
W listopadzie ruszy nowy 
program, badający stan 
zdrowia mieszkańców Wro-
cławia na wybranej grupie 
2,5 tys. osób. Specjaliści 
chcą ustalić, co ma wpływ 
na zachorowalność zarówno 
dzieci jak i dorosłych, okre-
ślić styl życia wrocławian 
oraz ich nawyki żywieniowe.

Nowy wieloletni projekt PIC-
TURE (PopulatIon CohorT StUdy of 
WRoclaw CitizEns) współfinanso-
wany i realizowany jest przez Uni-
wersytet Medyczny i Urząd Miejski 
we Wrocławiu, a pomysł powstał 
w Klinice Otolaryngologii Uniwer-
syteckiego Szpitala Klinicznego 
we Wrocławiu.

Lider tego projektu, laryngo-
log z USK prof. Tomasz Zatoński, 

w czwartek przedstawił wstępne 
założenia, które będą realizowane 
w dwuletnim cyklu badawczym.

„Główny cel naszego projek-
tu to poszerzenie wiedzy na te-
mat przyczyn zachorowalności i 
umieralności na terenie Dolnego 
Śląska. Będziemy śledzić wpływ 
zmian środowiskowych i społecz-
nych na styl życia. Mamy dane na 
temat zanieczyszczenia powie-
trza. Chcemy badać wpływ hałasu 
na zdrowie, wpływ bliskości różnej 
infrastruktury, wpływ aktywności 
fizycznej. Będziemy analizować 
wiele czynników i wskażemy przy-
czyny występujących różnic w roz-
woju populacji mieszkańców na-
szego miasta” - powiedział prof. 
Zatoński.

Wyjaśnił, że badaniem zosta-
nie objętych 1250 dzieci – połowa 
z nich to będą chłopcy, a połowa 
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- dziewczynki. Dzieci będą wyloso-
wane z bazy PESEL, a badaniu zo-
stanie poddanych też 1250 osób 
dorosłych, które będą rodzicami 
lub opiekunami tych małoletnich.

Badani wypełnią różne kwe-
stionariusze, dotyczące stanu 
rodziny, gospodarstwa domowe-
go, zdrowia rodziców, aktywności 
fizycznej, częstotliwości spożycia 
żywności.

„Przewidujemy także róż-
ne badania: EKG, spirometria, 
audiometria, pomiar ciśnienia 

tętniczego, pomiary antropome-
tryczne m.in. pomiar pasa, bio-
der i wzrostu oraz analizę składu 
masy ciała. Wykonamy badania 
ambulatoryjne, morfologię i po-
ziom glukozy oraz do biobanku 
pobrana zostanie próbka krwi, 
moczu i śliny” - powiedział prof. 
Zatoński.

Dodał, że dwa tygodnie po 
wykonanych badaniach każdy 
uczestnik otrzyma pełną informa-
cję, wszystkie wyniki badań oraz 
ocenę swego stanu zdrowia. Prze-
kazane będą mu również profilak-
tyczne zalecenia medyczne, które 

będą miały służyć poprawie jego 
stanu zdrowia.

Projekt ma trwać dwa lata, a 
badania i ankiety zostaną powtó-
rzone po roku.

„Dzięki temu będziemy mogli 
systematycznie oceniać zacho-
dzące zmiany w naszej badanej 
populacji i prognozować potrzeby” 
- podsumował lekarz.

PAP - NAUKA W POLSCE, 

ROMAN SKIBA

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W 

POLSCE - WWW.NAUKAWPOLSCE.

PAP.PL

Temat numeru

Operator wózków typu 
fork/reach/combi. Breda. 
Masz uprawnienia i doświad-
czenie jako operator wóz-
ków widłowych typu forklift, 
reachtruck lub combitruck?  
Szukasz stabilnej pracy od po-
niedziałku do piątku? Szukamy 
właśnie Ciebie! 1. Gdzie? - Bre-
da; 2. Praca stała/dorywcza? 
- Praca stała, 2 zmiany; 3. Ile 
godzin? - 40h w tygodniu; Dla 
naszego klienta - firmy zajmu-
jącej się handlem elektronicz-
nym, która zapewnia logistykę 
dla ponad 450 sklepów inter-
netowych, firmy zorientowanej 
na technologię, która jest obec-
nie jedną z najszybciej rozwija-
jących się firm e-commerce w 
Holandii - szukamy osób z kwa-
lifikacjami oraz doświadcze-
niem w korzystaniu z wózków 
widłowych i wózków wysokiego 
składowania. OPIS STANOWI-
SKA: właściwa obsługa sprzętu 
do transportu materiałów; prze-
wożenie towarów w bezpieczny 
i wydajny sposób; inne obo-
wiązki przypisane przez prze-
łożonego; CZEGO WYMAGAMY: 
posiadania stosownych upraw-
nień; doświadczenia w pracy na 
podobnym stanowisku; komu-
nikatywnej znajomości języka 
angielskiego lub niderlandz-
kiego. CO OFERUJEMY: Praca 
w wymiarze dwuzmianowym 
– od 6.30 do 15.30 i od 15.30 
do 0.30. 40 godzin w tygodniu. 
Po więcej informacji skontak-
tuj się z naszym biurem: (+31) 
165 745 439 Lub aplikuj wysy-
łając swoje CV na adres: info@
fo-cus.nl (z dopiskiem wózkowy 
Breda).

Dekarz. Praca w Holandii. 
OCZEKIWANIA: min. 3-letnie 

doświadczenie w zawodzie, 
min. komunikatywna znajo-
mość j. niemieckiego lub holen-
derskiego, prawo jazdy kat. B i 
własny samochód mile widzia-
ne, gotowość do podjęcia pracy 
za granicą. Oferujemy: atrakcyj-
ne wynagrodzenie, bezpłatne 
zakwaterowanie, holenderska 
umowa o prace, ubezpieczenie 
zdrowotne. Zainteresowanych 
Kandydatów prosimy o przesła-
nie aplikacji (CV) drogą mailo-
wą na adres: joanna@worxx.nl, 
tel. 0031 485 350 380 Joanna.

ASYSTENT KLIENTA. 
APELDOORN. Międzynarodowa 
Firma usługowa zajmująca się 
pomaganiem w sprawach urzę-
dowych Polakom pracującym 
w Holandii szuka pracownika 
na stanowisko Asystenta Klien-
ta do biura w Apeldoorn. Do 
zadań pracownika należeć bę-
dzie: kontakt telefoniczny i oso-
bisty z klientem, kontakt tele-
foniczny i osobisty w urzędach 
na terenie Holandii, prowadze-
nie biura w Holandii, sprzedaż 
usług firmy. Czego oczekujemy 
od kandydata? Bardzo dobra 
znajomość w mowie i w pi-
śmie jednego z wymienionych 
języków obcych (holenderski, 
angielski, rumuński) - WARU-
NEK KONIECZNY, dyspozycyj-
ność (elastyczne godziny pracy, 
miesięczne szkolenie w Opolu), 
motywacja do pracy, pogodne 
usposobienie i łatwość w na-
wiązywaniu kontaktów, prawo 
jazdy kat. B, dobra znajomość 
obsługi komputera. Co oferu-
jemy? Pracę w młodym zespo-
le w międzynarodowej firmie, 
przyjazną atmosferę w pracy, 
atrakcyjne wynagrodzenie 
uwzględniające podstawę oraz 

dodatkowe premie za osiąga-
nie wyników sprzedażowych, 
samochód służbowy, laptop i 
telefon (po okresie szkolenia). 
Osoby zainteresowane współ-
pracą prosimy o wysłane CV na 
adres e-mail: cv@klosowska.
com.

Robotnicy ziemni. Praca 
bez pośredników. Holenderska 
firma zatrudni bezpośrednio 
robotników ziemnych. Praca w 
okolicach Hagi, wynagrodze-
nie 10-14 e netto. Zaintereso-
wanych proszę o kontakt ma-
nilowy rafconsulting0@gmail.
com, proszę o podanie nr. tel. 
w mailu.

Malarz. PRACA DLA MA-
LARZY – GELEEN. Dla naszego 
klienta poszukujemy Malarzy. 
Wynagrodzenie 450-500 euro 
netto/tydzień (w zależności od 
doświadczenia i umiejętności). 
Wymagania: doświadczenie 
na stanowisku malarza, komu-
nikatywna znajomość języka 
angielskiego, niemieckiego lub 
holenderskiego, zaangażowa-
nie w obowiązki, prawo jazdy i 
własny samochód. Lokalizacja: 
Geleen. Oferujemy: zakwatero-
wanie i ubezpieczenie opłaco-
ne przez agencję, możliwość 
długotrwałej współpracy, praca 
przy malowaniu ścian. Zainte-
resowane osoby proszę wysy-
łanie CV w tytule wpisując na-
zwę stanowiska pracy. kontakt 
adrian@karierawholandii.pl lub 
+48 600 134 877. Zastrzega-
my sobie kontakt z wybranymi 
kandydatami.

Pracownik produkcyjny. 
Agencja Pracy TPM poszukuje 
ludzi do pracy w Holandii. W 

skład oferty wchodzą następu-
jące prace: prace produkcyjne 
w firmie zajmującej się produk-
cją kiełbas, szaszłyków i wę-
dlin - pakowanie i sortowanie 
produktów na taśmie (Best). 
Agencja Pracy TPM oferuje: za-
kwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na tere-
nie Holandii, opiekę polskiego 
koordynatora, cotygodniowe 
wypłaty na konto, możliwość 
pracy długoterminowej, le-
galną pracę zgodną z holen-
derskim Układem Zbiorowym 
Pracy (zwanym CAO), stawki 
godzinowe od 10.05 do 10.60 
euro brutto/h. Charakter pra-
cy: praca od września 2019. 
Osoby zainteresowane prosimy 
o przesłanie CV z dopiskiem 
PRODUKCJA na adres: info@
theperfectmatch.pl LUB info@
tpmwork.com LUB wypełnie-
nie formularza kontaktowe-
go tpmwork.com/#formularz 
(Certyfikat nr 2318). Kontakt 
telefoniczny możliwy jest w go-
dzinach urzędowania biura pod 
numerem (+48)618205550. 
Prosimy o zawarcie w aplika-
cji zgody o następującej treści: 
Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie danych osobowych za-
wartych w mojej aplikacji przez 
The Perfect Match Sp. z o.o., 
62-080 Tarnowo Podgórne uli-
ca Zbigniewa Romaszewskiego 
27, na potrzeby przeprowadze-
nia procesu rekrutacji. Zastrze-
gamy sobie prawo rozmowy z 
wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Prace magazynowe. Firma 
Stuwadoorsbedrijf van Rooi po-
szukuje kandydatów do pracy 
w logistyce oraz na produkcji. 
Poszukujesz pracy? Chciałbyś 

przeprowadzić się do Holandii? 
Posiadamy oferty pracy w logi-
styce oraz na produkcji na tere-
nie całej Holandii: prace maga-
zynowe. Oferujemy: prace na 
dłuższy okres czasu, atrakcyjne 
wynagrodzenie, kontrakt bez 
tzw. Wiekowki, opiekę polskich 
koordynow, możliwość zakwa-
terowania w mieszkaniach/
hostelach agencyjnych, bardzo 
niskie koszty zakwaterowania 
(jedynie 50 EUR tygodniowo), 
kontrakt z gwarancja godzin, 
ubezpieczenie, dojazd do pracy 
gratis. Poszukujemy: zmotywo-
wanych, sprawnych fizycznie 
kandydatów, prawo jazdy oraz 
uprawnienia na wózki widłowe 
mile widziane, podstawowa 
znajomość języka angielskiego 
mile widziana, ale nie jest to 
warunek konieczny; dane kon-
taktowe: 0736339030, Per-
sonnel@stuwarooij.nl.

Płytkarz ZZP. POSZUKU-
JEMY PŁTYKARZA ZZP. Poszu-
kujemy osoby do układania 
płytek. Wymagania: komunika-
tywny język angielski lub holen-
derski, własny transport, narzę-
dzia, forma zatrudnienia ZZP, 
doświadczenie. Oferujemy: 
stawka ustalana indywidualnie 
(zaproponuj), zakwaterowanie i 
ubezpieczenie po stronie agen-
cji, długie projekty. Jeżeli jesteś 
zainteresowany oferta pracy 
prosimy o przesłanie CV na ad-
res: adrian@karierawholandii.
pl w tytule wpisując nazwę sta-
nowiska lub kontakt telefonicz-
ny +48 600 134 877.

