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СЪДЪРЖАНИЕ.ВЪВЕДЕНИЕ. 
Добре дошли! Развълнувани сме, 
че сте тук и че ще бъдете част 
от екипа на Чарли! Искаме да 
се чувствате като у дома, затова 
споделяме необходимата и забавна 
информация за Холандия и Charlie 
Works в настоящото ръководство.
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За да сте сигурни, че всичко ще бъде наред в Холандия, трябва 
да изтеглите приложението Plan4Flex на телефона и/или таблета 
си. В това приложение можете да намерите важна и практична 
информация относно вашата работа, като напрмер работният 
ви график. За да си направите акаунт, изпращаме ви линк 
за активиране на имейл адреса, който сте използвали, за да 
кандидатствате при нас.

Добре дошли в Холандия. Планът за днес е:

PLAN4FLEX.ПЪТНА КАРТА 
ПРИСТИГАНЕ.

Освежаване и хапване на сандвич

Инсталирайте Plan4Flex (ако все още не сте)

Подпишете договор

Въпроси

Раздаване на пакети за добре дошли

Издаване на автомобил (ако има такъв)

Вземете BSN номер

Лична помощ за квартирата
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В Холандия плащаме всички заплати по дигитален път. Заплатата 
Ви ще бъде преведена по банковата Ви сметка. Не забравяйте да 
си откриете сметка, ако все още не сте го направили. Очевидно 
искаме да можем да Ви платим! Можете да отворите банкова 
сметка онлайн с Bunq. Отидете на www.bunq.com, за да стане 
възможно най-бързо и лесно.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА 
ОТКРИВАНЕ НА БАНКОВА 
СМЕТКА В BUNQ.

ЗАПЛАТА.
Можете да получавате заплата ежемесечно или ежеседмично от 
Charlie works. Обикновено се плаща на седмица. Заплатата ви ще 
бъде изплатена в петък в седмицата след тази, за която се дължи. 
Фишът ви ще бъде достъпен преди това в приложението Plan4Flex.

Можете да получавате заплата ежемесечно или ежеседмично от 
Charlie works. Обикновено се плаща на седмица. Заплатата ви ще 
бъде изплатена в петък в седмицата след тази, за която се дължи. 
Фишът ви ще бъде достъпен преди това в приложението Plan4Flex.

Можете да получавате заплата ежемесечно или ежеседмично от 
Charlie works. Обикновено се плаща на седмица. Заплатата ви ще 
бъде изплатена в петък в седмицата след тази, за която се дължи. 
Фишът ви ще бъде достъпен преди това в приложението Plan4Flex.
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НУЖДА ОТ ПОМОЩ?
ПОДДРЪЖКА НА CHARLIE WORKS
Има различни начини да се свържете с поддръжката на Чарли:
• Изпратете имейл на support@charlieworks.eu, 
• обадете се на +31 (0) 71 528 0859, 
• чрез чат или онлайн формуляр на www.charlieworks.eu 
• или Facebook@CharlieworksEU

Можете да се свържете с член на екипа по поддръжка в работни 
дни от 05:00 до 21:00 часа.

Ако не можете да работите, обадете се на екипа по поддръжка на 
Charlie на +31 (0) 71 528 0859. Направете го в първия ден, когато 
сте болен, поне час преди началото на работата. Заболявания се 
съобщават само по телефона.  

СПЕШЕН СЛУЧАЙ!
Ако имате нужда от спешна помощ, обадете се на 112. Това е 
централният номер за спешни случаи за полицията, пожарната и 
линейката.

ПОЛИЦИЯ (НЕ СПЕШНО)
Ако искате да говорите с полицията, но не е спешен случай, 
можете да се обадите на 0900-8844. Ще бъдете помолени да 
посочите града, в който пребивавате, след което ще бъдете 
свързани със съответния отдел.

ПОСЕЩЕНИЕ НА ЛЕКАРЯ (НЕ СПЕШНО)
Ако искате да посетите лекар, но не е спешно, тогава можете да 
отидете при общопрактикуващия лекар. Тези лекари не работят 
през уикенда. Ако имате здравословни проблеми и не можете 
да чакате да мине уикенда, трябва да се обадите на спешния 
телефон на лекаря. Във всеки град спешната помощ е на различно 
място, въпреки че в повечето случаи тези услуги се предлагат в 
болницата. 
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ТРАНСПОРТ.

КАРТА ЗА ГОРИВО.

КАРТА ‘CHARLIE WORKS’.

