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SISUKORD.SISSEJUHATUS. 
Tere tulemast! Me oleme elevil, et te 
olete siin ja et te olete saamas osaks 
tiim Charliest! Me tahame, et te tunnete 
end kui kodus, seepärast me panime 
kirja nii hädavajalikku kui ka lõbusat 
informatsiooni Hollandi ja Charlie works 
kohta antud informatsiooni lehises.
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Selleks, et veenduda, et kõik on Hollandis korrapäraselt 
organiseeritud, sa pead tõmbama Plan4Flex rakenduse enda 
telefoni ja/või tahvelarvutisse. Sellest rakendusest leiate asjakohast ja 
praktilist informatsiooni enda töökoha kohta, näiteks teie töögraafik. 
Selleks, et kasutaja luua, me saadame teile aktiveerimislingi teie 
emaili aadressi peale millega te meie juurde kandideerisite. 

Tere tulemast Hollandisse. Plaan tänaseks on järgnev:  

PLAN4FLEX.TEEJUHIS SAABUMISEKS.

End värskendama ning võileiba sööma

Installi Plan4Flex (kui seni pole teinud)

Allkirjasta leping

Küsimused

Tervituspakke laiali jagama

Auto väljastamine (kui teile kehtib)

Hankige BSN number

Personaalne toetus majutusega
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Hollandis maksame teile teie töö eest alati digitaalselt. Teie palk 
kantakse üle teie pangakontole. Ärge unustage avada pangakontot 
juhul kui te seda juba teinud ei ole. Me tahame teile ju ilmselgelt 
raha maksta! Te saate enda Bunq pangakonto avada virtuaalselt. 
Selleks külastage www.bunq.com et seda kiirelt ja lihtsalt teha.

PANGAKONTO 
AVALDUS BUNQIS.

SISSETULEK.
Teile makstakse iga 4 nädala tagant või iganädalaselt Charlie 
worksis. Üldjuhul makstakse iganädalaselt. Teie palk makstakse teile 
igal reedel, mis järgneb teie töönädalale. Teie palgalipik on juba 
enne seda saadaval Plan4Flex rakenduses.

Teie palk jõuab teie pangakontole reedel, erandiks on 
rahvusvaheline pangakonto. Sellisel juhul võib minna üks lisa 
tööpäev.

Kui te valite enda palga väljamakse iga 4 nädala tagant, jõuab teieni 
see 5. nädala reedesel päeval mis järgneb teie 4 töönädalale.
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VAJATE ABI?
CHARLIE SUPPORTS/TUGITEENUS
Charlie supportsiga/tugiteenusega saab mitmel moel 
kontakteeruda:
• Saada meile email supports@charlieworks.eu 
• Helista meile +31 (0) 71 528 0859                                        
• Kirjuta meile või saada meile veebivorm www.charlieworks.eu
• Facebook @CharlieworksEU
Charlie supports/tugiteenus on kättesaadav tööpäevadel kella 
05.00 – 21.00 vahel. 

Kui teil ei õnnestu tööle ilmuda siis helistage Charlie supportsi/
tugiteenusele +31 (0) 71 528 0859. See peaks olema tehtud enne 
ametliku tööaja algust. Haigusest teatamist saab teha ainult 
telefonitsi.

HÄDAOLUKORD!
Juhul kui teil on kiirekorraline või eluohtlik olukord, helistage 112. 
See on päästeteenistuse keskne number politseile, tuletõrjele ja 
kiirabile.

POLITSEI (MITTE KIIRKORRALINE)
Kui teil on vaja rääkida politseiga aga mitte kiirkorraliselt siis saate 
helistada 0900-8844. Teil palutakse edastada enda asukoht, peale 
mida ühendatakse teid õige osakonnaga.

ARSTIVISIIDID (MITTE KIIRKORRALISED)
Kas te tahate arsti juurde minna, aga tegemist pole kiirkorralise 
olukorraga, sellisel juhul külastage enda kohalikku perearstikeskust. 
Need arstid ei tööta nädalavahetustel. Kui teil on tervisemuresid 
millega ei saa oodata kuni uue nädala alguseni, siis te peaksite 
helistama traumapunkti. Igas linnas on selleks erinev asukoht, kuid 
enamasti asuvad need kohalikes haiglates. 
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TRANSPORT.

KÜTUSEKAART.

CHARLIE WORKS KAART.