Analityk/Trader. Szukam 
Analityka – Tradera. Witam ser-
decznie. Jestem zainteresowa-
ny nawiązaniem współpracy z 

analitykiem - traderem, specja-
lizacja rynki kapitałowe, ocena 
ryzyka, analiza fundamentalna 
plus techniczna z naciskiem na 
ocenę i interpretację wyników 
spółek. Wszystkie osoby zain-
teresowane współpracą proszę 
o dalszy kontakt. Pod nr tel. 
0-626-621-486. Pozdrawiam.

Praca szklarniowa przy 
ogórkach. JUZ OD DZIS !!! Ven-
lo. Dla jednego z naszych klien-
tów poszukujemy kandydatów 
do pracy stałej w szklarni przy 
sortowaniu, ścinaniu lub drajo-
waniu 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. Oferuje-
my: pracę stałą w renomowa-
nej i stabilnej firmie przez długi 
okres czasu - co tygodniowe 
wypłaty, zakwaterowanie, po-
moc polskiego personelu po 
przyjeździe do Holandii, pomoc 
przy wyrobieniu numeru sofi, 
ubezpieczenie zdrowotne, bez-
płatny transport samochodem 
z miejsca zamieszkania do pra-
cy, dodatki urlopowe i wakacyj-
ne. Rekrutacja: Osoby zaintere-
sowane prosimy o wysłanie CV 
na s.sadowska@jupiterpolska.
pl w temacie wpisując ‘Praca 
szklarniowa. Po więcej infor-
macji proszę dzwonić pod nu-
mer +48 517493205 Sandra 
Sadowska. W aplikacji prosimy 
umieścić następującą klauzulę: 
Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do reali-
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zacji procesu rekrutacji (zgod-
nie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. 
o ochronie danych osobowych 
Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.).

Laminowanie. VCA, PRA-
WO JAZDY, WYKSZTAŁCENIE 
TECHNICZNE - PRACA OD ZA-
RAZ. POSZUKUJEMY OSÓB Z 
VCA. LAMINOWANIE: praca 
od 30.09.2019 na długi okres 
czasu, miejsce pracy Holandia 
i wyjazdy po Europie (Skandy-
nawia), dobry język angielski, 
stawka 450-550 euro brut-
to, ubezpieczenie opłacone. 
Chcesz otrzymać pełna ofertę 
pracy? Wyślij e-maila wraz z 
CV wpisując interesujące Cię 
stanowisko. Wyślij CV z zapyta-
niem o dopasowanie stanowi-
ska i miejsca pracy dla Ciebie. 
Kontakt: +48 600 134 877, ad-
rian@karierawholandii.pl.

Pracownik produkcyjny. 
Agencja Pracy TPM poszukuje 
ludzi do pracy w Holandii. W 
skład oferty wchodzą następu-
jące prace: prace produkcyjne 
w firmie zajmującej się produk-
cją pizzy (Liessel). Agencja Pra-
cy TPM oferuje: zakwaterowa-
nie, ubezpieczenie zdrowotne, 

transport na terenie Holandii, 
opiekę polskiego koordynatora, 
cotygodniowe wypłaty na kon-
to, możliwość pracy długoter-
minowej, legalną pracę zgodną 
z holenderskim Układem Zbio-
rowym Pracy (zwanym CAO), 
stawki godzinowe od 10.05 do 
10.60 euro brutto/h. Charakter 
pracy: praca od września 2019. 
Osoby zainteresowane prosimy 
o przesłanie CV z dopiskiem 
PRODUKCJA na adres: info@
theperfectmatch.pl LUB info@
tpmwork.com LUB wypełnie-
nie formularza kontaktowe-
go tpmwork.com/#formularz 
(Certyfikat nr 2318). Kontakt 
telefoniczny możliwy jest w go-
dzinach urzędowania biura pod 
numerem (+48)618205550. 
Prosimy o zawarcie w aplika-
cji zgody o następującej treści: 
Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie danych osobowych za-
wartych w mojej aplikacji przez 
The Perfect Match Sp. z o.o., 
62-080 Tarnowo Podgórne uli-
ca Zbigniewa Romaszewskiego 
27, na potrzeby przeprowadze-
nia procesu rekrutacji. Zastrze-
gamy sobie prawo rozmowy z 
wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

MONTER PŁYT KARTO-

NOWO-GIPSOWYCH. SZYB-
KI START. Lokalizacja: kilka 
miejsc pracy w Holandii. Staw-
ka:475-525 euro netto/tydzień 
uzależnione od doświadczenia. 
Oferujemy: darmowe zakwate-
rowanie, tygodniowe wypłaty, 
40 godz./tydzień, ubezpie-
czenie 23,66 euro na tydzień. 
Wymagania: Język angielski 
lub niemiecki, nie wymagany 
jest samochód. Chcesz otrzy-
mać pełna ofertę pracy? Wy-
ślij e-maila wraz z CV wpisując 
interesujące Cię stanowisko. 
Wyślij CV z zapytaniem o dopa-
sowanie stanowiska i miejsca 
pracy dla Ciebie. Kontakt: +48 
600 134 877, adrian@karie-
rawholandii.pl.

Zbiór pieczarek. OFERTA 
PRACY – ZBIÓR PIECZAREK dla 
osób z doświadczeniem i bez 
doświadczenia. Szukasz pracy 
na długi okres? Jeśli tak, za-
poznaj się z naszą ofertą. Ofe-
rujemy: Holenderską umowę 
o pracę - Atrakcyjne wynagro-
dzenie ( 10,- euro brutto /h + 8 
procent dodatku wakacyjnego 
+ 1,5 dnia płatnego urlopu / 
4-tygodniowy okres rozlicze-
niowy - Wyposażone zakwate-
rowanie - Darmowy transport 
do pracy z miejsca zakwatero-

wania - Czas dojazdu do pracy 
10-15 min. - Opiekę polskoję-
zycznego koordynatora - Pracę 
w polskim zespole - Wypłaca-
nie wynagrodzeń w terminie 
- Pomoc w wyrobieniu numeru 
BSN (odpowiednik polskiego 
NIP) i założeniu konta. Wyma-
gamy: Doświadczenie w zbiorze 
pieczarek - Motywacji do pracy - 
Niekonieczne, aczkolwiek mile 
widziane prawo jazdy kategorii 
“B”. Dla osób bez doświadcze-
nia, w ofercie inna jest jedynie 
stawka godzinowa, wynosi euro 
9,44 brutto/h podejmując pra-
cę, która ulegnie zmianie pod-
czas uzyskania doświadczenia. 
Osoby zainteresowane naszą 
oferta proszone są o kontakt: 
+31 653 664 006 lub +31 653 
664 007, +31 77 3999 677 ( w 
godzinach od 8:00 do 17:00 ).

Brukarze. Praca bez po-
średników. Holenderska firma 
zatrudni bezpośrednio bruka-
rzy. Praca w okolicach Hagi, 
wynagrodzenie 10-14 e netto. 
Zainteresowanych proszę o 
kontakt manilowy rafconsul-
ting0@gmail.com, proszę o po-
danie nr. tel. w mailu.

Pracownik produkcyjny. 
Agencja Pracy TPM poszukuje 

ludzi do pracy w Holandii. W 
skład oferty wchodzą nastę-
pujące prace: prace produk-
cyjne w firmie zajmującej się 
produkcją kiełbas, szaszłyków 
i wędlin - pakowanie i sortowa-
nie produktów na taśmie (Son). 
Agencja Pracy TPM oferuje: za-
kwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na tere-
nie Holandii, opiekę polskiego 
koordynatora, cotygodniowe 
wypłaty na konto, możliwość 
pracy długoterminowej, legalną 
pracę zgodną z holenderskim 
Układem Zbiorowym Pracy 
(zwanym CAO). Charakter pra-
cy: praca od września 2019. 
Osoby zainteresowane prosimy 
o przesłanie CV z dopiskiem 
PRODUKCJA na adres: info@
theperfectmatch.pl LUB info@
tpmwork.com LUB wypełnie-
nie formularza kontaktowe-
go tpmwork.com/#formularz 
(Certyfikat nr 2318). Kontakt 
telefoniczny możliwy jest w go-
dzinach urzędowania biura pod 
numerem (+48)618205550. 
Prosimy o zawarcie w aplika-
cji zgody o następującej treści: 
Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie danych osobowych za-
wartych w mojej aplikacji przez 
The Perfect Match Sp. z o.o., 
62-080 Tarnowo Podgórne uli-

ca Zbigniewa Romaszewskiego 
27, na potrzeby przeprowadze-
nia procesu rekrutacji. Zastrze-
gamy sobie prawo rozmowy z 
wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Stolarz. Praca w Holandii. 
OCZEKIWANIA: min. 3-letnie 
doświadczenie w zawodzie, 
min. komunikatywna znajo-
mość j. niemieckiego lub holen-
derskiego, prawo jazdy kat. B i 
własny samochód mile widzia-
ne, gotowość do podjęcia pracy 
za granicą. Oferujemy: atrakcyj-
ne wynagrodzenie, bezpłatne 
zakwaterowanie, holenderska 
umowa o prace, ubezpieczenie 
zdrowotne. Zainteresowanych 
Kandydatów prosimy o przesła-
nie aplikacji (CV) drogą mailo-
wą na adres: joanna@worxx.nl, 
tel. 0031 485 350 380 Joanna.

Hydraulik / monter syste-
mów ogrzewania. HYDRAULIK, 
MONTER SYSTEMÓW GRZEW-
CZYCH. Lokalizacja: okolice 
Den Haag. Wymagania: do-
świadczanie min. 3 lata, ko-
munikatywny język angielski/
holenderski, własne zakwate-
rowanie. Oferujemy: stawka 
15 euro brutto (możliwość ne-
gocjacji) ZZP 28 euro brutto. 

Nasza Holandia
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Praca polega na remoncie sieci 
hydraulicznej przy remoncie 
szpitala. Zainteresowane osoby 
proszę o kontakt w celu uzyska-
nia szczegółów oferty. adrian@
karierawholandii.pl +48 600 
134 877. Zastrzegam sobie 
kontakt z wybranymi kandyda-
tami.

Pracownik produkcji. Van 
Koppen & Van Eijk od 2003 
roku cieszy się zaufaniem 
Klientów i Pracowników na 
terenie całej Holandii i innych 
krajów Europy. Naszym naj-
większym kapitałem jest Pra-
cownik. Dla klienta w Waarde 
szukamy osób do pracy w za-
kładzie produkcyjnym zajmują-
cym się sortowaniem i pakowa-
niem cebuli. Twoim zadaniem 
jako pracownika produkcji jest 
sortowanie przesuwającej się 
na taśmie cebuli – wybieranie 
i usuwanie tych nadpsutych 
lub takich, które nie spełniają 
produkcyjnych standartów. Wy-
magania: Motywacja do pracy, 
Umiejętność pracy w zespole, 
Dokładność, Mile widziana 
podstawowa znajomość języka 
obcego (angielskiego lub nider-
landzkiego). Oferujemy: Pracę 
w pełnym wymiarze godzin z 
możliwością dodatkowej pracy 
w soboty, Zgodne z CAO atrak-
cyjne wynagrodzenie, Wakacyj-
ne w wysokości 8 procent, Ku-
mulowane godziny urlopowe, 
Zakwaterowanie, Możliwość 
ubezpieczenia, Darmowy trans-
port do pracy. Jesteś zaintere-
sowany/na? Prześlij cv na ad-
res tilburg@vkve.nl lub zadzwoń 
pod numer: 013 7620242. 
Chętnie odpowiemy na Two-
je pytania również osobiście. 
Czekamy na Ciebie w naszym 
biurze: Besterdplein 5, 5014 
HN Tilburg, 0137620242, Za-
praszamy!

