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WE ARE
BINE ATI VENIT!

AFACERE DE FAMILIE

.

Din 2007

.

Ne bucuram ca in curand va veti alatura echipei Worxx. Bine ati
venit! Dvs sunteti un profesionist cu experiență, noi avem de
lucru și impreuna ne angajam intr-o colaborare pe termen lung.
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Cand? (data si ora)

Persoana de contact
(nume, numar de telefon)

Unde? (adresa)

Mai multe informații ...

pania
Ve i primi detalii despre com
la care o sa lucrati i cazare
la sosirea la birou.

Inregistrare BSN (data, ora & adresa)

IMPORTANT. DE
TINUT MINTE!
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Identificare valabilă și
permis de conducere

Cont bancar din tara
de provenienta.

Contul bancar poate fi deschis si in Olanda,
insa aceasta procedura poate dura si o luna.

Haine casual, prosoape,
produse de îngrijire igienica
și lenjerie de pat.

Îmbrăcăminte de lucru,
unelte de mână și echipament
personal de protecție.
(încălțăminte de siguranță,
ochelari, cască, dopuri de urechi).

Bani suficienți pentru
primele 10 zile in Olanda,
cel puțin 100 de euro.
Pentru alimente, benzină etc.

Trimiteti-ne WhatsApp sau
SMS la plecare și ne vom
asigura că totul este pregătit
pentru dvs cand ajungeti aici.
Daca va putem ajuta cu ceva cat
sunteti pe drum, va rugam sa ne
anuntati. Calatorie placuta!

SOSIREA
Vom pregăti contractul și toate documentele necesare inceperii noului loc de munca. Indicația de salariu pe
care ați primit-o in timpul ineterviului este suma netă care va este plătită pentru o săptămâna de 40 de ore de
munca, inclusiv costurile de călătorie, asigurarea medicala și cazarea. Dacă lucrați mai putine ore, veți primi si
un salariu mai mic in saptamana respectiva. Uneori este posibil să nu fie rambursata cazarea dacă nu lucrați in
anumite zile a saptamanii. Orele suplimentare sunt posibile, insa întotdeauna în consultare cu clientul.

Programarea la primarie in Olanda pentru
inregistrare si primirea numarului personal
(BSN) este facuta.
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de experien a
ajustat în func ie
Salariul dvs. este
cere si a
permisului de condu
de munc , de inerea
u.
autoturismului propri
Vă înregistram pentru
asigurarea de sănătate.
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START - INFORMATII
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Profesionisti din toata Europa
Colegi conationali
Calificati
Accent pe colaborare de lunga durata
Salariu corect și săptămânal
Fara costuri nedeclarate

Obțineți mai multe informații
despre client și proiect.
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Vă vom informa despre
cazarea unde veți sta.

Dacă totul este aranjat, mergeti la cazare.
Prima zi lucrătoare începe a doua zi.

i? Grese
li?
Sunatine!

SALARIUL

În fiecare vineri după-amiază va
rugam sa trimiteti fisa cu orele
prin email sau WhatsApp.

Plata salariului dvs. are loc în
fiecare miercuri înainte de ora
17:00.
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ATENȚIE: dacă fisa dvs. cu orele
lucrate nu ajunge la timp sau
este incompletă, plata va fi
facuta o săptămână mai târziu.
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CE SA FACETI SI
CE SA NU FACETI

Asigurați-vă că in prima zi
ajungeti la locul de munca cu
minim 20 de minute mai devreme
de timpul stabilit.

În Olanda, siguranța la locul de
munca este foarte importanta
atat pentru dvs cat si pentru
colegii dvs., si există reguli
stricte in acest sens.

Prezentati-va maistrului si
colegilor dvs, cu care o sa
lucrati in continuare.

În Olanda, se apreciaza daca
puneti intrebari sau daca veniti
cu ideii noi, asta demonstrand
interesul dvs in job.

Olandezii sunt deschisi la
comunicare. Nu va place ceva
la locul de munca sau la cazare,
sunati-ne!

Dvs reprezentati clientul la
care ati fost plasat și firma
Worxx în timpul lucrului,
dar și după muncă!
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Intrebar

Purtati-va deci frumos, respectuos si
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corect atat la servici cat si la cazare.

Burgemeester
Thijssenstraat 4
5437 AW Beers
+31 (0) 485 350 380

tru de telefon
Salva i numarul nos
contacta.
pentru a ne putea
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SUNTEM ACCESIBILI

i în zon ,
Dac v afla
u
veni i la biro
nu ezita i s
la o cafea!

t în caz
Contacta i-ne imedia
sau
de urgen . În timpul
lucru!
dup programul de

