
WWW.EENA.PL TO:

NASZA  TO PIERWSZYSTRONA INTERNETOWA
KROK DO ZNALEZIENIA NOWEJ PRACY
Zawsze aktualne i sprawdzone oferty pracy!

APLIKUJ DO WYBRANYCH OFERT
Podejmiemy z Tobą kontakt i omówimy szczegóły!

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
Aktualne oferty pracy otrzymasz na e-mail!

E&A TO NIE TYLKO PRACA:

POMOŻEMY CI W ROZLICZENIACH
Zwrot podatku i pozyskiwanie dodatków z Holandii
Pomoc z rozliczeniem PIT w Polsce

POMOŻEMY CI PODSZKOLIĆ ANGIELSKI
DZIĘKI NASZEJ AKADEMII JĘZYKOWEJ
www.akedemiajezykowa.eena.pl

EenAPolska                         eenapolska              www.eena.plAktualną listę ofert pracy znajdziesz zawsze na www.eena.pl

Szukasz pracy

w Holandii?
Sprawdź co możemy Ci zaoferować!



E&A Spółka z o.o. agencja zatrudnienia 45-064 Opole, ul. Kołłątaja 3/1
NIP 756-18-09-719 REGON 531671849 Certyfikat KRAZ 385 KRS 0000175518

ING Bank 33 1050 1504 1000 0023 6287 7769

Co możemy Ci zaoferować jeżeli zdecydujesz się na współpracę z nami?

       stałe lub tymczasowe zatrudnienie za granicą
w nowoczesnych i dynamicznie rozwijających się firmach

       dopilnowanie niezbędnych formalności związanych za zatrudnieniem
przed Twoim wyjazdem zadbamy o komplet dokumentów

       organizację płatnego wyjazdu za granicę u naszego zaufanego przewoźnika GTV Bus

       atrakcyjne i stabilne wynagrodzenie oraz dodatki do wynagrodzenia
wakacyjne, urlopowe, zmianowe, za normę, za nadgodziny, za dni świąteczne

       cotygodniowe przelewy prosto na Twój rachunek walutowy w Polsce
regularnie co tydzień, zawsze na czas i zawsze bezpiecznie

       przejrzyste cotygodniowe zestawienie przepracowanych godzin i kosztów
obejmujące Twoje zarobki, podatki oraz koszty związane z zatrudnieniem

       odpłatne zakwaterowanie na naszych lokacjach mieszkaniowych
w pokojach 1, 2, 3 osobowych, kwota tygodniowo 98,50 €

       transport do i z pracy na terenie Holandii
auto osobowe / bus: 5 € za każdy przepracowany dzień (max. 25 € tygodniowo, kierowca 
jest zwolniony z tej opłaty) 5 € lub rower: tygodniowy koszt wynajmu 

       odpłatne ubezpieczenie zdrowotne na terenie Holandii
ubezpieczenie obowiązkowe, kwota tygodniowo 27,43 €

       zestawienia roczne, dzięki którym odzyskasz nadpłacony podatek
co roku dostaniesz od nas Jaaropgaaf oraz zestawienie polis ubezpieczeniowych

Sprawdź nasze oferty pracy na  i aplikuj jeszcze dziś. My zaś korzystając www.eena.pl
z naszej dotychczasowej wiedzy i doświadczenia postaramy się uczynić wszystko, abyś 
dołączył/a do grona naszych zadowolonych pracowników.

Zapraszamy na oraz do naszych biur:www.eena.pl 

Opole ul. Kołłątaja 3/1 tel. +48 77 451 38 60 pn-pt: 8:30-17 sb: 9-14 opole@eena.pl
Olesno ul. Reymonta 3, I p. tel. +48 34 350 41 65 pn-pt: 8:30-17 sb: 9-14 olesno@eena.pl
Racibórz ul. Batorego 5, I p., pokój 111 tel. +48 32 414 99 61 pn-pt: 8:30-17 sb: 9-14 raciborz@eena.pl
Gliwice ul. Jagiellońska 4 tel. +48 32 231 27 36 pn-pt: 8:30-17 sb: 9-14  gliwice@eena.pl
Rzeszów Al. Piłsudskiego 31, II p., pokój 217 tel. +48 17 787 61 40 pn-pt: 8:30-17 sb: 9-14 rzeszow@eena.pl
Toruń Plac Teatralny 7  tel. +48 56 477 12 40 pn-pt: 8:30-17 sb: 9-14 torun@eena.pl
Radom ul. Struga 26/28, II p., pokój 218 tel. +48 48 377 73 00 pn-pt: 8:30-17 sb: 9-14 radom@eena.pl
Olsztyn ul. Dworcowa 3, II p., pokój 233 tel. +48 89 722 94 40 pn-pt: 8:30-17 sb: 9-14 olsztyn@eena.pl
Koszalin ul. Zwycięstwa 140, I p., pokój 102 tel. +48 94 721 42 35   koszalin@eena.plpn-pt: 8:30-17 sb: 9-14
Białystok ul. Sienkiewicza 49, lokal 212 tel. +48 85 733 91 80pn-pt: 8:30-17 sb: 9-14  bialystok@eena.pl
Zamość ul. Szczebrzeska 21, parter, pokój 13  tel. +48 84 635 17 00  zamosc@eena.plpn-pt: 8:30-17 sb: 9-14
Kielce ul. Wesoła 51, V p., pokój 525 i 526 tel. +48 41 230 51 60pn-pt: 8:30-17 sb: 9-14  kielce@eena.pl

