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SATURS.IEVADS. 
Laipni lūdzam! Mēs esam priecīgi, 
ka esat gatavs pievienoties Charlie 
komandai! Mēs vēlamies, lai jūtaties 
kā mājās, tāpēc šajā informācijas 
ceļvedī esam uzskaitījuši noderīgu un 
interesantu informāciju par Nīderlandi 
un Charlie works.
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Lai pārliecinātos, ka Nīderlandē viss ir sakārtots pareizi, jums 
tālrunī un/vai planšetdatorā ir jālejupielādē lietotne Plan4Flex. Šajā 
lietotnē varat atrast svarīgu un praktisku informāciju par jūsu darbu, 
piemēram, darba grafiku. Lai izveidotu kontu, mēs jums nosūtām 
aktivizācijas saiti uz e-pasta adresi, kuru izmantojāt pieteikšanās 
procesam.

Laipni lūdzam Nīderlandē! Šis ir šodienas plāns:  

PLAN4FLEX.IERAŠANĀS CEĻVEDIS.

Atsvaidzināšanās un uzkodas

Plan4Flex instalēšana (ja vēl nav izdarīts)

Līguma parakstīšana

Jautājumi

Sveiciena paciņu izdalīšana

Automašīnas izsniegšana (ja piemērojams)

BSN numura saņemšana

Individuāla palīdzība ar dzīvesvietu
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Nīderlandē visu par darbu maksājam digitāli. Jūsu alga tiks 
pārskaitīta uz jūsu bankas kontu. Neaizmirstiet atvērt kontu, ja vēl 
neesat to izdarījis. Mēs, protams, vēlamies jums samaksāt! Bankas 
kontu var atvērt tiešsaistē, izmantojot Bunq. Lai to izdarītu ātri un 
vienkārši, dodieties uz www.bunq.com.

BANKAS KONTA 
PIETEIKUMS LIETOTNĒ 
BUNQ..

ALGA.
Pie Charlie works algu varat saņemt ik pēc 4 nedēļām vai katru 
nedēļu. Standartā algu saņem katru nedēļu. Jūsu alga tiks izmaksāta 
nākamās nedēļas piektdienā pēc nostrādātās darba nedēļas. Algas 
lapa būs pieejama ātrāk lietotnē Plan4Flex.

Jūsu alga būs jūsu bankas kontā piektdien, ja vien alga netiek 
pārskaitīta uz starptautisku bankas kontu. Tad līdz algas saņemšanai 
var paiet papildu darba diena.

Ja izvēlaties algu saņemt ik pēc 4 nedēļām, tad algu saņemsiet 
piektās nedēļas piektdienā, kas seko jūsu 4 darba nedēļām. 
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NEPIECIEŠAMA 
PALĪDZĪBA?

CHARLIE SUPPORTS
Ir vairāki veidi, kā sazināties ar Charlie atbalstu:
• E-pasts uz support@charlieworks.eu
• Zvans uz +31 (0) 71 528 0859
• Čats vai tīmekļa veidlapa www.charlieworks.eu
• Facebook @CharlieworksEU
Charlie atbalsts ir pieejams darba dienās no plkst. 5.00 līdz 21.00.

Ja jūs nevarat strādāt, jūs varat piezvanīt Charlie atbalstam uz +31 
(0) 71 528 0859. Tas jāizdara slimības pirmajā dienā un vismaz vienu 
stundu pirms darba sākuma. Par slimību var ziņot tikai pa tālruni.

ĀRKĀRTAS SITUĀCIJA
Ja esat steidzamā vai dzīvībai bīstamā situācijā, zvaniet uz tālruni 
112. Šis ir galvenais policijas, ugunsdzēsības dienesta un ātrās 
palīdzības ārkārtas situācijas numurs.

POLICIJA (NAV STEIDZAMI)
Ja vēlaties runāt ar policiju, taču tā nav ārkārtas situācija, jūs varat 
zvanīt uz 0900-8844. Jums liks nosaukt dzīvesvietas pilsētu, un pēc 
tam jūs savienos ar pareizo nodaļu.

ĀRSTA APMEKLĒJUMS (NAV STEIDZAMI)
Ja vēlaties apmeklēt ārstu, taču tas nav steidzami, jūs varat apmeklēt 
ģimenes ārstu. Šie ārsti nestrādā nedēļas nogalēs. Ja jums ir 
sūdzības par veselību, kas nevar gaidīt pēc nedēļas nogales, zvaniet 
neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. Katrā pilsētā tiem ir 
atšķirīga vieta, taču vairumā gadījumu tie atrodas slimnīcās. 
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TRANSPORTS.

DEGVIELAS KARTE.

CHARLIE WORKS KARTE.

