
Aż 60 proc. dorosłych Pola-
ków w swoich codziennych 
podróżach porusza się sa-
mochodem, a trzykrotnie 
mniej osób wybiera komu-
nikację zbiorową. Przez to 
mamy do czynienia nie tylko 
z korkami, smogiem, ale i 
zmianami w przestrzeni pu-
blicznej - mówi geograf eko-
nomiczny dr Bartosz Barto-
siewicz.

„Jesteśmy narodem bardzo 
zmotoryzowanym, który samo-
chodów używa częściej niż oby-
watele Europy Zachodniej” - mówi 
w rozmowie z PAP geograf dr 
Bartosz Bartosiewicz z Uniwersy-
tetu Łódzkiego, który zajmuje się 
transportem.

Zwraca uwagę, że w Polsce 
przypada blisko 600 samocho-
dów na 1000 mieszkańców. 
„Tymczasem jeszcze 25 lat temu 
wskaźnik ten był ponad 3 razy niż-
szy. Pod tym względem jesteśmy 
w czołówce krajów europejskich” 
- informuje. Wymienia, że samo-
chodów na mieszkańca przypada 
teraz w Polsce więcej niż w Niem-
czech czy Francji.

„To wartości przeogromne! 
Państwo nie jest w stanie tak 
szybko przebudować infrastruktu-
ry, aby przyjąć trzy razy więcej sa-
mochodów niż na początku tego 
wieku. Warto sobie z tego zdać 
sprawę, kiedy stoimy w korkach” 
- mówi.

Naukowiec w ramach swoich 
badań pisał o codziennych podró-
żach Polaków. Analizował m.in. 
duże badanie GUS-u z 2015 r. 
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przeprowadzone na 26 tys. doro-
słych Polaków z całej Polski. Ba-
dania prowadzone z dr Iwoną Pie-
lesiak ukazały się w czasopiśmie 
naukowym „Travel Behaviour and 
Society”.

Z badań tych wynikło, że Pola-
cy nie tylko mają dużo samocho-
dów, ale i chętnie je wybierają w 
swoich podróżach do pracy, skle-
pów, miejsc wypoczynku.

„Wychodzi nam, że w przy-
padku codziennych dojazdów w 
Polsce średnio aż 60 proc. osób 
wybiera samochód, 20 proc. 
transport publiczny, a 8 proc. ro-
wer” - mówi.

„Korki nie powstają tylko 
przez złą infrastrukturę drogo-
wą, złą organizację ruchu, tylko 
przede wszystkim dlatego, że co-

raz więcej osób korzysta z samo-
chodu w codziennych podróżach” 
- komentuje badacz.

Dodaje, że w przypadku 10 
największych miast widać oczy-
wiście lepszy wynik komunikacji 
zbiorowej, ale wcale nie jest to 
duża różnica. W codziennych po-
dróżach samochodu używa tam 
50 proc. osób, transportu zbio-
rowego - 30 proc. osób, a roweru 
tylko 3-4 proc.

W mniejszych miejscowo-
ściach natomiast - gdzie można 
zakładać, że transport zbiorowy 
nie działa najlepiej - samochodów 
używa 70 proc. osób, komunikacji 
zbiorowej 10 proc., a roweru aż 9 
proc. badanych.

„Tak więc to, gdzie mieszka-
my, nie przekłada się specjalnie 
na to, jaki wybieramy środek 
transportu. Większość z nas - nie-

zależnie od jakości transportu 
zbiorowego - wybiera samochód” 
- mówi.

Naukowiec zauważa, że zadzi-
wiająca jest sytuacja, gdzie z ro-
werów trzy razy chętniej korzysta-
ją mieszkańcy wsi i małych miast 
(9 proc.) niż metropolii (4 proc.).

„Ciągle jeszcze pokutuje w 
Polsce przeświadczenie, że po-
siadanie własnego samochodu 
świadczy o pewnym statusie spo-
łecznym właściciela. Na Zacho-
dzie o tym zapomniano!” - zauwa-
ża dr Bartosiewicz.

Zwraca uwagę, że jeśli nie 
zatrzymamy trendu związanego 
rosnącą liczbą samochodów i 
ich użyciem, będziemy musieli 
mierzyć się z negatywnymi kon-
sekwencjami. A są to korki, smog 
czy zabieranie przez samochody 
przestrzeni publicznej, która mo-

głaby być przyjazna dla mieszkań-
ców. „Obudźmy się! Nie wszyscy 
musimy samochodem jeździć! 
- apeluje.

Pytany o to, czy w ostatnich 
latach sytuacja nie zmienia się 
na lepsze, dr Bartosiewicz odpo-
wiada, że nie ma jeszcze nowych 
i tak szczegółowych badań na ten 
temat.

Według niego jednak coraz 
popularniejsze w miastach roz-
wiązania takie jak rowery miej-
skie, carsharing czy hulajnogi 
elektryczne nie wystarczą, aby 
rozwiązać problem. „W moim 
przekonaniu są to nowe moż-
liwości, z których skorzystają 
zwłaszcza użytkownicy transpor-
tu zbiorowego. A główna zmiana 
ma polegać nie na tym, by oso-
ba, która ma pojechać tramwa-
jem wzięła sobie rower miejski, 

tylko żeby osoba, która ma po-
jechać samochodem - wsiadła 
na rower. Moim zdaniem te roz-

wiązania nie wystarczą, jeśli nie 
będzie dobrze funkcjonującego 
transportu zbiorowego i to nie 
tylko w dużych miastach, ale 
przede wszystkim poza jego gra-
nicami” - kończy. 

(PAP)
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Temat numeru

Operator maszyn do pro-
dukcji butelek plastikowych. 
PRACA OD ZARAZ. Poszukiwany 
Operator Maszyn do produkcji 
butelek plastikowych, praca na 
trzy zmiany 10,38 euro/h, do-
datki zmianowe, zwrot kosztów 
podroży do pracy, szkolenia we-
wnętrzne oferowane przez pra-
codawcę, szansa na bezpośredni 
kontrakt u pracodawcy, praca w 
okolicach Doetinchem, mile wi-
dziane własne zakwaterowanie 
i auto. Zainteresowani proszeni 
o kontakt lub na adres praca@
workpay.nl lub numer +31 6 
30217027.

SPAWACZ 121. Lokaliza-
cja: Schaijk. Stawka: +- 500/550 
euro netto/tydzień. Oferujemy: 
darmowe zakwaterowanie, opła-
cone ubezpieczenie, co najmniej 
40 godz./tydzień, wypłaty co ty-
dzień, praca na długi okres cza-
su. Wymagania: Język angielski, 
doświadczenie, certyfikat 121, 
motywacja, własne auto. Jeże-
li zainteresowała Cię, któraś z 
ofert, zapraszam do aplikacji 
poprzez wysłanie CV na email: 
adrian@karierawholandii.pl wpi-
sując w tytule nazwę stanowiska 
lub kontakt telefoniczny +48 
600 134 877. Zastrzegamy so-
bie kontakt z wybranymi kandy-
datami. Możliwy jest kontakt te-
lefoniczny ze strony pracodawcy.

Operator wózków typu 
fork/reach/combi. Breda. Masz 
uprawnienia i doświadczenie 
jako operator wózków widłowych 
typu forklift, reachtruck lub com-
bitruck?  Szukasz stabilnej pracy 

od poniedziałku do piątku? Szu-
kamy właśnie Ciebie! 1. Gdzie? 
- Breda; 2. Praca stała/doryw-
cza? - Praca stała, 2 zmiany; 3. 
Ile godzin? - 40h w tygodniu; Dla 
naszego klienta - firmy zajmują-
cej się handlem elektronicznym, 
która zapewnia logistykę dla po-
nad 450 sklepów internetowych, 
firmy zorientowanej na techno-
logię, która jest obecnie jedną z 
najszybciej rozwijających się firm 
e-commerce w Holandii - szuka-
my osób z kwalifikacjami oraz 
doświadczeniem w korzystaniu 
z wózków widłowych i wózków 
wysokiego składowania. OPIS 
STANOWISKA: właściwa obsługa 
sprzętu do transportu materia-
łów; przewożenie towarów w bez-
pieczny i wydajny sposób; inne 
obowiązki przypisane przez prze-
łożonego; CZEGO WYMAGAMY: 
posiadania stosownych upraw-
nień; doświadczenia w pracy na 
podobnym stanowisku; komuni-
katywnej znajomości języka an-
gielskiego lub niderlandzkiego. 
CO OFERUJEMY: Praca w wymia-
rze dwuzmianowym – od 6.30 
do 15.30 i od 15.30 do 0.30. 40 
godzin w tygodniu. Po więcej in-
formacji skontaktuj się z naszym 
biurem: (+31) 165 745 439 Lub 
aplikuj wysyłając swoje CV na ad-
res: info@fo-cus.nl (z dopiskiem 
wózkowy Breda).

Order picker. Shift at work 
pośrednictwo pracy z siedziba w 
Roosendal dla jednego ze swoich 
klientów w Bergen op Zoom po-
szukuje pracowników na stano-
wisko order picker. Praca na jed-
na zmianę od 08:00 do 17:00. 

Stawka która oferujemy to 10,50 
brutto na godzinę. Zwrot kosztów 
dojazdu. wymagana znajomość 
języka angielskiego komunika-
tywna. Wszelkie informacje pod 
numerem tel.0651061209 lub 
wyslac CV na info@shiftatwork.
nl.

Dekarz. Praca w Holandii. 
OCZEKIWANIA: min. 3-letnie do-
świadczenie w zawodzie, min. ko-
munikatywna znajomość j. nie-
mieckiego lub holenderskiego, 
prawo jazdy kat. B i własny sa-
mochód mile widziane, gotowość 
do podjęcia pracy za granicą. 
Oferujemy: atrakcyjne wynagro-
dzenie, bezpłatne zakwaterowa-
nie, holenderska umowa o pra-
ce, ubezpieczenie zdrowotne. 
Zainteresowanych Kandydatów 
prosimy o przesłanie aplikacji 
(CV) drogą mailową na adres: 
joanna@worxx.nl, tel. 0031 485 
350 380 Joanna.

Praca przy rozładunku 
liści. Praca na Florze Holland. 
Szukasz pracy dodatkowej? 
Masz mało godzin i chcesz doro-
bić? Mamy prace przy rozładun-
ku liści. Być może ta oferta jest 
dla Ciebie? Praca jest w godzi-
nach od 5:00 do mniej więcej 
10:00/11:00. Po więcej informa-
cji zapraszamy do kontaktu pod 
numerem telefonu 0174 287 
273 lub e-mail marta@dailyflex.
nl.

ASYSTENT KLIENTA. PRA-
CA DODATKOWA W BIURZE. Mię-
dzynarodowa Firma usługowa 
zajmująca się pomaganiem w 

sprawach urzędowych Polakom 
pracującym w Holandii szuka 
pracowników na stanowisko 
Asystenta Klienta w biurach: 
TILBURG, APELDOORN, DEN 
HAAG. Godziny pracy: czwartek 
- piątek: 15:00 - 21:00, sobota: 
12:00 - 18:00. Do zadań pracow-
nika należeć będzie: kontakt te-
lefoniczny i osobisty z klientem, 
prowadzenie biura w Holandii, 
sprzedaż usług firmy. Czego ocze-
kujemy: umiejętność szybkiego 
uczenia się, dobra znajomość 
obsługi komputera, znajomość 
j. angielskiego lub holenderskie-
go będzie dodatkowym atutem, 
mile widziane doświadczenie w 
pracy z klientem. Osoby zainte-
resowane współpracą prosimy o 
wysłane CV na adres e-mail: cv@
klosowska.com, w tytule wiado-
mości wpisując: PRACA DODAT-
KOWA.

