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TURINYS.ĮVADAS. 
Sveiki! Mes džiaugiamės, kad Jūs 
esate čia ir kad būsite Charlie 
Komandos dalimi! Norime, kad Jūs 
jaustumėtės kaip namuose, todėl 
šiame informaciniame vadove mes 
išvardinome kai kurią reikalingą ir 
linksmą informaciją apie Olandiją ir 
“Charlie works”. 
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Norėdami būti įsitikinę, kad Nyderlanduose viskas yra tinkamai 
paruošta, Jūs turite atsisiųsti  Plan4Flex Aplikaciją į savo telefoną ir 
(arba) planšetinį kompiuterį. Šioje aplikacijoje galite rasti praktinės 
informacijos apie savo darbą, tokios, kaip Jūsų darbo grafikas. Tam, 
kad sukurti paskyrą, mes Jums atsiųsime aktyvavimo nuorodą į el. 
pašto adresą, kurį naudojote registruodamiesi pas mus. 

Sveiki atvykę į Nyderlandus. Štai šios dienos planas:  

PLAN4FLEX.ATVYKIMO ŽEMĖLAPIS.

Atsigaivinimas ir sumuštinio valgymas

Įdiegti Plan4Flex (jei dar to nepadarėte)

Pasirašyti sutartį

Klausimai

Sveikinimo paketų išdalinimas 

Automobilio išdavimas (jei taikoma)

BSN numerio gavimas

Asmeninė pagalba apgyvendinant
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Nyderlanduose, viską, kas susiję, su darbu mes apmokame 
skaitmeniniu būdu. Jūsų atlyginimas bus pervestas į Jūsų banko 
sąskaitą. Nepamirškite susikurti sąskaitą, jei to dar nepadarėte. Mes, 
savaime suprantama, norime turėti galimybę Jums sumokėti! Galite 
atidaryti banko sąskaitą internetu su Bunq. Eikite į www.bunq.com, 
kad greitai ir lengvai tai sutvarkytumėte.

PARAIŠKA BUNQ 
BANKO SĄSKAITAI.

ATLYGINIMAS.
Su “Charlie works” galite gauti atlyginimą kas 4 savaites arba 
kas savaitę. Dažniausiai įprasta mokėti kas savaitę. Jūsų darbo 
užmokestis bus mokamas penktadienį, praėjus savaitei po Jūsų 
darbo savaitės. Jūsų algalapis bus prieinamas prieš tai Plan4Flex 
aplikacijoje. 

Jūsų atlyginimas bus Jūsų banko sąskaitoje penktadienį, nebent 
atlyginimą reikia pervesti į tarptautinio banko sąskaitą. Tada gali 
prireikti papildomos darbo dienos, kol jį gausite.

Jei pasirinksite gauti atlyginimą kas 4 savaites, Jūs gausite savo 
atlyginimą penktadienį, sekančią penktą savaitę, po 4 darbo savaičių. 
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REIKIA PAGALBOS?
CHARLIE PALAIKYMO KOMANDA
Yra įvairių būdų kaip susisiekti su Charlie palaikymo komanda:
• El. paštu supports@charlieworks.eu
• Skambinkite +31 (0) 71 528 0859
• Rašykite arba internetinė užklausos forma www.charlieworks.eu
• Facebook @CharlieworksEU”
Charlie palaikymo komanda pasiekiama darbo dienomis nuo 05:00 
iki 21:00 valandos.

Jei negalite dirbti, galite paskambinti Charlie palaikymo komandai  
+31 (0) 71 528 0859. tai turėtų būti daroma pirmąją ligos dieną ir likus 
ne mažiau nei valandai iki darbo pradžios. Pranešti apie ligą galima 
tik telefonu.

SKUBŪS ATVEJAI! 
Jei susiduriate su skubia ar gyvybei pavojinga situacija, skambinkite 
112. Tai yra pagrindinis policijos, priešgaisrinės tarnybos ir greitosios 
medicinos pagalbos numeris. 

POLICIJA (NESKUBU)
Jei norite pasikalbėti su policija, bet tai nėra skubi situacija, galite 
skambinti numeriu 0900-8844. Jūsų bus paprašyta įvardyti savo 
gyvenamosios vietos miesto pavadinimą, paskui būsite sujungti su 
atitinkamu skyriumi. 

APSILANKYMAS PAS GYDYTOJĄ (NESKUBU)
Norint apsilankyti pas gydytoją, neskubos atveju, tuomet galite 
apsilankyti pas bendrosios praktikos gydytoją. Šie gydytojai nedirba 
savaitgaliais. Jei turite sveikatos nusiskundimų, kurie negali palaukti 
per savaitgalį, Jūs turėtumėte skambinti gydytojo greitosios 
pagalbos skyriui. Kiekviename mieste jos yra skirtingose vietovėse, 
nors daugelyje atvejų - ligoninėse.
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TRANSPORTAS.