Nīderlandē ir dažādi transporta veidi. Strādājot pie Charlie works, 
ceļš uz darbu vienmēr ir bez maksas! Ja dzīvojat 10 kilometru 
attālumā no darba vietas, jūs varat izmantot kādu no velosipēdiem, 
kas atrodas pie mājas. Ja darba vieta atrodas tālāk par 10 
kilometriem no jūsu dzīvesvietas, jūs varat izmantot kādu no mūsu 
automašīnām. Nīderlandē darba automašīnu ir iespējams izmantot 
arī privātām vajadzībām. Tas ir iespējams, ja maksājat obligātos 
papildu nodokļus. Vēlaties uzzināt vairāk? Plašāku informāciju varat 
lūgt savam darba konsultantam.

Degvielas karte ir karte, kuru var izmantot, lai uzpildītu automašīnu 
par Charlie works līdzekļiem. Degvielas karti var izmantot tikai 
TOTAL degvielas uzpildes stacijās, un tai vienmēr jāatrodas 
automašīnā. Degvielas kartes limitu nosaka attālums braucienam 
uz darba vietu. Lejupielādējiet lietotni TOTAL un atrodiet tuvāko 
TOTAL degvielas uzpildes staciju.  
https://www.total.nl/tankstations-services/download-de-total-app

Ikviens saņem Charlie works karti. Šī karte mums ļauj reģistrēt 
braukšanu transportlīdzekļos. Tā mēs vienmēr zinām, kurš, kad un 
kur brauca. Uzņēmējdarbībai un privātām vajadzībām nobrauktie 
kilometri vienmēr tiek nodalīti, to nosaka Belastingdienst. To var 
uztvert kā individuālu kilometru reģistrāciju, lai novērstu papildu 
nodokļu saistības. Braucienu varat reģistrēt, nospiežot pogu 
kilometriem, kurus izmantojat privātām un darba vajadzībām.
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VELOSIPĒDI.

ĀTRUMA IEROBEŽOJUMI 
SATIKSMĒ.

Pie mājām ir pieejami velosipēdi. Velosipēdu izmantošanai ir šādi 
noteikumi un nosacījumi:
• Nelielus remontus var veikt darbinieki. Piemēram, nomainīt 

tukšu riepu vai salabot vaļīgu ķēdi. Charlie works pārliecinās, ka 
pie visām mājām ar velosipēdiem ir pieejami pumpji un riepu 
labošanas komplekti.

• Par velosipēdu defektiem ziņojiet Charlie atbalstam. Nosūtiet 
e-pastu uz supports@charlieworks.eu. Cheapassbikes.nl 
velosipēdu nomainīs 2 darba dienu laikā.

The speed limit that applies can be found on the signs next to and 
above the road. Keep a close eye on this, because the speed limits 
differ. 

• Motorway: during the day (06.00 – 19.00 hours) the speed limit 
is 100 km/h. During the night (19.00 – 06.00 hours) on some 
highways the speed limit is 120 km/h or 130 km/h 

• Highway: speed limit 100 km/h
• Provincial road: speed limit 80 km/h
• City road: speed limit 50 km/h
• Residential area: speed limit 30 km/h
• Private residential area: speed limit 15 km/h
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PAMATA VĀRDI.
DUTCH SLOVAKENGLISH HUNGARIANPOLISH LATVIAN

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

Labrīt, 
labdien, 
labvakar

Lūdzu

Paldies

Vai es varu 
saņemt…?
Es nerunāju
holandiešu valodā.

Uz redzēšanos

Labu apetīti

Atvainojiet/piedodiet 

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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NODERĪGI ZINĀT.
IDENTIFIKĀCIJA
Nīderlandē jums ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu 
dokumentu. Ja jūs to nevarat vai nevēlaties darīt, tas tiek uzskatīts 
par noziedzīgu nodarījumu.

BSN: HOLANDIEŠU SSN, PESEL, RČ, TAJ, ITIN
Vai jūs Nīderlandē strādāsiet pirmo reizi? Jums jāpiesakās 
burgerservicenummer (BSN). BSN numurs ir unikāls personas 
numurs. Tas ir obligāts daudziem oficiāliem procesiem, piemēram, 
reģistrācijai pašvaldībā vai piesakoties veselības apdrošināšanai.
Sabiedriskais transports
Jūs varat plānot savu braucienu ar sabiedrisko transportu vietnē 
www.ov9292.nl, tur var redzēt arī izmaksas. Ir pieejama arī lietotne.

GTV AUTOBUSS
GTV autobuss piedāvā ērtus un starptautiskus pārvadājumus 
privātpersonām. Šobrīd tie darbojas Polijā, Nīderlandē, Vācijā un 
Beļģijā. Rezervējiet ceļojumu viņu mājaslapā vai izmantojot lietotni 
GTV Bus. www.gtvbus.pl.