Operator wózka widłowe-
go lub EPT. Praca w magazynie 
wysyłkowym lidla. Venlo. Agen-
cja pośrednictwa pracy Jupiter 
poszukuje dla swoich klientów 
osób do pracy jako operator 
wózka widłowego (przedniego, 
bocznego lub wysokiego skla-
dowania) 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 wi-
dłowym lub EPT, znajomość języ-
ka angielskiego nie jest wymo-
giem koniecznym, minimum pól 
roczne doświadczenie jako ope-
rator, chęć rozwoju osobistego, 

punktualność, dyspozycyjność 
na dłuższy okres czasu. Oferuje-
my: Pracę stałą w renomowanej 
firmie na długi okres czasu (40 
godzin plus), każda nadgodzina 
płatna 130 procent, sobota 150 
procent, niedziela 200 procent, 
Pomoc polskiego personelu po 
przyjeździe do Holandii, Pomoc 
przy wyrobieniu numeru sofii, 
Wynagrodzenie w systemie ty-
godniowym, Darmowy transport 
do pracy -Stawki zgodne z ho-
lenderskim CAO, Ubezpieczenie 
zdrowotne, Dodatki urlopowe i 
wakacyjne. Rekrutacja: Bardzo 
proszę o wysłanie swojego CV 
na adres s.sadowska@jupiterpol-
ska.pl w tytule wpisując Operator 
wózka widłowego, combi truck, 
reachtruck lub EPT lub tez pro-
szę o kontakt telefoniczny pod 
numerem telefonu +48 517 493 
205 Sandra Sadowska. W apli-
kacji prosimy umieścić następu-
jącą 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.).

CIEŚLA SZALUNKOWY. 
Lokalizacja: kilka miejsc pra-
cy głównie północna Holandia. 
Stawka: 520 euro netto/tydzień 
(już odliczone koszty ubezpiecze-
nia) Oferujemy: darmowe zakwa-
terowanie, tygodniowe wypłaty, 
co najmniej 40 godz./tydzień. 
Wymagania: Język angielski 
lub niemiecki, doświadczenie, 
sumienność, VCA lub chęć uzy-

skania. Chcesz otrzymać pełna 
ofertę pracy? Wyślij e-maila wraz 
z CV wpisując interesujące Cię 
stanowisko. Wyślij CV z zapyta-
niem o dopasowanie stanowiska 
i miejsca pracy dla Ciebie. Kon-
takt: +48 600 134 877.

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, komuni-
katywna znajomość języka an-
gielskiego, niemieckiego lub ho-
lenderskiego, zaangażowanie w 
obowiązki, prawo jazdy i własny 
samochód. Lokalizacja: Geleen. 
Oferujemy: zakwaterowanie i 
ubezpieczenie opłacone przez 
agencję, możliwość długotrwałej 
współpracy, praca przy malowa-
niu ścian. Zainteresowane osoby 
proszę wysyłanie CV w tytule wpi-
sując nazwę stanowiska pracy. 
kontakt adrian@karierawholan-
dii.pl lub +48 600 134 877. Za-
strzegamy sobie kontakt z wybra-
nymi kandydatami.

Monterzy metalowi. JS 
BOUW zapewnia profesjona-
listom w branży budowlanej 
kompetentnych i zmotywowa-
nych fachowców. Już 2000 roku 
jesteśmy zaufanym biurem po-
średnictwa pracy zatrudniającym 
pracowników tymczasowych. 
W tym momencie poszukuje-
my następujących fachowców: 

PRACA
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MONTERÓW METALOWYCH. 
Oferujemy zakwaterowanie oraz 
ubezpieczenie zdrowotne. Pra-
ca na długi okres czasu. JESLI 
POSIADASZ VCA LUB JESTES 
GOTOWY JE ZROBIC, ZGLOS SIE 
DO NAS. JESLI JESTES ZZPer LUB 
CHCESZ ZOSTAC BESPOSRED-
NIO PRZEZ NAS ZATRUDNIO-
NYM, TO TA OFERTA JEST SKIE-
ROWANA WLASNIE DO CIEBIE. 
Wymagamy znajomości języka 
angielskiego, holenderskiego lub 
niemieckiego. W jednym z tych 
języków możesz zareagować na 
naszą ofertę. Jesteś zaintereso-
wany skontaktuj się z nami na 
meila JORDI@JSBV.NL.

Pracownik produkcyjny. 
Praca dla mężczyzn na produk-
cji. PRACA OD ZARAZ, praca 
dla dwóch mężczyzn na produk-
cji, 11,50 euro/h z dodatkiem 
zmianowym, dwie zmiany, mile 
widziane osoby z własnym za-
kwaterowaniem, zwrot kosztów 
za dojazdy, wymagany komuni-
katywny j. angielski, okolice Ze-
venaar. Zainteresowani proszeni 
o kontakt lub na adres praca@

workpay.nl lub numer +31 6 
30217027.

Płytkarz ZZP. POSZUKUJE-
MY PŁTYKARZA ZZP. Poszukuje-
my osoby do układania płytek. 
Wymagania: komunikatywny 
język angielski lub holenderski, 
własny transport, narzędzia, for-
ma zatrudnienia ZZP, doświad-
czenie. Oferujemy: stawka usta-
lana indywidualnie (zaproponuj), 
zakwaterowanie i ubezpieczenie 
po stronie agencji, długie projek-
ty. Jeżeli jesteś zainteresowany 
oferta pracy prosimy o przesłanie 
CV na adres: adrian@karierawho-
landii.pl w tytule wpisując nazwę 
stanowiska lub kontakt telefo-
niczny +48 600 134 877.

Pomocnik przy remon-
tach. Poszukujemy pomocnika 
przy remontach. Praca od zaraz, 
zakwaterowanie. Amsterdam. 
Tel 00353 862014764 (numer 
Irlandzki, mogę oddzwonić).

Laminowanie. VCA, PRAWO 
JAZDY, WYKSZTAŁCENIE TECH-
NICZNE - PRACA OD ZARAZ. PO-
SZUKUJEMY OSÓB Z VCA. LAMI-
NOWANIE: praca od 30.09.2019 
na długi okres czasu, miejsce 

pracy Holandia i wyjazdy po Eu-
ropie (Skandynawia), dobry język 
angielski, stawka 450-550 euro 
brutto, ubezpieczenie opłacone. 
Chcesz otrzymać pełna ofertę 
pracy? Wyślij e-maila wraz z CV 
wpisując interesujące Cię stano-
wisko. Wyślij CV z zapytaniem o 
dopasowanie stanowiska i miej-
sca pracy dla Ciebie. Kontakt: 
+48 600 134 877, adrian@karie-
rawholandii.pl.

Pracownik produkcyjny. 
Agencja Pracy TPM poszuku-
je ludzi do pracy w Holandii. W 
skład oferty wchodzą następują-
ce prace: prace produkcyjne w 
firmie zajmującej się produkcją 
pizzy (Liessel). Agencja Pracy 
TPM oferuje: zakwaterowanie, 
ubezpieczenie zdrowotne, trans-
port na terenie Holandii, opiekę 
polskiego koordynatora, cotygo-
dniowe wypłaty na konto, moż-
liwość pracy długoterminowej, 
legalną pracę zgodną z holen-
derskim Układem Zbiorowym 
Pracy (zwanym CAO), stawka 
godzinowa 10.60 euro brut-
to/h. Charakter pracy: praca od 
września 2019. Osoby zainte-
resowane prosimy o przesłanie 
CV z dopiskiem PRODUKCJA na 

adres: info@theperfectmatch.
pl LUB info@tpmwork.com LUB 
wypełnienie formularza kontak-
towego tpmwork.com/#formu-
larz (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 Perfect 
Match Sp. z o.o., 62-080 Tarnowo 
Podgórne ulica Zbigniewa Roma-
szewskiego 27, na potrzeby prze-
prowadzenia procesu rekrutacji. 
Zastrzegamy sobie prawo rozmo-
wy z wybranymi kandydatami. 
www.tpmwork.com/.

Dekarzy. JS BOUW zapew-
nia profesjonalistom w branży 
budowlanej kompetentnych i 
zmotywowanych fachowców. 
Już 2000 roku jesteśmy zaufa-
nym biurem pośrednictwa pracy 
zatrudniającym pracowników 
tymczasowych. W tym momen-
cie poszukujemy następujących 
fachowców: DEKARZY. Oferuje-
my zakwaterowanie oraz ubez-
pieczenie zdrowotne. Praca na 
długi okres czasu. JESLI POSIA-

DASZ VCA LUB JESTES GOTO-
WY JE ZROBIC, ZGLOS SIE DO 
NAS. JESLI JESTES ZZPer LUB 
CHCESZ ZOSTAC BESPOSRED-
NIO PRZEZ NAS ZATRUDNIO-
NYM, TO TA OFERTA JEST SKIE-
ROWANA WLASNIE DO CIEBIE. 
Wymagamy znajomości języka 
angielskiego, holenderskiego lub 
niemieckiego. W jednym z tych 
języków możesz zareagować na 
naszą ofertę. Jesteś zaintereso-
wany skontaktuj się z nami na 
meila JORDI@JSBV.NL.

PRACE ZIEMNE I KA-
NALIZACYJNE. Start pracy: 
30.09.2019. Wynagrodzenie 
450-500 euro netto/tydzień (w 
zależności od doświadczenia i 
umiejętności). Wymagania: ko-
munikatywna znajomość języka 
angielskiego, niemieckiego, VCA 
lub SCC, prawo jazdy i własny 
samochód. Lokalizacja: Geleen. 
Oferujemy: zakwaterowanie i 
ubezpieczenie opłacone przez 
agencję, możliwość długotrwa-
łej współpracy, stawka 450-500 
euro netto/tydzień +dodatki 
zmianowe. Zainteresowane oso-
by proszę wysyłanie CV w tytule 
wpisując nazwę stanowiska pra-
cy. kontakt adrian@karierawho-

landii.pl lub +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z wy-
branymi kandydatami.

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, ubezpieczenie 
23,66 euro na tydzień. Wymaga-
nia: Język angielski lub niemiec-
ki, nie wymagany jest samochód. 
Chcesz otrzymać pełna ofertę 
pracy? Wyślij e-maila wraz z CV 
wpisując interesujące Cię stano-
wisko. Wyślij CV z zapytaniem o 
dopasowanie stanowiska i miej-
sca pracy dla Ciebie. Kontakt: 
+48 600 134 877, adrian@karie-
rawholandii.pl.