KURO KORTELĖ.

CHARLIE WORKS KORTELĖ.

Nyderlanduose yra įvairių transporto būdų. Su “Charlie works” 
kelionė į darbą ir atgal yra visada nemokama! Jei gyvenate 10 
kilometrų atstumu nuo savo darbo, galite naudoti vieną iš mūsų 
namuose esančių dviračių. Jei Jūsų darbas yra toliau nei 10 kilometrų 
nuo Jūsų gyvenamosios vietos, Jūs galite naudoti vieną iš mūsų 
automobilių. Nyderlanduose savo darbo automobilį taip pat galima 
naudoti privačiai. Tai įmanoma, jei sumokėsite privalomą papildomą 
mokestinę prievolę. Ar norite sužinoti daugiau? Savo darbo 
konsultanto galite paprašyti daugiau informacijos. 

Kuro kortelė, yra kortelė, kuria galima papildyti degalus savo mašinai 
”Charlie works” sąskaita. Kuro kortelę galite naudoti tik TOTAL 
degalinėse ir ji visada yra automobilyje. Kuro kortelės limitą lemia 
kelionės iki darbo atstumas. Atsisiųskite TOTAL Aplikaciją ur raskite 
artimiausią TOTAL degalinę.  
https://www.total.nl/tankstations-services/download-de-total-app

Kiekvienas gauna “Charlie works” kortelę. Ši kortelė leidžia mums 
užregistruoti važiavimą transporto priemonėse. Tokiu būdu, visada 
žinoma kas vairavo, kada ir kur. Nuvažiuoti kilometrai verslui ir 
asmeniniai visada yra atskirti  kaip įpareigoja “Belastingdienst”. Tai 
gali būti suvokiama kaip asmeninė kilometrų registracija, kad būtų 
išvengta papildomos mokesčių prievolės. Jūs galite užregistruoti 
važiavimą mygtuko pagalba, pagal kilometrus, kuriuos važiuojate 
privačiai ir verslo tikslais.
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DVIRAČIAI.

GREIČIO 
APRIBOJIMAS EISME.

Namuose yra dviračiai. Naudojantis dviračiais reikia laikytis tam tikrų 
taisyklių ir reglamentų:
• Smulkų remontą gali atlikti darbuotojas. Pavyzdžiai yra  nuleista 

padanga arba laisva grandinė. “Charlie works” užtikrina, kad 
visuose namuose su dviračiais būtų dviračių pompos ir padangų 
remonto rinkiniai. 

• Dėl dviračio defektų praneškite  Charlie palaikymo komandai. 
El.paštu supports@charlieworks.eu. Cheapassbikes.nl pakeis 
dviratį 2 darbo dienų bėgyje.

Greičio limitą galima rasti kelio ženkluose, esančiuose kelyje. Atidžiai 
tai stebėkite, nes skiriasi greičio apribojimai. 

• Greitkelis: dienos metu (06.00 – 19.00 val.) leistinas greitis yra 100 
km/h. Naktį (19.00 – 06.00 val.) kai kuriuose greitkeliuose leistinas 
greitis yra 120 km/h arba 130 km/h 

• Greitkelis: leistinas greitis 100 km/h
• Užmiesčio kelias: leistinas greitis 80 km/h
• Miesto kelias: leistinas greitis 50 km/h
• Gyvenamoji teritorija: leistinas greitis 30 km/h
• Privati gyvenamoji teritorija: leistinas greitis 15 km/h
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PAGRINDINIAI ŽODŽIAI.
DUTCH SLOVAKENGLISH HUNGARIANPOLISH LITHUANIAN

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

Sveiki
Labas rytas,  
laba diena, 
labas vakaras

Prašau

Ačiū

Gal galėčiau gauti…?

Aš nekalbu 
olandiškai.

Viso gero

Mėgaukitės savo 

maistu

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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GERA ŽINOTI.
IDENTIFIKACIJA
Nyderlanduose privalote parodyti savo asmens tapatybės 
dokumentą. Jei negalite arba nenorite, tai laikoma nusikalstama 
veikla. 

BSN: OLANDŲ SSN, PESEL, RČ, TAJ, ITIN
Ar dirbsite Nyderlanduose pirmą kartą?Turite pateikti paraišką gauti 
“burgerservicenummer” (BSN). BSN numeris yra unikalus asmeninis 
numeris. Jis yra privalomas daugeliui oficialių procedūrų, tokių kaip 
registravimasis savivaldybėje ar kreipimasis dėl sveikatos draudimo.
Viešasis transportas
Galite planuoti savo kelionę viešuoju transportu www.ov9292.nl, taip 
pat galite pamatyti kainas. Taip pat galima naudotis aplikacija.

