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Formalności
W Holandii zostaniesz zatrudniony u jednego z naszych 
zleceniodawców na podstawie umowy o pracę na czas określony. 
Wiertz pełni w tym procesie rolę pośrednika, którą wykonujemy z 
najwyższą starannością i dbałością o każdy szczegół formalny. W 
związku z czym otrzymany kontrakt będzie spełniał wszystkie zasady, 
które obowiązują w holenderskim prawodawstwie. Wiertz zadba o 
terminowość wynagrodzenia, zorganizujemy również kwestie związane 
z ubezpieczeniem i składkami socjalnymi oraz podatkami. Ponadto 
pomożemy Ci w złożeniu wniosku do odpowiedniego Urzędu Gminy, w 
celu wyrobienia numeru BSN. Jednym słowem - załatwimy za Ciebie 
większość spraw formalnych!

Jak zacząć?
Czy któraś z ofert pracy wydała Ci się interesująca? A może jeden z 
naszych pracowników skontaktował się z Tobą? Jeśli tak, przedstawimy 
Ci najpierw wszystkie szczegóły podczas rozmowy telefonicznej. W jej 
trakcie wyjaśnimy również, jak działa nasza firma oraz czego od Ciebie 
oczekujemy. Ponadto będziemy chcieli się dowiedzieć, jakie są Twoje 
oczekiwania względem pracodawcy.

Jeżeli okażesz się odpowiednim kandydatem, zostaniesz zaproszony 
do naszego biura w Holandii, aby rozpocząć pracę za pośrednictwem 
Wiertz. Większość naszych filii zlokalizowanych jest w Limburgii i 
Brabancji Północnej, niedaleko niemieckiej granicy. W trakcie tego 
spotkania uporządkujemy Twoje dokumenty i podamy Ci szczegółowe 
informacje na temat:
• oferty pracy
• firmy, w której będziesz zatrudniony
• praw i obowiązków pracownika
• zakwaterowania i transportu do pracy
• dodatkowych usług i wsparcia socjalnego firmy Wiertz Company

Praca w Holandii
Przy podejmowaniu pracy w Holandii dobrze jest mieć przewodnika. 
Spada na Ciebie ogrom spraw, prawdopodobnie nie znasz języka, nie 
masz tu również wielu znajomych.

Społeczeństwo holenderskie jest dość tolerancyjne. Każdy może tu 
być sobą. Ponadto Holendrzy są oszczędni, nie mają trudności w 
nawiązywaniu nowych znajomości, są również pomocni i otwarci oraz 
przywiązują dużą wagę do punktualności. Oprócz języka niderlandzkiego, 
duża część ludności rozmawia w języku angielskim lub niemieckim, 
dlatego w pracy łatwo będzie Ci się porozumieć.

Nie każdy pracodawca przykłada jednak dużą wagę do znajomości 
języków obcych, co tym samym stwarza Ci możliwość pracy znając tylko 
język polski!

Wiertz specjalizuje się w rekrutacji pracowników z Unii 
Europejskiej do różnych sektorów, takich jak produkcja, 
budownictwo, rolnictwo lub dystrybucja. W Holandii często 
brakuje personelu o odpowiednim poziomie kwalifikacji 
i motywacji. Europa bez granic stwarza jednak mnóstwo 
możliwości, aby znaleźć odpowiednie osoby, które mogłyby 
pełnić powierzone im funkcje. Wiertz pośredniczy więc między 
obywatelami UE poszukującymi pracy a przedsiębiorcami 
w Holandii. Jesteśmy wiarygodnym partnerem zarówno dla 
pracowników, jak i dla pracodawców: posiadamy członkostwo 
RIA i regularnie przechodzimy okresowe kontrole w celu 
sprawdzenia, czy przestrzegamy wszystkich obowiązujących 
nas przepisów. Naszym kandydatom gwarantujemy, że będą 
zatrudnieni w uczciwej i profesjonalnej firmie.

Informacje ogólne



BSN
Przed rozpoczęciem legalnej pracy w Holandii, każdy pracownik 
musi posiadać BSN. Jest to odpowiednik polskiego NIP. Numer ten 
umożliwia odpowiednią identyfikację podatkową pracownika. Jeżeli 
po raz pierwszy podejmujesz pracę w Holandii, chętnie pomożemy Ci 
w złożeniu odpowiedniego wniosku do Urzędu Gminy, który znajduje 
się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania. Jeśli jednak pracowałeś 
już w Holandii, powinieneś ten numer posiadać.

Prawa i obowiązki
Świadomość swoich praw i obowiązków jest bardzo ważna. Od 
1 stycznia 2015 r. obowiązuje w Holandii ustawa Wet Werk en 
Zekerheid. Jej celem jest uproszczenie procedury podjęcia pracy, 
wzmocnienie pozycji pracownika tymczasowego i skłonienie większej 
ilości bezrobotnych do rozpoczęcia aktywności zawodowej.

Każdy powinien również otrzymywać wynagrodzenie zgodne z 
obowiązującym Zbiorowym Układem Pracy (CAO). Dotyczy to 
naturalnie także pracowników, którzy przyjeżdżają z zagranicy.