Stolarz. Praca w Holandii. 
OCZEKIWANIA: min. 3-letnie do-
świadczenie w zawodzie, min. ko-
munikatywna znajomość j. nie-
mieckiego lub holenderskiego, 
prawo jazdy kat. B i własny sa-
mochód mile widziane, gotowość 
do podjęcia pracy za granicą. 
Oferujemy: atrakcyjne wynagro-
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dzenie, bezpłatne zakwaterowa-
nie, holenderska umowa o pra-
ce, ubezpieczenie zdrowotne. 
Zainteresowanych Kandydatów 
prosimy o przesłanie aplikacji 
(CV) drogą mailową 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: doświadcza-
nie min. 3 lata, komunikatywny 
język angielski/holenderski, 
własne zakwaterowanie. Ofe-
rujemy: stawka 15 euro brutto 
(możliwość negocjacji) ZZP 28 
euro brutto. Praca polega na re-
moncie sieci hydraulicznej przy 
remoncie szpitala. Zaintereso-
wane osoby proszę o kontakt w 
celu uzyskania szczegółów ofer-
ty. adrian@karierawholandii.pl 
+48 600 134 877. Zastrzegam 
sobie kontakt z wybranymi kan-
dydatami.

Monter paneli słonecz-
nych. POSZUKUJEMY OSÓB DO 
PRACY NA STANOWISKA: MON-
TER PANELI SŁONECZNYCH. Lo-
kalizacja: Berghem or Helmond. 
Stawka: +- 500 euro netto/
tydzień. Oferujemy: darmowe 
zakwaterowanie, opłacone ubez-
pieczenie, co najmniej 40 godz./
tydzień, wypłaty co tydzień, praca 
na długi okres czasu. Wymaga-
nia: Język angielski, motywacja, 
sumienność, własne auto, do-
świadczenie. Praca przy monta-
żu paneli słonecznych. adrian@
karierawholandii.pl +48 600 
134 877. Zastrzegam sobie kon-
takt z wybranymi kandydatami.

Pracownik produkcji. Van 
Koppen & Van Eijk od 2003 roku 
cieszy się zaufaniem Klientów 
i Pracowników na terenie całej 
Holandii i innych krajów Europy. 
Naszym największym kapitałem 
jest Pracownik. Dla klienta w 
Waarde szukamy osób do pra-
cy w zakładzie produkcyjnym 
zajmującym się sortowaniem i 
pakowaniem cebuli. Twoim zada-
niem jako pracownika produkcji 
jest sortowanie przesuwającej 
się na taśmie cebuli – wybiera-
nie i usuwanie tych nadpsutych 
lub takich, które nie spełniają 
produkcyjnych standartów. Wy-
magania: Motywacja do pracy, 
Umiejętność pracy w zespo-
le, 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, Wakacyjne 
w wysokości 8 procent, Kumulo-
wane godziny urlopowe, Zakwa-

terowanie, Możliwość ubezpie-
czenia, Darmowy transport do 
pracy. Jesteś zainteresowany/
na? Prześlij cv na adres tilburg@
vkve.nl lub zadzwoń pod numer: 
013 7620242. Chętnie odpo-
wiemy na Twoje pytania również 
osobiście. Czekamy na Ciebie w 
naszym biurze: Besterdplein 5, 
5014 HN Tilburg, 0137620242, 
Zapraszamy!

Murarzy. JS BOUW zapew-
nia profesjonalistom w branży 
budowlanej kompetentnych i 
zmotywowanych fachowców. 
Już 2000 roku jesteśmy za-
ufanym biurem pośrednictwa 
pracy zatrudniającym pra-
cowników tymczasowych. W 
tym momencie poszukujemy 
następujących fachowców: 
MURARZY. Oferujemy zakwa-
terowanie oraz ubezpieczenie 
zdrowotne. Praca na długi 
okres czasu. JESLI POSIADASZ 
VCA LUB JESTES GOTOWY 
JE ZROBIC, ZGLOS SIE DO 
NAS. JESLI JESTES ZZPer LUB 
CHCESZ ZOSTAC BESPOSRED-
NIO PRZEZ NAS ZATRUDNIO-
NYM, TO TA OFERTA JEST SKIE-
ROWANA WLASNIE DO CIEBIE. 
Wymagamy znajomości języka 
angielskiego, holenderskiego 
lub niemieckiego. W jednym z 
tych języków możesz zareago-
wać na naszą ofertę. Jesteś 
zainteresowany skontaktuj się 
z nami na meila JORDI@JSBV.
NL.

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, Ubezpiecze-
nie zdrowotne, Dodatki urlopowe 
i wakacyjne. Rekrutacja: Bardzo 
proszę o wysłanie swojego CV 
na adres s.sadowska@jupiter-
polska.pl w tytule wpisując Pro-
dukcja owoców i warzyw lub tez 
proszę o kontakt telefoniczny 
pod numerem telefonu  +48 517 
493 205 Sandra Sadowska. W 
aplikacji prosimy umieścić nastę-
pującą 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.).

Spawacz TIG - przepły-
womierz - HL045. (16 euro/h 
netto). Spawacz TIG - przepływo-
mierz - HL045. Opis stanowiska: 
spawanie przepływomierzy na 
bazie rysunku technicznego me-
toda 141. Wymagania: doświad-

czenie zawodowe jako spawacz 
141, ważne uprawnienia spa-
walnicze na 141, HL045, biegła 
znajomość rysunku techniczne-
go, komunikatywna znajomość 
języka angielskiego, prawo jazdy 
kategorii B, mile widziane wła-
sne auto. Oferujemy: legalne za-
trudnienie na warunkach holen-
derskich, kontrakt na długo / na 
stale, atrakcyjne wynagrodzenie, 
płatne co tydzień, nadgodziny, 
pokój jednoosobowy. Stawka (16 
euro/h netto) to stawka po odli-

czeniu kosztów ubezpieczenia 
(HollandZorg) i zakwaterowania. 
Zainteresowane osoby prosimy o 
wysłanie CV na : praca@workpay.
nl.

Produkcja/sortowanie 
warzyw i owoców. Poszukuje 
dwie Panie do pracy przy produk-
cji, sortowaniu warzyw i owoców. 
Od zaraz. Stawka 10,19 euro 
brutto (powyżej 23lat). Wymaga-
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nie: znajomość języka angielskie-
go. Praca w rejonie Rotterdam. 
Zainteresowane osoby proszę o 
kontakt. Zastrzegam sobie kon-
takt z wybranymi kandydatkami. 
adrian@karierawholandii.pl +48 
600 134 877.

Pracownik produkcyjny. 
Agencja Pracy TPM poszuku-
je ludzi do pracy w Holandii. W 
skład oferty wchodzą następują-
ce prace: prace produkcyjne w 
firmie zajmującej się produkcją 
podłóg drewnianych (Helmond). 
Agencja Pracy TPM oferuje: za-
kwaterowanie, 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 (zwanym 
CAO). Charakter pracy: praca od 
października 2019. Osoby zain-
teresowane prosimy o przesłanie 
CV z dopiskiem PRODUKCJA na 
adres: info@theperfectmatch.
pl LUB info@tpmwork.com LUB 
wypełnienie formularza kontak-

towego tpmwork.com/#formu-
larz (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 Perfect 
Match Sp. z o.o., 62-080 Tarnowo 
Podgórne ulica Zbigniewa Roma-
szewskiego 27, na potrzeby prze-
prowadzenia procesu rekrutacji. 
Zastrzegamy sobie prawo rozmo-
wy z wybranymi kandydatami. 
www.tpmwork.com/.

Orderpicker. POSZUKUJE-
MY OSÓB DO PRACY NA STANO-
WISKA: ORDERPICKER. Lokaliza-
cja: Nistelrode. Stawka: +- 350 
euro netto/tydzień. Oferujemy: 
darmowe zakwaterowanie, opła-
cone ubezpieczenie, co najmniej 
40 godz./tydzień, wypłaty co ty-
dzień, praca na długi okres cza-
su. Wymagania: Język angielski 
lub holenderski, motywacja, su-
mienność. Praca przy owocach i 
warzywach. adrian@karierawho-
landii.pl +48 600 134 877. Za-
strzegam sobie kontakt z wybra-
nymi kandydatami.

Betoniarzy. JS BOUW za-
pewnia profesjonalistom w bran-
ży budowlanej kompetentnych 
i zmotywowanych fachowców. 
Już 2000 roku jesteśmy zaufa-
nym biurem pośrednictwa pracy 
zatrudniającym pracowników 
tymczasowych. W tym momen-
cie poszukujemy następujących 
fachowców: BETONIARZY. Ofe-
rujemy zakwaterowanie oraz 
ubezpieczenie zdrowotne. Pra-
ca na długi okres czasu. JESLI 
POSIADASZ VCA LUB JESTES 
GOTOWY JE ZROBIC, ZGLOS SIE 
DO NAS. JESLI JESTES ZZPer LUB 
CHCESZ ZOSTAC BESPOSRED-
NIO PRZEZ NAS ZATRUDNIO-
NYM, TO TA OFERTA JEST SKIE-
ROWANA WLASNIE DO CIEBIE. 
Wymagamy znajomości języka 
angielskiego, holenderskiego lub 
niemieckiego. W jednym z tych 
języków możesz zareagować na 
naszą ofertę. Jesteś zaintereso-
wany skontaktuj się z nami na 
meila JORDI@JSBV.NL.

KUCHARZ. Wynagrodzenie: 
od 10,20 brutto do 11,90 euro 
brutto za godzinę (uzależnione 
od stanowiska). Wymagania: Do-
bra znajomość języka angielskie-
go min B1, Gwarantowane 40h w 

tygodniu, 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 zaintere-
sowała Cię oferta, zapraszam do 
aplikacji na wybrane stanowisko! 
Poprzez email: adrian@karie-
rawholandii.pl lun telefon +48 
600 134 877. Zastrzegamy so-
bie kontakt z wybranymi kandy-
datami. Możliwy jest kontakt te-
lefoniczny ze strony pracodawcy.

Praca przy likwidacji 
szklarni z pomidorami. Ven-
lo. Dla jednego z naszych klien-
tów poszukujemy kandydatów 
do pracy przy likwidacji (czysz-
czenie) szklarni z pomidorami. 
Wymagania: dyspozycyjność na 
minimum 3 miesiące, chęć pra-
cy w warunkach szklarniowych, 
odpowiedzialność i sumienność, 
doświadczenie na podobnym 
stanowisku mile widziane. Ofe-
rujemy: dużo godzin pracy,  le-
galne zatrudnienie zgodne z 
holenderskim kodeksem pracy,  
stałą pracę u rzetelnego klienta,  
możliwość wspólnego wyjazdu 

dla par i grup znajomych,  opiekę 
polskich konsultantów,  zakwate-
rowanie ubezpieczenie oraz bez-
płatny transport,  wypłaty w sys-
temie tygodniowym. Rekrutacja: 
Osoby zainteresowane prosimy o 
wysłanie CV na s.sadowska@jupi-
terpolska.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 przetwarza-
nie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji.

Monter okien i drzwi pvc/
Alu. WYMAGANIA: doświadcze-
nie w montażu drzwi i okien z 
PVC (mile widziane zdobyte na 
terenie Holandii), komunikatyw-
na znajomość języka angielskie-
go, niemieckiego lub niderlandz-
kiego- własny środek transportu, 
podstawowe narzędzia,  mie wi-
dziane VCA. OFERTA: zatrud-
nienie w oparciu o holenderską 
umowę o pracę, atrakcyjne 
wynagrodzenie, min. 40 godzin 
pracy tygodniowo, cotygodniowe 
wynagrodzenie, darmowe zakwa-

terowanie w 1-osobowym poko-
ju, ubezpieczenie zdrowotne. CV 
proszę wysłać na adres: joanna@
worxx.nl, Tel. 0031 485 350 380 
Joanna.