В Холандия има различни начини за транспорт. Пътуването винаги 
е безплатно в Charlie works! Ако живеете на по-малко от 10 
километра от работното си място, можете да използвате един от 
нашите велосипеди, които се намират до къщите. Ако живеете 
на повече от 10 километра, можете да използвате една от нашите 
коли. В Холандия също е възможно да използвате служебния си 
автомобил за частни цели, ако заплатите допълнително данъчно 
задължение. Искате ли да знаете повече? Можете да поискате 
повече информация от работния ви консултант.

Картата за гориво може да се използва за зареждане на 
колата Ви за сметка на Чарли. Можете да я използвате само на 
бензиностанции TOTAL. Винаги трябва да бъде в колата. Лимитът 
на картата за гориво се определя от разстоянието до работното 
място. Изтеглете приложението TOTAL и намерете най-близката 
бензиностанция TOTAL. https://www.total.nl/tankstations-services/
download-de-total-app

Всеки получава карта ‘Charlie Works’. Картата ни позволява да 
регистрираме водача на съответното превозно средство. По този 
начин винаги знаем кой, кога, и къде е шофирал. Изминатото 
разстояние се разделя в зависимост от това дали е било до 
работата или за лични цели съгласно разпоредбите на службата 
Belastingdienst. Може да се възприема като лична регистрация 
на изминати километри, за да не дължите допълнителни данъци. 
Можете да регистрирате пътуването чрез бутон за километри в 
зависимост дали шофирате за лични или работни цели. 
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ВЕЛОСИПЕДИ.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА 
СКОРОСТТА ПРИ 
ДВИЖЕНИЕ.

В домовете има велосипеди. За използването на велосипеди има 
някои правила и разпоредби, които трябва да се спазват:
• Малки ремонти могат да се правят от служителите, като 

например спукана гума или разхлабена верига. Чарли 
гарантира, че всички къщи с велосипеди са снабдени с помпи 
за велосипеди и комплекти за ремонт на гуми.

• Моля докладвайте всякакви дефекти на поддръжката на Чарли. 
Изпратете имейл на support@charlieworks.eu. Cheapassbikes.nl 
ще замени велосипеда ви в рамките на 2 работни дни.

Ограничението на скоростта е обозначено на знаци до и над 
пътя. Бъдете внимателни, защото ограниченията на скоростта се 
различават. 

• Магистрала: през деня (06.00 - 19.00 часа) ограничението на 
скоростта е 100 км/ч. През нощта (19.00 – 06.00 часа) по някои 
магистрали ограничението на скоростта е 120 км/ч или 130 
км/ч

• Магистрала: ограничение на скоростта 100 км/ч
• Провинциален път: ограничение на скоростта 80 км/ч
• Градски път: ограничение на скоростта 50 км/ч
• Жилищен район: ограничение на скоростта 30 км/ч
• Частен жилищен район: ограничение на скоростта 15 км/ч
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ОСНОВНИ ДУМИ.
DUTCH SLOVAKENGLISH HUNGARIANPOLISH BULGARIAN

Hallo

Goedemorgen, 
goedemiddag, 
goedenavond 

Alsjeblieft

Dank je wel

Mag ik een …?
 

Ik spreek geen 
Nederlands.

Tot ziens, doei

Eet smakelijk

Sorry

Hello 

Good morning, 
Good afternoon, 
Good evening

Please

Thank you

Can I have a(n) …?
 

I don’t speak 
Dutch.

Bye

Enjoy your meal

Excuse me/Sorry

Cześć

Dzień dobry ,   
Dzień dobry, 
Dobry wieczór 

Proszę

Dziękuję

Czy mogę prosić o…?
 

Nie mówię po 
niderlandzku. 

Do widzenia 

Smacznego 

Przepraszam

Здравейте
Добро утро, 
добър ден, 
добър вечер

Моля 

Благодаря 

Може ли ...?

Не говоря 
холандски.

Чао

Добър апетит
Извинете/
Съжалявам

Szia

Jó reggelt,   
Jó napot,  
Jó estét 

Tessék/Itt van

Köszönöm 

Kérhetek egy…?
  

Nem beszélek 
hollandul. 

Viszlát

Jó étvágyat 

Elnézést

Ahoj, servus

Dobré ráno, 
Dobré popoludnie, 
Dobrý večer 

Prosím/Nech sa páči 

Ďakujem

Mohol by som dostať 
(čo)…? 

Nehovorím holandsky.
 