Pracownik produkcyjny. 
Praca produkcyjna dla par i nie 
tylko. Agencja Pracy Czasowej 
Jupiter poszukuje nowych pra-
cowników na stanowisko Pra-
cownik produkcyjny (pary rów-
nież mile widziane). Miejsce 
pracy: Eindhoven. Rozpoczęcie 
pracy: Praca od zaraz. Zakres 
obowiązków: sortowanie i pa-
kowanie owoców, warzyw lub 
cytrusów na taśmie produk-
cyjnej, ważenie produktów do 
pojemniczków, stickerowanie 
produktów, inne prace produk-
cyjno-magazynowe zlecone 
przez Pracodawcę. Wyma-
gania: umiejętność pracy w 
zespole, dyspozycyjność do 
pracy na dłuższy okres czasu. 
Oferujemy: Stawkę godzinową 
od 10.19 euro brutto, Zakwa-
terowanie (płatne max 85 euro 
tygodniowo, nie licząc ulgi po-
datkowej ET), Dla osób które 
nie ukończyły 20 lat oferujemy 
darmowe mieszkania, Cało-
dobową opiekę Polskich kon-
sultantów, Bezpłatną pomoc 
przy wyrobieniu numeru sofii, 

Pracę w renomowanej i stabil-
nej firmie przez długi okres cza-
su, Wynagrodzenie w systemie 
tygodniowym, Darmowy trans-
port do pracy ( tylko i wyłącznie 
służbowym autem), Możliwość 
pracy także dla par, Ubezpie-
czenie zdrowotne, Dodatki urlo-
powe i wakacyjne. Rekrutacja: 
Bardzo proszę o wysłanie swo-
jego CV na adres s.sadowska@
jupiterpolska.pl w tytule wpisu-
jąc Produkcja owoców i warzyw 
lub tez proszę o kontakt telefo-
niczny pod numerem telefo-
nu  +48 517 493 205 Sandra 
Sadowska. W aplikacji prosi-
my umieścić następującą 
klauzulę: Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofer-
cie pracy dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z Ustawą 
z dn. 29.08.97 r. o ochronie 
danych osobowych Dz. U. nr 
133, poz.).

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 (uzależ-
nione od doświadczenia). 
Oczekujemy od kandydatów: 
Dobra znajomość języka an-
gielskiego lub niemieckiego, 
Własny samochód, Chęci do 
pracy, Minimum 6 miesięcy 
doświadczenia na podob-
nym stanowisku. Lokalizacja: 
Cała Holandia (dopasujemy 
miejsce pracy do Twoich wy-
magań). Zakwaterowanie: 
bungalow/mieszkania/domy 
(wspólna kuchnia i łazienka) 
> darmowe. Ubezpieczenie: 
około 94,64 euro na miesiąc. 
Jeżeli nie posługujesz się ję-
zykiem 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 ko-
goś, kto ma swój transport i 
chciałby z Toba podjąć pracę 
- Jest taka możliwość. Jeżeli 
zainteresowała Cię oferta, za-
praszam do aplikacji poprzez 
email: adrian@karierawho-
landii.pl lub telefon +48 600 
134 877. Zastrzegamy sobie 
kontakt z wybranymi kandy-
datami. Możliwy jest kontakt 
telefoniczny ze strony praco-
dawcy.

Produkcja/sortowanie 
warzyw i owoców. Poszuku-
je dwie Panie do pracy przy 
produkcji, sortowaniu warzyw 
i owoców. Od zaraz. Stawka 
10,19 euro brutto (powyżej 
23lat). Wymaganie: znajo-
mość języka angielskiego. 
Praca w rejonie Rotterdam. 
Zainteresowane osoby proszę 
o kontakt. Zastrzegam sobie 

kontakt z wybranymi kandydat-
kami. adrian@karierawholan-
dii.pl +48 600 134 877.

Pracownik produkcyjny. 
Agencja Pracy TPM poszukuje 
ludzi do pracy w Holandii. W 
skład oferty wchodzą nastę-
pujące prace: prace produk-
cyjne w firmie zajmującej się 
produkcją drewnianych czę-
ści podłogowych (Helmond). 
Agencja Pracy TPM oferuje: za-
kwaterowanie, ubezpieczenie 

zdrowotne, transport na tere-
nie Holandii, opiekę polskiego 
koordynatora, cotygodniowe 
wypłaty na konto, możliwość 
pracy długoterminowej, le-
galną pracę zgodną z holen-
derskim Układem Zbiorowym 
Pracy (zwanym CAO), stawki 
godzinowe od 10.05 do 10.60 
euro brutto/h. Charakter pra-
cy: praca od września 2019. 
Osoby zainteresowane prosimy 
o przesłanie CV z dopiskiem 
PRODUKCJA na adres: info@

theperfectmatch.pl LUB info@
tpmwork.com LUB wypełnie-
nie formularza kontaktowe-
go tpmwork.com/#formularz 
(Certyfikat nr 2318). Kontakt 
telefoniczny możliwy jest w go-
dzinach urzędowania biura pod 
numerem (+48)618205550. 
Prosimy o zawarcie w aplika-
cji zgody o następującej treści: 
Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie danych osobowych za-
wartych w mojej aplikacji przez 
The Perfect Match Sp. z o.o., 

62-080 Tarnowo Podgórne uli-
ca Zbigniewa Romaszewskiego 
27, na potrzeby przeprowadze-
nia procesu rekrutacji. Zastrze-
gamy sobie prawo rozmowy z 
wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Pakowanie ogórków. Fir-
ma Tempoline z siedziba w Ho-
ofddorp poszukuje dla swojego 
Klienta w Amsterdamie osób 
zainteresowanych podjęciem 

Reklama
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pracy przy pakowaniu ogórków. 
Praca na okres minimum 3 
miesięcy. Stawka : 9,45 euro 
brutto za godzinę. Opieka pol-
skiego koordynatora, Ubez-
pieczenie zdrowotne, 40 lub 
więcej godzin w tygodniu. Oso-
by zainteresowane podjęciem 
współpracy prosimy o wysłanie 
CV na email: praca@p-tempoli-
ne.nl z dopiskiem OGORKI.

KUCHARZ. Wynagrodze-

nie: od 10,20 brutto do 11,90 
euro brutto za godzinę (uza-
leżnione od stanowiska). Wy-
magania: Dobra znajomość 
języka angielskiego min B1, 
Gwarantowane 40h w tygo-
dniu, Możliwość nadgodzin, 
Doświadczenia. Lokalizacja: re-
gion Zeeland (Vrouwenpolder, 
Middelburg, Goes, Vlissingen). 
Zakwaterowanie: bardzo dobre 
warunki koszt od 75 do 100 
euro/miesiąc. Ubezpieczenie: 
25 euro na tydzień. Jeżeli za-
interesowała Cię oferta, zapra-
szam do aplikacji na wybrane 

stanowisko! Poprzez email: 
adrian@karierawholandii.pl 
lun telefon +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z 
wybranymi kandydatami. Moż-
liwy jest kontakt telefoniczny ze 
strony pracodawcy.

Praca przy likwidacji 
szklarni z pomidorami. Venlo. 
Dla jednego z naszych klien-
tów poszukujemy kandydatów 
do pracy przy likwidacji (czysz-
czenie) szklarni z pomidorami. 
Wymagania: dyspozycyjność 
na minimum 3 miesiące, chęć 

pracy w warunkach szklarnio-
wych, odpowiedzialność i su-
mienność, doświadczenie na 
podobnym stanowisku mile 
widziane. Oferujemy: dużo 
godzin pracy,  legalne zatrud-
nienie zgodne z holenderskim 
kodeksem pracy,  stałą pracę 
u rzetelnego klienta,  możli-
wość wspólnego wyjazdu dla 
par i grup znajomych,  opiekę 
polskich konsultantów,  zakwa-
terowanie ubezpieczenie oraz 
bezpłatny transport,  wypłaty 
w systemie tygodniowym. Re-
krutacja: Osoby zainteresowa-

ne prosimy o wysłanie CV na 
s.sadowska@jupiterpolska.
pl w temacie wpisując ‘Praca 
szklarniowa. Po więcej infor-
macji proszę dzwonić pod nu-
mer +48 517493205 Sandra 
Sadowska. W aplikacji prosimy 
umieścić następującą klauzulę: 
Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realiza-
cji procesu rekrutacji.

Monter okien i drzwi pvc/
Alu. WYMAGANIA: doświad-

czenie w montażu drzwi i 
okien z PVC (mile widziane 
zdobyte na terenie Holan-
dii), komunikatywna znajo-
mość języka angielskiego, 
niemieckiego lub nider-
landzkiego- własny środek 
transportu, podstawowe 
narzędzia,  mie widziane 
VCA. OFERTA: zatrudnienie 
w oparciu o holenderską 
umowę o pracę, atrakcyjne 
wynagrodzenie, min. 40 go-
dzin pracy tygodniowo, co-
tygodniowe wynagrodzenie, 
darmowe zakwaterowanie 
w 1-osobowym pokoju, 
ubezpieczenie zdrowotne. 
CV proszę wysłać na adres: 
joanna@worxx.nl, Tel. 0031 
485 350 380 Joanna.

Praca przy papryce. 
Praca w Holandii od zaraz. 
Firma Tempoline z siedzi-
ba w Hoofddorp poszukuje 
dla swojego klienta osób 
do pracy przy papryce. Pra-
ca na szklarni, od zaraz na 
okres minimum 6 miesię-
cy (z możliwością urlopu w 
międzyczasie). Stawka to 
9,82 euro brutto za godzi-
nę. Wprowadzamy także 
‚system bonusowy’. Loka-
lizacja: Middenmeer. Obo-
wiązki: Ścinka papryki (snij-
den), Sortowanie papryki 
(sorteren), Regulacja planta 
papryki (snoeien), Okrę-
canie papryki (draaien). 
Wymagania: Gotowość do 
pracy powyżej 8 godzin 
dziennie; Obuwie robocze 
(z blacha) we własnym za-
kresie; Silna motywacja do 
pracy; Nie jest wymagana 
znajomość języka; Dyspo-
zycyjność na dłuższy okres 
czasu - minimum 6 mie-
sięcy; Prawo jazdy kat. B 
mile widziane. Oferujemy: 
Legalna prace w oparciu o 
umowę o prace, Wypłaty 
tygodniowe na konto pra-
cownika, Zakwaterowanie 
agencyjne, Transport do 
pracy, Opiekę polskiego 
koordynatora, Ubezpiecze-
nie zdrowotne, Możliwość 
długotrwałej współpracy; 
Dojazd do Holandii oraz 
wyżywienie we własnym 
zakresie. Zainteresowane 
osoby prosimy o przesla-
nie CV na adres: praca@p-
-tempoline.nl z dopiskiem 

‚PAPRYKA’ lub o kontakt tele-
foniczny pod numerem: +31 
23 555 40 60. Z poważaniem, 
Tempoline Uitzendbureau, Wij-
kermeerstraat 14a, 2131 HA 
Hoofddorp.

Operatorzy dźwigów. Pra-
ca bez pośredników. Holender-
ska firma zatrudni bezpośred-
nio operatorów dźwigów. Praca 
w okolicach Hagi, wynagrodze-
nie 10-14 e netto. Zaintereso-
wanych proszę o kontakt ma-
nilowy rafconsulting0@gmail.
com, proszę o podanie nr. tel. 
w mailu.

MONTERZY ROLET OKIEN-
NYCH. Miejsce pracy: Holandia. 
Stawka: 475- 525 euro netto 
/tydzień (uzależnione od do-
świadczenia, wliczone koszty 
dojazdów do pracy). Proponu-
jemy: Start pracy 23 wrzesień, 
Darmowe zakwaterowanie. 
Oczekujemy od kandydatów: 
Dobra znajomość języka an-
gielskiego lub niemieckiego, 
Własny samochód, Chęci do 
pracy, Doświadczenia. Zakwa-
terowanie: bungalow /miesz-
kania /domy (wspólna kuchnia 
i łazienka) > darmowe. Ubez-
pieczenie: około 94,64 euro na 
miesiąc. Jeżeli zainteresowała 
Cię oferta, zapraszam do apli-
kacji poprzez email: adrian@
karierawholandii.pl lub telefon 
+48 600 134 877. Zastrzega-
my sobie kontakt z wybranymi 
kandydatami Możliwy jest kon-
takt telefoniczny ze strony pra-
codawcy.

Montaż kabli. VCA, PRAWO 
JAZDY, WYKSZTAŁCENIE TECH-
NICZNE - PRACA OD ZARAZ. 
POSZUKUJEMY OSÓB Z VCA. 
MONTAŻ KABLI: umiejętność 
czytania rysunków technicz-
nych, dobry język angielski, 
doświadczenie w pracach tech-
nicznych, Okolice Amsterdamu, 
projekt do kwietnia 2020r, 
stawka 10-11 euro brutto/go-
dzina. Chcesz otrzymać pełna 
ofertę pracy? Wyślij e-maila 
wraz z CV wpisując interesują-
ce Cię stanowisko. Wyślij CV 
z zapytaniem o dopasowanie 
stanowiska i miejsca pracy 
dla Ciebie. Kontakt: +48 600 
134 877, adrian@karierawho-
landii.pl.