Tynkarzy. JS BOUW zapew-
nia profesjonalistom w branży 
budowlanej kompetentnych i 
zmotywowanych fachowców. 
Już 2000 roku jesteśmy zaufa-
nym biurem pośrednictwa pracy 
zatrudniającym pracowników 
tymczasowych. W tym momen-
cie poszukujemy następujących 
fachowców: TYNKARZY. Ofe-
rujemy zakwaterowanie oraz 
ubezpieczenie zdrowotne. Pra-
ca na długi okres czasu. JESLI 
POSIADASZ VCA LUB JESTES 
GOTOWY JE ZROBIC, ZGLOS SIE 
DO NAS. JESLI JESTES ZZPer LUB 
CHCESZ ZOSTAC BESPOSRED-
NIO PRZEZ NAS ZATRUDNIO-
NYM, TO TA OFERTA JEST SKIE-
ROWANA WLASNIE DO CIEBIE. 
Wymagamy znajomości języka 
angielskiego, holenderskiego lub 
niemieckiego. W jednym z tych 
języków możesz zareagować na 
naszą ofertę. Jesteś zaintereso-
wany skontaktuj się z nami na 
meila JORDI@JSBV.NL.
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STOLARZY. Poszukujemy 
dwóch stolarzy – Zeist. 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: Zeist. 
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 zainte-
resowała 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.

MONTERZY ROLET 
OKIENNYCH. Miejsce pracy: 
Holandia. Stawka: 475- 525 euro 
netto /tydzień (uzależnione od 
doświadczenia, wliczone koszty 
dojazdów do pracy). Proponu-
jemy: Start pracy 23 wrzesień, 
Darmowe zakwaterowanie. Ocze-
kujemy od kandydatów: Dobra 
znajomość języka angielskiego 
lub niemieckiego, Własny sa-
mochód, Chęci do pracy, Do-
świadczenia. Zakwaterowanie: 
bungalow /mieszkania /domy 
(wspólna kuchnia i łazienka) > 
darmowe. Ubezpieczenie: około 
94,64 euro na miesiąc. Jeżeli 
zainteresowała Cię oferta, za-
praszam do aplikacji poprzez 
email: adrian@karierawholandii.
pl lub telefon +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z wy-
branymi kandydatami Możliwy 
jest kontakt telefoniczny ze stro-
ny pracodawcy.

Hydraulik. Poszukujemy 
hydraulika. Praca od zaraz, za-
kwaterowanie. Amsterdam. Tel 
00353 862014764 (numer Ir-
landzki, mogę oddzwonić).

Montaż kabli. VCA, PRAWO 
JAZDY, WYKSZTAŁCENIE TECH-

NICZNE - PRACA OD ZARAZ. PO-
SZUKUJEMY OSÓB Z VCA. MON-
TAŻ KABLI: umiejętność czytania 
rysunków technicznych, dobry 
język angielski, doświadczenie 
w pracach technicznych, Okolice 
Amsterdamu, projekt do kwiet-
nia 2020r, stawka 10-11 euro 
brutto/godzina. Chcesz otrzymać 
pełna ofertę pracy? Wyślij e-ma-
ila wraz z CV wpisując interesu-
jące Cię stanowisko. Wyślij CV z 
zapytaniem o dopasowanie sta-
nowiska i miejsca pracy dla Cie-
bie. Kontakt: +48 600 134 877, 
adrian@karierawholandii.pl.

Spawacz metodą TIG RVS 
(stal nierdzewna). Spawasz 
metodą TIG RVS (stal nierdzew-
na)? SPAWACZ TIG RVS (STAL 
NIERDZEWNA) - OD ZARAZ. Lo-
kalizacja: Oosterhout. Wymaga-
nia: doświadczenie w spawaniu 
stali nierdzewnej w metodzie 
141, komunikatywna znajomość 
języka angielskiego lub holen-
derskiego, zaangażowanie w 
obowiązki, prawo jazdy koniecz-
ne, własne auto mile widziane. 
Co oferujemy: wynagrodzenie 
od 15 euro brutto w zależności 
od doświadczenia i umiejętności 
(możliwość negocjacji stawki), 

przy 40 godzinach pracy wyna-
grodzenie netto +/- 440 euro (po 
odliczeniu kosztów zakwatero-
wania, ubezpieczenia, podatków 
itd.), stała stabilna praca, 38 
godzin tygodniowo, możliwość 
rozwoju i kontraktu bezpośred-
niego w firmie, zakwaterowanie 
w domach o dobrym standardzie 
85 euro/tydzień, ubezpieczenie 
(24 euro tygodniowo), pomoc 
polskiego koordynatora, możli-
wość kursów podnoszących kwa-
lifikacje zawodowe. Jeżeli jesteś 
zainteresowany oferta pracy pro-
simy o przesłanie CV na adres: 
adrian@karierawholandii.pl w ty-
tule wpisując „Spawacz TIG RVS” 
lub kontakt telefoniczny +48 600 
134 877.

Mechanik. POSZUKUJEMY 
OSÓB DO PRACY NA STANOWI-
SKA: MECHANIK. Lokalizacja: 
Heesch. Stawka: +- 500/550 
euro netto/tydzień. Oferujemy: 
darmowe zakwaterowanie, opła-
cone ubezpieczenie, co najmniej 
40 godz./tydzień, wypłaty co ty-
dzień, praca na długi okres cza-
su, możliwość dojazdu rowerem. 
Wymagania: Język angielski, 
motywacja, sumienność. Praca 
przy produkcji podwozia samo-

chodów ciężarowych. adrian@
karierawholandii.pl +48 600 
134 877. Zastrzegam sobie kon-
takt z wybranymi kandydatami.

PRACA FIZYCZNA. Amster-
dam. Agencja Pracy TPM poszu-
kuje ludzi do pracy w Holandii. 
W skład oferty wchodzą nastę-
pujące prace: prace fizyczne przy 
załadunku, rozładunku, klasyfi-
kacji i segregacji towarów w fir-
mie zajmującej się recyklingiem 
opon (Amsterdam). Wymagania: 
prawo jazdy kat.B (obowiązko-
we). 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 Układem 
Zbiorowym Pracy (zwanym CAO), 
zarobki min. ca 325 euro netto/
tydzień. Charakter pracy: praca 
od października 2019. Osoby za-
interesowane prosimy o przesła-
nie CV z dopiskiem AMSTERDAM 
na adres: info@theperfectmatch.
pl LUB info@tpmwork.com LUB 
wypełnienie formularza kontak-
towego tpmwork.com/#formu-
larz (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 Perfect 
Match Sp. z o.o., 62-080 Tarnowo 
Podgórne ulica Zbigniewa Roma-
szewskiego 27, na potrzeby prze-
prowadzenia procesu rekrutacji. 
Zastrzegamy sobie prawo rozmo-
wy z wybranymi kandydatami. 
www.tpmwork.com/.

Spawaczy. JS BOUW za-
pewnia profesjonalistom w bran-
ży budowlanej kompetentnych 
i zmotywowanych fachowców. 
Już 2000 roku jesteśmy zaufa-
nym biurem pośrednictwa pracy 
zatrudniającym pracowników 
tymczasowych. W tym momen-
cie poszukujemy następujących 
fachowców: SPAWACZY. Ofe-
rujemy zakwaterowanie oraz 
ubezpieczenie zdrowotne. Pra-
ca na długi okres czasu. JESLI 
POSIADASZ VCA LUB JESTES 
GOTOWY JE ZROBIC, ZGLOS SIE 
DO NAS. JESLI JESTES ZZPer LUB 
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CHCESZ ZOSTAC BESPOSRED-
NIO PRZEZ NAS ZATRUDNIO-
NYM, TO TA OFERTA JEST SKIE-
ROWANA WLASNIE DO CIEBIE. 
Wymagamy znajomości języka 
angielskiego, holenderskiego lub 
niemieckiego. W jednym z tych 
języków możesz zareagować na 
naszą ofertę. Jesteś zaintereso-
wany skontaktuj się z nami na 
meila JORDI@JSBV.NL.

MECHANIK SAMOCHO-
DOWY. 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 Pra-
cy TPM oferuje: zakwaterowa-
nie, ubezpieczenie zdrowotne, 
transport na terenie Holandii, 
opiekę polskiego koordynatora, 
cotygodniowe wypłaty na konto, 
możliwość pracy długotermi-
nowej, legalną pracę zgodną z 
holenderskim Układem Zbioro-
wym Pracy (zwanym CAO), min. 
40h pracy tygodniowo, zarobki 
ca 2500 euro netto/miesiąc. 
Charakter pracy: praca na długi 
okres czasu. Praca w HELMOND. 
Osoby zainteresowane prosimy 
o przesłanie CV z dopiskiem 
MECHANIK SAMOCHODOWY na 
adres: info@theperfectmatch.pl 
LUB info@tpmwork.com (Certyfi-
kat nr 2318). Kontakt telefonicz-
ny możliwy jest pod numerem 
(+48)608404233.  Prosimy o za-
warcie w aplikacji zgody o nastę-
pującej treści: Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie danych osobo-
wych zawartych w mojej aplikacji 
przez The Perfect Match Sp. z 
o.o., 62-080 Tarnowo Podgórne 
ulica Zbigniewa Romaszewskie-
go 27, na potrzeby przeprowa-
dzenia procesu rekrutacji. Za-

strzegamy sobie prawo rozmowy 
z wybranymi kandydatami. www.
tpmwork.com/.

Produkcja okien pvc/ 
alu. Na czym będzie polegać 
Twoja praca: wykonywanie kilku 
z poniższych czynności na linii 
produkcyjnej: cięcie, obróbka i 
składanie/ zgrzewanie profili; 
obsługa zagniatarki, klamkowni-
cy; okuwanie skrzydeł; okuwanie 
ram; frezowanie słupków; cięcie 
stali; obsługa oczyszczarki; mon-
taż słupków; uszczelkowanie; 
montaż zawiasów, szyb; cięcie 
listew przyszybowych; zabija-
nie listew; naklejanie szprosów, 
montaż progów alu. Czego od 
Ciebie wymagamy? doświadcze-
nie w pracy na produkcji okien, 
obsługa wkrętarki mile widziana, 
obsługa frezarki mile widziana, 
zaangażowanie, dokładność, 
orientacja na jakość, prawo jaz-
dy oraz auto, znajomość języka 
niemieckiego lub angielskiego. 
Oferujemy: holenderska umowa 
o prace, mieszkanie opłacone 
przez pracodawcę, ubezpiecze-
nie zdrowotne. Aplikację proszę 
przesyłać na: joanna@worxx.nl, 
tel. 0031 485 350 380 Joanna.

