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Ekspert: wakacje to „żniwa” dla brokerów
danych; uważajmy co publikujemy w sieci
Kiedy publikujemy kolejny post lub zdjęcie w mediach społecznościowych,
czy bierzemy udział w internetowych testach i quizach często nieświadomie
„sprzedajemy” informacje
o nas samych. Korzystają z
tego tzw. brokerzy danych,
którzy kompletują wirtualne
cienie internautów i sprzedają je firmom, a nawet politykom.
Informacje o nas to obecnie
jeden z najcenniejszych „kruszców” na rynku, a pozyskiwanie
personalnych danych stało się
głównym celem tzw. brokerów
danych. „Pozwalają one reklamodawcom dopasować do nas ofer-

tę, ale także manipulować nami i
skłaniać do podejmowania często
nietrafnych decyzji. W okresie
urlopów i czasu wolnego jesteśmy
na to narażeni jeszcze bardziej”
– podkreśla w swojej analizie dr
Artur Modliński, szef Centrum
Badań nad Sztuczną Inteligencją
i Cyberkomunikacją Uniwersytetu
Łódzkiego.
Podstawową działalnością
brokerów danych jest zdobywanie
(generowanie i skupowanie), syntetyzowanie i odsprzedawanie danych o nas samych. Ich zadaniem
jest odtwarzanie cyfrowych profilów ludzi, czyli tzw. wirtualnych
cieni, na podstawie ich działalności w sieci oraz w świecie rzeczywistym.
Jak podkreśla dr Modliński,
z opracowanego kilka lat temu
raportu portalu Clearcode wynikało, że brokerzy danych mogą
CIĄG DALSZY NA STR. 2
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Ekspert: wakacje to „żniwa” dla brokerów
danych; uważajmy co publikujemy w sieci
CIĄG DALSZY ZE STR. 1

dysponować nawet 1500 różnymi
informacjami na temat indywidualnego człowieka – począwszy od
jego wyznania, orientacji seksualnej, rutynowych zakupów, po poglądy polityczne i opinie na temat
globalnego ocieplenia.
Do najciekawszych „jednostek” informacji należą m.in. „aktywność na Facebooku”, średnie
spożycie alkoholu czy częstotliwość korzystania z loterii. „Nic

dziwnego, że dołączając do tego
status cywilny, miejsce zamieszkania, sposoby spędzania wolnego
czasu czy liczby dzieci, reklamodawca wie, jaki produkt i w jakich
okolicznościach powinien zaoferować odbiorcy” - dodaje ekspert w
udostępnionej mediom analizie.
W jaki sposób brokerzy danych pozyskują informacje? Niestety nadal – jak podkreślił dr
Modliński - głównym źródłem danych o nas jesteśmy my sami oraz
nasza nieostrożność w sieci. I tak

np. zdradzamy nasze preferencje
biorąc udział w licznych testach i
quizach internetowych. Przykładem są sondaże preferencji politycznych, w których bezpośrednio
deklarujemy chęć zagłosowania
na konkretną partię, bądź tzw.
kompleksowe testy preferencji.
„Pod pozorami chęci wsparcia nas w naszych decyzjach politycznych, zaprasza się nas do
wzięcia udziału w quizie, gdzie
mamy odpowiedzieć na pytania
dotyczące polityki rodzinnej, za-
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granicznej, naszego stosunku do
ochrony środowiska czy religii.
Na końcu proszeni jesteśmy o
podanie adresu e-mail, na który
wysłany zostanie wynik testu. W
taki sposób, w większości nieświadomie, możemy pomóc w
kompletowaniu wiedzy o nas, a
brokerzy następnie odsprzedają je
reklamodawcom” - pisze ekspert
od cyberkomunikacji.
Innym przykładem pozyskiwania o nas informacji jest
analiza postów publikowanych
w mediach społecznościowych.
Jak podaje Hannah Fray w swojej
książce „Hello Word”, wystarczy
przeanalizować niewielką liczbę
naszych postów albo komentarzy, aby firma mogła ocenić jak
bardzo jesteśmy neurotyczni, introwertyczni czy otwarci na nowe
doświadczenia. Również te informacje przypisywane są naszym
wirtualnym profilom.
Tylko z tych dwóch źródeł –
podkreśla ekspert - ocenić można
czy dana osoba jest ekstrawertykiem, ateistą, głosującym na partię liberalną czy introwertykiem,
lubiącym chodzić do kina i stroniącym od udziału w wyborach.
„Jeśli akurat jakaś partia chce
zachęcić do głosowania biernych
wyborców, to wie, że ma poszukiwać ich w kinie i są oni introwertykami. A skoro są introwertykami,
to lepiej wręczyć im ulotkę, niż
bezpośrednio porozmawiać przed
wejściem na seans. W taki spoFOT. FREEIMAGES.COM / ERKIN SAHIN
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PRACA
Mechanik samochodowy.
PILNIE poszukuje DOSWIADCZONEJ osoby na stanowisko:
MECHANIK
SAMOCHODOWY
Miejsce pracy – Lelystad. Zakres
obowiązków obejmuje: diagnozowanie problemów, kompleksową naprawę samochodów,
wszelkie inne prace związane z
zawodem mechanika. Co oferujemy? atrakcyjną stawkę godzinową , stawka zależy od pracy
mechanika samochodowego jeśli dobrze wykonuje swoją prace
oferujemy nawet do 3000 euro,
zakwaterowanie, ubezpieczenie,
możliwość pracy na stałe, przeszkolenie w zakresie przeglądów
okresowych RDW, HOLENDERSKA UMOWA BEZPOSREDNIO
Z PRACODAWCA ( bez udziału
jakichkolwiek
pośredników...
agencji pracy). KONTAKT E-mail
: info@dsauto.nl, Telefon : +31
320 555 555.
Hydraulik.
Dla naszego
klienta z Szwajcarii poszukujemy fachowców z branży budow-

lanej. Lokalizacja: SZWAJCARIA.
Wymagania:
Doświadczenie;
Prawo jazdy i własny transport;
Komunikatywny język niemiecki;
Co oferujemy: Wymagająca praca przez co najmniej 40 godzin
tygodniowo; Długotrwałe projekty; Wynagrodzenie w wysokości
od 32-36 CH/godzina lub, Koszty podatkowe, ubezpieczenia i
społeczne około 20-30 procent.
Osoby zainteresowane proszę o
przesyłanie CV, które zostanie
zweryfikowane przez agencję i
po weryfikacji zostanie przedstawiona pełna indywidualna
ofert pracy. Jeżeli jesteś zainteresowany oferta pracy prosimy o
przesłanie CV na adres: adrian@
karierawholandii.pl w tytule wpisując „Szwajcaria i dane stanowisko” lub kontakt telefoniczny
+48 600 134 877.
Sealowanie (owijanie wózków). Magazyn z kwiatami. Bez
doświadczenia. Pracujesz tylko
w niektóre dni tygodnia? Szukasz pracy stałej lub dodatko-

wej? W pełnym lub niepełnym
wymiarze godzin? ZAPRASZAMY
DO NAS! Dailyflex Personeelsdiensten. Poszukujemy pracowników dla naszych klientów w
Honselersdijk, firm zajmujących
się exportem kwiatów ciętych
i doniczkowych. Bez wiekowki.
Godziny pracy to najczęściej:
Od poniedziałku do piątku. 5:00
- 10:00, 12:00 - 18:00, 14:00 18:00. Możliwość pracy tylko
jeden lub dwa dni w tygodniu.
Stanowisko pracy: sealowanie
(owijanie wózków). WYMAGANIA: doświadczenie mile widziane (ale nie konieczne), umiejętność komunikowania się w
języku obcym angielskim lub holenderskim - mile widziane (nie
każda oferta tego wymaga), prawo jazdy kat B - ale nie konieczne (mile widziany własny środek
transportu - ew. zwrot kosztów
dojazdu według CAO). Nie oferujemy zakwaterowania. Jesteś
zainteresowany/a - wyślij do nas
swoje CV z dopiskiem w temacie
maila PRACA DODATKOWA na

adres mail vacature@dailyflex.
nl. Lub zadzwoń: 0174-287-273.
Nasza strona: www.dailyflex.nlNasz adres: Jupiter 128, 2675LV
Honselersdijk.
Praca szklarniowa przy
ogórkach. JUZ OD DZIS !!! Venlo. Dla jednego z naszych klientów poszukujemy kandydatów
do pracy stałej w szklarni przy
sortowaniu, ścinaniu lub drajowaniu ogórków. Wymagania:
wcześniejsze doświadczenie pracy w szklarni ( preferowane przy
ogórkach lub pomidorach), motywacja, chęci do pracy, a także
dyspozycyjność do pracy na długi okres czasu. Oferujemy: pracę
stałą w renomowanej i stabilnej
firmie przez długi okres czasu co tygodniowe wypłaty, zakwaterowanie, pomoc polskiego personelu po przyjeździe do Holandii,
pomoc przy wyrobieniu numeru
sofi, ubezpieczenie zdrowotne,
bezpłatny transport samochodem z miejsca zamieszkania
do pracy, dodatki urlopowe i

wakacyjne. Rekrutacja: Osoby
zainteresowane prosimy o wysłanie CV na s.sadowska@jupiterpolska.pl w temacie wpisując
‘Praca szklarniowa. Po więcej
informacji proszę dzwonić pod
numer +48 517493205 Sandra
Sadowska. W aplikacji prosimy
umieścić następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z
Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr
133, poz. 883 ze zm.).
Stolarze. ROTTERDAM EKIPA DWÓCH STOLARZY - OD
ZARAZ. Dwóch stolarzy od zaraz
Okolice Rotterdamu. Wymagania: prace wykończeniowe w domach i mieszkaniach, doświadczenie, 1 osoba komunikatywny
język angielski, własny transport.
Oferujemy: 475-525 euro netto/
tydzień (wliczone koszty transportu), 40 godzin w tygodniu,

darmowe zakwaterowanie (max.
35km do miejsca pracy), ubezpieczenie 23,66 euro/tydzień.
Zainteresowane osoby proszę
o wysłanie CV na adrian@karierawholandii.pl w tytule „stolarz
Rotterdam), +48 600 134 877.
Zastrzegam sobie kontakt z wybranymi kandydatami.
Pracownik produkcyjny.
Agencja Pracy TPM poszukuje ludzi do pracy w Holandii. W skład
oferty wchodzą następujące prace: prace produkcyjne w firmie
zajmującej się przetwórstwem
mięsnym – pakowanie, sortowanie kiełbas, szaszłyków, wędlin
ect. Agencja Pracy TPM oferuje:
zakwaterowanie, ubezpieczenie
zdrowotne, transport na terenie
Holandii, opiekę polskiego koordynatora, cotygodniowe wypłaty na konto, możliwość pracy
długoterminowej, legalną pracę
zgodną z holenderskim Układem Zbiorowym Pracy (zwanym
CIĄG DALSZY NA STR. 4
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Ekspert: wakacje to „żniwa” dla brokerów
danych; uważajmy co publikujemy w sieci
DOKOŃCZENIE ZE STR. 2

sób reklamodawcy są w stanie
wydać mniej pieniędzy na pozyskanie klientów, czy wyborców i
zaplanować bardziej precyzyjne
kampanie” - dodał.
W jego ocenie, zbliżający się
sezon urlopowy zwiększa aktywność brokerów danych zarówno
w internecie, jak i w świecie rzeczywistym. Meldując się w sieci w
konkretnym miejscu, udostępniając zdjęcia produktów czy konkretnych miejsc pobytu, internauci
pozwalają brokerom na uzyskanie
informacji kluczowych dla reklamodawców – gdzie zamieścić
reklamę, który konsument może
spróbować i polubić dany produkt
podczas wakacji, a także np. czy
więcej liberałów będzie w Kołobrzegu czy w Ustce.
Zdaniem dr Artura Modlińskiego, chociaż coraz więcej konsumentów zdaje sobie sprawę z
konieczności chronienia danych,
w okresie urlopów są oni mniej
uważni, co wiąże się głównie z
chęcią dzielenia się miłymi wspomnieniami w mediach społecznoReklama