Spawacz metodą TIG RVS 
(stal nierdzewna). Spawasz 
metodą TIG RVS (stal nierdzew-
na)? SPAWACZ TIG RVS (STAL 
NIERDZEWNA) - OD ZARAZ. 
Lokalizacja: Oosterhout. Wy-
magania: doświadczenie w 
spawaniu stali nierdzewnej w 
metodzie 141, komunikatywna 
znajomość języka angielskiego 
lub holenderskiego, zaangażo-
wanie w obowiązki, prawo jaz-
dy konieczne, własne auto mile 
widziane. Co oferujemy: wyna-
grodzenie od 15 euro brutto w 
zależności od doświadczenia 
i umiejętności (możliwość ne-
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gocjacji stawki), przy 40 go-
dzinach pracy wynagrodzenie 
netto +/- 440 euro (po odlicze-
niu kosztów zakwaterowania, 
ubezpieczenia, podatków itd.), 
stała stabilna praca, 38 godzin 
tygodniowo, możliwość rozwoju 
i kontraktu bezpośredniego w 
firmie, zakwaterowanie w do-
mach o dobrym standardzie 85 
euro/tydzień, ubezpieczenie 
(24 euro tygodniowo), pomoc 
polskiego koordynatora, moż-
liwość kursów podnoszących 
kwalifikacje zawodowe. Jeżeli 
jesteś zainteresowany oferta 
pracy prosimy o przesłanie CV 
na adres: adrian@karierawho-
landii.pl w tytule wpisując 
„Spawacz TIG RVS” lub kontakt 
telefoniczny +48 600 134 877.

Rozładunek kontenerów. 
Dailyflex Personeelsdiensten. 
Poszukujemy pracowników dla 
naszego klienta w Honselers-
dijk, firmy w Honselersdijk zaj-
mującej się rozładowywaniem 
kontenerów z liśćmi i ozdobami 
do kwiatów. PRACA DODAT-

KOWA LUB STALA - od ponie-
działku do piątku w godzinach 
5:00 - 9:00/11:00 (mniej wię-
cej) (możliwość wypracowania 
większej ilości dodatkowych 
godzin na innych zakładach w 
okolicy). Stawki bez wiekowi. 
Mile widziany własny dojazd 
lub zamieszkanie w okolicy. Nie 
oferujemy zakwaterowania. Je-
steś zainteresowany/a - wyślij 
do nas swoje CV z dopiskiem w 
temacie maila KONTENERY na 
adres mail vacature@dailyflex.
nl Lub zadzwoń: 0174-287-
273. Nasza strona: www.daily-
flex.nl. Nasz adres: Jupiter 128, 
2675LV Honselersdijk.

PRACA FIZYCZNA. Recy-
kling opon - praca w Amster-
damie - bez doświadczenia. 
Agencja Pracy TPM poszukuje 
ludzi do pracy w Holandii. W 
skład oferty wchodzą następu-
jące prace: prace fizyczne przy 
załadunku, rozładunku, kla-
syfikacji i segregacji towarów 
w firmie zajmującej się recy-
klingiem opon (Amsterdam). 

Wymagania: prawo jazdy kat.B 
(obowiązkowe). Agencja Pracy 
TPM oferuje: zakwaterowa-
nie, ubezpieczenie zdrowotne, 
transport na terenie Holandii, 
opiekę polskiego koordynato-
ra, cotygodniowe wypłaty na 
konto, możliwość pracy dłu-
goterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Ukła-
dem Zbiorowym Pracy (zwa-
nym CAO), zarobki min. ca 325 
euro netto/tydzień. Charakter 
pracy: praca od września 2019. 
Osoby zainteresowane prosimy 
o przesłanie CV z dopiskiem 
AMSTERDAM na adres: info@
theperfectmatch.pl LUB info@
tpmwork.com LUB wypełnie-
nie formularza kontaktowe-
go tpmwork.com/#formularz 
(Certyfikat nr 2318). Kontakt 
telefoniczny możliwy jest w go-
dzinach urzędowania biura pod 
numerem (+48)618205550. 
Prosimy o zawarcie w aplika-
cji zgody o następującej treści: 
Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie danych osobowych za-
wartych w mojej aplikacji przez 

The Perfect Match Sp. z o.o., 
62-080 Tarnowo Podgórne uli-
ca Zbigniewa Romaszewskiego 
27, na potrzeby przeprowadze-
nia procesu rekrutacji. Zastrze-
gamy sobie prawo rozmowy z 
wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Operator maszyn / pako-
wacz. Dla klienta w Tilburgu 
szukamy osób do pracy w za-
kładzie produkcyjnym wytwa-
rzającym opakowania plasti-
kowe na zlecenie wiodących 
producentów kosmetyków i 
żywności. Jako operator ma-
szyn i pakowacz wraz kolegami 
ze zmiany dbasz by proces pro-
dukcyjny przebiegał sprawnie 
i bez zakłóceń, a produkt koń-
cowy odpowiadał ustalonym 
normom i standartom. Zapew-
niając ciągłość produkcji, czu-
wasz nad pracą zautomatyzo-
wanych wtryskarek, odbierasz 
gotowe produkty, sprawdzasz 
ich jakość oraz dbasz o to by 
zostały poprawnie zapakowa-
ne i przygotowane do ekspe-

dycji. Wymagania: Motywacja 
do pracy, Umiejętność pracy w 
zespole, Dokładność i dbałość 
o szczegół, Znajomość języka 
angielskiego lub niderlandz-
kiego w stopniu komunika-
tywnym, Gotowość do pracy w 
systemie pięciozmianowym, 
Własny kwaterunek. Oferuje-
my: Stabilne zatrudnienie w re-
nomowanej firmie, Możliwość 
rozwoju zawodowego, Pracę w 
wymiarze 35 godzin tygodnio-
wo, Wynagrodzenie zgodne z 
CAO w wysokości 11,81 euro 
na godzinę, Dodatek za pracę 
w systemie pięciozmianowym 
w wysokości 28 procent, Wa-
kacyjne w wysokości 8 procent, 
Kumulowane godziny urlopo-
we, Możliwość ubezpieczenia. 
Jesteś zainteresowany/na? 
Prześlij cv na adres tilburg@
vkve.nl lub telefon pod numer: 
013 7620242. Chętnie odpo-
wiemy na Twoje pytania rów-
nież osobiście. Czekamy na 
Ciebie w naszym biurze: Bester-
dplein 5, 5014 HN Tilburg, 
0137620242, Zapraszamy.

MECHANIK SAMOCHODO-
WY. Agencja Pracy TPM po-
szukuje mechanika samocho-
dowego do pracy w Holandii. 
Wymagania: doświadczenie w 
pracy mechanika samochodo-
wego, umiejętność przeprowa-
dzania badań technicznych i 
przeglądów samochodowych, 
prawo jazdy kat. B. Agencja 
Pracy TPM oferuje: zakwate-
rowanie, ubezpieczenie zdro-
wotne, 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 na długi okres cza-
su. Praca w HELMOND. Osoby 
zainteresowane prosimy o prze-
słanie CV z dopiskiem MECHA-
NIK SAMOCHODOWY na adres: 
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Miliony ludzi na całym świecie 
wezmą udział w dużym mię-
dzynarodowym strajku klima-
tycznym, będącym częścią glo-
balnego tygodnia akcji, który 
rozpocznie się 20 września.

W piątek 27 września, w Hadze, na 
zakończenie międzynarodowego straj-
ku dla klimatu, odbędzie się marsz, 
który przejdzie wzdłuż Binnenhof. Tra-
sa marszu: https://klimaatstaking.nl/
route-en-programma/.

W tym dniu ponad 20 organizacji 
dobrowolnie zamyka drzwi lub daje 
kolegom możliwość przerwania pracy 
z powodu międzynarodowego strajku 
klimatycznego. Wszystkie dziesięć od-
działów sklepu kosmetycznego Lush 
zostaną zamknięte, aby zwrócić uwagę 
na klimat.

W nadchodzących tygodniach Ho-
lendrzy będą wzywać własnych praco-
dawców do przyłączenia się do strajku 
za pośrednictwem platformy obywatel-
skiej DeGoedeZaak.

Strajkujemy, ponieważ porozu-
mienie klimatyczne nie podejmuje wy-

starczających środków, aby zapobiec 
katastrofalnemu globalnemu ocieple-
niu, oraz dlatego, że rząd holenderski 
ignoruje werdykt w sprawie ,który wy-
toczyła przeciwko niemu organizacja 
Urgenda.

Strajk jest organizowany przez ruch 
obywatelski wraz z koalicją organizacji, 
w tym Fridays For Future Netherlands, 
Earth Strike Netherlands, Code Rood, 
Fossielvrij NL i Teachers for Climate NL.

Więcej informacji na stronie: ht-
tps://klimaatstaking.nl.

ŹRÓDŁO: NOTATKA PRASOWA

Wydarzenie  
Międzynarodowy  

Strajk dla Klimatu

FOT. FREEIMAGES.COM / BARUN PATRO
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info@theperfectmatch.pl LUB 
info@tpmwork.com (Certyfikat 
nr 2318). Kontakt telefonicz-
ny możliwy jest pod numerem 
(+48)608404233.  Prosimy o 
zawarcie w aplikacji zgody o 
następującej treści: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych zawartych w 
mojej aplikacji przez The Per-
fect Match Sp. z o.o., 62-080 
Tarnowo Podgórne ulica Zbi-
gniewa Romaszewskiego 27, 
na potrzeby przeprowadzenia 
procesu rekrutacji. Zastrze-
gamy sobie prawo rozmowy z 
wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Pakowanie papryki. Firma 
Tempoline z siedziba w Hoofd-
dorp poszukuje dla swojego 
Klienta w Middenmeer osób za-
interesowanych podjęciem pra-

cy przy sortowaniu i pakowaniu 
papryki. Stawka : 9,94 euro 
brutto za godzinę. Gwarantuje-
my: Bezpłatny dojazd do pracy, 
Opiekę polskiego koordynato-
ra, Ubezpieczenie zdrowotne, 
40 lub więcej godzin w tygo-
dniu. Osoby zainteresowane 
podjęciem współpracy prosimy 
o wysłanie CV na email: pra-
ca@p-tempoline.nl z dopiskiem 
PAPRYKA.

Produkcja okien pvc/ alu. 
Na czym będzie polegać Two-
ja praca: wykonywanie kilku 
z poniższych czynności na linii 
produkcyjnej: cięcie, obróbka 
i składanie/ zgrzewanie profi-
li; obsługa zagniatarki, klam-
kownicy; okuwanie skrzydeł; 
okuwanie ram; frezowanie 
słupków; cięcie stali; obsługa 
oczyszczarki; montaż słupków; 
uszczelkowanie; montaż zawia-
sów, szyb; cięcie listew przy-

szybowych; zabijanie listew; 
naklejanie szprosów, montaż 
progów alu. Czego od Ciebie 
wymagamy? doświadczenie w 
pracy na produkcji okien, ob-
sługa wkrętarki mile widziana, 
obsługa frezarki mile widziana, 
zaangażowanie, dokładność, 
orientacja na jakość, prawo jaz-
dy oraz auto, znajomość języka 
niemieckiego lub angielskiego. 
Oferujemy: holenderska umo-
wa o prace, mieszkanie opła-
cone przez pracodawcę, ubez-
pieczenie zdrowotne. Aplikację 
proszę przesyłać na: joanna@
worxx.nl, tel. 0031 485 350 
380 Joanna.