Pracownik produkcyjny. 
Agencja Pracy TPM poszukuje lu-
dzi do pracy w Holandii. W skład 
oferty wchodzą następujące pra-
ce: prace produkcyjne w firmie 
zajmującej się produkcją opa-
kowań plastikowych (Helmond). 
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 (zwanym 
CAO). Charakter pracy: praca od 
października 2019. Osoby zain-
teresowane prosimy o przesłanie 
CV z dopiskiem PRODUKCJA na 
adres: info@theperfectmatch.

pl LUB info@tpmwork.com LUB 
wypełnienie formularza kontak-
towego tpmwork.com/#formu-
larz (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 Perfect 
Match Sp. z o.o., 62-080 Tarnowo 
Podgórne ulica Zbigniewa Roma-
szewskiego 27, na potrzeby prze-
prowadzenia procesu rekrutacji. 
Zastrzegamy sobie prawo rozmo-
wy z wybranymi kandydatami. 
www.tpmwork.com/.

KUCHARZ BUFETOWY. 
Wynagrodzenie: od 10,20 brutto 
do 11,90 euro brutto za godzi-
nę (uzależnione od stanowiska). 
Wymagania: Dobra znajomość 
języka angielskiego min B1, 
Gwarantowane 40h w tygo-
dniu, Możliwość nadgodzin, Do-
świadczenia. Lokalizacja: region 
Zeeland (Vrouwenpolder, Middel-
burg, Goes, Vlissingen). Zakwate-
rowanie: bardzo dobre warunki 
koszt od 75 do 100 euro/mie-
siąc. 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 wy-
branymi kandydatami. Możliwy 
jest kontakt telefoniczny ze stro-
ny pracodawcy.

MURARZ. Lokalizacja: kil-
ka miejsc pracy głównie północ-
na Holandia. Stawka: 520 euro 
netto/tydzień (już odliczone 
koszty ubezpieczenia). Oferuje-
my: darmowe zakwaterowanie, 
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 interesujące Cię stano-
wisko. Wyślij CV z zapytaniem o 
dopasowanie stanowiska i miej-
sca pracy dla Ciebie. Kontakt: 
+48 600 134 877.

Pracownik produkcyjny. 
Agencja Pracy TPM poszukuje lu-
dzi do pracy w Holandii. W skład 
oferty wchodzą następujące pra-
ce: prace produkcyjne w firmie 
zajmującej się produkcją pizzy 
(Deurne)). Agencja Pracy TPM 
oferuje: zakwaterowanie, ubez-
pieczenie zdrowotne, transport 
na terenie Holandii, opiekę pol-
skiego koordynatora, cotygodnio-
we wypłaty na konto, możliwość 
pracy długoterminowej, legalną 
pracę zgodną z holenderskim 
Układem Zbiorowym Pracy (zwa-
nym CAO). Charakter pracy: praca 
od października 2019. Osoby za-
interesowane prosimy o przesła-
nie CV z dopiskiem PRODUKCJA 
na adres: info@theperfectmatch.
pl LUB info@tpmwork.com LUB 
wypełnienie formularza kontak-
towego tpmwork.com/#formu-
larz (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 Perfect 
Match Sp. z o.o., 62-080 Tarnowo 
Podgórne ulica Zbigniewa Roma-
szewskiego 27, na potrzeby prze-
prowadzenia procesu rekrutacji. 
Zastrzegamy sobie prawo rozmo-
wy z wybranymi kandydatami. 
www.tpmwork.com/.

OPERATOR MASZYNY 
(ROBOT). POSZUKUJEMY OSÓB 
DO PRACY NA STANOWISKA: 
OPERATOR MASZYNY (ROBOT). 
Lokalizacja: Oss. Stawka: +- 400 
euro netto/tydzień. Oferujemy: 
darmowe zakwaterowanie, opła-
cone ubezpieczenie, co najmniej 

40 godz./tydzień, wypłaty co ty-
dzień, praca na długi okres cza-
su, możliwość dojazdu rowerem. 
Wymagania: Język angielski, mo-
tywacja, zmysł techniczny. Praca 
przy ustawianiu i przygotowaniu 
maszyny do produkcji. adrian@
karierawholandii.pl +48 600 
134 877. Zastrzegam sobie kon-
takt z wybranymi kandydatami.

Operator wózka widło-
wego/EPT. OD ZARAZ!!!! 
Agencja pośrednictwa pracy 
Jupiter poszukuje dla swoich 
klientów osób do pracy jako 
operator wózka widłowego lub 
elektrycznego EPT z certyfika-
tem. Jest to praca w magazynie 
wysyłkowym. Miejsce pracy: 
Masbree- okolice Venlo. Roz-
poczęcie pracy: Praca od zaraz. 
Wymagania: certyfikat upraw-
niający jazdę wózkiem widło-
wym lub EPT, warunkiem ko-
niecznym jest komunikatywna 
znajomość języka angielskiego, 
holenderskiego 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, Wy-
nagrodzenie w systemie tygo-
dniowym, Darmowy transport 
do pracy -Stawki zgodne z ho-
lenderskim CAO, Ubezpieczenie 
zdrowotne, Dodatki urlopowe i 
wakacyjne. Rekrutacja: Sandra 
Sadowska, Tel.: +48 51 749 32 
05, E-mail: s.sadowska@jupiter-
polska.pl, 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 (zgodnie 
z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o 
ochronie danych osobowych Dz. 
U. nr 133, poz.).

Zbrojarzy. JS BOUW zapew-
nia profesjonalistom w branży 
budowlanej kompetentnych i 
zmotywowanych fachowców. 
Już 2000 roku jesteśmy zaufa-
nym biurem pośrednictwa pracy 
zatrudniającym pracowników 
tymczasowych. W tym momen-
cie poszukujemy następujących 
fachowców: ZBROJARZY. Ofe-
rujemy zakwaterowanie oraz 
ubezpieczenie zdrowotne. Pra-
ca na długi okres czasu. JESLI 
POSIADASZ VCA LUB JESTES 
GOTOWY JE ZROBIC, ZGLOS SIE 
DO NAS. JESLI JESTES ZZPer LUB 
CHCESZ ZOSTAC BESPOSRED-
NIO PRZEZ NAS ZATRUDNIO-
NYM, TO TA OFERTA JEST SKIE-
ROWANA WLASNIE DO CIEBIE. 
Wymagamy znajomości języka 
angielskiego, holenderskiego lub 
niemieckiego. W jednym z tych 
języków możesz zareagować na 
naszą ofertę. Jesteś zaintereso-
wany skontaktuj się z nami na 
meila JORDI@JSBV.NL.

Elektryk. Poszukujemy 
elektryka. Praca od zaraz, za-
kwaterowanie. Amsterdam. Tel 
00353 862014764 (numer Ir-
landzki, mogę oddzwonić).

Praca przy wieszaniu me-
talowych elementów. PRACA 
OD ZARAZ. Poszukiwani pano-
wie do pracy na długi okres cza-
su przy wieszaniu metalowych 
elementów i odkładania ich do 
pojemników. Praca na trzy zmia-
ny: 6:00-14:00, 14:00-22:00, 
22:00-6:00, brak wiekowki, mile 
widziane doświadczenie w po-
dobnej pracy, poszukiwane oso-
by ambitne z chęcią nauki ope-
rowania na maszynach, praca w 
okolicach Doetinchem, dla osób 
z własnym autem. Zainteresowa-
ni proszeni o kontakt lub na ad-
res praca@workpay.nl lub numer 
+31 6 30217027.

Nasza Holandia

PRACA
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KELNERZY. Wynagrodze-
nie: od 10,20 brutto do 11,90 
euro brutto za godzinę (uzależ-
nione od stanowiska). Wyma-
gania: Dobra znajomość języka 
angielskiego min B1, Gwaranto-
wane 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@karierawholandii.
pl lun telefon +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z wy-
branymi kandydatami. Możliwy 
jest kontakt telefoniczny ze stro-
ny pracodawcy.

Pracownik produkcyj-
ny. Praca produkcyjna dla par i 
nie tylko. Agencja Pracy Czaso-
wej Jupiter poszukuje nowych 
pracowników na stanowisko 
Pracownik produkcyjny (pary 
również mile widziane). Miejsce 

pracy: Venlo. Rozpoczęcie pracy: 
Praca od zaraz. Zakres obowiąz-
ków: sortowanie i pakowanie 
owoców, warzyw lub cytrusów 
na taśmie produkcyjnej, waże-
nie produktów do pojemniczków, 
stickerowanie produktów, inne 
prace produkcyjno-magazynowe 
zlecone przez Pracodawcę. Wy-
magania: umiejętność pracy w 
zespole, dyspozycyjność do pracy 
na dłuższy okres czasu. Oferuje-
my: Stawkę godzinową od 10.19 
euro brutto, Zakwaterowanie 
(płatne max 85 euro tygodniowo, 
nie licząc ulgi podatkowej ET), 
Dla osób które nie ukończyły 20 
lat oferujemy darmowe mieszka-
nia, Całodobową opiekę Polskich 
konsultantów, Bezpłatną pomoc 
przy wyrobieniu numeru sofii, 
Pracę w renomowanej i stabilnej 
firmie przez długi okres czasu, 
Wynagrodzenie w systemie ty-
godniowym, Darmowy transport 
do pracy ( tylko i wyłącznie służ-
bowym autem), Możliwość pra-
cy także dla par, Ubezpieczenie 
zdrowotne, Dodatki urlopowe i 
wakacyjne. Rekrutacja: Bardzo 
proszę o wysłanie swojego CV 
na adres s.sadowska@jupiter-
polska.pl w tytule wpisując Pro-
dukcja owoców i warzyw lub tez 

proszę o kontakt telefoniczny 
pod numerem telefonu  +48 517 
493 205 Sandra Sadowska. W 
aplikacji prosimy umieścić nastę-
pującą 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.).

Wylewkarzy. JS BOUW za-
pewnia profesjonalistom w bran-
ży budowlanej kompetentnych 
i zmotywowanych fachowców. 
Już 2000 roku jesteśmy zaufa-
nym biurem pośrednictwa pracy 
zatrudniającym pracowników 
tymczasowych. W tym momen-
cie poszukujemy następujących 
fachowców: WYLEWKARZY. 
Oferujemy zakwaterowanie oraz 
ubezpieczenie zdrowotne. Pra-
ca na długi okres czasu. JESLI 
POSIADASZ VCA LUB JESTES 
GOTOWY JE ZROBIC, ZGLOS SIE 
DO NAS. JESLI JESTES ZZPer LUB 
CHCESZ ZOSTAC BESPOSRED-
NIO PRZEZ NAS ZATRUDNIO-
NYM, TO TA OFERTA JEST SKIE-
ROWANA WLASNIE DO CIEBIE. 
Wymagamy znajomości języka 

angielskiego, holenderskiego lub 
niemieckiego. W jednym z tych 
języków możesz zareagować na 
naszą ofertę. Jesteś zaintereso-
wany skontaktuj się z nami na 
meila JORDI@JSBV.NL.

STOLARZ. Lokalizacja: 
kilka miejsc pracy głównie pół-
nocna Holandia. Stawka:520 
euro netto/tydzień (już odliczone 
koszty ubezpieczenia). Oferuje-
my: darmowe zakwaterowanie, 
tygodniowe wypłaty, co najmniej 
40 godz./tydzień. Wymagania: 
Język angielski lub niemiecki, 
doświadczenie, sumienność, VCA 
lub chęć uzyskania. Wyślij CV z 
zapytaniem o dopasowanie sta-
nowiska i miejsca pracy dla Cie-
bie. Kontakt: +48 600 134 877, 
adrian@karierawholandii.pl.

