
ласкаво просимо

інформація
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ЗМІСТ.ВСТУП. 
Ласкаво просимо! Ми раді дізнатися, 
що ви приєднались до Team Charlie 
(команди Чарлі)! Ми хочемо, щоб 
ви почували себе краще, ніж 
удома. Ось чому ми включили 
необхідну та цікаву інформацію про 
Нідерланди, і Charlie works в цьому 
інформаційному посібнику.
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Щоб правильно організувати все в Нідерландах, вам потрібно 
завантажити додаток Plan4Flex на свій телефон та/або планшет. 
Тут ви можете легко знайти всю важливу та практичну 
інформацію про вашу роботу, наприклад графік роботи. Для 
створення акаунту ми надішлемо посилання для активації на 
електронну адресу, за якою ви зареєструвались у нас.

Ласкаво просимо до Нідерландів, ось сьогоднішній розклад:

PLAN4FLEX.КАРТА ПРИБУТТЯ.

Освіжитися і з’їсти бутерброд

Встановити Plan4Flex (якщо ви ще цього не зробили)

Підписання контракту

Сесія запитань та відповідей

Привітальні пакети

Автомобіль (якщо є)

Подання заявки на присвоєння номеру BSN (номер 
служби соціального захисту або номер соціального 
страхування)

Особистий супровід до Вашого помешкання
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У Нідерландах ми виплачуємо все, що стосується роботи, по 
безготівці. Тож ваша зарплата буде внесена на ваш рахунок. 
Не забудьте відкрити рахунок, якщо ви цього ще не зробили. 
Тому що ми хочемо мати можливість вам заплатити! У Bunq 
ви можете швидко відкрити рахунок в Інтернеті, перейдіть на 
www.bunq.com.

ЗАЯВА НА НОМЕР 
РАХУНКУ ВІД BUNQ.

ЗАРОБІТНА ПЛАТА.
На карту Charlie works ви можете отримувати зарплату за 4 
тижні або за тиждень. Стандарт – щотижнева оплата. Ваша 
зарплата буде перерахована в банк в п’ятницю наступного 
(після робочого) тижня. Вашу платіжну квитанцію часто вже 
видно в додатку Plan4Flex. Однак ваша зарплата буде на 
вашому банківському рахунку в п’ятницю. Якщо ваша зарплата 
перераховується на іноземний рахунок, це може зайняти один 
додатковий робочий день, перш ніж вона перейде на ваш 
банківський рахунок.

Якщо ви обрали зарплату за 4 тижні, виплата зарплати завжди 
відбуватиметься в п’ятницю на 5-му тижні після 4-тижневої 
роботи.
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     ВАМ ПОТРІБНА 
ДОПОМОГА?
CHARLIE SUPPORTS
Є кілька способів зв’язатися із службою підтримки Charlie:
• Електронний лист на supports@charlieworks.eu
• Телефонуйте +31 (0) 71 528 0859
• Чат або веб-форма на www.charlieworks.eu
• Facebook @CharlieworksEU
Служба підтримки Charlie доступна в робочі дні з 5:00 до 21:00.

Якщо ви не можете прийти на роботу, ви повинні 
зателефонувати до служби підтримки Charlie за номером 
+31 (0) 71 528 085. Це потрібно зробити в перший день 
хвороби, принаймні за годину до початку роботи. Тільки якщо 
ви захворіли, Ви можете зателефонувати за цим номером до 
служби підтримки Charlie supports.

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ!
У разі виникнення невідкладної ситуації або ситуації, що 
загрожує життю, зателефонуйте за номером 112. Поліція, 
пожежна охорона та швидка допомога підключаються до цього 
номера в разі серйозних ситуацій.

ПОЛІЦІЯ (БЕЗ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ)
Якщо ви хочете поговорити з поліцією, але це не терміново, 
зателефонуйте за номером 0900-8844. Вас зв’яжуть, коли ви 
скажете місце проживання.

ВІЗИТ ЛІКАРЯ (НЕ ТЕРМІНОВИЙ)
Якщо вам потрібно звернутися до лікаря, але це не терміново, 
ви можете відвідати лікаря загальної практики. Вони не 
доступні у вихідні дні. Якщо у вас є скарга, яка не може 
зачекати до кінця вихідних, ви можете зателефонувати до 
позаробочої хірургії (huisartsenpost). У кожного муніципалітету 
вони в різних місцях, але, як правило, знаходяться в лікарні.
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ТРАНСПОРТ.