ściowych, większą otwartością i
chęcią odpoczynku od podejmowania przemyślanych decyzji.
„I chociaż filtry i systemy rekomendacyjne mogą pomóc nam
podejmować decyzje zgodne z
naszymi preferencjami, to jednak
przesadny +ekshibicjonizm w sieci+ naraża nas na manipulacje
nieuczciwych przedsiębiorstw i
polityków” - ostrzega kierownik
Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją UŁ.
A jak wielki jest to biznes,
niech świadczą dane o przychodach firm skupiających brokerów
danych. Z przytoczonych przez
eksperta statystyk z portalu Clearcode wynika, że ich obroty tylko
w 2015 r. osiągnęły pułap 200
mld dol. I z każdym rokiem rosną. Według innych danych, tylko
jedna firma z tej branży w 2018
r. dysponowała 10 tys. jednostek
informacji o 2,5 mld ludzi na
świecie.
PAP - NAUKA W POLSCE
ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W
POLSCE - WWW.NAUKAWPOLSCE.
PAP.PL
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Nasza Holandia
PRACA
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CAO). Charakter pracy: praca
od sierpnia 2019. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie
CV z dopiskiem PRODUKCJA na
adres: info@theperfectmatch.pl
LUB info@tpmwork.com LUB wypełnienie formularza kontaktowego tpmwork.com/#formularz
(Certyfikat nr 2318). Kontakt
telefoniczny możliwy jest w godzinach urzędowania biura pod
numerem
(+48)618205550.
Prosimy o zawarcie w aplikacji
zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w
mojej aplikacji przez The Perfect
Match Sp. z o.o., 62-080 Tarnowo Podgórne ulica Zbigniewa
Romaszewskiego 27, na potrzeby przeprowadzenia procesu
rekrutacji. Zastrzegamy sobie
prawo rozmowy z wybranymi
kandydatami. www.tpmwork.
com/.
Praca przy obróbce wędzonej ryby. Firma Tempoline z
siedziba w Hoofddorp poszukuje
dla swojego Klienta w Volendam
osób zainteresowanych podjęciem pracy przy obróbce wędzonej ryby. Gwarantujemy dużą
ilość godzin - powyżej 40, stawka
początkowa: 10,95 euro brutto
na godzinę, po upływie okresu
próbnego - podwyżka! Praca
na okres minimum 3 miesięcy,
możliwość podjęcia stałej współpracy. Dojazd do naszego biura
w Holandii, wyżywienie i obuwie
robocze we własnym zakresie!
Zainteresowane osoby prosimy o
wysyłanie CV na adres: praca@p-tempoline.nl z dopiskiem RYBY.
Operatorzy giętarek sterowanych komputerowo. PRACA
DLA OSÓB Z WYKSZTAŁCENIEM
TECHNICZNYM. OPERATORÓW
GIĘTAREK STEROWANYCH KOMPUTEROWO. Lokalizacja: Hoogeveen. Zainteresowane osoby
proszę o wysyłanie CV w tytule
wpisując nazwę stanowiska pracy. Kontakt adrian@karierawholandii.pl lub +48 600 134 877.
Zastrzegamy sobie kontakt z
wybranymi kandydatami.
Pracownik
produkcji.
Boxtel. Pracownik produkcji/
Noord Brabant. Czy chciałbyś
pracować dla firmy, która jest
liderem europejskiego rynku?
Jeśli tak, to ta praca jest dla
Ciebie! Nasz klient zajmuje się
produkcją oraz instalacją wewnętrznych placów zabaw, parków trampolin. Praca polega
na ręcznym (składaniu, montowaniu, klejeniu, obszywaniu)
przyrządów takich jak: trampoliny, hamaki, piłki, poduszki
powietrzne, zjeżdżalnie itp. Do
tego typu pracy są preferowane zdolności manualne. Czego
oczekujemy od Ciebie: Lubisz
pracować w zespole, Jesteś
elastyczny i dokładny, Przyczyniasz się do miłej atmosfery,

Doświadczenie w pracy na
produkcji jest dodatkowym
atutem, Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w
stopniu komunikatywnym mile
widziane, lecz nie jest to warunek konieczny, Zdolności manualne. Czego możesz oczekiwać
od nas: Praca na pełen etat,
Dni robocze od poniedziałku do
piątku, Wynagrodzenie wypłacane w euro, Umowa holenderska w języku polskim, Stawka
10.40 – 11.30/h, Dodatek wakacyjny, Po przepracowaniu
okresu 6 miesięcy umowa na
1 rok a następnie umowa stała, Premia 8 procent po przepracowanym roku, Praca od
6.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku, Dla chętnym
możliwość pracy w godzinach
nadliczbowych (nadgodziny),
Możliwość rozwoju. Jesteś
zainteresowana/y tym wakatem? Nie czekaj, aplikuj
już dziś! Prześlij CV na adres
e-mail: jola@multiworknederland.hub.pl Masz pytania?
Zadzwoń! Tel. +31 686 476
401(kontakt telefoniczny poniedziałek, wtorek, czwartek;
godz.09.00 – 16.00).
Monter paneli słonecznych. Dla naszych klientów
poszukujemy osób do pracy
na stanowiskach: MONTER
PANELI SŁONECZNYCH. Lokalizacja: Roosendaal. Stawka:
550 euro netto/tydzień. Oferujemy: tygodniowe wypłaty,
co najmniej 40 godz./tydzień,
zakwaterowanie 100 euro/
tydzień, ubezpieczenie 22,60
euro/tydzień, zwrot kosztów
dojazdu. Wymagania: VCA,
doświadczenie min 2 lata,
język angielski lub niemiecki
(A2,B1), prawo jazdy. Jeżeli
chcesz otrzymać szczegóły
oferty pracy wyślij e-mail na
adres adrian@karierawholandii.pl w tytule wpisując nazwę
stanowiska. Aby przyspieszyć
proces rekrutacji wyślij na
powyższy adres e-mail CV (w
języku angielskim). Po jego
weryfikacji
skontaktujemy
się z Tobą. Telefon +48 600
134 877. Zastrzegamy sobie
kontakt z wybranymi kandydatami, reszcie zainteresowanym osobą dziękujemy za
zainteresowanie nasza ofertą.
PRACA
PRODUKCYJNO-FIZYCZNA. Fabryka ziół
i przypraw. Agencja Pracy
TPM poszukuje ludzi do pracy w Holandii. W skład oferty
wchodzą: prace produkcyjno-fizyczne w firmie zajmującej
się produkcją ziół, przypraw,
aromatów i proszków wykorzystywanych w przemyśle
spożywczym. Agencja Pracy
TPM oferuje: zakwaterowanie, ubezpieczenie zdrowotne,
transport na terenie Holandii,
opiekę polskiego koordynatora, cotygodniowe wypłaty
na konto, możliwość pracy

długoterminowej, legalną pracę
zgodną z holenderskim Układem Zbiorowym Pracy (zwanym
CAO). Charakter pracy: praca od
sierpnia 2019. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie
CV z dopiskiem PRZYPRAWY na
adres: info@theperfectmatch.pl
LUB info@tpmwork.com LUB wypełnienie formularza kontaktowego tpmwork.com/#formularz
(Certyfikat nr 2318). Kontakt
telefoniczny możliwy jest w godzinach urzędowania biura pod
Reklama

numerem (+48)618205550.
Prosimy o zawarcie w aplikacji
zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zawartych
w mojej aplikacji przez The
Perfect Match Sp. z o.o., 62080 Tarnowo Podgórne ulica
Zbigniewa
Romaszewskiego
27, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Zastrzegamy sobie prawo rozmowy z
wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Hydraulik / monter systemów ogrzewania. POSZUKUJEMY HYDRAULIKÓW - DEN HAAG.
Poszukujemy 3 osoby na stanowisko hydraulika / montera systemów grzewczych. Start pracy:
26.08.2019. Lokalizacja: Den
Haag. Wymagania: doświadczanie min. 3 lata, komunikatywny
język angielski/holenderski. Oferujemy: stawka 15 euro brutto
(możliwość negocjacji) ZZP 28
euro brutto. Praca polega na remoncie sieci hydraulicznej przy

remoncie szpitala. Zainteresowane osoby prosze o kontakt w
celu uzyskania szczegółów oferty. adrian@karierawholandii.pl
+48 600 134 877. Zastrzegam
sobie kontakt z wybranymi kandydatami.
SPAWACZ
WIG/E
(141/111). AUSTRIA. Dla naszego nowego klienta w AUSTRII
szukamy spawacza. Spawacz
CIĄG DALSZY NA STR. 7
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Nasza Holandia
PRACA
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WIG/E (141/111). Miejsce pracy: Vorarlberg/Austria. Praca w
firmie, w której produkującej się
i spawa rury i płyty. Wymagania
dotyczące pozycji: Doświadczenie i ważne certyfikaty WIG/E
(141/111), FM3, FM5, x-ray,
Umiejętność czytania rysunków;
Elastyczna mentalność, zdolna
do samodzielnej pracy, ale także
jako część zespołu; Komunikatywny język niemiecki lub angielski; Mile widziane prawo jazdy i
samochód. Co oferujemy: Praca
przez co najmniej 40 godzin tygodniowo; Długotrwała i stabilna
praca, Wynagrodzenie w wysokości około 2500 euro netto/
miesiąc (wypłaty wypłacane 14
razy w roku, włączone diety),
Koszt mieszkania 300-400 euro
/miesiąc, ubezpieczenie opłacone. Szybki start pracy po weryfikacji kandydata przez agencję.
Jeżeli jesteś zainteresowany
oferta pracy prosimy o przesłanie CV na adres: adrian@karierawholandii.pl w tytule wpisując
„Spawacz Austria” lub kontakt
telefoniczny +48 600 134 877.
Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi kandydatami, reszcie
zainteresowanym osobą dziękujemy za zainteresowanie nasza
ofertą.
Monter ram okiennych.
Składanie montaż ram i okien
darmowe
zakwaterowanie.
PRACA PRZY MONTAŻU RAM I
OKIEN. Poszukujemy osób na
stanowisko: Monter ram okiennych. Stawka: 475- 525 euro
netto /tydzień (uzależnione od
doświadczenia). Oczekujemy od
kandydatów: Dobra znajomość
języka angielskiego lub niemieckiego, Własny samochód, Chęci
do pracy, Minimum 6 miesięcy
doświadczenia na podobnym
stanowisku. Lokalizacja: Cała
Holandia (dopasujemy miejsce
pracy do Twoich wymagań). Zakwaterowanie: bungalow/mieszkania/domy (wspólna kuchnia
i łazienka) > darmowe. UbezReklama