Płytkarz. PRACA PRZY 
UKŁADANIU PŁYTEK. Poszukuje-
my osoby do układania płytek. 
Wymagania: komunikatywny 
język angielski lub holenderski, 
własny transport, narzędzia, do-
świadczenie. Oferujemy: stawka 
ustalana indywidualnie (zapropo-
nuj),zakwaterowanie i ubezpie-
czenie po stronie agencji, długie 
projekty. Jeżeli jesteś zaintere-

sowany oferta pracy prosimy o 
przesłanie 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. Miejsce 
pracy: Aalsmeer. Stawka: 475- 
525 euro netto /tydzień (uzależ-
nione od doświadczenia, wliczo-
ne koszty dojazdów do pracy). 
Proponujemy: Start pracy jak 
najszybciej, Praca przy układa-
niu rur klimatyzacji na luksu-
sowych yachtach, Darmowe za-
kwaterowanie. Oczekujemy od 
kandydatów: Dobra znajomość 
języka angielskiego lub nie-
mieckiego, Własny samochód, 
Chęci do pracy, Minimum 1 rok 
doświadczenia. Zakwaterowa-
nie: bungalow/ mieszkania/ 
domy (wspólna kuchnia i łazien-
ka) > darmowe. Ubezpieczenie: 
około 94,64 euro na miesiąc. 
Jeżeli zainteresowała Cię oferta, 
zapraszam do aplikacji poprzez 
email: adrian@karierawholandii.
pl lub telefon +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z 
wybranymi kandydatami. Możli-

wy jest kontakt telefoniczny ze 
strony pracodawcy.

Pracownik produkcyjny. 
Produkcja Oudenbosch. Masz 
chęci do pracy ale nie posiadasz 
doświadczenia? A może zastana-
wiasz się gdzie znajdziesz pracę 
bez znajomości języka angiel-
skiego? Mamy coś dla Ciebie! 1. 
Gdzie? - Oudenbosch; 2. Praca 
stała/dorywcza? - Praca stała/ 
praca dorywcza; 3. Ile godzin? 
- 40h w tygodniu; Dla naszego 
klienta - nowoczesnego między-
narodowego dostawcy usług lo-
gistycznych z siedzibą w Ouden-
bosch - szukamy pracowników, 
którzy chcą wykonywać lekkie 
prace produkcyjne w przyjaznym 
środowisku. OPIS STANOWISKA: 
praca w grupach 5-6 osobowych; 
ręczne naklejanie naklejek (ko-
dów kreskowych) na produktach 
spożywczych – głównie słody-
czach; praca od poniedziałku do 
piątku w systemie jednozmia-
nowym w godzinach od 7.30 
do 16.30; CZEGO WYMAGAMY: 
posiadania butów roboczych; 
dokładności w wykonywanej pra-
cy, zdolności manualnych; chęci 
do pracy; Po więcej informacji 
skontaktuj się z naszym biurem: 
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(+31) 165 745 439 Lub aplikuj 
wysyłając swoje CV na adres: 
info@fo-cus.nl.

SPAWACZ MIG/MAG. PO-
SZUKUJEMY SPAWACZY: SPA-
WACZ MIG/MAG. Lokalizacja: 
Oss. Stawka: +- 500 euro netto/
tydzień. Oferujemy: darmowe 
zakwaterowanie, opłacone ubez-
pieczenie, co najmniej 40 godz./
tydzień, wypłaty co tydzień, 
możliwość dojazdów rowerem. 
Wymagania: Język angielski, 
doświadczenie, motywacja do 
pracy. Praca przy dużych kon-
strukcjach, mostach itd. Jeżeli 
zainteresowała Cię, któraś z 
ofert, zapraszam do aplikacji 
poprzez wysłanie CV na email: 
adrian@karierawholandii.pl wpi-
sując w tytule nazwę stanowiska 
lub kontakt telefoniczny +48 
600 134 877. Zastrzegamy so-
bie kontakt z wybranymi kandy-
datami. Możliwy jest kontakt te-
lefoniczny ze strony pracodawcy.

CIEŚLA SZALUNKOWY. Lo-
kalizacja: Vianen. Stawka: 12,5 
- 13,50 euro brutto. Oferujemy: 
cotygodniowe wypłaty, dużo ilość 
nadgodzin, nadgodziny płatne 
150 procent (każda godzina 
powyżej 8 dziennie), zwrot kosz-
tów dojazdu. Wymagania: Język 
angielski lub niemiecki, umie-
jętność obsługi elektronarzędzi, 
doświadczenie w tej funkcji (wy-
magane doświadczenie przy pre-
fabrykatach betonowych). Jeżeli 
chcesz otrzymać szczegóły ofer-
ty pracy wyślij e-mail na adres 
adrian@karierawholandii.pl w 
tytule wpisując nazwę stanowi-
ska. Aby przyspieszyć proces re-
krutacji wyślij na powyższy adres 
e-mail CV (w języku angielskim). 
Po jego weryfikacji skontaktuje-
my się z Tobą. Zastrzegamy sobie 
kontakt z wybranymi kandyda-
tami, reszcie zainteresowanym 
osobą dziękujemy za zaintereso-
wanie nasza ofertą.

Pracownik produkcyj-
no-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 proszków 
wykorzystywanych w przemyśle 
spożywczym (Deurne). Agencja 
Pracy TPM oferuje: zakwatero-
wanie, ubezpieczenie zdrowotne, 
transport na terenie Holandii, 
opiekę polskiego koordynatora, 
cotygodniowe wypłaty na konto, 
możliwość pracy długotermino-
wej, legalną pracę zgodną z ho-
lenderskim Układem Zbiorowym 
Pracy (zwanym CAO). Charakter 
pracy: praca od października 
2019. Osoby zainteresowane 
prosimy o przesłanie CV z do-

piskiem PRODUKCJA na adres: 
info@theperfectmatch.pl LUB 
info@tpmwork.com LUB wypeł-
nienie formularza kontaktowego 
tpmwork.com/#formularz (Cer-
tyfikat nr 2318). Kontakt telefo-
niczny możliwy jest w godzinach 
urzędowania biura pod nume-
rem (+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 Ro-
maszewskiego 27, na potrze-
by przeprowadzenia procesu 
rekrutacji. Zastrzegamy sobie 
prawo rozmowy z wybranymi 
kandydatami. www.tpmwork.
com/.

SPAWACZ (CIENKA 
BLACHA). POSZUKUJEMY 
SPAWACZY: SPAWACZ (CIEN-
KA BLACHA). Lokalizacja: 
Heesch. Stawka: +- 500/550 
euro netto/tydzień. Oferuje-
my: darmowe zakwaterowa-
nie, opłacone ubezpieczenie, 
co najmniej 40 godz./tydzień, 
wypłaty co tydzień, możli-
wość dojazdów rowerem, 
praca na długi okres czasu. 
Wymagania: Język angielski, 
doświadczenie, sumienność, 
motywacja. Praca przy spa-
waniu cienkich 0,5mm blach, 
części do ciężarówek. Jeżeli 
zainteresowała Cię, któraś z 
ofert, zapraszam do aplikacji 
poprzez wysłanie CV na ema-
il: adrian@karierawholandii.
pl wpisując w tytule nazwę 
stanowiska lub kontakt tele-
foniczny +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt 
z wybranymi kandydatami. 
Możliwy jest kontakt telefo-
niczny ze strony pracodawcy.

Stolarzy. JS BOUW za-
pewnia profesjonalistom w 
branży budowlanej kompe-
tentnych i zmotywowanych 
fachowców. Już 2000 roku 
jesteśmy zaufanym biurem 
pośrednictwa pracy zatrud-
niającym pracowników tym-
czasowych. W tym momencie 
poszukujemy następujących 
fachowców: STOLARZY. Ofe-
rujemy zakwaterowanie oraz 
ubezpieczenie zdrowotne. 
Praca na długi okres czasu. 
JESLI POSIADASZ VCA LUB 
JESTES GOTOWY JE ZROBIC, 
ZGLOS SIE DO NAS. JESLI JE-
STES ZZPer LUB CHCESZ ZO-
STAC BESPOSREDNIO PRZEZ 
NAS ZATRUDNIONYM, TO TA 
OFERTA JEST SKIEROWANA 
WLASNIE DO CIEBIE. Wyma-
gamy znajomości języka an-
gielskiego, holenderskiego 
lub niemieckiego. W jednym 

z tych języków możesz zareago-
wać na naszą ofertę. Jesteś za-
interesowany skontaktuj się z 
nami na meila JORDI@JSBV.NL.

SPAWACZ TIG. POSZUKU-
JEMY SPAWACZY: SPAWACZ TIG. 
Lokalizacja: Boven Leeuwen. 
Stawka: +- 500/550 euro netto/
tydzień. Oferujemy: darmowe 
zakwaterowanie, opłacone ubez-
pieczenie, co najmniej 40 godz./
tydzień, wypłaty co tydzień, pra-
ca na długi okres czasu. Wyma-

gania: Język angielski, doświad-
czenie, sumienność, motywacja, 
własne auto, własna maska. 
Praca przy budowie statków. Je-
żeli zainteresowała Cię, któraś 
z ofert, zapraszam do aplikacji 
poprzez wysłanie CV na email: 
adrian@karierawholandii.pl wpi-
sując w tytule nazwę stanowiska 
lub kontakt telefoniczny +48 
600 134 877. Zastrzegamy so-
bie kontakt z wybranymi kandy-
datami. Możliwy jest kontakt te-
lefoniczny ze strony pracodawcy.

Monter łazienek: AKTUAL-
NIE POSZUKUJEMY KANDYDA-
TÓW NA STANOWISKO: MONTER 
ŁAZIENEK. Lokalizacja: Werken-
dam. Stawka: od 13 euro brutto. 
Oferujemy: praca na hali, cotygo-
dniowe wypłaty, co najmniej 40 
godz./tydzień, auto służbowe lub 
zwrot kosztów dojazdu. Wymaga-
nia: Język angielski lub niemiec-
ki, doświadczenie, doświadczenie 
w montażu, znajomość pracy z 
rysunkiem technicznym. Jeżeli 
chcesz otrzymać szczegóły oferty 

pracy wyślij e-mail na adres ad-
rian@karierawholandii.pl w tytule 
wpisując nazwę stanowiska. Aby 
przyspieszyć proces rekrutacji wy-
ślij na powyższy adres e-mail CV (w 
języku angielskim). Po jego wery-
fikacji skontaktujemy się z Tobą. 
Zastrzegamy sobie kontakt z wy-
branymi kandydatami, reszcie za-
interesowanym osobą dziękujemy 
za zainteresowanie nasza ofertą.