FLITSMEISTER
Flitsmeister lietotne nodrošina reāllaika satiksmes informāciju, 
piemēram, satiksmes kameras vai sastrēgumus. Jūs saņemsiet 
paziņojumu, kad tuvosieties satiksmes/ātruma kamerai vai ja 
brauksiet pārāk ātri zonā, kurā ir stingras ātruma pārbaudes. 
Flitsmeister arī ļauj noskaidrot, kur ir sastrēgumi, un, ja jums nav 
izdevies no tā izvairīties, tas parāda, kāpēc stāvat uz vietas un cik ilgi 
tas turpināsies.

ĒDIENA PIEGĀDE
Vietnē www.thuisbezorgd.nl jūs varat atrast ēdienus pasūtīšanai 
no restorāniem jūsu apkārtnē. Pica, hamburgeri un turku kebabi - 
ikviens atradīs kaut ko sev.

FITNESA CENTRI
Nīderlandē ir vairāki lieli fitnesa centri:
• Basic Fit:   152 vietas,  www.basic-fit.com
• Fit For Free:  88 vietas,  www.fitforfree.nl
• Anytime Fitness:  63 vietas,  www.anytimefitness.nl

KARAĻA DIENA
27. aprīlī, Karaļa dienā, viss kļūst oranžs. Šie ir oficiāli svētki, un 
daudzos gadījumos cilvēkiem tiek piešķirta brīvdiena. Saskaņā ar 
tradīciju Nīderlandes karaliskā ģimene apmeklē kādu Nīderlandes 
pilsētu, un visā valstī notiek vairāki mūzikas festivāli un krāmu tirdziņi. 
Ja Karaļa diena iekrīt svētdienā, tā tiek svinēta sestdienā.

OFICIĀLĀS BRĪVDIENAS NĪDERLANDĒ
Nīderlandē ir vairākas svētku dienas, piemēram, Lieldienas, Karaļa 
diena un Ziemassvētki. Šie datumi var mainīties katru gadu. Datumus 
var apskatīt šajā mājaslapā: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/officiele-
feestdagen.
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1. Holandieši ir ļoti atvērti, tāpēc ir ierasts, ka cilvēki uz ielas 
sveicinās. Jums nav jābūt aizdomīgam, ja kāds svešinieks jūs 
sveicina vai sāk ar jums runāt.

2. Holandieši lielākoties ir diezgan tieši. Viņi augstu vērtē 
atsauksmes un novērtē, ja tās ir skaidras. Tas nozīmē, ka kritikas 
sniegšana un saņemšana ir pavisam normāla, un no tā nav 
jāizvairās.

3. Nīderlandē daudzas lietas notiek pēc iepriekšēja pieraksta. 
Piemēram, ir normāli piezvanīt pirms ciemošanās vai došanās uz 
vakariņām.

4. Holandiešiem patīk teikt un saņemt komplimentus. Tas viņiem 
sniedz atzinības sajūtu un liek justies pārliecinātiem.

5. Holandieši svešiniekus, paziņas un kaimiņus uzrunā neformāli 
(“je” un “jij”). Savukārt vecākus cilvēkus uzrunā formālā formā 
(“u”). 

“Tā kā jūs tagad esat mūsu komandas daļa, mēs vēlamies, lai jūsu 
pirmās dienas paiet labi. Tāpēc mēs esam izstrādājuši tiešsaistes 
kursu ar nosaukumu Iesaistīšanās. Tajā jūs tiksiet iepazīstināts ar 
mūsu uzņēmumu, Charlie komandu un jūs saņemsiet skaidrojumus 
par pagaidu nodarbinātības jomu, kā arī dažādajām nozarēm, kurās 
mēs piedāvājam strādāt. Kurss ir izstrādāts tā, lai jūs justos gaidīts 
un lai pirmās aizraujošās nedēļas pie Charlie works būtu vieglākas. 
Nekādu eksāmenu, tikai iespēja iepazīt mūs.  
www.academy.charlieworks.eu”

      KULTŪRAS 
ATŠĶIRĪBU PIEMĒRI.

IESAISTĪŠANĀS.

  

WWW.ACADEMY.
CHARLIEWORKS.EU 
Pie Charlie works jums ir iespēja 
attīstīties. Mēs piedāvājam uz darbu 
orientētas apmācības. Tāpat jums ir 
iespēja apgūt holandiešu vai angļu 
valodu. Kursi notiek e-apmācībā. Ja esat 
ieinteresēts vai jums ir kādi jautājumi, 
lūdzu, sazinieties ar Charlie atbalstu.



        @CharlieworksEU 

        @Charlieworks.EU

        Charlie works 

WWW.CHARLIEWORKS.EU


