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TARTALOMJEGYZÉK.BEVEZETÉS. 
Üdvözlünk! Nagyon örülünk, hogy 
csatlakoztál a Charlie csapatához! 
Szeretnénk, ha jobban otthon éreznéd 
magad, ezért összegyűjtöttünk néhány 
fontos, illetve kikapcsolódást segítő 
információt Hollandiáról és a Charlie 
munkáiról ebben az információs 
útmutatóban.
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Ahhoz, hogy Hollandiában mindent megfelelően rendezhess, 
le kell töltened a Plan4Flex alkalmazást a telefonodra és/vagy 
táblagépedre. Itt könnyen megtalálhatod a munkáddal kapcsolatos 
összes fontos és gyakorlati információt, például a munkarendedet. 
A fiók létrehozásakor aktiválási linket küldünk arra az e-mail címre, 
amelyen korábban regisztráltál nálunk.

Üdvözlünk Hollandiában, ez lesz a mai menetrend:

PLAN4FLEX.ÜTEMTERV ÉRKEZÉSKOR.

Frissülj fel, és fogyassz el egy szendvicset

Telepítsd a Plan4Flex-et (ha még nem tetted meg)

A szerződésed aláírása

Kérdések és válaszok

Üdvözlő csomagok

Autó (ha van)

Személyesen elkísérünk a szállásodra

BSN-szám (állampolgári szolgálat vagy 
társadalombiztosítási szám) igénylése
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Hollandiában digitálisan fizetünk ki mindent, ami a munkával 
kapcsolatos. Tehát fizetésedet a bankszámládra utalják. Ne felejts 
el fiókot nyitni, ha még nem tetted meg. Mert mi azt szeretnénk, 
hogy fizethessünk neked! A Bunq-nál pillanatok alatt nyithatsz online 
számlát, ehhez látogass el a www.bunq.com weboldalra.

IGÉNYELJ 
SZÁMLASZÁMOT A 
BUNQ-TÓL.

FIZETÉS.
A Charlie works-nél 4 hetente vagy hetente kapsz fizetést, a 
heti rendszerességű fizetés az általános. A fizetésedet a pénteki 
munkanapot követő héten utalják át a bankszámládra. A 
fizetési bizonylatod gyakran már korábban látható a Plan4Flex 
alkalmazásban, a fizetésed azonban pénteken érkezik a 
bankszámládra. Ha fizetésedet külföldi számlára utalják, az egy 
további munkanapot vehet igénybe, mielőtt a bankszámládon 
megjelenik.

Ha a 4 hetes fizetési ciklus mellett döntöttél, akkor kereseted 
kifizetésére mindig a 4 hetes ciklust követő 5. hét péntekén kerül sor.
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     SEGÍTSÉGRE VAN 
SZÜKSÉGED?

VÉSZHELYZET!
Sürgős vagy életveszélyes helyzet esetén kérjük, hívd a 112-es 
telefonszámot. A rendőrség, a tűzoltóság és a mentők súlyos helyzet 
esetén ezen a számon érhetők el.

RENDŐRSÉG (HA NINCS VÉSZHELYZET)
Ha szeretnél beszélni a rendőrséggel, de nem sürgős a dolog, 
kérjük, hívd a 0900-8844-es telefonszámot. A lakóhely megadásával 
tudsz kapcsolatba lépni velük.

ORVOSI ELLÁTÁS (HA NINCS VÉSZHELYZET)
Ha orvoshoz kell fordulnod, de nem sürgős, felkereshetsz 
egy háziorvost. Hétvégén nincs háziorvosi rendelés. Ha olyan 
panaszod van, amely nem várhat a hétvége végéig, hívhatod az 
ügyeletes háziorvost munkaidőn kívüli ellátásért (huisartsenpost). 
Minden településen más és más a rend, de az ügyelet általában a 
kórházakban található.

CHARLIE SUPPORTS
A Charlie ügyfélszolgálatával többféle módon lehet kapcsolatba lépni:
• Küldj e-mailt a supports@charlieworks.eu címre
• Hívd a +31 (0) 71 528 0859-es telefonszámot
• Csevegj, vagy töltsd ki a webes űrlapot a www.charlieworks.eu 

oldalon
• Facebookon: @CharlieworksEU
A Charlie ügyfélszolgálat hétköznap 5:00 és 21:00 óra között érhető el.