Hollandis on mitut eri liiki transporti. Tööle pendeldamine on alati 
Charlie worksis tasuta! Kui te elate 10 kilomeetri raadiuses enda 
töökohast, võite ühte meie jalgratastest kasutada, need asuvad 
meie majutustes. Kui te aga töötate kaugemal kui 10 kilomeetrit 
enda elukohast, võite te ühte meie autodest kasutada. Hollandis 
on ka võimalik tööautot kasutada privaatseks otstarbeks. See saab 
võimalikuks kui maksate kohustuslikku täiendavat maksu. Kas soovite 
rohkem teada saada? Sellisel juhul küsige enda töönõustajalt lisa 
informatsiooni. 

Kütusekaart on kaart mida saab kasutada selleks et tankida enda 
autot, mille Charlie works kinni maksab. Te saate kasutada enda 
kütusekaarti ainult TOTALi tanklates ja see asub alati autos. Limiit, 
mis on tanklakaardile seatud on teie töödistantsiga seotud. Tõmmake 
all TOTALi rakendus ning leidke endale lähim TOTALi tankla. https://
www.total.nl/tankstations-services/download-de-total-app 

Kõik saavad endale Charlie works kaardi. See kaart annab teile 
võimaluse üles märkida enda sõidumarsuut meie autoga. Sel moel, 
saame ülevaate kes ja kuhu sõitis. Kilomeetreid mida sõidetakse 
nii tööasjus kui privaatselt  võetakse alati Belastingdientsi poolt 
erinevalt arvesse. Vale kilometraaži võidakse näha kui isiklikku 
kilometraaži registreerimisena, et vältida lisanduvat maksukohustust. 
Sa saad enda sõidu üles märkida läbi kilometraaži nupu, sel ajal kui 
sõidad, nii privaatselt kui äriasjus.
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JALGRATTAD.

KIIRUSEPIIRANG 
LIIKLUSES.

Kõikides kodudes on jalgrattad olemas. Jalgratastele kehtivad ka 
mõned reeglid ja määrused mis on järgnevad:
• Väiksemaid parandusi viivad läbi meie töötajad. Näiteks tühi 

kumm või mahatulnud kett. Charlie works hoolitseb selle 
eest, et majades kus paiknevad jalgrattad on alati saadaval nii 
rattapumbad kui jalgratta rehvi paranduskomplektid.

• Jalgrataste suuremate defektide korral, andke sellest teada 
Charlie tugiteenusele/supportsi. Saatke email  
supports@charlieworks.eu. Cheapassbikes.nl vahetab ratta 2 
tööpäeva jooksul välja.   

Kiirusepiirangud mis parasjagu kehtivad on üles märgitud 
teede kõrval ning üleval. Hoidke nendel valvsalt silm peal, sest 
kiirusepiirangud erinevad. 

• Maanteel: päevasel ajal (06.00  – 19.00) on kiirusepiirang 
100km/h. Öisel ajal (19.00 – 06.00) on osadel maanteedel 
kiiruspiirang 120km/h või 130km/h

• Maantee: kiirusepiirang 100km/h
• Maakondlik tee: kiirusepiirang 80km/h
• Linnasisene tee: kiirusepiirang on 50km/h
• Elurajoonides: kiirusepiirang 30km/h
• Privaatsetes elurajoonides: kiirusepiirang 15km/h
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PÕHISÕNAD.
DUTCH SLOVAKENGLISH HUNGARIANPOLISH ESTONIAN

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

Tere.

Tere hommikust,
head pärastlõunat,
tere õhtust

Palun

Tänan
Kas ma saaksin ühe 
...?

Ma ei räägi Hollandi 
keelt.
Nägemist

Naudi enda sööki

Vabandage/
Vabandust

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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HEA TEADA.
ISIKU TUVASTAMINE
Hollandis olete kohustatud näitama enda isikut tõendavat 
dokumenti. Kui te ei ole selleks suutelised või lihtsalt ei taha, on see 
kriminaalkorras karistatav.

BSN: HOLLANDI SSN, PESEL, RČ, TAJ, ITIN
Kas te töötate Hollandis esimest korda? Sel juhul peate 
bugerservicenummeri (BSN) jaoks avalduse esitama. BSN on 
unikaalne isiklik number. See on kohustuslik paljudeks ametlikeks 
toiminguteks nagu näiteks elukohatoiminguteks või ravikindlustuse 
saamisel.

ÜHISTRANSPORT.
Te saate enda reisi ühistranspordiga planeerida www.ov9292.nl, te näete 
ka vastavaid maksumusi. Samaks toiminguks on ka rakendus olemas.

GTV BUS
GTV BUS võimaldab teil mugavalt ja rahvusvaheliselt reisida. Nad 
on hetkeseisuga aktiivsed Poolas, Hollandis, Saksamaal ja Belgias. 
Broneeri enda reis nende veebilehel või läbi GTV Busi rakenduse. 
www.gtvbus.pl.

