Laipni lūdzam,
Prieks, ka jūs strādājat EG Personeelsdiensten.
EG Personeelsdiensten ir ABU, uzticamas elastīgas nodarbinātības tirdzniecības asociācijas,
biedrs! Kā labs darba devējs mēs vēlamies jūs informēt par vairākām lietām, pirms sākat
strādāt EG Personeelsdiensten.
Šajā vēstulē mēs jūs informējam par:
● Darbs un atalgojums
● Izmitināšana
● Transports un izmitināšana
● Reģistrācija Nīderlandē
● Veselības apdrošināšana
Darbs un atalgojums
Pirms ierašanās Nīderlandē mēs bieži vien nezinām, ar kuru klientu jūs strādāsiet.
Jūs saņemsiet precīzu informāciju par uzņēmumu, amatu, kvalifikāciju, darba laiku un
atalgojumu tieši pirms darba uzsākšanas.
Darbs galvenokārt notiks ražošanas, iepakošanas, tehnikas un lauksaimniecības nozarēs.
Visbiežāk sastopamās funkcijas ir vispārīgās, ražošanas un vispārīgās funkcijas.
Sākotnējais atalgojums būs no € 9,72 līdz € 10,24 bruto stundā, neskaitot atvaļinājuma
pabalstu un brīvdienas. Vidējais darba stundu skaits 13 nedēļu laikā ir vismaz 30 stundas.
Pirmajā(-ās) nedēļā(-ās) tas var būt mazāks.
Naktsmītnes
Ja jūs ierodaties strādāt EG Personeelsdiensten, jums ir iespēja izvēlēties, vai jums pašam
organizēt savu naktsmītni vai izmantot EG Personeelsdiensten nodrošināto naktsmītni. Ja
izvēlaties izmantot EG Personeelsdiensten nodrošināto mājokli, tas principā ir paredzēts ne
ilgāk kā uz 3 gadiem. Tiek pieņemts, ka pēc trīs gadu perioda beigām esat pietiekami
iepazinies ar Nīderlandi un varat pats nodrošināt sev mājokli. Protams, jūs jau tagad varat
pats izvēlēties, kā nodrošināt sev mājokli.
Par naktsmītni, izmantojot EG Personeelsdiensten, jūs maksājat no 96,00 līdz 130,00 €
nedēļā atkarībā no istabas veida. Šīs izmaksas tiks ieturētas no jūsu algas saskaņā ar
likumiem un noteikumiem. Kā jūs sapratīsiet, mūsu naktsmītnēs ir spēkā dzīves un sadzīves
noteikumi. Šie noteikumi ir atrodami mājā un līgumā, ko mēs ar jums noslēdzam par tās
izmantošanu.
Visi EG Personeelsdiensten nodrošinātie mājokļi ir sertificēti SNF. Sīkāka informācija par
kvalitātes zīmi ir pieejama šādā tīmekļa vietnē: https://www.normeringflexwonen.nl/ .
Sūdzību gadījumā varat vērsties pie EG Personeelsdiensten norīkotās kontaktpersonas. Ja
mēs nevaram apmierinoši atrisināt sūdzību, varat arī doties uz šo tīmekļa vietni.
Ja naktsmītni izvēlaties pats, ir svarīgi ņemt vērā attālumu no jūsu mājām līdz uzņēmumam,
kurā strādāsiet. Mājokli varat nodrošināt pats, izmantojot īres aģentūru vai mājokļu
asociāciju. Vairāk informācijas var atrast internetā.

Transports
Ja vēlēsieties, EG Personeelsdiensten organizēs jūsu nokļūšanu uz darbu un atpakaļ.
Nīderlandē šo attālumu 10 km rādiusā parasti var veikt ar velosipēdu. Ja vēlaties, EG
Personeelsdiensten var nodrošināt to pieejamību, iemaksājot depozītu.
Reģistrācija Nīderlandē
Ikvienam, kas strādā Nīderlandē, ir jābūt pilsoņa dienesta numuram (BSN). Ja jums vēl nav
BSN, varat to iegūt vienlaikus ar reģistrēšanos nerezidentu reģistrā (RNI). Ja vēlaties, mēs
varam jums palīdzēt. Reģistrēšanās RNI ir pienākums.
Ja plānojat uzturēties Nīderlandē ilgāk par četriem mēnešiem vai ja plānojat uzturēties
Nīderlandē pēc četriem mēnešiem, jums ir jāreģistrējas Personu pamatreģistrā (BRP).
Vairāk informācijas par to atradīsiet šeit:
- Bulgāru valodā: www.abu.nl/добре дошли
- Angļu valodā: www.abu.nl/welcome
- Ungāru valodā: www.abu.nl/udvozoljuk
- Latviešu valodā: www.abu.nl/laipnilugti
- Lietuviešu valodā: www.abu.nl/sveiki
- Poļu valodā: www.abu.nl/witamy
- Portugāļu valodā: www.abu.nl/bem-vindo
- Rumāņu valodā: www.abu.nl/bunvenit
- Slovāku valodā: www.abu.nl/vitajte
- Spāņu valodā: www.abu.nl/bienvenido
- Čehu valodā: www.abu.nl/vitejte

Ja esat reģistrējies BRP, jūsu pašvaldībā ir dažādas iespējas apmeklēt holandiešu valodas
kursus. Informāciju par to var atrast savas pašvaldības tīmekļa vietnē.
Veselības apdrošināšana
Ja strādājat Nīderlandē, jums ir obligāti jāapdrošina Nīderlandes (pamata) veselības
apdrošināšana. Mēs piedāvājam jums iespēju to izdarīt, izmantojot EG Personeelsdiensten.
Mums ir kolektīva veselības apdrošināšana Hollandzorg, un šajā apdrošināšanā jums nav
nekāda pārsnieguma. Izmaksas ir 25,85 € nedēļā. Jūs varat arī izvēlēties apdrošināties pie
jebkura cita veselības apdrošinātāja. Šādā gadījumā jums jāuzrāda veselības apdrošināšanas
kartes vai polises kopija. Tas ir tāpēc, ka mums ir jānosaka, vai esat apdrošināts veselības
aprūpes izdevumu segšanai.
Sūdzības par mūsu pakalpojumiem gan darbā pieņemšanas procesā, gan nodarbinātības
laikā var ziņot savam darba vadītājam/koordinatoram vai izmantojot info@egpersoneelsdiensten.nl. Plašāka informācija ir atrodama mūsu personāla rokasgrāmatā.
Parakstot šo dokumentu, jūs apliecināt, ka:
● Jūs saņēmāt šo informāciju labu laiku pirms darba uzsākšanas.
● Jūs esat brīvprātīgi izvēlējies EG Personeelsdiensten par savu darba devēju.

● Neviens atgriešanās pakalpojums, neatkarīgi no tā, kādā formā vai kas to ir pieprasījis
darbā pieņemšanas procesā.
● Jūs esat brīvi izvēlējies, kā jūs tiksiet izmitināts un vai izmantosiet piedāvāto veselības
apdrošināšanu.
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