ПАЛИВНА КАРТА.

КАРТА CHARLIE WORKS.

У Нідерландах є кілька варіантів транспорту. Поїздки на 
роботу в Charlie завжди безкоштовні! Ви живете в межах 
10 км від вашої роботи? Ви можете скористатися одним із 
наших велосипедів, доступних біля вашого помешкання. Ваша 
робота далі, ніж 10 км від місця проживання? Ми надаємо вам 
одну з наших машин. У Нідерландах також існують правила 
щодо приватного користування робочим автомобілем, щоб 
уникнути сплати законодавчо необхідної додаткової оплати. Ви 
хочете дізнатись більше про це? За додатковою інформацією 
зверніться до свого інструктора з працевлаштування!

Паливна карта – це карта для заправки за рахунок Charlie 
works. Карту Charlie works на паливо можна використовувати 
лише на заправках TOTAL і вона завжди знаходиться в машині. 
Ліміт паливної карти визначається виходячи з відстані від міста 
проживання до роботи. Завантажте додаток TOTAL і знайдіть 
біля себе АЗС.
https://www.total.nl/tankstations-services/download-de-total-app 

Кожен отримує карту Charlie works. Карта дозволяє 
реєструвати поїздки на транспортних засобах. Завдяки 
користуванню картою, завжди ясно, хто куди їхав. Діловий 
та приватний кілометраж розділені, це є обов’язковим для 
податкових органів. Це як особистий запис про подорож, 
щоб запобігти сплаті додаткового податку. Подорож 
можна зареєструвати кнопкою для приватного та ділового 
кілометражу.
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ВЕЛОСИПЕД.

МАКСИМАЛЬНА 
ШВИДКІСТЬ РУХУ.

За місцем проживання можна взяти напрокат велосипеди. Для 
користування велосипедом застосовується ряд правил:
• Дрібний ремонт повинен виконувати тимчасовий 

працівник. Сюди входить спущена шина або ланцюг, 
що відірвався від велосипеда. Charlie Works пропонує 
велосипедні насоси та набори для ремонту шин у кожному 
житловому місці, де стоять велосипеди.

• У разі дефектів велосипеда, будь ласка, повідомте 
про це в службу підтримки Charlie Support. Надішліть 
електронний лист на support@charlieworks.eu.                              
Cheapassbikes.nl обміняє велосипед протягом 2 робочих 
днів.

Максимальне обмеження швидкості вказано на знаках вздовж 
дороги та на ній. Пильно стежте за цим, оскільки швидкості 
руху різняться.

• Автомагістраль: у Нідерландах максимальна швидкість 100 
км/год застосовується протягом дня (6:00–19:00). Ввечері 
та вночі (з 7 вечора до 6 ранку) на деяких автомагістралях 
дозволяється їхати зі швидкістю 120 км/год

• Автострада: максимальна швидкість 100 км/год
• Головна провінційна дорога: максимальна швидкість  

80 км/год
• Звичайна дорога: максимальна швидкість 50 км/год
• Приміська зона: обмеження швидкості 30 км/год
• Житлова зона: максимальна швидкість 15 км/год
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НІДЕРЛАНДСЬКОЮ СЛОВАЦЬКОЮ АНГЛІЙСЬКОЮ УГОРСЬКОЮ ПОЛЬСЬКОЮ УКРАЇНСЬКОЮ 

ОСНОВНІ ВИРАЗИ.

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

Вітаю!

Доброго ранку, 
Доброго дня, 
Доброго вечора

Будь ласка

Дякую

Можна мені...?
  

Я не розмовляю 
нідерландською

До побачення

Смачного!

Пробачте!

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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КОРИСНО ЗНАТИ.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ
У Нідерландах ви зобов’язані бути в змозі показати посвідчення 
особи в будь-який час. Якщо ви не можете або не хочете цього 
зробити – це кримінальне правопорушення.

BSN: ГОЛЛАНДСЬКИЙ ITIN
Якщо ви працюєте в Нідерландах вперше, ви повинні подати 
заявку на присвоєння номеру служби соціального захисту 
(BSN). Номер BSN – це унікальний персональний номер. Крім 
того, це є обов’язковим для багатьох офіційних актів, таких 
як реєстрація в муніципалітеті або подання заяви на медичне 
страхування.

ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ
Ви можете спланувати свою подорож на www.ov9292.nl, 
вартість буде відображена. Також є додаток.

FLITSMEISTER 
Додаток Flitsmeister надає вам інформацію про дорожній рух 
у режимі реального часу від камер швидкості до заторів. Ви 
отримаєте попередження при наближенні до мобільної або 
стаціонарної камери швидкості, або якщо ви перевищуєте 
швидкість під час перевірки середньої швидкості. Flitsmeister 
підкаже вам, де є затори, і якщо ви не змогли уникнути затору, 
додаток назве причину черги і скільки часу вона займе її 
проходження.

СПОРТЗАЛИ
У Нідерландах є ряд великих мереж тренажерних залів:
• Basic-Fit:   152 адреси www.basic-fit.com 
• Fit For Free:  88 залів www.fitforfree.nl 
• Anytime Fitness:  63 залів на сайті www.anytimefitness.nl 

ДОСТАВКА ЇЖІ
Ви можете замовити їжу в афілійованих ресторанах 
цього району на веб-сайті www.thuisbezorgd.nl. Від піци та 
гамбургерів до турецької шаурми.

KINGS’ DAY
27 квітня Нідерланди стають помаранчевими до Дня короля 
(Конінгсдаг). Це офіційне свято, і в багатьох випадках у людей 
буде вихідний. Королівська сім’я відвідує голландське місто, і 
по всій країні проводиться безліч фестивалів та ярмарків. Якщо 
27 квітня припадає на неділю, День короля буде відзначатися в 
суботу.

ОФІЦІЙНІ СВЯТКОВІ ДНІ В НІДЕРЛАНДАХ
У Нідерландах є низка офіційних свят, таких як Великдень, 
День короля та Різдво. Дати можуть різнитися кожного року. 
Перевірте дати в Інтернеті:  www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/officiele-
feestdagen.
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1. Голландці дуже відкриті і прийнято вітати перехожих на 
вулиці. Тож не дивуйтесь, якщо незнайома людина вітається 
або говорить з вами.

2. Голландці, як правило, прямі. Вони вважають, що важливо 
отримувати відгуки і хочуть, щоб вони були якомога 
чіткішими. Тому критика – цілком нормальне явище, і це ніяк 
не можна обійти.

3. У Нідерландах багато речей відбувається за попередньою 
домовленістю. Наприклад, прийнято спершу 
зателефонувати перед тим, як зайти до когось на каву чи на 
трапезу.

4. Голландці люблять робити і отримувати компліменти. Це 
дає їм почуття вдячності, і вони люблять випромінювати 
впевненість у собі.

5. Голландці також звертаються до незнайомих людей, 
знайомих та сусідів із «je» та «jij», випадковою формою «ти». 
“U”, ввічлива форма «ти», часто використовується для людей 
старшого віку.

Оскільки ви стали частиною нашої команди, ми хочемо 
переконатись, що ваші перші дні пройшли добре. Ось чому ми 
розробили онлайновий курс Onboarding. Ви познайомитесь 
із нашою компанією, Team Charlie, і отримаєте пояснення 
щодо галузі тимчасової зайнятості та різних секторів, в яких 
ми пропонуємо роботу. Курс призначений для того, щоб ви 
почували себе приємно і щоб вам було спокійно протягом 
перших захоплюючих тижнів на Charlie works. Це не іспит, 
просто шанс познайомитись з нами. 
www.academy.charlieworks.eu

      ПРИКЛАДИ КУЛЬТУРНИХ 
ВІДМІННОСТЕЙ.

ПОЧАТОК РОБОТИ.  

WWW.ACADEMY.
CHARLIEWORKS.EU
У Charlie works ви продовжите 
розвиток та професійний зріст. Ми 
пропонуємо професійне навчання. 
У вас буде можливість пройти курс 
нідерландської або англійської 
мови. Курс буде доступний у формі 
електронного навчання. Якщо 
ви зацікавлені або у вас виникли 
запитання, будь ласка, зв’яжіться з 
Charlie supports.



        @CharlieworksEU 

        @Charlieworks.EU

        Charlie works 

WWW.CHARLIEWORKS.EU