Ha nem tudsz dolgozni menni, akkor a +31 (0) 71 528 085-ös 
telefonszámon fel kell hívnod a Charlie supports. Ezt már a betegség 
első napján meg kell tenned, legalább egy órával a munkakezdés 
előtt. Betegség bejelentése esetén csak telefonon keresheted a 
Charlie supports.
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UTAZÁS.

ÜZEMANYAG KÁRTYA.

CHARLIE WORKS KÁRTYA.

Hollandiában számos utazási lehetőség közül lehet választani. 
A munkahelyi ingázás a Charlie-nál mindig ingyenes! 10 km-
en belül laksz a munkahelyedtől? Használhatod a szálláson 
elérhető kerékpárjaink egyikét. Munkád több mint 10 km-re 
van lakóhelyedtől? Rendelkezésedre bocsátjuk egyik autónkat. 
Hollandiában is vannak előírásai a céges autó törvényben előírt, 
kiegészítő térítés ellenében történő saját használatának. Szeretnél 
többet megtudni erről? Kérj további információt a coach-odtól!

Az üzemanyagkártya a Charlie works költségére történő tankoláshoz 
szükséges kártya. A Charlie works üzemanyagkártya csak a 
TOTAL benzinkutaknál használható, és mindig az autóban van. 
Az üzemanyag-kártya limitje az ingázás távolsága alapján kerül 
meghatározásra. Töltsd le a TOTAL alkalmazást, hogy kereshess egy 
benzinkutat a közelben.
https://www.total.nl/tankstations-services/download-de-total-app 

Mindenki kap egy Charlie works kártyát. A kártya a járműveinkben 
történő utazások nyilvántartására alkalmas. A kártya használatával 
mindig egyértelmű, hogy ki melyik utazás során vezetett. Az üzleti 
és a magán kilométerek külön vannak választva, ezt az adóhatóság 
kötelezővé teszi. Olyan ez, mint egy személyes utazási nyilvántartás, 
hogy elkerülhető legyen a további adófizetés. Az utazás egy 
gombnyomással könnyen nyilvántartható a magán- és üzleti 
kilométerek vonatkozásában.
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KERÉKPÁR.

MAXIMÁLIS SEBESSÉG A 
FORGALOMBAN.

Kerékpárok a szálláshelyen elérhetők. A kerékpár használatára 
számos szabály vonatkozik:
• A kisebb javításokat az ideiglenes munkavállalónak kell 

elvégeznie. Ez magában foglalja a gumiabroncs felpumpálását, 
vagy a kerékpárról leeső lánc visszatételét. A Charlie works 
kerékpár pumpákat és gumiabroncs-javító készleteket biztosít 
minden olyan lakóhelyen, ahol a kerékpárok parkolnak.

• A kerékpár meghibásodása esetén kérjük, jelezd ezt a Charlie 
ügyfélszolgálatán, írj e-mailt a support@charlieworks.eu címre. A 
Cheapassbikes.nl 2 munkanapon belül kicseréli a kerékpárt.

A maximális sebességkorlátok az út mentén és az út felett található 
táblákon vannak feltüntetve. Erre fokozottan figyelj, mert a 
sebességhatárok változóak.

• Autópálya: Hollandiában nappal (6:00–19:00) a maximális 
sebesség 100 km/h. Este és éjszaka (19:00-06:00) egyes 
autópályákon 120 km/h vagy 130 km/h sebességgel lehet 
haladni

• Autópálya: maximális sebesség 100 km/h
• Fő tartományi út: maximális sebesség 80 km/h
• Normál út: maximális sebesség 50 km/h
• Elővárosi terület: sebességkorlátozás 30 km/h
• Lakóövezet: maximális sebesség 15 km/h
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HOLLAND SZLOVÁKANGOL MAGYARFÉNYESÍT UKRÁN

ALAPSZAVAK. 

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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JÓ TUDNI.
SZEMÉLYAZONOSSÁG
Hollandiában bármikor kötelesek vagyunk igazolni a 
személyazonosságunkat. Ha ezt nem tudod megtenni, vagy nem 
akarod, az bűncselekmény.

BSN: A HOLLAND TAJ
Ha először dolgozol Hollandiában, állampolgári szolgálati számot 
(BSN) kell kérned. A BSN szám egyedi személyi szám. Ezenkívül 
számos hivatalos ügy esetében kötelező, például önkormányzatnál 
való regisztrációhoz, vagy egészségbiztosításhoz.

TÖMEGKÖZLEKEDÉS
Megtervezheted utazásodat a www.ov9292.nl oldalon, itt a költségek 
is megjelennek, és alkalmazás is elérhető hozzá.

