Siedziba, czynne pn. - pt. 8:00 – 18:00, sob. 9:00 - 14:00
Opole Tel. 77/451 38 60
Oddziały, czynne pn. – pt. 8:30 – 17:00, sob. 9:00 – 14:00
Gliwice tel. 32/231 27 36, Olesno tel. 34/350 41 65,
Racibórz tel. 32/414 99 61

Robimy to chętnie i dobrze

LEGALNA PRACA W HOLANDII I BELGII
POSZUKUJEMY ZARÓWNO KOBIET, JAK I MĘŻCZYZN DO PRAC W NASTĘPUJĄCHYCH SEKTORACH:

1. MAGAZYNY DYSTRYBUCYJNE (stawka od 8,73€/h do 10,64 €/h brutto, wiekowa), m.in
 art. spożywcze,
 mrożonki,
 art. odzieżowe.
2. PRZETWÓRSTWO SPOŻYWCZE ( 8,73 €/h brutto, wiekowa) m.in.:
- pakowanie boczku,
- produkcja sałatek warzywnych,
- pakowanie sera krojonego,
- produkcja ciastek,
- pakowanie masła,
-produkcja wyrobów czekoladowych
3. OGRODNICTWO (7,83 €/h brutto, wiekowa); m.in.:
- przebieranie i sortowanie cebulek kwiatowych,
- łebkowanie i lepkowanie tulipanów na polu.
4. SPECJALIŚCI m.in.:
 Operator wózka widłowego (8,73 - 9,56 €/brutto),
 Stolarz (8,73 - 9,75 €/h brutto),
 Kierowca z doświadczeniem w transporcie międzynarodowym, z prawem jazdy kategorii C+E stawka
9,29 €/h brutto + dieta,
 Pozostałe: pielęgniarki, elektryk, tkacz, piekarz, krawcowa, spawacz, konserwatorów linii
produkcyjnej (od 8,73€/h do 12,30€/h brutto).
OFERUJEMY PAŃSTWU BARDZO ATRAKCYJNE WARUNKI:

-

-

po każdym przepracowanym tygodniu zestawienie (wyszczególniona liczba przepracowanych godzin,
stawka netto do wypłaty);
regularne, cotygodniowe przelewy na rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy w € założony w Polsce;
dodatki procentowe za pracę w godzinach popołudniowych i nocnych, za wypracowaną normę i
nadgodziny;
reserveringen (dni wakacyjne + pieniądze wakacyjne),wypłacane są na dwa sposoby:
a) stałym pracownikom dwa razy w roku, tj pieniądze wakacyjne czerwiec i dni wakacyjne grudzień
a) osobom korzystającym z jednorazowego wyjazdu w ciągu roku bądź rezygnującego z dalszej
współpracy, po 6 tygodniach od ostatniego przelewu na konto,
wydawanie zestawień rocznych (Jaaropgaaf) celem odzyskania nadpłaconego podatku;
dojazd autokarem biura podróży „Bartuś”- bilet w obie strony 330 PLN (możliwość kredytowania
przejazdu) lub bilet jednostronny do Holandii w cenie 260 PLN, powrotny do Polski - 40 €;
szansa na dłuższą współpracę (systemem 6 tygodni w pracy, 2 tygodnie w domu);
zakwaterowanie (pokoje 1,2,3 osobowe) – tygodniowo 60 € brutto +liczniki;
ubezpieczenie na terenie Holandii – 18,75€ tygodniowo, obowiązkowe.

WYMAGANE SĄ:
- zaświadczenie o niekaralności

-

paszport lub dowód osobisty(nieuszkodzony);
ukończone 18 lat;
pierwszy okres pobytu 8 tygodni.
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