Ubezpieczenie zdrowotne
Każdy, kto podejmuje pracę w Holandii, ma ustawowy obowiązak 
ubezpieczenia się od ew. kosztów poniesionego leczenia. W trosce 
o najwyższą jakość świadczonych usług, firma Wiertz Company
zdecydowała się na współpracę z ubezpieczycielem HollandZorg.

Dużą zaletą tej formy ubezpieczenia jest fakt, że możemy zgłosić Cię 
bezpośrednio do HollandZorg oraz przeprowadzić przez procedurę 
ubiegania się o ew. dodatek zdrowotny w razie, gdyby taka potrzeba 
zaistniała.

Oczywiście pozostawiamy Ci również dowolność w wyborze i zawsze 
możesz poszukać ubezpieczyciela na własną rękę.

Umowa o pracę na czas określony
Holenderska umowa o pracę na czas określony zawiera wszystkie 
ustalenia, które zostały podjęte między Tobą a pracodawcą. Czas, w 
którym będziesz zatrudniony na podstawie wyżej opisanej umowy, 
dzieli się na trzy etapy (fazy):
• Faza A: 78 przepracowanych tygodni
• Faza B: maks. 6 umów na łączny czas maks. 4 lat
• Faza C: prawo do umowy na czas nieokreślony z Wiertz Company 

Ustawowa płaca minimalna
Płaca minimalna w Holandii zależy od kilku czynników. Przede wszys-
tkim pacownik nie może zarabiać mniej, niż wskazano w Zbiorowym 
Układzie Pracy (CAO) dla danego sektora gospodarki. Ponadto, u 
niektórych z naszych klientów obowiązuje stawka wiekowa. Oznacza 
to, że wysokość wynagrodzenia jest zależna od wieku pracownika.
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Kwoty ustawowej płacy minimalnej obliczane są na podstawie 
przepracowanego pełnego wymiaru godzin. Najczęściej jest ich 36, 38 lub 
40 tygodniowo. Jeżeli zdarzy się, że będziesz pracował mniej, wówczas 
również otrzymasz wynagrodzenie, ale będzie ono odpowiednio niższe.

Zakwaterowanie
Naszym pracownikom oferujemy możliwość zakwaterowania za 
pośrednictwem naszej agencji. Lokale spełniają wszystkie wymagania 
sanitarne i mieszkaniowe oraz odpowiednie normy SNF, które odnawiamy 
zgodnie z wytycznymi instytucji nadrzędnych. Oznacza to, że zapewnimy 
Ci bezpieczne i schludne mieszkanie w przyzwoitej cenie. Najczęściej 
są to lokalizacje blisko miejsc pracy, w których będziesz przebywał ze 
swoimi kolegami.

Dojazd do pracy
Jesteśmy również w stanie zapewnić Ci dojazd do miejsca pracy wprost 
z zakwaterowania lub punktu, który znajduje się w pobliżu. Najczęściej 
są to busy służbowe lub samochody firmowe, których możesz zostać 
kierowcą (jeśli posiadasz prawo jazdy i wyrazisz chęć pomocy kolegom).

Regulacja ET
ET jest skrótem od eksterytorialny. Oferujemy naszym pracownikom 
możliwość skorzystania z Regulacji ET, dzięki której unikniesz 
podwójnych kosztów za mieszkanie oraz zwiększonych kosztów 
utrzymania. Układ Zbiorowy Pracy ABU oferuje możliwości określonej 
ulgi dla pracowników zagranicznych. Jako pracodawca, możemy 
wstrzymać część wynagrodzenia brutto i wypłacić je jako netto. W ten 
sposób otrzymany przychód netto finalnie będzie wyższy.

Wsparcie
W trakcie Twojego pobytu w Holandii, będziesz w stałym kontakcie z 
jednym z Konsultantów Wiertz Company. Dzięki temu, będziemy mogli 
na bieżąco śledzić Twoje postępy w pracy oraz poinformować Twojego 
przełożonego o ew. problemach, z którymi się do nas zgłosisz.

Ponadto w kilku naszych biurach pracują polskojęzyczni Konsultanci. 
Ułatwia to komunikację między pracodawcą a Tobą. Nasi koledzy 
są zawsze chętni do pomocy i wesprą Cię w jak najszybszym 
rozpoczęciu pracy u jednego z naszych klientów. Możesz się do nich 
zwracać ze wszystkimi pytaniami i wątpliwościami, związanymi m.in. z 
zakwaterowaniem, transportem lub wynagrodzeniem.

Nasze biura są otwarte od poniedziałku do piątku od 8:30 do 17:30. W 
nagłych przypadkach i sprawach nie cierpiących zwłoki, dostępny jest 
również numer alarmowy, który otrzymasz po rozpoczęciu pracy. Dane 
teleadresowe do filii Wiertz Company znajdziesz na stronie internetowej 
www.wiertz.com/pl
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Znajdź nasz najbliższy oddział
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