Pracownik produkcyjny. 
Agencja Pracy TPM poszukuje 
ludzi do pracy w Holandii. W 
skład oferty wchodzą następu-
jące prace: prace produkcyjne 
w firmie zajmującej się pro-
dukcją opakowań plastikowych 

(Helmond). Agencja Pracy TPM 
oferuje: zakwaterowanie, ubez-
pieczenie zdrowotne, transport 
na terenie Holandii, opiekę 
polskiego koordynatora, coty-
godniowe wypłaty na konto, 
możliwość pracy długotermi-
nowej, legalną pracę zgodną z 
holenderskim Układem Zbio-
rowym Pracy (zwanym CAO), 
stawki godzinowe od 10.05 do 
10.60 euro brutto/h. Charakter 
pracy: praca od września 2019. 
Osoby zainteresowane prosimy 
o przesłanie CV z dopiskiem 
PRODUKCJA na adres: info@
theperfectmatch.pl LUB info@
tpmwork.com LUB wypełnie-
nie formularza kontaktowe-
go tpmwork.com/#formularz 
(Certyfikat nr 2318). Kontakt 
telefoniczny możliwy jest w go-
dzinach urzędowania biura pod 
numerem (+48)618205550. 
Prosimy o zawarcie w aplika-
cji zgody o następującej treści: 

Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie danych osobowych za-
wartych w mojej aplikacji przez 
The Perfect Match Sp. z o.o., 
62-080 Tarnowo Podgórne uli-
ca Zbigniewa Romaszewskiego 
27, na potrzeby przeprowadze-
nia procesu rekrutacji. Zastrze-
gamy sobie prawo rozmowy z 
wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

KUCHARZ BUFETOWY. 
Wynagrodzenie: od 10,20 
brutto do 11,90 euro brutto za 
godzinę (uzależnione od sta-
nowiska). Wymagania: Dobra 
znajomość języka angielskie-
go min B1, Gwarantowane 
40h w tygodniu, Możliwość 
nadgodzin, Doświadczenia. Lo-
kalizacja: region Zeeland (Vro-
uwenpolder, Middelburg, Goes, 
Vlissingen). Zakwaterowanie: 
bardzo dobre warunki koszt od 
75 do 100 euro/miesiąc. Ubez-

pieczenie: 25 euro na tydzień. 
Jeżeli zainteresowała Cię ofer-
ta, zapraszam do aplikacji na 
wybrane stanowisko! Poprzez 
email: adrian@karierawho-
landii.pl lun telefon +48 600 
134 877. Zastrzegamy sobie 
kontakt z wybranymi kandyda-
tami. Możliwy jest kontakt tele-
foniczny ze strony pracodawcy.

MURARZ. Lokalizacja: kil-
ka miejsc pracy głównie pół-
nocna Holandia. Stawka: 520 
euro netto/tydzień (już odli-
czone koszty ubezpieczenia). 
Oferujemy: darmowe zakwate-
rowanie, tygodniowe wypłaty, 
co najmniej 40 godz./tydzień. 
Wymagania: Język angielski 
lub niemiecki, doświadczenie, 
sumienność. Chcesz otrzymać 
pełna ofertę pracy? Wyślij 
e-maila wraz z CV wpisując 

Nasza Holandia
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interesujące Cię stanowisko. 
Wyślij CV z zapytaniem o dopa-
sowanie stanowiska i miejsca 
pracy dla Ciebie. Kontakt: +48 
600 134 877.

Operator wózka widłowe-
go/EPT. OD ZARAZ!!!! Agencja 
pośrednictwa pracy Jupiter 
poszukuje dla swoich klientów 
osób do pracy jako operator 
wózka widłowego lub elektrycz-
nego EPT z certyfikatem. Jest 
to praca w magazynie wysyłko-
wym. Miejsce pracy: Masbree- 
okolice Venlo. Rozpoczęcie 
pracy: Praca od zaraz. Wyma-
gania: certyfikat uprawniający 
jazdę wózkiem widłowym lub 
EPT, warunkiem koniecznym 
jest komunikatywna znajo-
mość języka angielskiego, ho-
lenderskiego lub niemieckie-
go, doświadczenie logistyczne 
mile widziane, chęć rozwoju 
osobistego, punktualność. 
Oferujemy: Pracę stała w reno-
mowanej firmie na długi okres 
czasu (40 godzin plus), Pomoc 
polskiego personelu po przyjeź-
dzie do Holandii, Pomoc przy 
wyrobieniu numeru sofii, Wyna-
grodzenie w systemie tygodnio-
wym, Darmowy transport do 
pracy -Stawki zgodne z holen-
derskim 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 rekru-
tacji (zgodnie z Ustawą z dn. 
29.08.97 r. o ochronie danych 
osobowych Dz. U. nr 133, poz.).

Pracownik produkcji. Van 
Koppen & Van Eijk od 2003 
roku cieszy się zaufaniem 
Klientów i Pracowników na 
terenie całej Holandii i innych 
krajów Europy. Naszym naj-
większym kapitałem jest Pra-
cownik. Dla klienta w Ommel 
szukamy osób do pracy na sta-
nowisku pracownika produkcji 
w zakładzie przetwórstwa dro-
biu. Praca polega na obróbce i 
pakowaniu filetów drobiowych. 
Wymagania: Motywacja do pra-
cy, Umiejętność pracy w zespo-
le, Gotowość do pracy w niskiej 
temperaturze, Mile widziana 
znajomość języka obcego (an-
gielskiego lub niderlandzkie-
go). Oferujemy: Stabilne zatrud-
nienie w renomowanej firmie, 
Pracę w pełnym wymiarze go-
dzin w systemie jednozmiano-

wym, Wynagrodzenie zgodne z 
CAO w wysokości 9,44 euro na 
godzinę, Dodatek za pracę w 
niskiej temperaturze w wysoko-
ści 0,75 euro na godzinę, Wa-
kacyjne w wysokości 8 procent, 
Kumulowane godziny urlopo-
we, Zakwaterowanie w pobliżu 
miejsca pracy, Możliwość ubez-
pieczenia, Darmowy transport 
do pracy. Jesteś zaintereso-
wany/na? Prześlij cv na adres 
tilburg@vkve.nl lub telefon pod 
numer: 013 7620242. Chętnie 
odpowiemy na Twoje pytania 
również osobiście. Czekamy na 
Ciebie w naszym biurze: Bester-
dplein 5, 5014 HN Tilburg, 
0137620242. Zapraszamy!

POMOC KUCHENNA. Wy-
nagrodzenie: od 10,20 brutto 
do 11,90 euro brutto za godzi-
nę (uzależnione od stanowi-
ska). Wymagania: Dobra znajo-
mość języka angielskiego min 
B1, Gwarantowane 40h w ty-
godniu, Możliwość nadgodzin, 
Doświadczenia. Lokalizacja: 
region Zeeland (Vrouwenpol-
der, Middelburg, Goes, Vlissin-
gen). Zakwaterowanie: bardzo 
dobre warunki koszt od 75 do 
100 euro/miesiąc. Ubezpiecze-
nie: 25 euro na tydzień. Jeżeli 
zainteresowała Cię oferta, za-
praszam do aplikacji na wybra-
ne stanowisko! Poprzez email: 

adrian@karierawholandii.pl 
lun telefon +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z 
wybranymi kandydatami. Moż-
liwy jest kontakt telefoniczny ze 
strony pracodawcy.

KELNERZY. Wynagrodze-
nie: od 10,20 brutto do 11,90 
euro brutto za godzinę (uza-
leżnione od stanowiska). Wy-
magania: Dobra znajomość 
języka angielskiego min B1, 
Gwarantowane 40h w tygo-
dniu, Możliwość nadgodzin, 
Doświadczenia. Lokalizacja: re-
gion Zeeland (Vrouwenpolder, 
Middelburg, Goes, Vlissingen). 
Zakwaterowanie: bardzo dobre 
warunki koszt od 75 do 100 
euro/miesiąc. Ubezpieczenie: 
25 euro na tydzień. Jeżeli za-
interesowała Cię oferta, zapra-
szam do aplikacji na wybrane 
stanowisko! Poprzez email: 
adrian@karierawholandii.pl 
lun telefon +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z 
wybranymi kandydatami. Moż-
liwy jest kontakt telefoniczny ze 
strony pracodawcy.

Pracownik produkcyjny. 
Praca produkcyjna dla par i 
nie tylko. Agencja Pracy Czaso-
wej Jupiter poszukuje nowych 
pracowników na stanowisko 
Pracownik produkcyjny (pary 

również mile widziane). Miej-
sce pracy: Venlo. Rozpoczęcie 
pracy: Praca od zaraz. Zakres 
obowiązków: sortowanie i pa-
kowanie owoców, warzyw lub 
cytrusów na taśmie produk-
cyjnej, ważenie produktów do 
pojemniczków, stickerowanie 
produktów, inne prace produk-
cyjno-magazynowe zlecone 
przez Pracodawcę. Wyma-
gania: umiejętność pracy w 
zespole, dyspozycyjność do 
pracy na dłuższy okres czasu. 
Oferujemy: Stawkę godzinową 
od 10.19 euro brutto, Zakwa-
terowanie (płatne max 85 euro 
tygodniowo, nie licząc ulgi po-
datkowej ET), Dla osób które 
nie ukończyły 20 lat oferujemy 
darmowe mieszkania, Cało-
dobową opiekę Polskich kon-
sultantów, Bezpłatną pomoc 
przy wyrobieniu numeru sofii, 
Pracę w renomowanej i stabil-
nej firmie przez długi okres cza-
su, Wynagrodzenie w systemie 
tygodniowym, Darmowy trans-
port do pracy ( tylko i wyłącznie 
służbowym autem), Możliwość 
pracy także dla par, Ubezpie-
czenie zdrowotne, Dodatki urlo-
powe i wakacyjne. Rekrutacja: 
Bardzo proszę o wysłanie swo-
jego CV na adres s.sadowska@
jupiterpolska.pl w tytule wpisu-
jąc Produkcja owoców i warzyw 
lub tez proszę o kontakt tele-

foniczny pod numerem telefo-
nu  +48 517 493 205 Sandra 
Sadowska. W aplikacji prosimy 
umieścić następującą klauzulę: 
Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do reali-
zacji procesu rekrutacji (zgod-
nie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. 
o ochronie danych osobowych 
Dz. U. nr 133, poz.).

STOLARZ. Lokalizacja: kil-
ka miejsc pracy głównie pół-
nocna Holandia. Stawka:520 
euro netto/tydzień (już odli-
czone koszty ubezpieczenia). 
Oferujemy: darmowe zakwate-
rowanie, tygodniowe wypłaty, 
co najmniej 40 godz./tydzień. 
Wymagania: Język angielski 
lub niemiecki, doświadczenie, 
sumienność, VCA lub chęć uzy-
skania. Wyślij CV z zapytaniem 
o dopasowanie stanowiska i 
miejsca pracy dla Ciebie. Kon-
takt: +48 600 134 877, ad-
rian@karierawholandii.pl.

Składanie komór chłodni-
czych. PRACA PRZY MONTAŻU 
KOMÓR CHŁODNICZYCH – TIL-
BURG. Lokalizacja: Okolice Til-
burga (Kaatsheuvel). Dla nasze-
go klienta poszukujemy osób z 
wykształceniem technicznym 
do pracy przy składaniu komór 
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chłodniczych. Praca polega na 
wyjazdach do klientów i mon-
taż elementów komór chłodni-
czych. DLA OSÓB Z PRYWAT-
NYCH MIESZKAŃ MOŻLIWY 
KONTRAKT Z FIRMĄ NA STAR. 
Szukamy osób ze zmysłem 
technicznym, potrafiących pra-
cować 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 lub 
chęci do wyrobienia, komuni-
katywny język angielski. Jeżeli 
jesteś zainteresowany oferta 
pracy prosimy o przesłanie CV 
na adres: adrian@karierawho-
landii.pl w tytule wpisując „Ko-
mory chłodnicze” lub kontakt 
telefoniczny +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z 
wybranymi kandydatami, resz-
cie zainteresowanym osobą 
dziękujemy za zainteresowanie 
nasza ofertą.

Płytkarz. PRACA PRZY 
UKŁADANIU PŁYTEK. Poszu-
kujemy osoby do układania 
płytek. Wymagania: komuni-
katywny język angielski lub 
holenderski, własny transport, 
narzędzia, doświadczenie. Ofe-

rujemy: stawka ustalana indy-
widualnie (zaproponuj),zakwa-
terowanie i ubezpieczenie po 
stronie agencji, długie projekty. 
Jeżeli jesteś zainteresowany 
oferta pracy prosimy o prze-
słanie CV na adres: adrian@
karierawholandii.pl w tytule 
wpisując nazwę stanowiska lub 
kontakt telefoniczny +48 600 
134 877.