pieczenie: około 94,64 euro na
miesiąc. Jeżeli nie posługujesz
się językiem angielskim, ale
masz kogoś znajomego, który
zna język angielski i chciałby
wyjechać razem z Toba do pracy - Jest taka możliwość. Jeżeli
nie masz własnego samochodu,
ale znasz kogoś, kto ma swój
transport i chciałby z Toba podjąć pracę - Jest taka możliwość.
Jeżeli zainteresowała Cię oferta,
zapraszam do aplikacji poprzez
email: adrian@karierawholandii.
pl lub telefon +48 600 134 877.
Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi kandydatami. Możliwy
jest kontakt telefoniczny ze strony pracodawcy.
Produkcja/sortowanie warzyw i owoców. Poszukuje dwie
Panie do pracy przy produkcji,
sortowaniu warzyw i owoców. Od
zaraz. Stawka 10,19 euro brutto (powyżej 23lat). Wymaganie:
znajomość języka angielskiego.
Praca w rejonie Rotterdam. Zainteresowane osoby proszę o
kontakt. Zastrzegam sobie kontakt z wybranymi kandydatkami.
adrian@karierawholandii.pl +48
600 134 877.
Operator maszyn / pakowacz. Dla klienta w Tilburgu szukamy osób do pracy w zakładzie
produkcyjnym wytwarzającym
opakowania plastikowe na zlecenie wiodących producentów
kosmetyków i żywności. Jako
operator maszyn i pakowacz
wraz kolegami ze zmiany dbasz
by proces produkcyjny przebiegał
sprawnie i bez zakłóceń, a produkt końcowy odpowiadał ustalonym normom i standartom.
Zapewniając ciągłość produkcji,
czuwasz nad pracą zautomatyzowanych wtryskarek, odbierasz
gotowe produkty, sprawdzasz
ich jakość oraz dbasz o to by
zostały poprawnie zapakowane
i przygotowane do ekspedycji.
Wymagania: Dostępność w pełnym wymiarze godzin, Motywacja do pracy, Umiejętność pracy
w zespole, Dokładność i dbałość
o szczegół, Znajomość języka

angielskiego lub niderlandzkiego w stopniu komunikatywnym,
Gotowość do pracy w systemie
pięciozmianowym, Mile widziany
własny kwaterunek. Oferujemy:
Stabilne zatrudnienie w renomowanej firmie umożliwiającej
rozwój zawodowy, Pracę w wymiarze 35 godzin tygodniowo,
Wynagrodzenie zgodne z CAO w
wysokości 11,81 euro na godzinę, Dodatek za pracę w systemie
pięciozmianowym w wysokości
28 procent, Wakacyjne w wysokości 8 procent, Kumulowane
dni urlopowe, Możliwość ubezpieczenia. Jesteś zainteresowany/na? Prześlij cv na adres
tilburg@vkve.nl lub zadzwoń pod
numer: 013 7620242. Chętnie
odpowiemy na Twoje pytania
również osobiście. Czekamy na
Ciebie w naszym biurze: Besterdplein 5, 5014 HN Tilburg. Zapraszamy!
Pakowanie kwiatów.
Magazyn z kwiatami. Bez
doświadczenia. Pracujesz tylko w niektóre dni tygodnia?
Szukasz pracy stałej lub
dodatkowej? W pełnym lub
niepełnym wymiarze godzin?
ZAPRASZAMY DO NAS! Dailyflex Personeelsdiensten. Poszukujemy pracowników dla
naszych klientów w Honselersdijk, firm zajmujących się
exportem kwiatów ciętych i
doniczkowych. Bez wiekowki.
Godziny pracy to najczęściej:
Od poniedziałku do piątku.
5:00 - 10:00, 12:00 - 18:00,
14:00 - 18:00. Możliwość pracy tylko jeden lub dwa dni w
tygodniu. Stanowisko pracy:
pakowanie kwiatów. WYMAGANIA: doświadczenie mile
widziane (ale nie konieczne),
umiejętność komunikowania
się w języku obcym angielskim lub holenderskim - mile
widziane (nie każda oferta
tego wymaga), prawo jazdy kat B - ale nie konieczne
(mile widziany własny środek
transportu - ew. zwrot kosztów dojazdu według CAO). Nie
oferujemy zakwaterowania.

Jesteś zainteresowany/a - wyślij
do nas swoje CV z dopiskiem w
temacie maila PRACA DODATKOWA na adres mail vacature@
dailyflex.nl. Lub zadzwoń: 0174287-273. Nasza strona: www.dailyflex.nlNasz adres: Jupiter 128,
2675LV Honselersdijk.
KUCHARZ. Wynagrodzenie:
od 10,20 brutto do 11,90 euro
brutto za godzinę (uzależnione
od stanowiska). Wymagania:
Dobra znajomość języka angielskiego min B1, Gwarantowane 40h w tygodniu, Możliwość
nadgodzin, Doświadczenia. Lokalizacja: region Zeeland (Vrouwenpolder, Middelburg, Goes,
Vlissingen).
Zakwaterowanie:
bardzo dobre warunki koszt od
75 do 100 euro/miesiąc. Ubezpieczenie: 25 euro na tydzień.
Jeżeli zainteresowała Cię oferta, zapraszam do aplikacji na
wybrane stanowisko! Poprzez
Reklama

email: adrian@karierawholandii.
pl lun telefon +48 600 134 877.
Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi kandydatami. Możliwy
jest kontakt telefoniczny ze strony pracodawcy.
Opiekun parku bungalow.
Z firmowym zakwaterowaniem/
Venlo. Firma Jupiter- agencja pośrednictwa pracy, która posiada
ponad dwadzieścia lat doświadczenia, w branży spożywczej,
transportowej, w dystrybucji i w
sektorze AGF, poszukuje nowych
pracowników na stanowisko: Koordynator. Miejsce pracy- Holandia ( okolice Venlo). Rozpoczęcie
pracy: Praca od zaraz. Zakres
obowiązków: opieka socjalna
nad pracownikami, prace administracyjno- biurowe, nadzór nad
prawidłowym przyjęciem nowych
pracowników
tymczasowych,
kontakt i wymiana informacji
z centralą firmy. Wymagania:

gotowość do pracy w systemie
zmianowym/ od poniedziałku do
niedzieli. Dostępność do pracy
24h, biegła obsługa komputera
oraz MS Office, doświadczenie
w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem,
prawo jazdy kat. B, komunikatywna znajomość języka angielskiego, bardzo dobre zdolności
interpersonalne i nastawienie na
współpracę, umiejętność współpracy z ludźmi i odpowiedzialność za dużą grupę osób (około
300 osób), doświadczenie w
zarządzaniu grupą ludzi będzie
dodatkowym atutem, odporność na stres, odpowiedzialność
i samo dyscyplina. Oferujemy:
stabilne warunki zatrudnienia
na podstawie umowy o prace,
atrakcyjne wynagrodzenie (350
euro netto za tydzień pracy +
bezpłatne
zakwaterowanie),
CIĄG DALSZY NA STR. 8
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przyjazne środowisko pracy. Sandra 517493205.
Szklarz. Dla naszych klientów poszukujemy osób do pracy
na stanowiskach: SZKLARZ. Lokalizacja: Utrecht. Stawka: 600
euro netto/tydzień. Oferujemy:
tygodniowe wypłaty, co najmniej
40 godz./tydzień, zakwaterowanie 100 euro/tydzień, ubezpieczenie 22,60 euro/tydzień. Wymagania: doświadczenie, język
angielski lub niemiecki (A2,B1),
prawo jazdy, VCA lub chęć uzyskania. Jeżeli chcesz otrzymać
szczegóły oferty pracy wyślij
e-mail na adres adrian@karierawholandii.pl w tytule wpisując
nazwę stanowiska. Aby przyspieszyć proces rekrutacji wyślij
na powyższy adres e-mail CV
(w języku angielskim). Po jego
weryfikacji skontaktujemy się z
Tobą. Telefon +48 600 134 877.
Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi kandydatami, reszcie
zainteresowanym osobą dziękujemy za zainteresowanie nasza
ofertą.
Glazurnik/Kafelkarz/Płytkarz. Lokalizacja: Werkendam.
Wymagania: doświadczenie w

układaniu płytek, komunikatywna znajomość języka angielskiego lub holenderskiego,
prawo jazdy. Co oferujemy: minimum 13 euro brutto, przy 40
godzinach pracy wynagrodzenie
netto +/- 350 euro (po odliczeniu kosztów zakwaterowania,
ubezpieczenia, podatków itd.),
Stała stabilna praca, 40 godzin
tygodniowo, od poniedziałku do
piątku od 7:30 do 16:15 + dużo
nadgodzin, możliwość rozwoju
i kontraktu bezpośredniego w
firmie, zakwaterowanie w domach o dobrym standardzie
ubezpieczenie (24 euro tygodniowo),, pomoc polskiego koordynatora, możliwość kursów
podnoszących kwalifikacje zawodowe. Jeżeli jesteś zainteresowany oferta pracy prosimy o
przesłanie CV na adres: adrian@
karierawholandii.pl w tytule
wpisując „Płytkarz - glazurnik”
lub kontakt telefoniczny +48
600 134 877.
PRACA FIZYCZNA. AMSTERDAM. Agencja Pracy TPM
poszukuje ludzi do pracy w Holandii. W skład oferty wchodzą
następujące prace: prace fizyczne przy załadunku, rozładunku,
klasyfikacji i segregacji towarów
w firmie zajmującej się recyklingiem opon (Amsterdam).

Wymagania: prawo jazdy kat.B
(obowiązkowe). Agencja Pracy
TPM oferuje: zakwaterowanie,
ubezpieczenie zdrowotne, transport na terenie Holandii, opiekę
polskiego koordynatora, cotygodniowe wypłaty na konto, możliwość pracy długoterminowej,
legalną pracę zgodną z holenderskim Układem Zbiorowym
Pracy (zwanym CAO), zarobki
min. ca 325 euro netto/tydzień.
Charakter pracy: praca od sierpnia 2019. Osoby zainteresowane
prosimy o przesłanie CV z dopiskiem AMSTERDAM na adres:
info@theperfectmatch.pl
LUB
info@tpmwork.com LUB wypełnienie formularza kontaktowego
tpmwork.com/#formularz
(Certyfikat nr 2318). Kontakt
telefoniczny możliwy jest w godzinach urzędowania biura pod
numerem
(+48)618205550.
Prosimy o zawarcie w aplikacji
zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w
mojej aplikacji przez The Perfect
Match Sp. z o.o., 62-080 Tarnowo Podgórne ulica Zbigniewa
Romaszewskiego 27, na potrzeby przeprowadzenia procesu
rekrutacji. Zastrzegamy sobie
prawo rozmowy z wybranymi
kandydatami. www.tpmwork.
com/.

