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JESTESMY  BUDOWNICTWO

WITAMY!
Dziękujemy ze niedlugo dołączysz do Worxx. Witaj! Jesteś 
prawdziwym profesjonalistą z doświadczeniem, mamy pracę i 
jesteśmy zaangażowani w długoterminową współprac.

  Specjaliści z całej Europy
  Rodacy jako koledzy
  Certyfikowany
  Koncentracja na długoterminowej współpracy
  Prawidłowa i tygodniowa pensja
  Brak ukrytych kosztów

 FIRMA RODZINNA
Od 2007

INFORMACJE POCZATKOWE
Kiedy? (data, godzina)

Gdzie? (adres)

Osoba kontaktowa?
(imię i nazwisko, numer telefonu)

Rejestracja BSN? (data, godzina i adres)

Więcej informacji ...

Po przybyciu do biura otrzymasz

dane firmy i zakwaterowania

WAZNE NIE
ZAPOMNIJ!

Ważny dowód osobisty lub 
paszport jak i prawo jazdy

Numer konta IBAN
z twojego kraju

(Może być również założone w Holandii,
ale może to potrwać miesiąc).

Odzież codzienna,
ręczniki, produkty

pielęgnacyjne i pościel.

Odzież robocza, narzędzia
ręczne i osobiste

wyposażenie ochronne.
(obuwie ochronne, okulary,

kask, zatyczki do uszu).

Wystarczająco dużo pieniędzy, 
aby przetrwac  przez pierwsze

10 dni, co najmniej € 100.
Na artykuły spożywcze,

benzyne itp.

Wyślij nam WhatsApp lub SMS, 
kiedy wyjedzisz , a my upewnimy 

się, że wszystko jest gotowe..
Czy możemy cos znaczyc dla ciebie w 
drodze, daj nam znać. Miłej podróży!

Jeste my zobowi
zani 

sprawdzi
 poni sze 

punkty!

Przygotujemy twoją umowę i inne wymagane dokumenty. Wskazanie wynagrodzenia, które otrzymałeś, 
to kwota netto wypłacana w ciągu 40-godzinnego tygodnia pracy, w tym koszty podróży, ubezpieczenia i 
zakwaterowanie. Jeśli pracujesz mniej, otrzymasz niższe wynagrodzenie. W niektórych przypadkach możemy 
nie zwrócić kosztów zakwaterowania, jeśli nie pracujesz. Nadgodziny są zawsze w porozumieniu z klientem.

Jestes umowiony na rejestrację 
ubezpieczenia społecznego w Holandii (BSN).

Organizujemy rejestrację na 
ubezpieczenie zdrowotne. 

Otrzymasz więcej informacji 
o kliencie i projekcie.

Poinformujemy Cię o miejscu 
zakwaterowania.

Jeśli wszystko jest zalatwione , pojedziesz na 
zakwaterowanie. Twój pierwszy dzień roboczy 

zaczyna się następnego dnia.

Twoje wynagrodzenie jest dostos
owywane na podstawie

do wiadczenia zawodowego, posiadan
ie auta i prawa jazdy
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Postaraj się, że bedziesz  
obecny na długo przed ustaloną 

godziną pierwszego dnia 
roboczego. Minimum 20 minut.

W Holandii bezpieczeństwo i 
bezpieczna praca są bardzo 

ważne dla Ciebie i Twoich 
współpracowników, obowiązują 

tu ścisłe zasady.

Przedstaw się brygadzistowi 
i innym osobom, z którymi 

pracujesz.

W Holandii dobrze jest
zadawać pytania lub

zgłaszać pomysły.

Holendrzy są otwarci i
mają bezpośredni kontakt.
Jeśli coś Ci nie odpowiada, 

zadzwoń do nas!

Reprezentujesz klienta
i Worxx podczas pracy,

ale także po pracy!

B d  wi c schludny, poprawny i pe en szacunku w pracy, 
ale tak e w  miejcu zamieszkania!

WYNAGRODZENIE

W każdy piątek po
południu otrzymujemy

twoja kartke godzinowa
lub WhatsApp.

Wypłata Twojego
wynagrodzenia odbywa

się w każdą środę
przed godziną 17:00.

UWAGA: jeśli kartki godzinowe 
nie sa na czas lub jest 

niekompletny, płatność zostanie 
wypłacona tydzień później.

Niejasnosci ? B d?Zadzwo  do nas!

Przestrzegamy wszystkich praw
 i przepisów oraz 

zapewniamy prawid owe wynagrodzeni
e.

CO ROBIC I
CZEGO NIE ROBIC

JESTESMY DOSTEPNI
Burgemeester 
Thijssenstraat 4
5437 AW Beers

 +31 (0) 485 350 380 

W razie nag ego wypadku 

skontaktuj si  z nami natychmiast. 

Podczas lub po pracy!

W razie nag ego wypadku skontaktuj

si  z nami natychmiast. Podczas lub po 

pracy! Zapisz ten numer, aby

wys a  nam WhatsApp.
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Je li jeste

w okolicy, zapraszam

na kaw !