Hydraulik. Montaż rur kli-
matyzacji na yachtach. POSZU-
KUJEMY HYDRAULIKA. Miej-
sce pracy: Aalsmeer. Stawka: 
475- 525 euro netto /tydzień 
(uzależnione od doświadcze-
nia, wliczone koszty dojazdów 
do pracy). Proponujemy: Start 
pracy jak najszybciej, Praca 
przy układaniu rur klimatyzacji 
na luksusowych yachtach, Dar-
mowe zakwaterowanie. Ocze-
kujemy od kandydatów: Dobra 
znajomość języka angielskiego 
lub niemieckiego, Własny sa-
mochód, Chęci do pracy, Mi-
nimum 1 rok doświadczenia. 
Zakwaterowanie: bungalow/ 
mieszkania/ domy (wspólna 
kuchnia i łazienka) > darmowe. 
Ubezpieczenie: około 94,64 
euro na miesiąc. Jeżeli zainte-
resowała Cię oferta, zapraszam 
do aplikacji poprzez email: ad-
rian@karierawholandii.pl lub 
telefon +48 600 134 877. 

Zastrzegamy sobie kontakt z 
wybranymi kandydatami. Moż-
liwy jest kontakt telefoniczny ze 
strony pracodawcy.

Zbieranie zamówień. Fir-
ma Stuwadoorsbedrijf van Rooi 
poszukuje kandydatów do pra-
cy w logistyce oraz na produkcji. 
Poszukujesz pracy? Chciałbyś 
przeprowadzić się do Holandii? 
Posiadamy oferty pracy w logi-
styce oraz na produkcji na tere-
nie całej Holandii: zbieranie za-
mówień. Oferujemy: prace na 
dłuższy okres czasu, atrakcyjne 
wynagrodzenie, kontrakt bez 
tzw. Wiekowki, opiekę polskich 
koordynow, możliwość zakwa-
terowania w mieszkaniach/
hostelach agencyjnych, bardzo 
niskie koszty zakwaterowania 
(jedynie 50 EUR tygodniowo), 
kontrakt z gwarancja godzin, 
ubezpieczenie, dojazd do pracy 
gratis. Poszukujemy: zmotywo-
wanych, sprawnych fizycznie 
kandydatów, prawo jazdy oraz 
uprawnienia na wózki widłowe 
mile widziane, podstawowa 
znajomość języka angielskiego 
mile widziana, ale nie jest to 
warunek konieczny; dane kon-
taktowe: 0736339030, Per-
sonnel@stuwarooij.nl.

Składanie ram i okien na 
hali produkcyjnej. Składanie 

montaż ram i okien darmo-
we zakwaterowanie. PRACA 
PRZY MONTAŻU RAM I OKIEN. 
Poszukujemy osób na stano-
wisko: Składanie ram i okien 
na hali produkcyjnej. Stawka: 
475- 525 euro netto /tydzień 
(uzależnione od doświadcze-
nia). Oczekujemy od kandyda-
tów: 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 po-
sługujesz się językiem angiel-
skim, ale masz kogoś znajo-
mego, który zna język angielski 
i chciałby wyjechać razem z 
Toba do pracy - Jest taka możli-
wość. Jeżeli nie masz własnego 
samochodu, ale znasz kogoś, 
kto ma swój transport i chciał-
by z Toba podjąć pracę - Jest 
taka możliwość. Jeżeli zaintere-
sowała Cię oferta, zapraszam 
do aplikacji poprzez email: 
adrian@karierawholandii.pl 
lub telefon +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z 
wybranymi kandydatami. Moż-

liwy jest kontakt telefoniczny ze 
strony pracodawcy.

Pakowanie papryki. Firma 
Tempoline z siedziba w Hoofd-
dorp poszukuje dla swojego 
Klienta w Zwaagdijk-Oost osób 
zainteresowanych podjęciem 
pracy przy sortowaniu i pako-
waniu papryki. Stawka : 9,94 
euro brutto za godzinę. Gwa-
rantujemy: Bezpłatny dojazd 
do pracy, Opiekę polskiego 
koordynatora, Ubezpieczenie 
zdrowotne, 40 lub więcej go-
dzin w tygodniu. Osoby zainte-
resowane podjęciem współpra-
cy prosimy o wysłanie CV na 
email: praca@p-tempoline.nl z 
dopiskiem PAPRYKA.

CIEŚLA SZALUNKOWY. 
Lokalizacja: Vianen. Stawka: 
12,5 - 13,50 euro brutto. Ofe-
rujemy: cotygodniowe wypłaty, 
dużo ilość nadgodzin, nadgo-
dziny płatne 150 procent (każ-
da godzina powyżej 8 dzien-
nie), zwrot kosztów dojazdu. 
Wymagania: Język angielski 
lub niemiecki, umiejętność 
obsługi elektronarzędzi, do-
świadczenie w tej funkcji (wy-
magane doświadczenie przy 
prefabrykatach betonowych). 
Jeżeli chcesz otrzymać szczegó-
ły oferty pracy wyślij e-mail na 
adres adrian@karierawholan-

dii.pl w tytule wpisując nazwę 
stanowiska. Aby przyspieszyć 
proces rekrutacji wyślij na po-
wyższy adres e-mail CV (w języ-
ku angielskim). Po jego weryfi-
kacji skontaktujemy się z Tobą. 
Zastrzegamy sobie kontakt z 
wybranymi kandydatami, resz-
cie zainteresowanym osobą 
dziękujemy za zainteresowanie 
nasza ofertą.

Pracownik produkcyjno-
-fizyczny. Agencja Pracy TPM 
poszukuje ludzi do pracy w 
Holandii. W skład oferty wcho-
dzą następujące prace: prace 
produkcyjno-fizyczne w firmie 
zajmującej się produkcją ziół, 
przypraw, aromatów i prosz-
ków wykorzystywanych w prze-
myśle spożywczym (Deurne). 
Agencja Pracy TPM oferuje: 
zakwaterowanie, ubezpieczenie 
zdrowotne, transport na terenie 
Holandii, opiekę polskiego ko-
ordynatora, cotygodniowe wy-
płaty na konto, możliwość pracy 
długoterminowej, legalną pracę 
zgodną z holenderskim Ukła-
dem Zbiorowym Pracy (zwa-
nym CAO), stawki godzinowe od 
10.05 do 10.60 euro brutto/h. 
Charakter pracy: praca od wrze-
śnia 2019. Osoby zainteresowa-
ne prosimy o przesłanie CV z do-

Nasza Holandia

CIĄG DALSZY NA STR. 12
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PRACA

piskiem PRODUKCJA na adres: 
info@theperfectmatch.pl LUB 
info@tpmwork.com LUB wypeł-
nienie formularza kontaktowe-
go tpmwork.com/#formularz 
(Certyfikat nr 2318). Kontakt 
telefoniczny możliwy jest w go-
dzinach urzędowania biura pod 
numerem (+48)618205550. 
Prosimy o zawarcie w aplikacji 
zgody o następującej treści: Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych 
w mojej aplikacji przez The Per-
fect Match Sp. z o.o., 62-080 
Tarnowo Podgórne ulica Zbi-
gniewa Romaszewskiego 27, 
na potrzeby przeprowadzenia 
procesu rekrutacji. Zastrzegamy 
sobie prawo rozmowy z wybra-
nymi kandydatami. www.tpm-
work.com/.

Monter łazienek: AKTUAL-
NIE POSZUKUJEMY KANDYDA-
TÓW NA STANOWISKO: MON-
TER ŁAZIENEK. Lokalizacja: 
Werkendam. Stawka: od 13 
euro brutto. Oferujemy: praca 
na hali, cotygodniowe wypłaty, 
co najmniej 40 godz./tydzień, 
auto służbowe lub zwrot kosz-
tów dojazdu. Wymagania: Ję-
zyk angielski lub niemiecki, 
doświadczenie, doświadczenie 

w montażu, znajomość pracy 
z rysunkiem technicznym. Je-
żeli chcesz otrzymać szczegóły 
oferty pracy wyślij e-mail na 
adres adrian@karierawholan-
dii.pl w tytule wpisując nazwę 
stanowiska. Aby przyspieszyć 
proces rekrutacji wyślij na po-
wyższy adres e-mail CV (w języ-
ku angielskim). Po jego weryfi-
kacji skontaktujemy się z Tobą. 
Zastrzegamy sobie kontakt z 
wybranymi kandydatami, resz-
cie zainteresowanym osobą 
dziękujemy za zainteresowanie 
nasza ofertą.

Rozładunek kontenerów. 
Firma Stuwadoorsbedrijf van 
Rooi poszukuje kandydatów 
do pracy w logistyce oraz na 
produkcji. Poszukujesz pracy? 
Chciałbyś przeprowadzić się 
do Holandii? Posiadamy ofer-
ty pracy w logistyce oraz na 
produkcji na terenie całej Ho-
landii: rozładunek kontenerów. 
Oferujemy: prace na dłuższy 
okres czasu, atrakcyjne wyna-
grodzenie, kontrakt bez tzw. 
Wiekowki, opiekę polskich 
koordynow, możliwość zakwa-
terowania w mieszkaniach/
hostelach agencyjnych, bardzo 
niskie koszty zakwaterowania 
(jedynie 50 EUR tygodniowo), 
kontrakt z gwarancja godzin, 

ubezpieczenie, dojazd do pracy 
gratis. Poszukujemy: zmotywo-
wanych, sprawnych fizycznie 
kandydatów, prawo jazdy oraz 
uprawnienia na wózki widłowe 
mile widziane, podstawowa 
znajomość języka angielskiego 
mile widziana, ale nie jest to 
warunek konieczny; dane kon-
taktowe: 0736339030, Per-
sonnel@stuwarooij.nl.

Praca przy papryce. Pra-
ca w Holandii od zaraz. Firma 
Tempoline z siedziba w Hoofd-
dorp poszukuje dla swojego 
klienta osób do pracy przy 
papryce. Praca na szklarni, od 
zaraz na okres minimum 6 
miesięcy (z możliwością urlo-
pu w międzyczasie). Stawka 
to 9,82 euro brutto za godzinę. 
Wprowadzamy także ‚system 
bonusowy’. Lokalizacja: Zwa-
ag-Oost. Obowiązki: Ścinka 
papryki (snijden), Sortowanie 
papryki (sorteren), Regula-
cja planta papryki (snoeien), 
Okręcanie papryki (draaien). 
Wymagania: Gotowość do pra-
cy powyżej 8 godzin dziennie; 
Obuwie robocze (z blacha) we 
własnym zakresie; Silna moty-
wacja do pracy; Nie jest wyma-
gana znajomość języka; Dys-
pozycyjność na dłuższy okres 
czasu - minimum 6 miesięcy; 

Prawo jazdy kat. B mile widzia-
ne. Oferujemy: Legalna prace 
w oparciu o umowę o prace, 
Wypłaty tygodniowe na konto 
pracownika, Zakwaterowanie 
agencyjne, Transport do pracy, 
Opiekę polskiego koordynato-
ra, Ubezpieczenie zdrowotne, 
Możliwość długotrwałej współ-
pracy; Dojazd do Holandii oraz 
wyżywienie we własnym zakre-
sie. Zainteresowane osoby pro-
simy o przeslanie CV na adres: 
praca@p-tempoline.nl z dopi-
skiem ‚PAPRYKA’ lub o kontakt 
telefoniczny pod numerem: 
+31 23 555 40 60. Z powa-
żaniem, Tempoline Uitzendbu-
reau, Wijkermeerstraat 14a, 
2131 HA Hoofddorp.

Czyszczenie statków. VCA, 
PRAWO JAZDY, WYKSZTAŁCE-
NIE TECHNICZNE - PRACA OD 
ZARAZ. POSZUKUJEMY OSÓB Z 
VCA. CZYSZCZENIE STATKÓW: 
szkolenia z czyszczenia HD, 
szkolenie w zakresie ochrony 
dróg oddechowych, badania 
lekarskie. Chcesz otrzymać peł-
na ofertę pracy? Wyślij e-maila 
wraz z CV wpisując interesujące 
Cię stanowisko. Wyślij CV z zapy-
taniem o dopasowanie stanowi-
ska i miejsca pracy dla Ciebie. 
Kontakt: +48 600 134 877, ad-
rian@karierawholandii.pl.