Monter okien. DWÓCH
MONTERÓW OKIEN - od 19.08.
Lokalizacja: Sas van Gent.
Stawka: 475-525 euro netto/
tydzień (wliczone koszty transportu). Oferujemy: stabilna praca, 40h/tydzień, mieszkanie
opłacone przez agencję, ubezpieczenie 23,66 euro /tydzień.
Wymagania: 2 letnie doświadczenie w montażu okien PCV,
komunikatywny język angielski, 1 osoba własny transport.
Jeżeli jesteś zainteresowany
oferta pracy prosimy o przesłanie CV na adres: adrian@karierawholandii.pl w tytule wpisując
„Szwajcaria i dane stanowisko”
lub kontakt telefoniczny +48
600 134 877.
Dekarz. Dla naszego klienta z Szwajcarii poszukujemy
fachowców z branży budowlanej. Lokalizacja: SZWAJCARIA.
Wymagania:
Doświadczenie;
Prawo jazdy i własny transport;
Komunikatywny język niemiecki;
Co oferujemy: Wymagająca praca przez co najmniej 40 godzin
tygodniowo; Długotrwałe projekty; Wynagrodzenie w wysokości
od 32-36 CH/godzina lub, Koszty podatkowe, ubezpieczenia i
społeczne około 20-30 procent.
Osoby zainteresowane proszę o
przesyłanie CV, które zostanie

zweryfikowane przez agencję i
po weryfikacji zostanie przedstawiona pełna indywidualna
ofert pracy. Jeżeli jesteś zainteresowany oferta pracy prosimy o
przesłanie CV na adres: adrian@
karierawholandii.pl w tytule wpisując „Szwajcaria i dane stanowisko” lub kontakt telefoniczny
+48 600 134 877.
MECHANIK SAMOCHODOWY. Agencja Pracy TPM poszukuje mechanika samochodowego do pracy w Holandii.
Wymagania: doświadczenie w
pracy mechanika samochodowego, umiejętność przeprowadzania badań technicznych i
przeglądów samochodowych.
Agencja Pracy TPM oferuje:
zakwaterowanie
(opcjonalnie), ubezpieczenie zdrowotne,
transport na terenie Holandii,
opiekę polskiego koordynatora,
cotygodniowe wypłaty na konto, możliwość pracy długoterminowej, legalną pracę zgodną
z holenderskim Układem Zbiorowym Pracy (zwanym CAO),
min. 40h pracy tygodniowo, zarobki ca 2500 euro netto/miesiąc. Charakter pracy: praca od
sierpnia 2019. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie
CV z dopiskiem MECHANIK na
adres: info@theperfectmatch.

pl (Certyfikat nr 2318). Kontakt
telefoniczny możliwy jest w godzinach urzędowania biura pod
numerem (+48)608404233.
Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez
The Perfect Match Sp. z o.o.,
62-080 Tarnowo Podgórne ulica Zbigniewa Romaszewskiego
27, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Zastrzegamy sobie prawo rozmowy z
wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.
Stickerowanie. Magazyn z
kwiatami. Bez doświadczenia.
Pracujesz tylko w niektóre dni
tygodnia? Szukasz pracy stałej lub dodatkowej? W pełnym
lub niepełnym wymiarze godzin? ZAPRASZAMY DO NAS!
Dailyflex Personeelsdiensten.
Poszukujemy
pracowników
dla naszych klientów w Honselersdijk, firm zajmujących się
exportem kwiatów ciętych i doniczkowych. Bez wiekowki. Godziny pracy to najczęściej: Od
poniedziałku do piątku. 5:00
- 10:00, 12:00 - 18:00, 14:00
- 18:00. Możliwość pracy tylko
jeden lub dwa dni w tygodniu.
Stanowisko pracy: stickerowa-
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nie. WYMAGANIA: doświadczenie mile widziane (ale nie
konieczne), umiejętność komunikowania się w języku obcym
angielskim lub holenderskim mile widziane (nie każda oferta
tego wymaga), prawo jazdy kat
B - ale nie konieczne (mile widziany własny środek transportu - ew. zwrot kosztów dojazdu
według CAO). Nie oferujemy
zakwaterowania. Jesteś zainteresowany/a - wyślij do nas swoje CV z dopiskiem w temacie
maila PRACA DODATKOWA na
adres mail vacature@dailyflex.
nl. Lub zadzwoń: 0174-287273. Nasza strona: www.dailyflex.nlNasz adres: Jupiter 128,
2675LV Honselersdijk.
KUCHARZ BUFETOWY.
Wynagrodzenie: od 10,20
brutto do 11,90 euro brutto za
godzinę (uzależnione od stanowiska). Wymagania: Dobra
znajomość języka angielskiego min B1, Gwarantowane
40h w tygodniu, Możliwość
nadgodzin,
Doświadczenia.
Lokalizacja: region Zeeland
(Vrouwenpolder, Middelburg,
Goes, Vlissingen). Zakwaterowanie: bardzo dobre warunki
koszt od 75 do 100 euro/miesiąc. Ubezpieczenie: 25 euro
na tydzień. Jeżeli zaintereso-

wała Cię oferta, zapraszam do
aplikacji na wybrane stanowisko! Poprzez email: adrian@
karierawholandii.pl lun telefon
+48 600 134 877. Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi
kandydatami. Możliwy jest
kontakt telefoniczny ze strony
pracodawcy.
Stolarz. Dla naszego klienta z Szwajcarii poszukujemy
fachowców z branży budowlanej. Lokalizacja: SZWAJCARIA.
Wymagania: Doświadczenie;
Prawo jazdy i własny transport;
Komunikatywny język niemiecki; Co oferujemy: Wymagająca
praca przez co najmniej 40 godzin tygodniowo; Długotrwałe
projekty; Wynagrodzenie w wysokości od 32-36 CH/godzina
lub, Koszty podatkowe, ubezpieczenia i społeczne około 2030 procent. Osoby zainteresowane proszę o przesyłanie CV,
które zostanie zweryfikowane
przez agencję i po weryfikacji
zostanie przedstawiona pełna
indywidualna ofert pracy. Jeżeli jesteś zainteresowany oferta
pracy prosimy o przesłanie CV
na adres: adrian@karierawholandii.pl w tytule wpisując
„Szwajcaria i dane stanowisko”
lub kontakt telefoniczny +48
600 134 877.

HYDRAULICY / MONTERZY SYSTEMÓW OGRZEWANIA. Lokalizacja: Liechtenstein.
Stawka: 31 CH/godzina. Oferujemy: stabilna praca, organizacja
mieszkania 400 euro/miesiąc.
Wymagania:
doświadczenie,
komunikatywny język angielski
lub niemiecki, własny transport.
Zainteresowane osoby proszę
o kontakt adrian@karierawholandii.pl lub +48 600 134 877,
Zastrzegam sobie kontakt z wybranymi kandydatami.
Monter. Dla naszego klienta z Szwajcarii poszukujemy
fachowców z branży budowlanej. Lokalizacja: SZWAJCARIA.
Wymagania:
Doświadczenie;
Prawo jazdy i własny transport;
Komunikatywny język niemiecki;
Co oferujemy: Wymagająca praca przez co najmniej 40 godzin
tygodniowo; Długotrwałe projekty; Wynagrodzenie w wysokości
od 32-36 CH/godzina lub, Koszty podatkowe, ubezpieczenia i
społeczne około 20-30 procent.
Osoby zainteresowane proszę o
przesyłanie CV, które zostanie
zweryfikowane przez agencję i
po weryfikacji zostanie przedstawiona pełna indywidualna
ofert pracy. Jeżeli jesteś zainteresowany oferta pracy prosimy o
przesłanie CV na adres: adrian@

karierawholandii.pl w tytule wpisując „Szwajcaria i dane stanowisko” lub kontakt telefoniczny
+48 600 134 877.
DEKARZ (BLACHY STALOWE, OKŁADZINY DACHOWE).
Dla naszych klientów poszukujemy osób do pracy na stanowiskach: DEKARZ (BLACHY
STALOWE, OKŁADZINY DACHOWE). Lokalizacja: Roosendaal.
Stawka: 550 euro netto/tydzień. Oferujemy: tygodniowe
wypłaty, co najmniej 40 godz./
tydzień, zakwaterowanie 100
euro/tydzień, ubezpieczenie
22,60 euro/tydzień, zwrot
kosztów dojazdu. Wymagania:
VCA, doświadczenie min 2 lata,
język angielski lub niemiecki
(A2,B1), prawo jazdy. Jeżeli
chcesz otrzymać szczegóły
oferty pracy wyślij e-mail na
adres adrian@karierawholandii.pl w tytule wpisując nazwę
stanowiska. Aby przyspieszyć
proces rekrutacji wyślij na powyższy adres e-mail CV (w języku angielskim). Po jego weryfikacji skontaktujemy się z Tobą.
Telefon +48 600 134 877.
Zastrzegamy sobie kontakt z
wybranymi kandydatami, reszcie zainteresowanym osobą
dziękujemy za zainteresowanie
nasza ofertą.

Operator wózka widłowego lub elektrycznego EPT. OD
ZARAZ!!!! Agencja pośrednictwa
pracy Jupiter poszukuje dla swoich klientów osób do pracy jako
operator wózka widłowego lub
elektrycznego EPT z certyfikatem. Jest to praca w magazynie
wysyłkowym. Miejsce pracy:
Masbree- okolice Venlo. Rozpoczęcie pracy: Praca od zaraz. Wymagania: certyfikat uprawniający jazdę wózkiem widłowym lub
EPT, warunkiem koniecznym jest
komunikatywna znajomość języka angielskiego, holenderskiego
lub niemieckiego, doświadczenie logistyczne mile widziane,
chęć rozwoju osobistego, punktualność. Oferujemy: Pracę stała
w renomowanej firmie na długi
okres czasu (40 godzin plus),
Pomoc polskiego personelu po
przyjeździe do Holandii, Pomoc
przy wyrobieniu numeru sofii,
Wynagrodzenie w systemie tygodniowym, Darmowy transport
do pracy -Stawki zgodne z holenderskim CAO, Ubezpieczenie
zdrowotne, Dodatki urlopowe i
wakacyjne. Rekrutacja: Sandra
Sadowska, Tel.: +48 51 749 32
05, E-mail: s.sadowska@jupiterpolska.pl, W aplikacji prosimy
umieścić następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z
Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr
133, poz.).
POMOC KUCHENNA. Wynagrodzenie: od 10,20 brutto
do 11,90 euro brutto za godzinę
(uzależnione od stanowiska).
Wymagania: Dobra znajomość
języka angielskiego min B1,
Gwarantowane 40h w tygodniu, Możliwość nadgodzin,
Doświadczenia. Lokalizacja: region Zeeland (Vrouwenpolder,
Middelburg, Goes, Vlissingen).
Zakwaterowanie: bardzo dobre
warunki koszt od 75 do 100
euro/miesiąc. Ubezpieczenie:
25 euro na tydzień. Jeżeli zainteresowała Cię oferta, zapraszam do aplikacji na wybrane
stanowisko! Poprzez email:
adrian@karierawholandii.pl lun
telefon +48 600 134 877. Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi kandydatami. Możliwy
jest kontakt telefoniczny ze strony pracodawcy.
Budowanie wózków giełdowych. Magazyn z kwiatami.
Bez doświadczenia. Pracujesz
CIĄG DALSZY NA STR. 10
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tylko w niektóre dni tygodnia?
Szukasz pracy stałej lub dodatkowej? W pełnym lub niepełnym wymiarze godzin? ZAPRASZAMY DO NAS! Dailyflex
Personeelsdiensten. Poszukujemy pracowników dla naszych
klientów w Honselersdijk, firm
zajmujących się exportem
kwiatów ciętych i doniczkowych. Bez wiekowki. Godziny
pracy to najczęściej: Od poniedziałku do piątku. 5:00 - 10:00,
12:00 - 18:00, 14:00 - 18:00.
Możliwość pracy tylko jeden lub
dwa dni w tygodniu. Stanowisko pracy: budowanie wózków
giełdowych. WYMAGANIA: doświadczenie mile widziane (ale
nie konieczne), umiejętność
komunikowania się w języku
obcym angielskim lub holenderskim - mile widziane (nie
każda oferta tego wymaga),
prawo jazdy kat B - ale nie konieczne (mile widziany własny
środek transportu - ew. zwrot
kosztów dojazdu według CAO).
Nie oferujemy zakwaterowania. Jesteś zainteresowany/a
- wyślij do nas swoje CV z dopiskiem w temacie maila PRACA
DODATKOWA na adres mail
vacature@dailyflex.nl. Lub zadzwoń: 0174-287-273. Nasza
Reklama

