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Witamy Cię 
w JobXion!
Dziękujemy, że chcesz 
do nas dołączyć. 
Przeczytaj o naszej 
firmie i dowiedz  się, 
czego możesz oczekiwać 
jeśli zaczniesz z nami 
współpracę!

Czym się 
zajmujemy? 

Jobxion Poland sp. z o.o. jest 
agencją pośrednictwa pracy 
zarejestrowaną w Krajowym 
Rejestrze Agencji Zatrudnienia 
KRAZ pod numerem 13137. 
Specjalizujemy się w usługach 
pośrednictwa pracy na rynek 
holenderski tylko w jednej 
branży - budownictwie. 
 
W szczególności specjalizujemy 
się w rekrutacji:

 х Hydraulików

 х Cieśli szalunkowych 

 х Elektryków

 х Stolarzy 

Dzięki wieloletniemu  
doświadczeniu jesteśmy  
w stanie zapewnić naszym  
pracownikom najlepiej  
dopasowane do ich  
umiejętności projekty  
a naszym klientom  
najlepszych fachowców!

 W 2017 roku wyjechało  
z nami ponad 

pracowników z Polski
 

Posiadamy ponad 

budowlanych  
ofert pracy miesięcznie 

 lat 
istniejemy na rynku  

budowlanym w Holandii.
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Dlaczego warto  
z nami pracować?

Mamy wiele do 
zaoferowania naszym 
pracownikom!

 х Umowy o skierowanie do 
pracodawcy zagranicznego 

 х Holenderskie umowy  
o pracę

 х Cotygodniowa wypłata 

 х Zakwaterowanie blisko 
miejsca pracy w pokojach 
jednoosobowych

 х Dodatki za posiadanie  
auta i dojazdy do pracy 
własnym samochodem 

 х Pomoc w uzyskaniu 
certyfikatu bezpieczeństwa 
VCA. Płacimy za zdany 
egzamin i kurs!

 х Opiekę polskich 
koordynatorów

Zbuduj lepszą przyszłość  
z JobXion! 

Naszym pracownikom 
oferujemy atrakcyjny program 
lojalnościowy. Wspieramy ich  
w przypadku, gdyby chcieli 
zacząć nowe życie w Holandii. 
Jeśli ich praca na projekcie 
przebiega bez zarzutu 
pomagamy im w zatrudnieniu 
bezpośrednio u Klienta. 



Zrób krok do 
przodu! Zostań 
pracownikiem 
Jobxion!
Życie w Jobxion
Pobyt w Holandii to nie tylko praca! 
Wieloletnie doświadczenie w branży 
nauczyło nas, że warto budować 
relacje. Dlatego też obchodzimy 
z naszymi pracownikami święta, 
spotykamy się na grillach, meczach, 
kręgielni oraz celebrujemy ich rocznice 
pracy w naszej firmie.



Projekty 

Pracownicy Jobxion zaangażowani są w różnorodne projekty na terenie Holandii. Nasi Klienci 
to firmy o ugruntowanej pozycji na rynku. Projekty, które razem z nimi realizujemy  to w dużej 
mierze projekty osiedli mieszkaniowych, ekskluzywnych apartamentów, obiektów użyteczności 
publicznej w sektorze komercyjnym, przemysłowym oraz rolniczym. 

BUDUJĄCE OFERTY PRACY W HOLANDII



Naucz się
holenderskiego

z JobXion!

W JobXion nasi pracownicy 
mają możliwość podjęcia

bezpłatnej nauki  
języka niderlandzkiego.

Zdobądź certyfikat językowy  
i zacznij lepszą przyszłość  

z JobXion!

Gwarantujemy  
osiągnięcie poziomu

A2 przez każdego 
kto skończy nasz kurs!

BUDUJĄCE OFERTY PRACY W HOLANDII

Powody dla, których warto uczyć się holenderskiego:

 х Lepsza  komunikacja na projektach z szefem budowy  
i współpracownikami z Holandii

 х Lepsza komunikacja z pracownikami JobXion

 х Pozytywny odbiór kandydata przez Klienta

 х Możliwość negocjacji stawki na wyższą

 х Po minimum 1,5 roku zatrudnienia możliwość ubiegania się  
o przejście bezpośrednio pod skrzydła Klienta

 х Łatwiejsza asymilacja dla tych, którzy chcą zostać  
na dłużej  w Holandii 

Sprawdź co proponujemy:

 х Oferujemy kurs języka holenderskiego  
na dwóch poziomach A1 i A2  

 х Gwarantujemy osiągniecie poziomu A2 przez każdą osobę,  
która ukończyła kurs

 х Oferujemy certyfikat  językowy z ukończonego poziomu kursu

 х Zapewniamy książki i materiały do nauki

 х Zwracamy za dojazd z domu na kurs językowy

 х Lekcje odbywają się w niedziele w biurze JobXion w Tiel 



Zakwaterowanie
Cały czas pracujemy nad podnoszeniem standardów 
dotyczących zakwaterowania dla naszych 
pracowników.

 х Jednoosobowe pokoje z dostępem do WI-FI

 х Wyposażenie domów w sprzęt AGD  
(lodówka, pralka, kuchenka)

 х Szybki internet 

W JobXion pracownicy z Polski mają możliwość  
skorzystania z zakawaterowania oferowanego przez 
naszą firme.  Współpracujemy z kilkoma agencjami  
nieruchomości oraz inwestujemy we własne domy.  
Chcemy sprawić, aby nasi pracownicy poczuli się jak  
w domu. Przykładamy wagę do tego, aby każdy  
z nich miał do dyspozycji swój własny pokój. Remontując 
zakupione domy staramy się zapewnić wystarczającą 
liczbę łazienek. Wiemy jak ważny jest dla naszych  
pracowników szybki internet, dlatego też na początku 
2018 ruszyliśmy z projektem wymiany łączy  
internetowych na szybsze w każdym z naszych domów.  

OBEJRZYJ, 
KRÓTKI  FILM O 
NASZEJ FIRMIE

ZOBACZ,  
CO O ZAWODZIE  
CIEŚLI SZALUNKOWEGO 
MÓWI JEDEN Z 
NASZYCH KLIENTÓW 

SPRAWDŹ 
NASZE OFERTY 
PRACY 

SKONTAKTUJ 
SIĘ Z NAMI 
MAILEM

Zadzwoń i dowiedz się więcej

Dołącz do nas! 
Kliknij w ikonki i sprawdź, co jeszcze mamy Ci do zaoferowania! 

Hydraulicy i Elektrycy
+48 502 419 115

Cieśle szalunkowi i stolarze
+48 798 834 023

https://www.youtube.com/watch?v=HVF8KcnMEEg
https://jobxion.pl
mailto:rekrutacja%40jobxion.pl?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=FwJECDAxHAE