Nasza Holandia
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Malarzy. JS BOUW zapew-
nia profesjonalistom w branży 
budowlanej kompetentnych i 
zmotywowanych fachowców. 
Już 2000 roku jesteśmy zaufa-
nym biurem pośrednictwa pracy 
zatrudniającym pracowników 
tymczasowych. W tym momen-
cie poszukujemy następujących 
fachowców: MALARZY. Oferuje-
my zakwaterowanie oraz ubez-
pieczenie zdrowotne. Praca na 
długi okres czasu. JESLI POSIA-
DASZ VCA LUB JESTES GOTO-
WY JE ZROBIC, ZGLOS SIE DO 
NAS. JESLI JESTES ZZPer LUB 
CHCESZ ZOSTAC BESPOSRED-
NIO PRZEZ NAS ZATRUDNIO-
NYM, TO TA OFERTA JEST SKIE-
ROWANA WLASNIE DO CIEBIE. 
Wymagamy znajomości języka 
angielskiego, holenderskiego 
lub niemieckiego. W jednym z 
tych języków możesz zareago-
wać na naszą ofertę. Jesteś za-
interesowany skontaktuj się z 
nami na meila JORDI@JSBV.NL.

Czyszczenie statków. 
VCA, PRAWO JAZDY, WYKSZTAŁ-
CENIE TECHNICZNE - PRACA OD 
ZARAZ. POSZUKUJEMY OSÓB Z 
VCA. CZYSZCZENIE STATKÓW: 
VCA, dobra znajomość języka 
angielskiego lub niemieckiego. 
Chcesz otrzymać pełna ofertę 
pracy? Wyślij e-maila wraz z CV 
wpisując interesujące Cię stano-
wisko. Wyślij CV z zapytaniem o 
dopasowanie stanowiska i miej-
sca pracy dla Ciebie. Kontakt: 
+48 600 134 877, adrian@ka-
rierawholandii.pl.

MONTERZY ROLET 
OKIENNYCH. ROTTERDAM. 
POSZUKUJEMY MONTERA RO-
LET. Stawka: 475- 525 euro 
netto /tydzień (uzależnione od 
doświadczenia). Oczekujemy od 
kandydatów: Dobra znajomość 
języka angielskiego lub niemiec-
kiego, Własny samochód, Chęci 
do pracy, Minimum 6 miesięcy 
doświadczenia na podobnym 
stanowisku. Lokalizacja: Rotter-
dam. Zakwaterowanie: bunga-
low/mieszkania/domy (wspólna 
kuchnia i łazienka) > darmowe. 
Ubezpieczenie: około 94,64 
euro na miesiąc. Jeżeli nie posłu-
gujesz się językiem angielskim, 
ale masz kogoś znajomego, któ-
ry zna język angielski i chciałby 
wyjechać razem z Toba do pra-
cy - Jest taka możliwość. Jeżeli 
nie masz własnego samochodu, 
ale znasz kogoś, kto ma swój 
transport i chciałby z Toba pod-
jąć 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 wy-

branymi kandydatami. Możliwy 
jest kontakt telefoniczny ze stro-
ny pracodawcy.

MONTER PŁYT K/G. TIEL 
START PRACY 02.10.2019. 
SZYBKI START. Lokalizacja: 
kilka miejsc pracy w Holandii. 
Stawka:475-525 euro netto/
tydzień uzależnione od doświad-
czenia. Oferujemy: darmowe 
zakwaterowanie, tygodniowe 
wypłaty, 40 godz./tydzień, ubez-
pieczenie 23,66 euro na tydzień. 
Wymagania: Język angielski lub 
niemiecki, nie wymagany jest 
samochód. Chcesz otrzymać 
pełna ofertę pracy? Wyślij e-ma-
ila wraz z CV wpisując interesu-
jące Cię stanowisko. Wyślij CV z 
zapytaniem o dopasowanie sta-
nowiska i miejsca pracy dla Cie-
bie. Kontakt: +48 600 134 877, 
adrian@karierawholandii.pl.

SPAWACZ MAG / MON-
TER. POSZUKUJEMY SPAWA-
CZY: SPAWACZ MAG / MONTER. 
Lokalizacja: Boven Leeuwen. 
Stawka: +- 500/550 euro netto/
tydzień. Oferujemy: darmowe 
zakwaterowanie, opłacone ubez-
pieczenie, co najmniej 40 godz./
tydzień, wypłaty co tydzień, pra-
ca na długi okres czasu. Wyma-
gania: Język angielski, doświad-
czenie, sumienność, motywacja, 
własne auto, własna maska, VCA 
lub chęci uzyskania, umiejętność 
czytania rysunków technicznych. 
Praca przy montażu i spawaniu 
dużych elementów np. Mostu. 
Jeżeli zainteresowała Cię, któraś 
z ofert, zapraszam do aplikacji 
poprzez wysłanie CV na email: 
adrian@karierawholandii.pl wpi-
sując w tytule nazwę stanowiska 
lub kontakt telefoniczny +48 
600 134 877. Zastrzegamy so-
bie kontakt z wybranymi kandy-
datami. Możliwy jest kontakt te-
lefoniczny ze strony pracodawcy.

PRACA W SERWISIE 
TECHNICZNYM MASZYN PIE-
KARNICZYCH. Dla naszego 
klienta poszukujemy osób do 
pracy w serwisie technicznym 
maszyn piekarniczych. Do za-
proponowania mamy różne 
stanowiskaw w dziale, z któ-
rych będzie się składał zespół 
techniczny. Konserwacja profi-
laktyczna (montaż i demontaż), 
Konserwacja (rozwiązywanie 
problemów), Organizacja i ad-
ministracja zespołu (dbanie o 
stany magazynowe). Lokalizcja: 
Wymagania: doświadczenie na 
podobnym stanowisku, komu-
nikatywna znajomość języka 
angielskiego lub holenderskie-
go, zaangażowanie w obowiąz-
ki, prawo jazdy konieczne. Co 
oferujemy: wynagrodzenie od 
14€ brutto w zależności od do-
świadczenia i umiejętności, co 

najmniej 40 godzin + nadgo-
dziny i dodatki zmianowe, stała 
stabilna praca na dłuższy okres 
czasu, możliwość rozwoju i kon-
traktu bezpośredniego w firmie. 
Zapytaj również o inne oferty w 
branży technicznej, budowlanej 
itd. Jeżeli jesteś zainteresowany 
oferta pracy prosimy o przesła-
nie CV na adres: adrian@karie-
rawholandii.pl w tytule wpisując 
nazwę stanowiska lub kontakt 
telefoniczny +48 600 134 877.

SPAWACZ MIG/MAG. 
ROTTERDAM. POSZUKUJEMY 
SPAWACZY MIG/MAG. Praca w 
porcie przy spawaniu elementów 
statków. Wynagrodzenie – 14 
euro netto/godzina. Wymaga-
nia: certyfikat i doświadczenie w 
spawaniu metodą MIG/MAG, do-
bra znajomość języka angielskie-
go lub holenderskiego, gotowość 
do podjęcia pracy na długi okres, 
prawo jazdy. Lokalizacja: Rotter-
dam. Oferujemy: wynagrodzenie 
ok 2500 euro netto/miesiąc, 
możliwe nadgodziny, zakwatero-
wanie w domu o wysokim stan-
dardzie, koszt 100 euro/tydzień, 
ubezpieczenie (24 euro tygodnio-
wo), samochód na dojazdu do i 
z pracy. Zainteresowane osoby 
proszę wysyłanie CV w tytule 
wpisując nazwę stanowiska pra-
cy. kontakt adrian@karierawho-
landii.pl lub +48 600 134 877. 
Zastrzegamy sobie kontakt z wy-
branymi kandydatami.

Montaż sufitów podwie-
szanych. Agencja Pracy TPM 
poszukuje ludzi do pracy w Ho-
landii. W skład oferty wchodzą 
następujące prace: montaż 
sufitów podwieszanych (Ven-
lo). 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 Układem 
Zbiorowym Pracy (zwanym CAO), 
stawka godzinowa 13.00 euro 
brutto/h. Osoby zainteresowane 
prosimy o przesłanie CV z dopi-
skiem SUFITY na adres: info@
theperfectmatch.pl LUB info@tp-
mwork.com (Certyfikat nr 2318). 
Kontakt telefoniczny możliwy jest 
w godzinach 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 Perfect 
Match Sp. z o.o., 62-080 Tarnowo 
Podgórne ulica Zbigniewa Roma-
szewskiego 27, na potrzeby prze-
prowadzenia procesu rekrutacji. 
Zastrzegamy sobie prawo rozmo-
wy z wybranymi kandydatami. 
www.tpmwork.com/.
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fortowo z Adresu pod Adres do 
Niemiec i Holandii – LancCar. PL 
+48 514 436 222 NL +31 620 
999 731, www.lanccar.eu. Posia-
damy samochody Renault Master 
z zabudową VIP: komfortowe 
siedzenia z dużą ilością miejsca, 
dodatkowe ogrzewanie, klimaty-
zacja, 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, orga-
nizujemy wyjazdy weekendowe 
do dowolnego miasta w Europie, 
możliwość wynajęcie samochodu 
z kierowcą lub bez. Jeśli masz ja-
kieś pytania zadzwoń lub napisz. 

Transport – oferuję: Taxi 
Holandia, Niemcy, Belgia. Tel. 
+31687323783. Szukacie pań-
stwo transportu na terenie Holan-

dii, Niemiec, Belgii? Dobrze trafili-
ście. Oferuje bezpieczny transport 
z adresu pod adres w rozsądnej 
cenie. Przewóz maksymalnie dla 
4 osób komfortowym samocho-
dem w miłej atmosferze. Prowa-
dzę obsługę lotnisk Eindhoven, 
Weeze, Dortmud. Oferuje dojazdy 
do urzędów, lekarzy, na dyskote-
ki-Luna, Shuffle,Geldern i inne. 
Usługa także dotyczy zakupów 
(również w godzinach nocnych i 
weekendy), także pomoc w ma-
łych przeprowadzkach, oraz wszel-
kie inne według potrzeby klienta. 
Ceny do negocjacji, dla stałych 
klientów duże rabaty. Lokalizacja 
Cuijk koło Nijmegen. Postaw na 
sprawdzonych, zaoszczędzisz pie-
niądze i nerwy. Pozdrawiam. Tele-
fon: Dzwoń każdego dnia o każdej 
porze +31687323783.

Transport – oferuję: 
Wolne miejsca do POLSKI NAJ-

TANIEJ. Podkarpackie, Wielko-
polskie, Dolnośląskie, Lubu-
skie, Świętokrzyskie, Łódzkie, 
Małopolskie, Śląskie, Opolskie. 
POLSKA 0048-516496652 HO-
LANDIA 0031-68488678. 5ty 
przejazd GRATIS, atestowane 
fotele, nowe samochody, wifi, 
klimatyzacja, najlepsi kierowcy 
z wieloletnim doświadczeniem, 
często podwójne obsady, szybkie 
mikrobusy busy oraz duże busy z 
DVD, ubezpieczenie podczas po-
dróż, najkrótszy czas przejazdu, 
uprzejmi, profesjonalni kierowcy. 
ZAMAWIAJĄC PRZEJAZD NA-
LEŻY PODAĆ: IMIĘ, NAZWISKO, 
DATĘ PLANOWANEGO WYJAZDU, 
NUMER TELEFONU ORAZ DO-
KŁADNY Łódzkie, Wielkopolskie, 
Dolnośląskie, Lubuskie, Święto-
krzyskie, Podkarpackie. POLSKA 
0048-516496652 HOLANDIA 
0031-684886783, www.vip-
-trans.pl.