strona: www.dailyflex.nlNasz
adres: Jupiter 128, 2675LV
Honselersdijk.
Pracownik produkcyjny.
Praca produkcyjna przy owocach. Venlo. Agencja Pracy Czasowej Jupiter ma już dwadzieścia
lat doświadczenia w rekrutacji
i selekcji pracowników (nr cert.
10790). Nasi wykwalifikowani,
pełni motywacji, pracownicy
tymczasowi pochodzą głównie
z Polski i mogą być zatrudnieni
w różnych sektorach: w branży
spożywczej, transportowej, w
dystrybucji i w sektorze AGF poszukuje nowych pracowników na
stanowisko. Pracownik produkcyjny w firmie Scherpenshuizen.
Zakres obowiązków: sortowanie
i pakowanie owoców, warzyw
lub cytrusów na taśmie produkcyjnej, ważenie produktów do
pojemniczków, stickerowanie
produktów, inne prace produkcyjno-magazynowe
zlecone
przez Pracodawcę. Wymagania:
umiejętność pracy w zespole,
dyspozycyjność do pracy na
dłuższy okres czasu. Oferujemy:
Pomoc polskiego personelu po
przyjeździe do Holandii, Pomoc
przy wyrobieniu numeru sofii,
Pracę w renomowanej i stabilnej
firmie przez długi okres czasu,
wynagrodzenie w systemie tygo-

dniowym, Darmowy transport do
pracy, Dla osób które nie ukończyły 20 lat oferujemy darmowe
mieszkania, Możliwa praca także dla par, Stawki zgodne z holenderskim CAO, Ubezpieczenie
zdrowotne, Dodatki urlopowe i
wakacyjne. Rekrutacja: Bardzo
proszę o wysłanie swojego CV
na adres s.sadowska@jupiterpolska.pl w tytule wpisując Produkcja owoców i warzyw lub tez
proszę o kontakt telefoniczny
pod numerem telefonu +48 517
493 205 Sandra Sadowska. W
aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z
dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 13.).
KELNERZY. Wynagrodzenie: od 10,20 brutto do 11,90
euro brutto za godzinę (uzależnione od stanowiska). Wymagania: Dobra znajomość języka
angielskiego min B1, Gwarantowane 40h w tygodniu, Możliwość
nadgodzin, Doświadczenia. Lokalizacja: region Zeeland (Vrouwenpolder, Middelburg, Goes,
Vlissingen).
Zakwaterowanie:
bardzo dobre warunki koszt od

75 do 100 euro/miesiąc. Ubezpieczenie: 25 euro na tydzień.
Jeżeli zainteresowała Cię oferta, zapraszam do aplikacji na
wybrane stanowisko! Poprzez
email: adrian@karierawholandii.
pl lun telefon +48 600 134 877.
Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi kandydatami. Możliwy
jest kontakt telefoniczny ze strony pracodawcy.
Dekarz (dachówki). Dla
naszych klientów poszukujemy
osób do pracy na stanowiskach:
DEKARZ (DACHÓWKI). Lokalizacja: Groesbeek/ Amstelveen/
Nijmegen/ Oosterbeek/ Malden.
Stawka: 600 euro netto/tydzień.
Oferujemy: tygodniowe wypłaty,
co najmniej 40 godz./tydzień,
zakwaterowanie 100 euro/
tydzień, ubezpieczenie 22,60
euro/tydzień, po 2 tygodniach
okresu próbnego 1,25 euro
więcej/godz., koszt transportu
3 euro dzień. Wymagania: VCA,
doświadczenie min 3 lata, język
angielski lub niemiecki (A2,B1),
prawo jazdy. Jeżeli chcesz otrzymać szczegóły oferty pracy wyślij
e-mail na adres adrian@karierawholandii.pl w tytule wpisując
nazwę stanowiska. Aby przyspieszyć proces rekrutacji wyślij
na powyższy adres e-mail CV
(w języku angielskim). Po jego

weryfikacji skontaktujemy się z
Tobą. Telefon +48 600 134 877.
Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi kandydatami, reszcie
zainteresowanym osobą dziękujemy za zainteresowanie nasza
ofertą.
Składanie komór chłodniczych. VCA, PRAWO JAZDY,
WYKSZTAŁCENIE TECHNICZNE
- PRACA OD ZARAZ. OSOBY Z
WYKSZTAŁCENIEM TECHNICZNYM. Lokalizacja: Okolice Tilburga (Kaatsheuvel). Dla naszego klienta poszukujemy osób z
wykształceniem
technicznym
do pracy przy składaniu komór
chłodniczych. Praca polega na
wyjazdach do klientów i montaż
elementów komór chłodniczych.
Szukamy osób ze zmysłem technicznym, potrafiących pracować
z elektronarzędziami, mających
pojęcie w zakresie wymiarów
i potrafiących czytać rysunek
techniczny. Stawka: 12,50 euro
brutto/godzina.
Wymagania:
wykształcenie techniczne, zmysł
techniczny, umiejętność posługiwania się elektronarzędziami,
VCA, komunikatywny język angielski. Jeżeli jesteś zainteresowany oferta pracy prosimy o
przesłanie CV na adres: adrian@
karierawholandii.pl w tytule wpisując „Komory chłodnicze” lub

kontakt telefoniczny +48 600
134 877. Zastrzegamy sobie
kontakt z wybranymi kandydatami, reszcie zainteresowanym
osobą dziękujemy za zainteresowanie nasza ofertą.
Pracownik produkcji. Pracownik produkcji/Noord Brabant. Czy chciałbyś pracować
dla firmy, która jest liderem
europejskiego rynku? Jeśli tak,
to ta praca jest dla Ciebie! Nasz
klient zajmuje się produkcją
oraz instalacją wewnętrznych
placów zabaw, parków trampolin. Praca polega na ręcznym
(składaniu, montowaniu, klejeniu, obszywaniu) przyrządów
takich jak: trampoliny, hamaki,
piłki, poduszki powietrzne, zjeżdżalnie itp. Do tego typu pracy
są preferowane zdolności manualne. Czego oczekujemy od Ciebie: Lubisz pracować w zespole,
Jesteś elastyczny i dokładny,
Przyczyniasz się do miłej atmosfery, Doświadczenie w pracy
na produkcji jest dodatkowym
atutem, Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w
stopniu komunikatywnym mile
widziane, lecz nie jest to warunek konieczny, Zdolności manualne. Czego możesz oczekiwać
od nas: Praca na pełen etat, Dni
robocze od poniedziałku do piąt-

Nasza Holandia
Reklama

PRACA
ku, Wynagrodzenie wypłacane
w euro, Umowa holenderska w
języku polskim, Stawka 10.40
– 11.30/h, Dodatek wakacyjny, Po przepracowaniu okresu
6 miesięcy umowa na 1 rok a
następnie umowa stała, Premia
8 procent po przepracowanym
roku, Praca od 6.00 – 16.00
od poniedziałku do piątku, Dla
chętnym możliwość pracy w
godzinach nadliczbowych (nadgodziny), Możliwość rozwoju. Jesteś zainteresowana/y tym wakatem? Nie czekaj, aplikuj już
dziś! Prześlij CV na adres e-mail:
jola@multiworknederland.hub.
pl Masz pytania? Zadzwoń! Tel.
+31 686 476 401(kontakt telefoniczny poniedziałek, wtorek,
czwartek; godz.09.00 – 16.00).
Składanie ram i okien na
hali produkcyjnej. Składanie
montaż ram i okien darmowe
zakwaterowanie. PRACA PRZY
MONTAŻU RAM I OKIEN. Poszukujemy osób na stanowisko:
Składanie ram i okien na hali
produkcyjnej. Stawka: 475- 525
euro netto /tydzień (uzależnione
od doświadczenia). Oczekujemy
od kandydatów: Dobra znajomość języka angielskiego lub
niemieckiego, Własny samochód, Chęci do pracy, Minimum
6 miesięcy doświadczenia na
podobnym stanowisku. Lokalizacja: Cała Holandia (dopasujemy miejsce pracy do Twoich
wymagań).
Zakwaterowanie:
bungalow/mieszkania/domy
(wspólna kuchnia i łazienka) >
darmowe. Ubezpieczenie: około
94,64 euro na miesiąc. Jeżeli
nie posługujesz się językiem angielskim, ale masz kogoś znajomego, który zna język angielski i
chciałby wyjechać razem z Toba
do pracy - Jest taka możliwość.
Jeżeli nie masz własnego samochodu, ale znasz kogoś, kto
ma swój transport i chciałby z
Toba podjąć pracę - Jest taka
możliwość. Jeżeli zainteresowała Cię oferta, zapraszam do
aplikacji poprzez email: adrian@
karierawholandii.pl lub telefon
+48 600 134 877. Zastrzegamy
sobie kontakt z wybranymi kandydatami. Możliwy jest kontakt
telefoniczny ze strony pracodawcy.
Team leader w magazynie wysyłkowym. Venlo. Dla
naszych klientów poszukujemy
osób do pracy jako lider zespołu
nadzorującego pracę danego zespołu pracowników w magazynie wysyłkowym. Opis stanowiska: Jako lider zespołu będziesz
odpowiedzialny za grupę osób
10-15, których zadaniem będzie kompletowanie zamówień
w przeciągu określonego okresu
czasu. Jest to praca która wymaga nie tylko cech przywódcy, ale
przede wszystkim dana osoba
musi wykazać się wsparciem i
motywacja dla grupy osób którą
zarządza. Miejsce pracy: Okolice Venlo. Rozpoczęcie pracy:

Praca od zaraz. Wymagania:
warunkiem koniecznym jest
komunikatywna
znajomość
języka angielskiego, holenderskiego lub niemieckiego, zdolności przywódcze -umiejętność
współpracy i kierowania grupa
ludzi polegającą na wspólnej
współpracy, zaufaniu i motywowaniu pracowników, odporność
na stres, odpowiedzialność oraz
samo dyscyplina, łatwość w
przyswajaniu nowej wiedzy, doświadczenie logistyczne będzie
dodatkowym atutem, motywacja i chęci do pracy, a także
dyspozycyjność do pracy od
zaraz na dłuższy okres czasu,
biegła obsługa komputera
oraz MS Office. Oferujemy:
Pomoc polskiego personelu
po przyjeździe do Holandii,
Pomoc przy wyrobieniu numeru sofii, Pracę stałą w renomowanej i stabilnej firmie
przez długi okres czasu, Wynagrodzenie w systemie tygodniowym, Darmowy transport
do pracy, Zakwaterowanie,
Ubezpieczenie
zdrowotne,
Dodatki urlopowe i wakacyjne. Rekrutacja: Sandra
+48517493205
s.sadowska@jupiterpolska.pl.
Operator CNC. Poszukujemy Operatora CNC. Miejsce
pracy: północna Holandia
(Rotterdam oraz Den Haag).
Zadania: Obsługa maszyny
CNC, Sprawdzanie jakości,
Wypełnianie list pomiarowych, Zgłaszanie odchyleń do
przełożonego, Przestrzeganie
zasad BHP. Wymagania dotyczące pozycji: Dokładność,
Doświadczenie w pracy technicznej, Umiejętność czytania
rysunku technicznego, Umiejętność pracy w pojedynkę
jak i w zespole, Możliwość
pracy w systemie dwu zmianowym, Język angielski B1,
Mile widziane prawo jazdy.
Co oferujemy: Możliwość
rozwoju, Stawkę 15e, Darmowe zakwaterowanie w
pokojach jednoosobowych.
Jeżeli jesteś zainteresowany
oferta pracy prosimy o przesłanie CV na adres: adrian@
karierawholandii.pl w tytule
wpisując „Operator CNC” lub
kontakt telefoniczny +48
600 134 877. Zastrzegamy
sobie kontakt z wybranymi
kandydatami, reszcie zainteresowanym osobą dziękujemy za zainteresowanie nasza
ofertą.
SPAWACZ MIG MAG.
ROERMOND. Poszukujemy
Spawaczy MIG MAG. Miejsce
pracy: Roermond. Miejsce
zakwaterowania: Weert. Star
pracy 12.08.2019. Informacje o stanowisku: Praca przy
spawaniu części do samochodów osobowych i ciężarowych. Wymagania dotyczące
pozycji: Doświadczenie zawodowe jako spawacz, Ko-

munikatywny język niemiecki
lub angielski, Prawo jazdy. Co
oferujemy: Praca przez co najmniej 40 godzin tygodniowo;
Wynagrodzenie w wysokości
11,79 euro brutto +19 procent
dodatków, Zakwaterowanie w
1 lub 2 osobowych pokojach
(koszt 1os – 85 euro, 2os – 75
euro/tydzień), Auto służbowe
lub zwrot kosztów dojazdu. Jeżeli jesteś zainteresowany oferta
pracy prosimy o przesłanie CV
CIĄG DALSZY NA STR. 13
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na adres: adrian@karierawholandii.pl w tytule wpisując „Spawacz Roermond” lub kontakt
telefoniczny +48 600 134 877.
Zastrzegam sobie kontakt z wybranymi kandydatami.
Monter wysięgników. Hoorn. POSZUKUJEMY MONTERA
WYSIĘGNIKÓW. Wynagrodzenie – od 14 euro brutto (ustalane indywidualnie w zależności
od doświadczenia). Wymagania: doświadczenie w takich
pracach jak: mechanik samochodowy, monter maszyn budowlanych, elektromonter itp.,
wiedza z dziedziny hydrauliki,
pneumatyki, elektroniki, dobra
znajomość języka angielskiego
lub holenderskiego, gotowość
do podjęcia pracy na długi
okres, gotowość do nauki, prawo jazdy i własne auto będzie
dodatkowym atutem. Lokalizacja: Hoorn. Oferujemy: wynagrodzenie od 14 euro brutto,
przy 40 godzinach pracy wynagrodzenie netto od 400 do 500
euro (po odliczeniu kosztów zakwaterowania, ubezpieczenia,
podatków itd.), zakwaterowanie w domu o wysokim standardzie, zwrot kosztów dojazdu do

OGŁOSZENIA DROBNE
pracy, ubezpieczenie (24 euro
tygodniowo), pomoc polskiego
koordynatora, możliwość kursów podnoszących kwalifikacje
zawodowe.
Zainteresowane
osoby proszę wysyłanie CV w
tytule wpisując nazwę stanowiska pracy. kontakt adrian@karierawholandii.pl lub +48 600
134 877. Zastrzegamy sobie
kontakt z wybranymi kandydatami.
Dekarz (dachy płaskie).
Dla naszych klientów poszukujemy osób do pracy na stanowiskach: DEKARZ (DACHY
PŁASKIE). Lokalizacja: Uden/
Groesbeek. Stawka: 600 euronetto/tydzień. Oferujemy: tygodniowe wypłaty, co najmniej 40
godz./tydzień, zakwaterowanie
100 euro/tydzień, ubezpieczenie 22,60 euro/tydzień, koszt
transportu 3 euro dzień. Wymagania: VCA lub chęci do wyrobienia, doświadczenie min 5 lata,
język angielski lub niemiecki
(A2,B1), prawo jazdy. Jeżeli
chcesz otrzymać szczegóły oferty pracy wyślij e-mail na adres
adrian@karierawholandii.pl w
tytule wpisując nazwę stanowiska. Aby przyspieszyć proces rekrutacji wyślij na powyższy adres
e-mail CV (w języku angielskim).
Po jego weryfikacji skontaktuje-

my się z Tobą.Telefon +48 600
134 877. Zastrzegamy sobie
kontakt z wybranymi kandydatami, reszcie zainteresowanym
osobą dziękujemy za zainteresowanie nasza ofertą.
Monter płyt K/G. Dla naszego klienta z Szwajcarii poszukujemy fachowców z branży budowlanej. Lokalizacja:
SZWAJCARIA. Wymagania: Doświadczenie; Prawo jazdy i własny transport; Komunikatywny
język niemiecki; Co oferujemy:
Wymagająca praca przez co
najmniej 40 godzin tygodniowo; Długotrwałe projekty; Wynagrodzenie w wysokości od
32-36 CH/godzina lub, Koszty
podatkowe, ubezpieczenia i
społeczne około 20-30 procent.
Osoby zainteresowane proszę o
przesyłanie CV, które zostanie
zweryfikowane przez agencję i
po weryfikacji zostanie przedstawiona pełna indywidualna
ofert pracy. Jeżeli jesteś zainteresowany oferta pracy prosimy o
przesłanie CV na adres: adrian@
karierawholandii.pl w tytule wpisując „Szwajcaria i dane stanowisko” lub kontakt telefoniczny
+48 600 134 877.
Orderpicking. Magazyn z
kwiatami. Bez doświadczenia.

Pracujesz tylko w niektóre dni
tygodnia? Szukasz pracy stałej
lub dodatkowej? W pełnym lub
niepełnym wymiarze godzin?
ZAPRASZAMY DO NAS! Dailyflex Personeelsdiensten. Poszukujemy pracowników dla naszych klientów w Honselersdijk,
firm zajmujących się exportem
kwiatów ciętych i doniczkowych. Bez wiekowki. Godziny
pracy to najczęściej: Od poniedziałku do piątku. 5:00 - 10:00,
12:00 - 18:00, 14:00 - 18:00.
Możliwość pracy tylko jeden
lub dwa dni w tygodniu. Stanowisko pracy: orderpicking. WYMAGANIA: doświadczenie mile
widziane (ale nie konieczne),
umiejętność komunikowania
się w języku obcym angielskim
lub holenderskim - mile widziane (nie każda oferta tego wymaga), prawo jazdy kat B - ale
nie konieczne (mile widziany
własny środek transportu - ew.
zwrot kosztów dojazdu według
CAO). Nie oferujemy zakwaterowania. Jesteś zainteresowany/a
- wyślij do nas swoje CV z dopiskiem w temacie maila PRACA
DODATKOWA na adres mail
vacature@dailyflex.nl. Lub zadzwoń: 0174-287-273. Nasza
strona: www.dailyflex.nlNasz
adres: Jupiter 128, 2675LV
Honselersdijk.

Transport – oferuję: Komfortowo z Adresu pod Adres do
Niemiec i Holandii – LancCar.
PL +48 514 436 222 NL +31
620 999 731, www.lanccar.eu.
Posiadamy samochody Renault
Master z zabudową VIP: komfortowe siedzenia z dużą ilością
miejsca, dodatkowe ogrzewanie, klimatyzacja, dvd, wi-fi na
terenie Polski. Świadczymy
usługi w zakresie przewozu osób
z południowej Polski przez środkowe Niemcy do Holandii i Belgii, przewozimy ludzi z adresu
pod adres, organizujemy wyjazdy weekendowe do dowolnego
miasta w Europie, możliwość
wynajęcie samochodu z kierowcą lub bez. Jeśli masz jakieś pytania zadzwoń lub napisz.
Transport – oferuję: Taxi
Holandia, Niemcy, Belgia. Tel.
+31687323783. Szukacie państwo transportu na terenie Holandii, Niemiec, Belgii? Dobrze
trafiliście. Oferuje bezpieczny
transport z adresu pod adres
w rozsądnej cenie. Przewóz
maksymalnie dla 4 osób komfortowym samochodem w miłej
atmosferze. Prowadzę obsługę lotnisk Eindhoven, Weeze,
Dortmud. Oferuje dojazdy do
urzędów, lekarzy, na dyskoteki-Luna, Shuffle,Geldern i inne.