Dovidenia, ahoj 

Dobrú chuť 

Prepáčte mi
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БЛАГОДАРЯ, ЧЕ МИ КАЗАХТЕ.
УСТАНОВЯВАНЕ НА САМОЛИЧНОСТ
В Холандия сте длъжни да покажете документ за самоличност 
при поискване. Ако не можете или не искате, това се счита за 
престъпление.

BSN: ХОЛАНДСКИЯТ SSN, PESEL, RČ, TAJ, ITIN
Не сте работили в Холандия преди? Трябва да заявите 
burgerservicenummer (BSN). BSN номер е уникален личен 
идентификационен номер. Той е задължителен за много 
формалности, като например регистрация в общината или 
кандидатстване за здравно осигуряване.

ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ
Можете да планирате пътуването си с обществен транспорт 
на www.ov9292.nl, можете също да видите и цените. Има и 
приложение за телефон.

GTV 
GTV предлага удобен международен транспорт за физически 
лица. В момента имат дейност в Полша, Холандия, Германия и 
Белгия. Резервирайте пътуването си на техния уебсайт или чрез 
приложението GTV Bus. www.gtvbus.pl.

FLITSMEISTER
Приложението Flitsmeister дава информация за трафика в реално 
време, като камери или задръствания. Ще бъдете уведомени, 
когато приближавате камера за движение/превишена скорост 
или когато шофирате твърде бързо в район, където има строга 
проверки за превишена скорост. Flitsmeister също Ви уведомява 
къде има задръствания. Ако не сте успели да избегнете трафика, 
ще ви уведоми защо няма движение и колко време ще продължи 
това.

ДОСТАВКА НА ХРАНА
На www.thuisbezorgd.nl можете да си поръчате храна от местни 
ресторанти. Пица, хамбургери, дюнери…за всеки по нещо.

FITNESS CENTERS
В Холандия има множество големи фитнес зали:
• Basic Fit: 152 клона, www.basic-fit.com; 
• Fit For Free:  88 клона, www.fitforfree.nl; 
• Anytime Fitness:  63 клона, www.anytimefitness.nl

KINGSDAY
На 27 април всичко става оранжево за Kingsday (“Денят на 
краля”). Това е официален празник и за много хора е почивен ден. 
Според традицията холандското кралско семейство посещава 
холандски град, а битпазарите в цялата страна стават домакин на 
музикални фестивали. Ако Kingsday се пада в неделя се празнува в 
събота.

ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ В ХОЛАНДИЯ
Холандия има няколко официални празника, като Великден, Деня 
на краля и Коледа. Те могат да бъдат на различни дати всяка 
година. Проверете следния уебсайт за датите: www.rijksoverheid.
nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/
officiele-feestdagen.
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1. Холандците са открити хора, така че е обичайно хората да 
ви поздравяват на улицата. Не се тревожете, ако непознат ви 
поздрави или започне да говори с вас.

2. Холандците като цяло са доста директни. Ценят обратната 
връзка, най-вече когато е ясна. Това означава, че е нормално и 
няма причина да избягвате критиката, както да отправяте, така 
и да получавате такава.

3. Много неща в Холандия стават с предварителна уговорка. 
Например, прието е да се обадите, преди да отидете на гости 
на някого или на вечеря.

4. Холандците обичат да дават и да получават комплименти. Това 
ги кара да се чувстват оценени и самоуверени.

5. Холандците се обръщат към непознати, познати и съседи 
неформално (с „je“ и „jij“). Обикновено хората се обръщат към 
възрастните формално („u“). 

Тъй като вече сте част от нашия екип, искаме да се уверим, 
че първите ви дни минават добре. Ето защо разработихме 
онлайн курс, наречен Onboarding. Ще бъдете запознати с 
нашата компания и екипа на Чарли и ще получите обяснение 
за индустрията за временна заетост, както и за различните 
индустрии, в които предлагаме работа. Курсът е разработен, за да 
се почувствате добре дошли и да бъдете спокойни в първите ви 
вълнуващи седмици при Charlie Works. Това не е тест, единствено 
възможност за вас да ни опознаете.  
www.academy.charlieworks.eu

      ПРИМЕРИ ЗА 
КУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ.

ВКЛЮЧВАНЕ.

  

WWW.ACADEMY.
CHARLIEWORKS.EU 
В Charlie works имате възможност да 
се развивате. Предлагаме работни 
обучения, а можете и да се запишете 
на курс по холандски или английски 
език. Курсовете се провеждат онлайн. 
Ако се интересувате или имате 
въпроси, моля, свържете се с екипа за 
поддръжка на Чарли.



        @CharlieworksEU 

        @Charlieworks.EU

        Charlie works 

WWW.CHARLIEWORKS.EU