Aktualną listę ofert pracy znajdziesz zawsze na www.eena.pl Aktualną listę ofert pracy znajdziesz zawsze na www.eena.pl

Szukasz  w ?pracy Holandii

Oferujemy pracę w następujących branżach:

LOGISTYKA
  MAGAZYNY DYSTRYBUCYJNE
  magazynierzy, order pickerzy, pracownicy załadunku/rozładunku
  stawki od 10,14 do 15,00 € brutto na godzinę, stawka wiekowa

PRODUKCJA
  PRZETWÓRSTWO SPOŻYWCZE
  pracownicy linii produkcyjnych, pakowacze, kontrolerzy jakości
  stawki od 10,14 do 14,50 € brutto na godzinę, stawka wiekowa

OGRODNICTWO / ROLNICTWO
  HALE, SZKLARNIE ORAZ POLA
  pracownicy przy uprawach i pielęgnacji kwiatów oraz sadzonek
  stawki od 10,14 do 12,00 € brutto na godzinę, stawka wiekowa

POSIADAMY RÓWNIEŻ OFERTY
DLA SPECJALISTÓW Z RÓŻNYCH BRANŻ
operatorzy wózków widłowych, spawacze, operatorzy maszyn CNC
kierowcy, operatorzy linii produkcyjnych, wulkanizatorzy
stawki od 10,14 do 16,50 € brutto na godzinę



E&A Spółka z o.o. agencja zatrudnienia 45-064 Opole, ul. Kołłątaja 3/1
NIP 756-18-09-719 REGON 531671849 Certyfikat KRAZ 385 KRS 0000175518

ING Bank 33 1050 1504 1000 0023 6287 7769

Co możemy Ci zaoferować jeżeli zdecydujesz się na współpracę z nami?

       stałe lub tymczasowe zatrudnienie za granicą
w nowoczesnych i dynamicznie rozwijających się firmach

       dopilnowanie niezbędnych formalności związanych za zatrudnieniem
przed Twoim wyjazdem zadbamy o komplet dokumentów

       organizację płatnego wyjazdu za granicę u naszego zaufanego przewoźnika GTV Bus

       atrakcyjne i stabilne wynagrodzenie oraz dodatki do wynagrodzenia
wakacyjne, urlopowe, zmianowe, za normę, za nadgodziny, za dni świąteczne

       cotygodniowe przelewy prosto na Twój rachunek walutowy w Polsce
regularnie co tydzień, zawsze na czas i zawsze bezpiecznie

       przejrzyste cotygodniowe zestawienie przepracowanych godzin i kosztów
obejmujące Twoje zarobki, podatki oraz koszty związane z zatrudnieniem

       odpłatne zakwaterowanie na naszych lokacjach mieszkaniowych
w pokojach 1, 2, 3 osobowych, kwota tygodniowo 105 €

       transport do i z pracy na terenie Holandii
auto osobowe / bus: 5 € za każdy przepracowany dzień (max. 25 € tygodniowo, kierowca 
jest zwolniony z tej opłaty) 5 € lub rower: tygodniowy koszt wynajmu 

       odpłatne ubezpieczenie zdrowotne na terenie Holandii
ubezpieczenie obowiązkowe, kwota tygodniowo 27,43 €

       zestawienia roczne, dzięki którym odzyskasz nadpłacony podatek
co roku dostaniesz od nas Jaaropgaaf oraz zestawienie polis ubezpieczeniowych

Sprawdź nasze oferty pracy na  i aplikuj jeszcze dziś. My zaś korzystając www.eena.pl
z naszej dotychczasowej wiedzy i doświadczenia postaramy się uczynić wszystko, abyś 
dołączył/a do grona naszych zadowolonych pracowników.

Aktualną listę ofert pracy znajdziesz zawsze na www.eena.pl Aktualną listę ofert pracy znajdziesz zawsze na www.eena.pl
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NASZA  TO PIERWSZYSTRONA INTERNETOWA
KROK DO ZNALEZIENIA NOWEJ PRACY
Zawsze aktualne i sprawdzone oferty pracy!

APLIKUJ DO WYBRANYCH OFERT
Podejmiemy z Tobą kontakt i omówimy szczegóły!

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
Aktualne oferty pracy otrzymasz na e-mail!

E&A TO NIE TYLKO PRACA:

POMOŻEMY CI W ROZLICZENIACH
Zwrot podatku i pozyskiwanie dodatków z Holandii
Pomoc z rozliczeniem PIT w Polsce

POMOŻEMY CI PODSZKOLIĆ ANGIELSKI
DZIĘKI NASZEJ AKADEMII JĘZYKOWEJ
www.akademiajezykowa.eena.pl

EenAPolska                         eenapolska              www.eena.plAktualną listę ofert pracy znajdziesz zawsze na www.eena.pl

Szukasz pracy

w Holandii?
Sprawdź co możemy Ci zaoferować!
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