Usługa także dotyczy zakupów
(również w godzinach nocnych
i weekendy), także pomoc w
małych przeprowadzkach, oraz
wszelkie inne według potrzeby
klienta. Ceny do negocjacji, dla
stałych klientów duże rabaty.
Lokalizacja Cuijk koło Nijmegen. Postaw na sprawdzonych,
zaoszczędzisz pieniądze i
nerwy. Pozdrawiam. Telefon:
Dzwoń każdego dnia o każdej
porze +31687323783.
Transport – oferuję: Busy
do Holandi Niemiec Nowe busy
WIFI Komfort. NL: +31 686 15
44 92, PL: +48 888 05 07 07*
atestowane, kubełkowe fotele,
* ubezpieczenie na całej trasie*
Wi-Fi, DvD, dwustrefowa klimatyzacja. Duże wygodne busy i
szybkie mikrobusy. Podkarpackie, Małopolska, Śląsk, Świętokrzyskie, Opolskie, Lubuskie,
Dolny Śląsk , Łódzkie, Wielkopolskie, Lubelskie. BEZPIECZNIE. SZYBKO. BEZ PRZESIADEK.
NL: +31 686 15 44 92, PL: +48
888 05 07 07* atestowane,
kubełkowe fotele, * ubezpieczenie na całej trasie* Wi-Fi,
DvD, dwustrefowa klimatyzacja.
Rezerwacje przyjmujemy od
poniedziałku do soboty w godz:
9:00-20:00, rezerwacja sms
całą dobę.
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Pytania do eksperta – listy Czytelników

Otrzymaliśmy od Was
wiele listów dotyczących
holenderskich spraw
podatkowych. Dziś
prezentujemy kolejne z nich.
Na pytania Czytelników
odpowiadamy we współpracy
z pracownikami Kancelarii
Podatkowej Anna Kłosowska
www.rozliczsie.pl.
Serdecznie dziękujemy
za wszystkie nadesłane
wiadomości, jak również za
okazane nam zaufanie.
Jeżeli macie jakieś pytania do
naszych ekspertów czekamy
na Wasze maile pod adresem
redakcja@goniecpolski.nl

•••

Witam serdecznie,
Czy pracując przez 8 miesięcy w Holandii (mieszkanie i
praca), a następnie przeprowadzając się pod koniec roku i pracując 4 miesiące w Belgii (mieszkanie i praca) oraz będąc teraz
w Belgii muszę wykazać przy
rozliczeniu dla Holandii swoje
zarobki z Belgii za okres 4 miesięcy? Chodzi mi o to, żeby nie
Reklama

procent zarobionych pieniędzy
(ponad 90 procent zarobię w
Holandii). Jestem tutaj tylko na
okres dwóch miesięcy w dniach
18.06 - 2.09. W najbliższych latach nie mam zamiaru wrócić,
gdyż kończę szkołę, wiec okres
podatkowy za ten rok mi minie
bez zmian. Jak się rozliczyć najlepiej? W Polsce? W Holandi?
Bardzo proszę o pomoc.
Z poważaniem
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)
być podwójnie opodatkowanym.
Zresztą Holandię nie powinny
interesować moje zarobki w innym kraju, skoro w nim już nie
mieszkam i nie pracuję. Proszę
o pomoc.
Dziękuję
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
Składając deklarację podatkową w Holandii i chcąc być traktowanym jako podatnik kwalifikowany, należy wykazać dochody
spoza Holandii. Jeśli dochody z
Holandii stanowią mniej niż 90

procent wszystkich dochodów z
danego roku, to urząd potraktuje
podatnika jako podatnika niekwalifikowanego (mniej korzystne
warunki) - wtedy nie ma konieczności przedstawiania dochodów
spoza Holandii.

•••
Witam bardzo serdecznie,
Chciałbym przedstawić swoją sytuację w miarę jak najbardziej zrozumiały sposób i bardzo
proszę o jakiekolwiek informacje, gdyż jestem totalnie zdezorientowany na ten temat. Pracuję
w Holandii na okres wakacyjny, a
moje zarobki w Polsce na dzień
dzisiejszy nie przekroczą 10

Odpowiedź:
Powinien Pan złożyć deklarację podatkową zarówno w polskim, jak i holenderskim urzędzie
skarbowym.

•••
Witam,
Czy orientują się Państwo
czy do ubezpieczenia jest potrzebny meldunek?
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:

Nie, meldunek nie jest wymagany.

•••
Witam,
Chciałabym się zapytać czy
na dziecko studiujące niestacjonarnie będzie przysługiwać Kindergeld?
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
Jak najbardziej istnieje taka
możliwość.

•••
Witam,
Pracuję jako pracownik oddelegowany (tj. aneks do umowy
polskiej). Czy firma może pobierać ode mnie opłatę turystyczną?
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:
Generalnie firma nie powinna
pobierać od pracownika dodatkowej opłaty w momencie, kiedy deleguje go do pracy w innym kraju
(gminie), w której taka opłata istnieje. Opłata turystyczna/klimatyczna to też koszt delegacji, dlatego powinien w pełni podlegać
zwrotowi pracownikowi.

•••
Witam,
Nie została przedłużona mi
umowa w firmie. Do 6 tygodni
powinienem mieć wypłacone
wakacyjne, a minęło już 10 tygodni. Czy to możliwe, że tak długo
mogą zwlekać z wyplatą?
Pozdrawiam
(dane osobowe i adres e-mail do wiadomości redakcji)
Odpowiedź:
Aby wyjaśnić brak wypłaty
wakacyjnego, prosimy o kontakt
bezpośrednio z pracodawcą.

Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.
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NA WESOŁO
Facet z USA zwiedzał
Polskę i się zgubił. Zobaczył rolnika pracującego na
polu i zatrzymał się zapytać
o wskazówki. Rolnik powiedział mu, jak dostać się do
głównej drogi. Facet chciał
trochę pogadać, więc pyta:
- To pańska ziemia?
- Taa? odpowiedział rolnik.
- Duża jest?
- No, zaczyna się tam gdzie
płynie strumień przy drodze, ciągnie się przez wzgórze aż do tego
miejsca, gdzie widać to wielkie
drzewo. Sięga od tamtej stodoły
do tej wielkiej sterty kamieni, tego
płotu i biegnie aż do tej drogi.
- To piękne miejsce. Ale opowiem panu o mojej ziemi w Stanach. Wsiadam do mojego samochodu na jednym końcu mojej
farmy o wczesnym ranku. Jadę
cały dzień i dopiero kiedy słońce zachodzi, docieram do końca
mojej posiadłości. Co pan o tym
myśli?
Rolnik myśli przez chwilę i
mówi:
- Też miałem kiedyś taki samochód.
- Ech, ta 7B! Nie wytrzymam z tymi baranami! Pytam
ich kto wziął
Bastylię, a oni krzyczą, że to
nie oni!
- Niech się pan tak nie denerwuje - uspokaja dyrektor - może to
rzeczywiście ktoś z innej klasy.

NA WESOŁO

cy?!

NA WESOŁO

U dentysty:
- Ile kosztuje ekstrakcja zęba?
- 50 PLN.
- 50 PLN za kilka minut pra-

- Mogę wyrywać powoli jeśli
pan chce.
Jasiu, umiesz liczyć?
- Tak, tato mnie nauczył!
- To powiedz, co jest po sześciu?
- Siedem.
- Świetnie, a po siedmiu?
- Osiem.
- Brawo, nieźle cię tato nauczył, a co jest po dziesięciu?
- Walet.
- Słuchaj, zdecydowałem:
musimy się rozstać!
- Znalazłeś sobie lepszą?!
- Lepszą może nie, ale tańszą.
Autostopowiczka w średnim wieku usiłuje złapać okazję.
Niestety, samochody nie zatrzymują się. Po długim czasie
słychać pisk opon, zatrzymuje się
auto, kierowca otwiera drzwiczki i
mówi:
- Niech pani wsiada, ja nie jestem z tych co biorą tylko młode
i ładne...
Żona wraca do domu nad
ranem. Mąż otwiera jej drzwi:
- Gdzie byłaś? Miałaś wrócić
od koleżanki o 21 a jest 2 w nocy?
- Parkowałam...
Rozmawiają dwie ciężarne koleżanki:
- Zauważyłam, że w im bardziej zaawansowanej ciąży jestem, tym więcej kobiet się do
mnie uśmiecha. Nie rozumiem
dlaczego.
- Bo jesteś od nich grubsza.
Na przyjęciu goście spierają się, kto jest bardziej
godny zaufania - kobiety czy
mężczyźni.
- Żadna kobieta nie potrafi
dochować tajemnicy - powiedział
pogardliwie jeden facet.
- Nie wydaje mi się - odpowiedziała kobieta - Trzymam w tajemnicy mój wiek odkąd skończyłam
21 lat.
- Któregoś dnia pani się wyda

NA WESOŁO

- upierał się facet.
- Nie sądzę! - odrzekła - Kiedy
kobieta trzyma coś w sekrecie
przez 27 lat, może zatrzymać go
na wieki!

NA WESOŁO
niego, łapie za barki i potrząsając
pyta:
- Gadaj kim jesteś i co zrobiłeś
z Jasiem?

Kobieta w kwiecie wieku
staje przed lustrem i mówi do
męża.
- Ech... przybyło mi zmarszczek, utyłam, te włosy takie jakieś
nijakie... Zbrzydłam. Powiedz mi,
kochanie, coś miłego!
- Wzrok masz dalej dobry!

Fąfara wraca do domu pijany. Żona wrzeszczy:
- Codziennie wieczorem wracasz pijany!
- Jesteś niesprawiedliwa!
Ciągle ganisz mnie za to, że przychodzę do domu pijany, a jeszcze
nigdy nie pochwaliłaś mnie za to,
że wychodzę trzeźwy!

Dwie stare panny, które
razem mieszkają, położyły
się wieczorem spać.
W pewnej chwili jedna z nich
mówi:
- Czy nie wydaję ci się, że w
pokoju słychać jakiś szmery?!
- Chyba tak - mówi druga nasłuchując - czyżby dostał się do
mieszkania jakiś mężczyzna?!
- Jeśli tak, to pamiętaj, że ja
pierwsza go usłyszałam!

Dwaj złodzieje po włamaniu do dużego sklepu odzieżowego sortują garderobę,
odkładając do dużych toreb
wszystko co, stanowi większą wartość. Nagle jeden ze
złodziei pokazuje drugiemu
kolorowy sweter.
- Spójrz! Kosztuje 590zł! Przecież to rozbój w biały dzień!
- Racja, to zwykłe złodziejstwo.

W Kołobrzegu na dreptaku apetyczna dziewczyna
wchodzi na automatyczną
wagę, wrzuca monetę... i z
niezadowoleniem ogląda wydrukowany wynik.
Zdejmuje wiatrówkę i pantofle, znowu wrzuca monetę - znów
niezadowolona z wyniku. Zdejmuje bluzkę - wynik ważenia znowu
niezadowalający.
Stoi tak niezdecydowana na
tej wadze - co by tu jeszcze? - na to
podchodzi przyglądający się temu
facet i wręczając jej garść monet
mówi:
- Niech pani kontynuuje - ja
stawiam!

Jak żegna się okulista?
- Do zobaczenia.
A laryngolog?
- Do usłyszenia.
A ginekolog?
- Jeszcze do pani zajrzę.

Rozmawiają trzy przyjaciółki:
- Mój mąż jest spod znaku
Strzelca i pomyślałam, że w tym
roku kupię mu na urodziny łuk.
- Niezły pomysł - mówi druga mój to Ryby. Kupię mu akwarium.
Trzecia bez zastanowienia:
- A mój to Koziorożec…
Nauczyciel wzywa Jasia
do odpowiedzi i pyta:
- Ile jest dwa razy dwa?
- Cztery - odpowiada chłopiec
bez zastanowienia.
Wtedy nauczyciel rzuca się na

Drogówka przeprowadza
pobieżną kontrolę pojazdu
pewnej nie najmłodszej już
blondyny.
- Ma pani już mocno zdarty
profil - stwierdza sprawdzając ogumienie policjant.
- A z pana też żaden Brad
Pitt... - odcina się blondyna.
Do taksówki wsiadły dwie
paniusie typu „damulka z
pretensjami”.
Po drodze plotkują sobie o
tym i o owym.
- To doprawdy okropne, jacy ludzie bywają niekulturalni! Wyobraź
sobie moja droga, byłam ostatnio
na przyjęciu, gdzie do ryby podano
mi nóż do befsztyków!
- O tak, szokujący brak ogłady.
Mnie z kolei zaproponowano sherry w kieliszku do szampana!
W tym momencie wtrąca się
taksówkarz:
- Szanowne Panie nie wezmą
mi, mam nadzieję za złe, że ja tak
tyłem do pań siedzę?