CIĄG DALSZY ZE STR. 11 Transport – oferuję: Taxi 
Holandia, Niemcy, Belgia. Tel. 
+31687323783. Szukacie pań-
stwo transportu na terenie Ho-
landii, Niemiec, Belgii? Dobrze 
trafiliście. Oferuje bezpieczny 
transport z adresu pod adres w 
rozsądnej cenie. Przewóz mak-
symalnie dla 4 osób komfor-
towym samochodem w miłej 
atmosferze. Prowadzę obsługę 
lotnisk Eindhoven, Weeze, Dort-
mud. Oferuje dojazdy do urzę-
dów, lekarzy, na dyskoteki-Luna, 
Shuffle,Geldern i inne. Usługa 
także dotyczy zakupów (również 
w godzinach nocnych i week-
endy), także pomoc w małych 
przeprowadzkach, oraz wszelkie 
inne według potrzeby klienta. 
Ceny do negocjacji, dla stałych 
klientów duże rabaty. Lokaliza-
cja 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 tra-
sie* Wi-Fi, DvD, dwustrefowa 
klimatyzacja. Duże wygodne 
busy i szybkie mikrobusy. Pod-

karpackie, Małopolska, Śląsk, 
Świętokrzyskie, Opolskie, Lu-
buskie, Dolny Śląsk , Łódzkie, 
Wielkopolskie, Lubelskie. BEZ-
PIECZNIE. SZYBKO. BEZ PRZE-
SIADEK.NL: +31 686 15 44 92, 
PL: +48 888 05 07 07* ate-
stowane, kubełkowe fotele, * 
ubezpieczenie na całej trasie* 
Wi-Fi, DvD, dwustrefowa klima-
tyzacja. Rezerwacje przyjmuje-
my od poniedziałku do soboty 
w godz: 9:00-20:00, rezerwacja 
sms całą dobę.

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 sie-
dzenia z dużą ilością miejsca, 
dodatkowe ogrzewanie, klima-
tyzacja, dvd, wi-fi na terenie 
Polski. Świadczymy usługi w 
zakresie przewozu osób z połu-
dniowej 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 kie-
rowcą lub bez. Jeśli masz jakieś 
pytania zadzwoń lub napisz.

OGŁOSZENIA DROBNE
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Witam,
Syn pracuje w Holandii. Z 

agencją posiada umowę o odde-
legowanie bez klauzuli o tymcza-
sowym charakterze (czas okre-
ślony). Czas trwania umowy od 
07.08 do 03.05. Jaka jest moż-
liwość wcześniejszego rozwiąza-

nia umowy przez syna? Czy gro-
żą mu jakieś kary, np. finansowe 
na skutek porzucenia pracy? Z 
pracą jest ciężko i syn obawia 
się, że po złożeniu wymaganego 
art. 15 CAO 28-dniowego wypo-
wiedzenia agencja odsunie go, 
a w najlepszym wypadku bardzo 
mocno ograniczy mu dostęp do 
pracy w czasie obowiązywania 
wypowiedzenia. Syn chciałby 
wypowiedzieć pracę w grudniu. 
Proszę o poradę.

Pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-

il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Jeśli w umowie, którą zawarł 
z pracodawcą Pani syn, ma on 
zawarte, że grozi mu kara za ze-
rwanie umowy, to będzie musiał 
ją ponieść. Po zwolnieniu się syna 
z pracy nie będzie mu przysługi-
wało żadne świadczenie (w tym 
zasiłek dla bezrobotnych). Tego 
czy pracodawca będzie mu robił 
jakieś problemy po złożeniu wypo-
wiedzenia, nie jesteśmy w stanie 
określić.

Witam,
Otrzymałem atrakcyjną ofer-

tę pracy w Belgii, ale od władz 
holenderskich otrzymałem 2 lata 
temu mieszkanie socjalne (koszt 
wynajmu 690 euro). Zarobki 
miałyby wynosić 2500 euro w 
tej nowej pracy. Mam pytanie w 
związku z tym: czy grozi mi utra-
ta mieszkania socjalnego?

Dziękuje i pozdrawiam

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Nie, nie zostanie Panu ode-
brane mieszkanie z powodu pod-
jęcia nowej pracy, a jedynie kwota 
wynajmu zwiększy się, ponieważ 
gmina co roku zwiększa kwotę 
wynajmu czynszu o 2 procent 
względem zarobków.

Witam!
W tamtym roku w listopadzie 

rozliczałam się w terminie w pew-
nym biurze podatkowym na extra 
zwrot 2011, ale niestety nic nie 
wiem, bo biuro cały czas mnie 
unika. Zapłaciłam 35 euro, ale nie-
stety Pani z biura niby nie wysłała 
papierów na czas i niby mam od-
mowę... A to jest bardzo dużo pie-
niędzy, które mi się należą.

Proszę o pomoc

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Tę sprawę musiałaby Pani wy-
jaśnić osobiście z firmą, której zle-
cała Pani wykonanie usługi. Może 
Pani również sama sprawdzić 
czy jakieś działania z ich strony 
zostały podjęte w holenderskim 
urzędzie.

Witam,
Chciałabym zmienić numer 

konta bankowego i szukałam od-
powiedzi w jaki sposób mam po-
informować swoją ubezpieczal-
nię, że przelewy też będą szły z 
nowego numeru. W jaki sposób 
mam ich o tym fakcie poinformo-
wać? Czy po prostu zrobić prze-
lew tak jak zawsze???

Pozdrawiam i z góry dziękuję 
za odpowiedź

(dane osobowe i adres e-ma-
il do wiadomości redakcji)

Odpowiedź:

Jeśli płaci Pani składki na ubez-
pieczenie zdrowotne, to nie ma 
konieczności informowania ubez-
pieczalni, że od teraz będą one opła-
cane z innego konta. To, za kogo 
płacona jest składka, powinno wy-
nikać z tytułu przelewu i zawartych 
tam danych identyfikacyjnych.

14 Rozmaitości

Redakcja zastrzega sobie prawo  

do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

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

•••

••• ••••••
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NA WESOŁO      NA WESOŁO      NA WESOŁO      NA WESOŁO      NA WESOŁO Kącik poetycki

Rozmaitości

Prezentujemy dziś wiersze ks. Mariana Kosińskiego - utalento-

wanego poety, kompozytora i animatora kultury ludowej. Wrodzona 

miłość do przyrody i potrzeba obcowania z naturą nigdy nie przeszka-

dzały mu w działalności organizatorskiej. Regularnie aranżował Ogól-

nopolskie Spotkania Poetów i Artystów, świąteczne kolędowania i 

rozmaite wydarzenia kulturalne. Założył Ludowy Zespół Kameralny 

„Miniaturki”, z którym koncertował w wielu krajach Europy, grupę te-

atralną „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 ła-
mach gazety. Czekamy na Wasze prace!

Jesień 
przychodzi
Jesień przychodzi

szarość powraca

zieleń odchodzi

w modlitwie róży

Śpieszmy z modłami

Ave Maria

Módl się za nami!

Jesień przychodzi

z pracowitości

jest obfitość stołu

pod strzechą wierności

wraca

szarość mozołu

Ave Maria

Królowo Aniołów!

Zima

Wierność Bogu

trwa nieustannie

Adwent — Oczekiwanie

w Betlejem nieba i ziemi

Bądź uwielbiony Panie

w stajence z najbiedniejszymi

W poczekalni u psychia-
try rozmawia dwóch pacjen-
tów:

- Czemu tu jesteś?
- Jestem Napoleonem, więc 

lekarz powiedział, żebym tu przy-
szedł. 

Pierwszy jest ciekawy i pyta 
dalej:

- Skąd wiesz, że jesteś Napo-
leonem?

- Bóg mi powiedział.
Na to pacjent z drugiego koń-

ca poczekalni woła:
- Nie, nie mówiłem!

Trzy staruszki jedzą 
obiad i rozmawiają o różnych 
rzeczach. Jedna mówi:

- Wiecie, naprawdę coraz go-
rzej z moją pamięcią. Dziś rano, 
stałam na schodach i nie mogłam 
sobie przypomnieć, czy właśnie 
wchodzę, czy schodzę. 

Druga na to:
- Myślisz, że nie ma nic gorsze-

go? Któregoś dnia siedziałam na 
brzegu łóżka i nie wiedziałam, czy 
wstaję, czy kładę się spać. 

Trzecia uśmiecha się zadowo-
lona z siebie:

- Cóż, moja pamięć jest tak 
dobra, jak zawsze była, odpukać 
- tu puka w stół. Nagle z zaskocze-
niem na twarzy pyta:

- Kto tam?

Na targu dla jaskiniow-
ców potężny jaskiniowiec 
podchodzi ze swym 4-letnim 

synkiem do stoiska z owoca-
mi i pyta: 

- Ile kosztuje ten kosz bana-
nów? 

Sprzedawca spogląda na 
wielkie dłonie jaskiniowca i odpo-
wiada: 

- Jak dla pana, to trzy garście 
zębów mamuta. 

- Czemu tak drogo? 
- Niech stracę! Niech będą 

dwie garście. 
- Biorę! - odpowiada jaskinio-

wiec i zwraca się do synka: - Daj 
temu panu dwie garście zębów 
mamuta.

Jaskiniowiec wezwał do 
swojej jaskini dentystę, żeby 
fachowo usunął mu bolącego 
zęba.

Dentysta wyjmuje z walizecz-
ki dwie maczugi: małą i dużą. Ja-
skiniowiec pyta: 

- Do czego służy ta mała ma-
czuga? 

- Do usunięcia zęba. 
- A ta duża? 
- To środek uśmierzający ból. 

Proszę pochylić się i skierować 
głowę w moją stronę.

Spotykają się dwie są-
siadki: 

- A co to sąsiadka tak dziś na 
czarno? 

- A no, bo to mąż mój nie żyje. 
- O mój Boże. A jak to się 

stało? Przecież jeszcze wczo-
raj go widziałam jak kopał w 
ogródku. 

- A kopał, kopał. A potem po-
szliśmy do sklepu kupić mu nowe 
buty. No i mierzy jedną parę, dru-
gą, trzecią... dziesiątą... 

Mówię mu „Nie śpiesz się Ste-
fan, przymierzaj dokładnie żeby 
na pewno dobre były.” W końcu 
po paru godzinach wróciliśmy do 
domu, on zakłada te nowe buty i 
mówi, że ciasne. NO NIE ZABIŁA-
BY PANI?

Student zaczepia profe-
sora na korytarzu uniwersy-
tetu:

- Pan wybaczy, panie profeso-
rze, czy można jedno pytanie?

- Ależ naturalnie, młody czło-
wieku, po to tu jesteśmy!

- Panie profesorze, czy pan 
śpi z brodą pod kołdrą, czy na koł-
drze?

- Hmmm, nigdy się nad tym 
nie zastanawiałem.

- No trudno, dziękuję, przepra-
szam.

Po tygodniu student znów na-
tyka się na profesora. Profesor wy-
cieńczony, twarz ziemista, ciemne 
kręgi pod oczami. Ujrzawszy stu-
denta ryknął:

- A bodaj pana pokręciło, łaj-
daku! Od tygodnia spać nie mogę 
- i tak źle, i tak niewygodnie!

Inżynier, fizyk i mate-
matyk dostali taką samą 
ilość siatki ogrodzeniowej 
oraz polecenie otoczenia 
nią jak największego ob-
szaru.

Inżynier ogrodził obszar 
w kształcie kwadratu. Fizyk 
jako osoba troszkę bardziej 
inteligentna otoczył obszar 
w kształcie idealnego koła i 
stwierdził, iż lepiej się nie da. 
Matematyk natomiast posta-
wił ogrodzenie byle jak, po 
czym wszedł do środka i po-
wiedział:

– Jestem na zewnątrz.

Dwaj znudzeni krupierzy 
siedzieli przy stole z ruletką 
gdy do kasyna weszła bardzo 
atrakcyjna blondynka.

Podeszła do stołu i zadekla-
rowała zakład na 20 tys. dolarów 
na konkretną liczbę. Zaraz potem 
dodała: 

- Mam nadzieję, że to wam nie 
będzie przeszkadzać, ale napraw-
dę szczęśliwe zakłady obstawiam 
kompletnie nago. 

Po czym zrzuciła z siebie suk-
nię, bieliznę i buty i rozkręciła ta-
lerz ruletki z okrzykiem: 

- Mamusia potrzebuje pieniąż-
ki na nowe ubranko! 

Chwilę później już wykrzyki-
wała: 

- TAK! TAK! WYGRAŁAM! NA-
PRAWĘ WYGRAŁAM! 

Podskakiwała przy tym jak 
mała dziewczynka i obejmowała 
każdego z krupierów. Zaraz po-
tem zebrała wszystkie pieniądze 
i swoje rzeczy i prędko opuściła 
kasyno. Krupierzy nieco zakło-
potani popatrzyli na siebie, po 
czym jeden z nich zapytał dru-
giego: 

- Ty, a co ona właściwie obsta-
wiała? 