GTV AUTOBUSAS
GTV Autobusas siūlo patogų ir tarptautinį transportą asmenims. Šiuo 
metu jie prieinami Lenkijoje, Nyderlanduose, Vokietijoje ir Belgijoje. 
Užsisakykite kelionę jų svetainėje arba per GTV Autobusas aplikaciją 
www.gtvbus.pl.

FLITSMEISTER 
Flitsmeister Aplikacijoje pateikiama eismo situacija realiuoju laiku, 
tokia kaip eismo kameros arba automobilių kamštis. Jums bus 
pranešta kai artėjate prie eismo/greičio viršijimo kameros arba kai 
važiuojate per greitai vietovėje, kurioje yra griežtas greičio viršijimo 
patikrinimas. Flitsmeister taip pat leidžia Jums sužinoti, kur yra 
spūstis, ir jei Jums nepavyko išvengti eismo, jis nurodo, kodėl stovite 
vietoje ir kiek laiko tai užtruks. 

MAISTO PRISTATYMAS
Svetainėje www.thuisbezorgd.nl Jūs galite užsisakyti maisto iš 
esančių restoranų rajone. Pica, mėsainiai ir turkiškas  Donner, 
kiekvienas ras norimą variantą.

SPORTO CENTRAI
Nyderlanduose yra daug didelių treniruoklių centrų:
• Pagrindinė Basic Fit: 152 vietovės www.basic-fit.
• Fit For Free Nemokamai: 88 vietovės www.fitforfree.nl 
• Anytime Fitness: 63 vietovės www.anytimefitness.nl

KINGSDAY (KARALIAUS DIENA)
Balandžio 27-ąją Kingsday viskas nusidažo oranžine spalva. Tai yra 
oficiali šventė ir daugeliui atvejų žmonės gauna laisvadienį. Pagal 
tradiciją, Nyderlandų karališkoji šeima aplanko Olandijos miestą, o 
visoje šalyje vyksta keli muzikos festivaliai, blusų turgus. Jei Kingsday 
yra sekmadienis, jis švenčiamas šeštadienį.

OFICIALIOS ŠVENTĖS NYDERLANDUOSE
Nyderlanduose yra keletas valstybinių švenčių, tokių kaip 
Vėlykos, Kingsday ir Kalėdos. Šios datos gali kasmet skirtis. Datas 
pasitikrinkite šioje svetainėje: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/officiele-
feestdagen.
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1. Olandai turi atvirą požiūrį, todėl labai įprasta, kad žmonės 
su Jumis sveikinasi gatvėje. Jūs neturite būti įtarūs, kai 
nepažįstamas pasisveikina ar pradeda su Jumis kalbėtis

2. Olandai paprastai yra gana tiesmukiški. Jie vertina atsiliepimus ir 
yra dėkingi jei tai labai aišku. Tai reiškia, kad kritikuoti ir sulaukti 
kritikos yra labai normalu ir nėra jokios priežasties to vengti.

3. Nyderlanduose daugelis dalykų veikia pagal susitarimą. 
Sakysime, įprasta paskambinti prieš ką nors aplankant ar 
užsukant vakarienės.

4. Olandai mėgsta sakyti ir gauti komplimentus. Tai suteikia jiems 
dėkingumo jausmą ir leidžia jaustis užtikrintai.

5. Olandai kreipiasi į nepažįstamus žmones, pažįstamus ir kaimynus 
neformaliu būdu (‘je’ ir ‘jij’). Paprastai žmonės kreipiasi į vyresnio 
amžiaus asmenis oficialiai (‘u’).  

Kadangi dabar esate mūsų komandos dalis, norime įsitikinti, 
kad Jūsų pirmos dienos praėjo gerai. Štai kodėl mes sukūrėme 
internetinį kursą pavadinimu ”Prisijungimas”. Jūs būsite supažindinti 
su mūsų įmone, Charlie komanda, ir gausite paaiškinimą apie laikino 
įdarbinimo pramonę ir įvairias pramonės šakas, kuriose mes siūlome 
darbą. Kursas yra sukurtas tam, kad jaustumėtės laukiamas ir, kad 
palengvintume pirmąsias įdomias savaites su ”Charlie works”. 
Jokio egzamino, tik galimybė susipažinti su mumis. www.academy.
charlieworks.eu

     KULTŪRINIŲ 
SKIRTUMŲ PAVYZDŽIAI.

PRISIJUNGIMAS.

  

WWW.ACADEMY.
CHARLIEWORKS.EU 
Su “Charlie works” Jūs turite galimybę 
tobulėti. Siūlome į darbą orientuotus 
mokymus. Jūs taip pat turite galimybę 
lankyti olandų arba anglų kalbos 
kursus. Kursas yra nuotoliniu būdų. 
Jei susidomėjote arba turite klausimų, 
susisiekite su Charlie palaikymo 
komanda.



        @CharlieworksEU 

        @Charlieworks.EU

        Charlie works 

WWW.CHARLIEWORKS.EU