FLITSMEISTER 
A Flitsmeister App valós idejű forgalmi információkat nyújt a 
sebességmérő kameráktól a dugókig. Figyelmeztetést kapsz, ha 
mobil vagy telepített sebességmérő kamerához közelítesz, vagy 
ha átlagsebesség-ellenőrzés közben száguldozol. A Flitsmeister 
megmondja, hol vannak forgalmi dugók, és ha nem tudod elkerülni 
a forgalmi dugót, akkor megosztja Veled, miért állsz a sorban, és 
mennyi időbe fog telni.

FITNESZTERMEK
Hollandiában számos nagy fitneszterem lánc található:
• Basic-Fit:   152 hely www.basic-fit.com 
• Fit For Free:  88 helyszín www.fitforfree.nl 
• Anytime Fitness:  63 helyszín www.anytimefitness.nl 

ÉTELSZÁLLÍTÁS
Ételeket rendelhetsz a környékbeli éttermekből a www.thuisbezorgd.
nl oldalon. A pizzától és a hamburgertől a török Dönerig mindent 
megtalálsz.

A KIRÁLY NAPJA
Április 27-én Hollandia narancssárgába borul a Király Napja 
alkalmából. Ez egy hivatalos ünnep, és sok esetben az emberek 
szabadnapot kapnak. A királyi család meglátogat egy holland várost, 
és számos fesztivált és kirakodó vásárt tartanak szerte az országban. 
Ha április 27. vasárnapra esik, akkor a Király Napját szombaton 
ünneplik.

HIVATALOS MUNKASZÜNETI NAPOK HOLLANDIÁBAN
Hollandiában számos hivatalos ünnep van, például a húsvét, a Király 
Napja és a karácsony. Ezek időpontjai évente eltérhetnek. Ellenőrizd 
az interneten a dátumokat: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/officiele-
feestdagen.



191918

1. A hollandok ismertek nyitott hozzáállásukról, és szokás, hogy 
az utcán köszönnek egymásnak a járókelők. Tehát nem kell 
gyanakodnod, ha egy idegen Rád köszön vagy megszólít.

2. A hollandok általában közvetlenek. Fontosnak tartják, hogy 
visszajelzést adjanak és kapjanak, továbbá szeretnek a lehető 
legegyértelműbben fogalmazni. Kritikát adni vagy kapni ezért 
teljesen normális, nincs kerülőút.

3. Hollandiában szeretnek egyeztetni az emberek programok előtt. 
Például szokás telefonálni, mielőtt találkozunk valakivel egy 
kávéra, vagy ha maradunk vacsorára.

4. A hollandok szívesen adnak és fogadnak bókokat. Ez egyfajta 
megbecsülést jelent számukra, és szeretik sugározni az 
önbizalmat.

5. A hollandok idegeneket, ismerősöket és szomszédokat is 
megszólítanak, ekkor a „je” és a „jij” szavakat, a „te” közvetlen 
alakját használják. Az „U”-t, az „Ön” udvarias formáját gyakran 
használják idősebb emberek megszólításakor.

Mivel most már Te is a csapatunk tagja vagy, szeretnénk 
megbizonyosodni arról, hogy az első napjaid jól telnek-e. Ezért 
kidolgoztunk egy online ’Onboarding’ tanfolyamot. Megismerheted 
cégünket, a Charlie csapatát, és részletes információkat kaphatsz 
az ideiglenes foglalkoztatási szektorról, ill. azokról az ágazatokról, 
amelyekben munkát kínálunk. A tanfolyam úgy van felépítve, hogy 
érezd, örömmel látunk, és hogy nyugodt lehess a Charlie works-nél 
eltöltött első izgalmas hetek során. Ez nem vizsga, csupán egy esély 
arra, hogy megismerj minket.
www.academy.charlieworks.eu

      PÉLDÁK KULTURÁLIS 
KÜLÖNBSÉGEKRE.

ÜDV A FEDÉLZETEN.
  

WWW.ACADEMY.
CHARLIEWORKS.EU 
A Charlie work-nél lehetőséged lesz 
tovább fejlődni és növekedni. Munkaorientált 
képzést kínálunk. Lehetőséged lesz holland 
vagy angol nyelvtanfolyamot is folytatni. A 
tanfolyam e-tanulás formájában lesz elérhető. 
Ha érdekel, vagy bármilyen kérdésed van, 
fordulj bátran a Charlie supports.



        @CharlieworksEU 

        @Charlieworks.EU

        Charlie works 

WWW.CHARLIEWORKS.EU