Drugi odparł: 
- Nie mam pojęcia, myślałem, 

że Ty to sprawdzasz!

Pewnego dnia przybie-
głem do Tomka.

Po lunchu gadaliśmy i podzie-
lił się ze mną sensacją. 

- Marek - powiedział - Beata i 
ja rozwodzimy się. 

Byłem zdumiony.
- Dlaczego? Co się stało?! Wy-

glądaliście na szczęśliwą parę!
- No cóż - powiedział - odkąd 

się pobraliśmy, żona próbowała 
mnie zmienić. Oduczyła mnie pi-
cia, palenia, powrotów w środku 
nocy. Nauczyła mnie, jak się ele-
gancko ubierać, oglądać dobrą 
sztukę, wyrobić sobie gust kuli-
narny, muzyczny i robić zapasy w 
sklepie. 

- I co, jesteś teraz zgorzkniały, 
bo tak bardzo cię zmieniła?

- Nie, nie jestem zgorzkniały. 
Teraz jestem tak dobry, że ona na 
mnie nie zasługuje.

- Kto to jest prawdziwy 
narciarz? 

- Człowiek, którego stać na 
luksus połamania nóg w bardzo 
znanej miejscowości górskiej, 
przy pomocy bajecznie drogiego 
sprzętu.

Pani pyta Jasia:
- Która rzeka jest dłuższa: Ren 

czy Missisipi?
- Missisipi.
- Dobrze, Jasiu. A o ile jest 

dłuższa?
- O sześć liter.

Szef wrócił z lunchu w 
bardzo dobrym humorze i 
zwołał wszystkich pracowni-
ków, by wysłuchali kilku dow-
cipów, które usłyszał. Wszy-
scy śmiali się do rozpuku, 
oprócz jednej dziewczyny. 

- O co chodzi? - przyczepił się 
szef - Nie masz poczucie humoru?

- Nie muszę się śmiać - odpo-
wiedziała dziewczyna - Odchodzę 
w piątek.
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n Am ba sa da RP w Ha dze

Ale xan der stra at 25
2514 JM Den Ha ag
Tel.: +31(0)70 799-01-00
Faks: +31(0)70 799-01-37
e -ma il: ha ga.amb.se kre ta -

riat@msz.gov.pl
http://www.ha ga.msz.gov.pl

n Wy dział Kon su lar ny 

Ale xan der stra at 25
2514 JM Den Ha ag
(wej ście od uli cy Ja va stra at)
tel. +31(0)70 7990 130
fax.+31(0)70 7990 147
e -ma il: ha ga.kon su lat@msz.gov.pl

n Ho len der ska In spek cja Spraw
Spo łecz nych i Za trud nie nia

Stro na in ter ne to wa za wie ra wie le in -
for ma cji, klu czo wych z punk tu wi dze nia
pra cow ni ka:

h t t p : / / w w w . i n  s p e c  -
t ieszw.nl/other_lan gu ages/po -
lish/Punkt_zg_asza nia_nie uczci -
wych_biur_po_red nic twa_pra cy.aspx

In spek cja zaj mu je się nad zo rem nad
prze strze ga niem prze pi sów do ty czą -
cych: nie wy pła ce nia bądź za ni że nia wy -
na gro dze nia, BHP, cza su pra cy oraz do -
dat ku urlo po we go. Aby zło żyć skar gę w
tym za kre sie mo żesz sko rzy stać z for -
mu la rza w ję zy ku pol skim na stro nie in -
ter ne to wej:

https://fd8.form desk.com/ar be id -
sin spec tie/klach ten for mu lier_Po lish

n Punkt zgłaszania nieuczciwych
biur pośrednictwa pracy

Dzia ła w ra mach ww. In spek cji. Skar -
gę zgło sić moż na te le fo nicz nie (0 800
51 51) w ję zy ku an giel skim lub ho len -
der skim, fa xem (070 333 61 61) lub
pocz tą (Po st bus 820, 3500 AV Utreht)
w ję zy ku pol skim. Ist nie je rów nież moż -
li wość zło że nia skar gi przez in ter net w
ję zy ku pol skim:

https://fd8.form desk.com/ar be id -
sin spec tie/Za wia do mie nie

n Krajowy Punkt Zgłoszeń
Nadużycia dla Wsparcia Polaków w
Holandii

IN FO LI NIA.NL to stro na, któ ra po wsta -
ła dzię ki współ pra cy or ga ni za cji po lo nij -
nych z Po li cją Ha aglan den. Umoż li wia
(ano ni mo we) zgło sze nie wszel kich
uciąż li wo ści, ja kich do świad cza ją Po la cy
na ho len der skim ryn ku pra cy: 

http://www.in fo li nia.nl.

n Holenderski układ zbiorowy
pracy dla Pracowników
Tymczasowych na lata 
2009-2014 (tzw. CAO)

Jest to roz bu do wa ny zbiór prze pi sów,
któ ry okre śla obo wiąz ki agen cji pra cy i
pra cow ni ka, za sa dy do ty czą ce BHP,
cza su wol ne go, eme ry tur, szko leń

umów, urlo pów, za kwa te ro wa nia (za -
sad na kła da nia kar za na ru sze nie re gu -
la mi nu) itp. Ko niecz nie sprawdź przed
wy jaz dem, czy wy ko nu jąc pra cę w Ho -
lan dii bę dziesz pod le gał po sta no wie -
niom te go ukła du. Prze czy taj go do kład -
nie - do stęp ny jest m.in. na stro nie: 

http://www.abu.nl/pu bli ca ties/cao

n ABU

Jest to ho len der skie zrze sze nie agen -
cji pra cy tym cza so wej, któ re zo bo wią za -
ły się do prze strze ga nia ukła du zbio ro -
we go CAO. Stro na do stęp na jest w ję zy -
ku ni der landz kim oraz czę ścio wo w in -
nych ję zy kach, m.in. w ję zy ku pol skim:

http://www.abu.nl/po ols/in for ma -
cje -dla -pra cow nikw -tym cza so wych

Przed pod ję ciem pra cy w ho len der -
skiej agen cji war to spraw dzić jej wia ry -
god ność i uzy skać da ne o jej dzia łal no ści.
Moż li wość wy szu ki wa nia agen cji za re je -
stro wa nej w ABU ist nie je pod ad re sem:
http://www.abu.nl/we bsi te/on ze -le den

n NBBU

Ko lej ne ho len der skie zrze sze nie
agen cji pra cy tym cza so wej prze strze ga -
ją cych układ CAO. Stro na do stęp na jest
w ję zy ku ni der landz kim. Znaj du je się tu
li sta za re je stro wa nych w tej or ga ni za cji
agen cji: https://www.nbbu.nl/le den lijst

n Stowarzyszenie Przestrzegania
Układu Zbiorowego Pracy 
dla Pracowników 
Tymczasowych

Sto wa rzy sze nie Prze strze ga nia
Ukła du Zbio ro we go Pra cy dla Pra cow -
ni ków Tym cza so wych (SNCU -Stich ting
Na le ving CAO vo or Uit zend krach ten)
do glą da prze strze ga nia ukła du CAO.
W nie któ rych przy pad kach SNCU wsz -
czy na po stę po wa nie prze ciw ko nie -
uczci wym agen cjom pra cy tym cza so -
wej. 

Stro na do stęp na jest w ję zy ku pol -
skim, ist nie je też moż li wość zło że nia
skar gi lub za da nia py ta nia:
http://www.sncu.nl/pl.

n Holenderska Izba Handlowa

Tu moż na spraw dzić, czy ho len der -
ska agen cja pra cy tym cza so wej figuruje
w re je strze przed się bior ców ja ko agen -
cja: http://www.kvk.nl/wa adi.

n Ho len der ska Po li cja

W przy pad ku gdy sta łeś się ofia rą lub
świad kiem prze stęp stwa mo żesz po -
wia do mić (ano ni mo wo i bez płat nie) Po -
li cję w Ho lan dii (w ję zy ku ni der landz -
kim, an giel skim lub nie miec kim): Tel:
0800-700

PUNK TY PO MO CY
n Związ ki za wo do we

Pra cu jąc w Ho lan dii, moż na roz wa -
żyć przy na leż ność do związ ków za wo -
do wych, któ re re pre zen tu ją Pań stwa
in te re sy wzglę dem pra co daw cy. Po za
tym mo gą Pań stwu od po wie dzieć na
py ta nia do ty czą ce zbio ro we go ukła du
pra cy (CAO), po móc wy peł nić de kla ra -
cję po dat ko wą czy po ra dzić w spra -
wach praw nych. Ce lem uzy ska nia in -
for ma cji uzu peł nia ją cych pro si my o
kon takt ze związ ka mi za wo do wy mi,
na przy kład FNV (www.fnv.nl) lub CNV
(www.cnv.nl).

n Kon su lat

Wy dział Kon su lar ny Am ba sa dy RP w
Ha dze dys po nu je rów nież in for ma cja mi
o pra cy i ży ciu w Ho lan dii. W na głych
przy pad kach, na przy kład w ra zie wy -
pad ku czy wej ścia w kon flikt z pra wem,
war to zwró cić się o po moc do Wy dzia łu
Kon su lar ne go. Pra cow ni cy Wy dzia łu
Kon su lar ne go mo gą tak że udzie lić
szcze gó ło wych od po wie dzi na py ta nia
do ty czą ce po do bieństw i roz bież no ści
prze pi sów obo wią zu ją cych w Ho lan dii i
w Pol sce. Kon takt te le fo nicz ny w ję zy ku
pol skim: 070 7990 140 (lub: 130, 115,
121, 129, 126); ad res ma ilo wy: ha -
ga.kon su lat@msz.gov.pl

n In for ma cja te le fo nicz na 

Mi gran da, zrze sze nie zaj mu ją ce
się spra wa mi mi gran tów za rob ko -
wych, stwo rzy ło dla tej gru py spe -
cjal ny sys tem. Wy bie ra jąc nu mer te -
go zrze sze nia, mo gą Pań stwo od słu -
chać w swo im ję zy ku oj czy stym
różne przydatne in for ma cje. Moż na
rów nież sko rzy stać z opcji bez po -
śred nie go po łą cze nia z in ną or ga ni -
za cją, na przy kład ze związ ka mi za -
wo do wy mi lub ośrod ka mi in for ma -
cyj ny mi czy jed nost ka mi ad mi ni -
stra cji pań stwo wej, na przy kład z In -
spek cją SZW lub urzę dem po dat ko -
wym. Nu mer te le fo nu Mi gran dy:
085-4010440.

n Urząd gmi ny

Urząd gmi ny mo że udzie lić Pań stwu
po zo sta łych in for ma cji o usłu gach
gmin nych, do ty czą cych na przy kład wy -
wo zu śmie ci czy miejsc par kin go wych w
Pań stwa miej scu za miesz ka nia.

Za pra sza my na stro nę in ter ne to wą
www.rijk so ver he id.nl.

KO ŚCIO ŁY:
n Rzymskokatolicka Polska 
Misja Katolicka w Groningen

Ks. Jó zef Oko nek SChr
Blan ken sla an Oost 2a,7901 BE Ho -

oge ve en
Tel./fax +31 (52) 8262756, Mo bi le

+31 634 905 233
e -ma il: jo ko nek@li ve.nl

n Polska Misja Katolicka
Amsterdam

Ksiądz Krzysz tof Obie dziń ski SChr.
Scar lat ti la an tje 13
1431 XV Aal sme er
tel. (0297) 331 678
e -ma il: k.obie dzin ski@pmkam ster -

dam.nl

n Pa ra fia NMP Czę sto chow skiej

Pro boszcz ks. Ta de usz Ko zień ski
S.Chr.

Ker kho fla an 17, 6741 BN Lun te ren
tel. 0318-482728, kom.

+31644210293
fax 0318-486272
e -ma il: tko zien ski@hot ma il.com

n Pol ska Pa ra fia w Bre dzie

ks. Sła wo mir Klim SChr
St. Ba vo stra at 7A
NL -4891 CG Rijs ber gen
tel. +31 (76) 5321 438
mo bil: +31 614 243 225
e -ma il: sla wek klim@hot ma il.com

ŹRÓ DŁO: 
MI NI STER STWO PRA CY 
I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ

DO KĄD SIĘ ZWRÓ CIĆ W RA ZIE PRO BLE MÓW
Przy  dat  ne  kon tak  t y  w  Ho lan  d i i
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