OGŁOSZENIA DROBNE
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Witam,
Pracuję w Holandii na umo-

wie na czas nieokreślony. Od 3 
tygodni jestem na zwolnieniu 
lekarskim. Pracodawca nie chce 
wypłacić mi chorobowego za 
cały okres przebywania na nim 
i tłumaczy to tym, że w umowie 
zagwarantowane mam minimum 

4 godziny tygodniowo, a mak-
simum 32 godziny, wiec może 
zapłacić mi tylko za 12 godzin. 
Zaznaczę, że w marcu też prze-
bywałam na zwolnieniu przez 10 
dni i wypłacono mi za wszystkie 
dni 70 procent.

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Pracodawca powinien wypła-
cić Pani tak jak za pierwszym ra-
zem 70 procent, chyba że jest inny 
zapis w przepisach CAO. Prosimy 
sprawę wyjaśnić z pracodawcą.

Witam!
Czy jeśli jest stwierdzona de-

presja poporodowa i dodatkowo 
inne zaburzenia (takie jak ataki 
paniki, lęki społeczne - uczucie 
lęku przy większej ilości osób w 
tłumie), to jest to wskazaniem do 
pobierania i zgłoszenia się do za-
siłku chorobowego? Jak trzeba 
to udowodnić? Musi być wizyta 
u psychiatry holenderskiego czy 
mógłby być polski?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Jest możliwość starania się o 
świadczenie zasiłku chorobowe-
go. Dokumenty najlepiej aby były 
z Holandii, ale polskie są również 
uznawane.

Witam,
Mam problem i nie wiem, co 

mam robić, bo różnie mówią… 
Jestem w ciąży (2 tydzień), a 6 
października kończy mi się umo-
wa (mam fazę b, pracuję jednak 
w firmie ponad 3 lata). Nie wiem 
po prostu co mam dalej robić, 
bo nie wiadomo czy mi przedłu-
żą umowę, bo nic nie mówią w 
biurze, a poród mam 7 grudnia…

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Jeśli nie przedłużą z Panią 
umowy, to może Pani starać się 
o zasiłek dla bezrobotnych, a w 
późniejszym czasie o zasiłek ma-
cierzyński.

Witam,
Czy extra zwrot za rok 2012 

w Holandii należy się tylko tym 
osobom, które nie były zameldo-
wane cały rok?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Zgadza się: jeśli podatnik cały 
rok był zameldowany w Holandii, 
to extra zwrot się niestety nie na-
leży.

Witam,
Piszę w imieniu męża. Mój 

mąż złożył deklarację podatko-
wą za rok 2015 14 listopada 
2016 roku i do dziś nie dosta-
liśmy pieniędzy, choć bardzo 
by nam się w tym momencie 
przydały. Pisałam do nich list 
w maju, ale zero odzewu. Jak 
można jeszcze się z nimi skon-
taktować? Jak można na nich 
wpłynąć, by w końcu nam za-
płacili? Czy jest jakaś na to 
rada?

Pozdrawiam

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

Odpowiedź:

Niestety holenderski urząd 
skarbowy ma spore opóźnienia, 
jeśli chodzi o opracowywanie de-
klaracji podatkowych. Teoretycz-
nie w Państwa przypadku mają 
oni 3 lata na wydanie decyzji. 
Najlepiej zadzwonić do urzędu i 
dopytać czy posiadają komplet 
dokumentacji i jaki jest czas ocze-
kiwania.

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!

Pamiętnik
Oto rodzinny dom
Początek baśni - stąd
Pierwszy uśmiech czy łza
Tu wartość jedyna ma
Treścią wspomnień z tych lat
Pięknieje cały świat

Z dziecięcych lat
Pozostał trwały ślad
Pamiętnik mały ten
W którym znajdziesz moja droga
Niejeden cudny sen

Tam ptaków chór
Napełnia śpiewem bór
Melodia pieśni trwa
I wieczorem całym borem
Po rosie echo gra

Nocka oddech swój ma
Marzenie twoje zna
Słońce wyzłaca dzień
Troski uchodzą w cień
W leśnej ciszy co dnia
Jedyny koncert trwa

Łąka też z moich snów 
I lasek pełen bzów
Latem złocisty łan
Zaprasza żniwiarzy w tan
W brawach matczynych słów
DZIECISTWO WRACA ZNÓW

P.S. Zbyt to bajkowe gładziutkie
Może nawet zbyt słodziutkie
Ale prawdziwie dziecinne
I najważniejsze polskie
Rodzime
Szczere
niewinne

Maj 1979, Marian Kosiński 

Kowalski idzie do swoje-
go przełożonego.

- Szefie - mówi - mamy jutro 
generalne porządki w domu i 
moja żona potrzebuje mojej po-
mocy przy przesuwaniu i przeno-
szeniu różnych przedmiotów na 
strychu i w garażu. 

- Nie mamy rąk do pracy - 
mówi szef - Nie mogę dać ci wol-
nego.

- Dzięki, szefie - odpowiada 
Kowalski - Wiedziałem, że mogę 
na pana liczyć!

- Czy wierzy Pan w życie 
po śmierci? - pyta szef pra-
cownika. 

- Tak, proszę Pana - mówi no-
woprzyjęty.

- W takim razie wszystko w 
porządku - mówi szef - Po tym, jak 
wczoraj wyszedł Pan wcześniej na 
pogrzeb babci, wpadła tutaj, by 
Pana zobaczyć.

Kowalski jak zwykle przy-
szedł spóźniony do pracy i 
zbiera standardowy ochrzan 
od szefa:

- Był pan w wojsku, Kowalski?
- Byłem.
- I co tam panu mówił sierżant 

jak się pan spóźniał?!
- Nic szczególnego... „Dzień 

dobry, panie poruczniku”...

Pod koniec rozmowy o 
pracę, łowca głów pyta mło-
dego inżyniera, jakiego się 

spodziewa wynagrodzenia. 
- Około 140 tys. dolarów, z 

zależności od dodatkowych uwa-
runkowań.

- Hm, więc dodatkowo to 
mógłby być pięciotygodniowy 
urlop, 14 dni płatnego urlopu, 
pełna opieka medyczna, w tym 
dentystyczna, składka emerytal-
na opiewająca na 50 procent wy-
nagrodzenia i służbowy samochód 
wypożyczany co dwa lata.

- Jeju, żartuje pan?
- Taa, ale to pan zaczął.

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.

Zima. Legowisko niedź-
wiedzi.

Mały niedźwiadek budzi stare-
go siwego misia:

- Dziadku! Dziadku, opowiedz 
mi bajkę!

- Śpij! - mruczy dziadek - ...nie 
czas na bajki...

- Ale dziadku! No to pokaż te-
atrzyk! Ja chcę teatrzyk! - krzyczy 
mały.

- No dooobrze... - sapie dzia-
dek gramoląc się pod łóżko i wy-
ciągając 

stamtąd dwie ludzkie czaszki. 
Wkłada w nie łapy i wyciągając je 
przed 

siebie mówi:
- Docencie Nowak, a co tak 

hałasuje w zaroślach?
- To na pewno świstaki, panie 

profesorze...

- Jasiu zaprowadź panów 
archeologów tam, skąd przy-
niosłeś te stare monety!

- Dzisiaj nie mogę!
- Dlaczego nie?!
- Bo dzisiaj muzeum jest za-

mknięte.

W samolocie rozlega się 
przez głośnik:

- Czy wśród pasażerów jest 
lekarz?

Jeden z pasażerów wsta-
je i idzie do kabiny pilota. Po 
chwili z głośnika słychać głos 
lekarza:

- Czy wśród pasażerów jest 
pilot?

Podczas lotu samolotem 
pasażer mówi do sąsiada:

- Niedobrze mi, chyba będę 
wymiotować, co zrobić?

- Na ciśnij pan ten guzik nad 
głową.

- A po co?
- Wówczas u stewardessy za-

pali się światełko...
- To ja źle się czuję, a ona nie 

potrafi sama sobie światła zapa-
lić?

Mężczyzna z chłopcem 
wchodzą razem do fryzjera.

Po tym, gdy facet został już 
ogolony, ostrzyżony i jeszcze ka-
zał zrobić sobie manicure, posa-
dził na fotelu chłopca i mówi do 
niego:

- Poczekaj tutaj, ja pójdę tylko 
kupić sobie krawat i za 10 mi-
nut po ciebie przyjdę. Gdy fryzjer 
ostrzygł już małego, a facet wciąż 
się nie pokazywał, fryzjer mówi do 
chłopca:

- No i co... wygląda na to, że 
tatuś o tobie zapomniał.

- Ale to nie był mój tatuś - 
mówi chłopiec. - On tylko zaczepił 
mnie przed chwilą na ulicy i spy-
tał, czy mam ochotę na darmowe 
strzyżenie...

Fryzjer do klienta: 
- Pan już chyba u nas był? 
- Nie, to wojenna rana.

Kowalski pyta kolegę:
- Czy twoja żona jest brunetką, 

czy blondynką?
- Trudno powiedzieć. Dwie 

godziny temu poszła do fryzjera i 
jeszcze nie wróciła.

Roztargniony profesor 
wchodzi do fryzjera i mówi:

- Proszę mnie ostrzyc.
- Z przyjemnością, panie pro-

fesorze, tylko proszę zdjąć kape-
lusz.

- Och, bardzo przepra-
szam! Nie zauważyłem, że tu 
są damy!

Po ogoleniu klienta fry-
zjer mówi:

- Gotowe. Płaci pan 8 złotych.
- Jak to? Przed goleniem mó-

wił pan, że będzie kosztować 5 
złotych!

- Tak, mówiłem, ale musi pan 
dopłacić za trzy opatrunki, które 
panu założyłem na rany.

Egzamin na prawo jazdy. 
Egzaminator zadaje kursan-
towi pytanie:

- Ma pan skrzyżowanie rów-
norzędne. Tu jest pan w samocho-
dzie osobowym, tutaj tramwaj a tu 
karetka na sygnale. Kto przejedzie 
pierwszy?

- Motocyklista - odpowiada 
pytany.

- Panie, co pan wygadujesz 
- warczy zły egzaminator - Toż 
przecież mówię, jest pan, tramwaj 
i karetka. Skąd wziął się motocy-
klista?

- A kto ich tam wie skąd oni 
się biorą...

Komisja na egzaminie na 
prawo jazdy zadaje pytanie:

- Proszę nam opisać pracę 
silnika.

-Brrrruuum, bruuum, wrrr-
ryyy...

- Antoś, czemu profesor, 
jak odebrał ci ściągę, to nie 
dość że nie wywalił, ale jesz-
cze postawił czwórkę?!

- Jaka tam ściąga... raptem 
dwa wzory napisane na bankno-
cie 100 euro...

Poszli studenci na egza-
min.

Profesor:
- Mam dwa pytania: Jak ja się 

nazywam i z czego jest ten egza-
min?

A studenci spojrzeli po sobie:
- Kurcze! A mówili, że z niego 

jest taki luzak!!!

Profesor przerywa wy-
kład i zwraca się do studen-
tów siedzących w ostatnim 
rzędzie:

- Kategorycznie zabraniam 
rozwiązywania krzyżówek pod-
czas moich wykładów!!

Na to ktoś z sali:
- Czy na tle rebusów ma pan 

podobne kompleksy?
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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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