FLINTSMEISTER
Flintsmeisteri rakendus pakub teile pärisajas liiklusinfot nagu 
liikluskaamerad või liiklusummikud. Teile antakse märguanne 
kui lähenete liiklus-/kiiruskaamerale või kui te sõidate liiga kiirelt 
piirkonnas, kus on karmid kiirusekontrollid. Flintsmeister annab teile 
ka infot liiklusummikute kohta ning kui te ei olnud suuteline seda 
vältima siis annab infot selle kohta kaua te kohapeal püsite ja kaua 
teil läheb.

TOIDU KOHALETOOMINE.
Veebilehel www.thuisbezorgd.nl leiate toitu tellimiseks kohalikest ja 
kinnitatud restoranidest. Pitsa, hamburger ja Türgi döner-kebab, seal 
leidub kõigile midagi.

TREENINGKESKUSED.
Hollandis leidub mitmeid suuri treeningkeskuseid.
• Basic Fit:   152 asukohta www.basic-fit.com
• Fit For Free:  88 asukohta www.fitforfree.nl
• Anytime Fitness:  63 asukohta www.anytimefitness.nl

KUNINGAPÄEV
27. Aprillil värvub Kuningapäeval kõik oranžiks. See on ametlik 
püha ning paljudel juhtudel on inimestel siis vaba päev. Traditsiooni 
kohaselt külastab Hollandi kuninglik perekond Hollandi linna ning 
mitmed muusikafestivalid ja kirbuturud toimuvad üle terve riigi. 
Juhul kui Kuningapäev juhtub olema pühapäeval, tähistatakse seda 
laupäeval.  

AMETLIKUD HOLLANDI TÄHTPÄEVAD.
Hollandil on mitmeid tähtpäevi nagu näiteks Lihavõtted, 
Kuningapäev ja Jõulud. Nende toimumiskuupäevad võivad 
varieeruda iga aastaga. Kontrolli järgnevalt veebilehelt üle: www.
rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-
en-antwoord/officiele-feestdagen.
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1. Hollandlastel on avatud meel, nii et inimestele on tavaline teid 
tänaval tervitada. Te ei pea muutuma kahtlustavaks kui teid 
võõras inimene tervitab või hakkab teiega rääkima.

2. Hollandi inimesed on üldjuhul üpris otsekohesed. Nad hindavad 
tagasisidet ja hindavad seda, kui see on väga selgesti mõistetav. 
See tähendab, et kriitilise tooniga tagaside andmine on väga 
tavaline ning pole mõtet sellest hoiduda.

3. Paljud asjad töötavad Hollandis kokkulepitud ajaga. Näiteks, on 
tavaline enne inimesele helistada, kui te ta välja sööma kutsute.

4. Hollandi inimestele meeldib pigem saada, kui enda poolt 
teistele komplimente anda. Need panevad nad tundma 
väärtustatuna ja enesekindlana.

5. Hollandi inimesed lähenevad võõrastele, tuttavatele ja naabritele 
väga ebaformaalselt (‘je’ ja ‘jij’). Tavapäraselt vanemate 
inimestega suheldakse rohkem formaalselt (‘u’). 

Nüüd, kui olete osaks meie tiimist, tahame me, et teie esimesed 
päevad läheksid hästi. Selleks lõime me kursuse nimega 
Onboarding/Sisseelamisprogramm.  Me tutvustame teid meie 
firmale, tiim Charliele, ajutisele töövõimaluste sektorile ning 
mitmetele eriharudele milles me tegutseme. Kursus on välja 
arendatud selleks, et tunneksite ennast teretulnud ning mugavalt 
enda esimestel põnevust täis nädalatel Charlie worksis. Mitte 
eksamiformaat, aga pigem võimalus teid lihtsalt tundma õppida.                                                        
www.academy.charlieworks.eu

       NÄITED 
KULTUURILISTEST 
ERINEVUSTEST.

SISSEELAMISPROGRAMM.
  

WWW.ACADEMY.
CHARLIEWORKS.EU 
Charlie worksi poolt saate võimaluse 
ennast arendada. Me pakume tööga 
seotud koolitusi. Sul on ka võimalus 
osa võtta hollandi- või inglise keele 
kursusest. See on e-õppe vormis. Kui 
teil tekkis huvi või teil on küsimusi, 
siis palun kontakteeruge Charlie 
tugiteenusega/supportsiga.



        @CharlieworksEU 

        @Charlieworks.EU

        Charlie works 

WWW.CHARLIEWORKS.EU