Kącik poetycki
Prezentujemy dziś wiersze ks. Mariana Kosińskiego - utalentowanego poety, kompozytora i animatora kultury ludowej. Wrodzona
miłość do przyrody i potrzeba obcowania z naturą nigdy nie przeszkadzały mu w działalności organizatorskiej. Regularnie aranżował Ogólnopolskie Spotkania Poetów i Artystów, świąteczne kolędowania i
rozmaite wydarzenia kulturalne. Założył Ludowy Zespół Kameralny
„Miniaturki”, z którym koncertował w wielu krajach Europy, grupę teatralną „Świt”, teatr jednego aktora, przewodził też innym podobnym
przedsięwzięciom. Jego działalność spotykała się z uznaniem - jest
m.in. kawalerem Brązowego Krzyża Zasługi oraz został odznaczony
Medalem im. dr Jordana.
Tworzysz, piszesz poezję? Wyślij nam swoją twórczość
na redakcja@goniecpolski.nl, a my opublikujemy ją na łamach gazety. Czekamy na Wasze prace!

Relatywny czas życia
Relatywny czas życia
to jest oczywistość
do której zmierza rozsądek...
biegu wydarzeń
nie można ignorować
trzeba powracać
do istoty treści pomimo lub obok
ludzkich niemożności...
odnaleźć w danej epoce
autentyzm życia
wówczas będzie dodatni bilans
Sensu i Prawdy
w naszej mozolnej egzystencji
(nic dodać...)
Relatywny czas życia
może oznaczać Ład i Piękno
nawet w brzydocie
naszych miast i wsi...
głos większości przeważa
lecz nie zastąpi rozsądku
w pojmowaniu treści...
ktoś proponuje
eliminację praworządności
bez prawa głosu...
zdrowy rozsądek
demaskuje chytrość
i utrwala relację prawdy
Relatywny czas życia
to nie sielanka...
nie ma takich ludzi
którym nic nie można wytknąć
sądzę wszakże
że do przesłanek Rozumu i Serca
można dokooptować
poprawkę na piękno wiosny
przez kontynuację współdziałania
życzliwej wzajem bezinteresowności
w miarę wszelkich możliwości
(nic ująć...)
P.s. Sprawiedliwie
i dla sprawiedliwości
dzielmy rozsądnie
współdziałanie w wierności
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DOKĄD SIĘ ZWRÓCIĆ W RAZIE PROBLEMÓW
n Ambasada RP w Hadze

P r z y d a t n e ko n t a k t y w H o l a n d i i

Alexanderstraat 25
2514 JM Den Haag
Tel.: +31(0)70 799-01-00
Faks: +31(0)70 799-01-37
e-mail:
haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.haga.msz.gov.pl

n Wydział Konsularny
Alexanderstraat 25
2514 JM Den Haag
(wejście od ulicy Javastraat)
tel. +31(0)70 7990 130
fax.+31(0)70 7990 147
e-mail: haga.konsulat@msz.gov.pl

Urząd gminy może udzielić Państwu
pozostałych informacji o usługach
gminnych, dotyczących na przykład wywozu śmieci czy miejsc parkingowych w
Państwa miejscu zamieszkania.
Zapraszamy na stronę internetową
www.rijksoverheid.nl.

Strona internetowa zawiera wiele informacji, kluczowych z punktu widzenia
pracownika:
http://www.inspectieszw.nl/other_lan gu ages/po lish/Punkt_zg_asza nia_nie uczci wych_biur_po_rednictwa_pracy.aspx

KOŚCIOŁY:

Inspekcja zajmuje się nadzorem nad
przestrzeganiem przepisów dotyczących: niewypłacenia bądź zaniżenia wynagrodzenia, BHP, czasu pracy oraz dodatku urlopowego. Aby złożyć skargę w
tym zakresie możesz skorzystać z formularza w języku polskim na stronie internetowej:
https://fd8.formdesk.com/arbeidsinspectie/klachtenformulier_Polish

Działa w ramach ww. Inspekcji. Skargę zgłosić można telefonicznie (0 800
51 51) w języku angielskim lub holenderskim, faxem (070 333 61 61) lub
pocztą (Postbus 820, 3500 AV Utreht)
w języku polskim. Istnieje również możliwość złożenia skargi przez internet w
języku polskim:
https://fd8.formdesk.com/arbeidsinspectie/Zawiadomienie

n Krajowy Punkt Zgłoszeń
Nadużycia dla Wsparcia Polaków w
Holandii
INFOLINIA.NL to strona, która powstała dzięki współpracy organizacji polonijnych z Policją Haaglanden. Umożliwia
(anonimowe) zgłoszenie wszelkich
uciążliwości, jakich doświadczają Polacy
na holenderskim rynku pracy:
http://www.infolinia.nl.

n Holenderski układ zbiorowy
pracy dla Pracowników
Tymczasowych na lata
2009-2014 (tzw. CAO)
Jest to rozbudowany zbiór przepisów,
który określa obowiązki agencji pracy i
pracownika, zasady dotyczące BHP,
czasu wolnego, emerytur, szkoleń

Migranda, zrzeszenie zajmujące
się sprawami migrantów zarobkowych, stworzyło dla tej grupy specjalny system. Wybierając numer tego zrzeszenia, mogą Państwo odsłuchać w swo im ję zy ku oj czy stym
różne przydatne informacje. Można
również skorzystać z opcji bezpośredniego połączenia z inną organizacją, na przykład ze związkami zawodowymi lub ośrodkami informacyj ny mi czy jed nost ka mi ad mi ni stracji państwowej, na przykład z Inspekcją SZW lub urzędem podatkowym. Nu mer te le fo nu Mi gran dy:
085-4010440.

n Urząd gminy

n Holenderska Inspekcja Spraw
Społecznych i Zatrudnienia

n Punkt zgłaszania nieuczciwych
biur pośrednictwa pracy

n Informacja telefoniczna

n Rzymskokatolicka Polska
Misja Katolicka w Groningen
Ks. Józef Okonek SChr
Blankenslaan Oost 2a,7901 BE Hoogeveen
Tel./fax +31 (52) 8262756, Mobile
+31 634 905 233
e-mail: jokonek@live.nl
FOT. FREEIMAGES.COM / HERMAN BRINKMAN

umów, urlopów, zakwaterowania (zasad nakładania kar za naruszenie regulaminu) itp. Koniecznie sprawdź przed
wyjazdem, czy wykonując pracę w Holandii będziesz podlegał postanowieniom tego układu. Przeczytaj go dokładnie - dostępny jest m.in. na stronie:
http://www.abu.nl/publicaties/cao

n ABU
Jest to holenderskie zrzeszenie agencji pracy tymczasowej, które zobowiązały się do przestrzegania układu zbiorowego CAO. Strona dostępna jest w języku niderlandzkim oraz częściowo w innych językach, m.in. w języku polskim:
http://www.abu.nl/pools/informacje-dla-pracownikw-tymczasowych
Przed podjęciem pracy w holenderskiej agencji warto sprawdzić jej wiarygodność i uzyskać dane o jej działalności.
Możliwość wyszukiwania agencji zarejestrowanej w ABU istnieje pod adresem:
http://www.abu.nl/website/onze-leden

n Stowarzyszenie Przestrzegania
Układu Zbiorowego Pracy
dla Pracowników
Tymczasowych
Stowarzyszenie
Przestrzegania
Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Tymczasowych (SNCU -Stichting
Naleving CAO voor Uitzendkrachten)
dogląda przestrzegania układu CAO.
W niektórych przypadkach SNCU wszczyna postępowanie przeciwko nieuczciwym agencjom pracy tymczasowej.
Strona dostępna jest w języku polskim, istnieje też możliwość złożenia
skargi
lub
zadania
pytania:
http://www.sncu.nl/pl.

n Holenderska Izba Handlowa
Tu można sprawdzić, czy holenderska agencja pracy tymczasowej figuruje
w rejestrze przedsiębiorców jako agencja: http://www.kvk.nl/waadi.

n NBBU

n Holenderska Policja

Kolejne holenderskie zrzeszenie
agencji pracy tymczasowej przestrzegających układ CAO. Strona dostępna jest
w języku niderlandzkim. Znajduje się tu
lista zarejestrowanych w tej organizacji
agencji: https://www.nbbu.nl/ledenlijst

W przypadku gdy stałeś się ofiarą lub
świadkiem przestępstwa możesz powiadomić (anonimowo i bezpłatnie) Policję w Holandii (w języku niderlandzkim, angielskim lub niemieckim): Tel:
0800-700

PUNKTY POMOCY
n Związki zawodowe
Pracując w Holandii, można rozważyć przynależność do związków zawodowych, które reprezentują Państwa
interesy względem pracodawcy. Poza
tym mogą Państwu odpowiedzieć na
pytania dotyczące zbiorowego układu
pracy (CAO), pomóc wypełnić deklarację podatkową czy poradzić w sprawach prawnych. Celem uzyskania informacji uzupełniających prosimy o
kontakt ze związkami zawodowymi,
na przykład FNV (www.fnv.nl) lub CNV
(www.cnv.nl).

n Konsulat
Wydział Konsularny Ambasady RP w
Hadze dysponuje również informacjami
o pracy i życiu w Holandii. W nagłych
przypadkach, na przykład w razie wypadku czy wejścia w konflikt z prawem,
warto zwrócić się o pomoc do Wydziału
Konsularnego. Pracownicy Wydziału
Konsularnego mogą także udzielić
szczegółowych odpowiedzi na pytania
dotyczące podobieństw i rozbieżności
przepisów obowiązujących w Holandii i
w Polsce. Kontakt telefoniczny w języku
polskim: 070 7990 140 (lub: 130, 115,
121, 129, 126); adres mailowy: haga.konsulat@msz.gov.pl

n Polska Misja Katolicka
Amsterdam
Ksiądz Krzysztof Obiedziński SChr.
Scarlattilaantje 13
1431 XV Aalsmeer
tel. (0297) 331 678
e-mail: k.obiedzinski@pmkamsterdam.nl

n Parafia NMP Częstochowskiej
Proboszcz ks. Tadeusz Kozieński
S.Chr.
Kerkhoflaan 17, 6741 BN Lunteren
tel.
0318-482728,
kom.
+31644210293
fax 0318-486272
e-mail: tkozienski@hotmail.com

n Polska Parafia w Bredzie
ks. Sławomir Klim SChr
St. Bavostraat 7A
NL-4891 CG Rijsbergen
tel. +31 (76) 5321 438
mobil: +31 614 243 225
e-mail: slawekklim@hotmail.com
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