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OBSAH.ÚVOD. 
Vitaj! Sme radi, že si sa rozhodol 
pripojiť k tímu Charlie! Chceme, aby 
si sa cítil takmer ako doma. Preto sme 
do tejto informačnej príručky zahrnuli 
niekoľko potrebných a zábavných 
informácií o Holandsku a fungovaní 
Charlie works. 
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Ak chceš, aby Ti v Holandsku všetko fungovalo ako hodinky, musíš 
si do svojho telefónu alebo tabletu stiahnuť aplikáciu Plan4Flex. 
V nej ľahko nájdeš všetky dôležité a praktické informácie o svojej 
práci, napríklad harmonogram práce či zmien. Na vytvorenie účtu Ti 
pošleme aktivačný odkaz na Tvoju e-mailovú adresu, ktorú si použil 
pri registrácii u nás.

Vitaj v Holandsku, toto je náš dnešný plán:

PLAN4FLEX.PLÁN DŇA NÁSTUPU.

Osviežiš sa a posilníš sa sendvičom

Nainštaluješ si Plan4Flex (ak si tak ešte neurobil)

Podpis zmluvy

Otázky a odpovede

Uvítacie balíčky

Auto (ak sa Ťa týka)

Osobné odprevadenie do vášho ubytovania

Žiadosť o číslo BSN (číslo občianskej služby alebo číslo 
sociálneho zabezpečenia)
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V Holandsku vyplácame všetko, čo súvisí s prácou, digitálne. Tvoja 
mzda bude teda prevedená na Tvoj bankový účet. Nezabudni si 
otvoriť účet, ak si tak ešte neurobil. Pretože  naším cieľom je naozaj 
Ti zaplatiť odpracovanú mzdu! V Bunq si môžeš otvoriť účet online 
okamžite, navštív www.bunq.com.

ZRIADENIE ÚČTU A JEHO 
ČÍSLO CEZ BUNQ.

MZDA.
V Charlie Works môžeš dostávať mzdu vyplatenú za 4 týždne alebo 
za týždeň. Štandardom je týždenná platba. Tvoja mzda bude 
prevedená na bankový účet v týždni nasledujúcom po ukončení 
Tvojho pracovného týždňa v predchádzajúci piatok. Tvoja výplatná 
páska však už môže byť dostupná v aplikácii Plan4Flex aj skôr. V 
piatok však bude Tvoja mzda na Tvojom bankovom účte. Ak je Tvoja 
mzda prevádzaná na zahraničný účet, prevod môže trvať o jeden 
pracovný deň navyše, kým bude suma pripísaná priamo na Tvoj 
bankový účet.

Ak si sa rozhodol pre 4-týždennú mzdu, výplata Tvojej mzdy 
prebehne vždy v 5. týždni nasledujúcom po 4-týždennom výplatnom 
termíne v piatok.
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     POTREBUJEŠ  
POMOC?
CHARLIE SUPPORTS
Existuje niekoľko spôsobov, ako kontaktovať podporu spoločnosti 
Charlie: 
• Pošli email na supports@charlieworks.eu
• Zavolaj +31 (0) 71 528 0859
• Chat alebo formulár na webstránke www.charlieworks.eu
• Facebook @CharlieworksEU
Podpora spoločnosti Charlie supports je k dispozícii v pracovných 
dňoch od 5:00 do 21:00.

Ak nemôžeš prísť do práce, musíš zavolať na podporu Charlie 
Support na +31 (0) 71 528 085. Musíš tak urobiť v prvý deň choroby, 
najmenej hodinu pred začiatkom práce. Telefonicky na Charlie 
Support je možné oznámiť iba chorobu a následnú absenciu. 

POHOTOVOSŤ (NALIEHAVÝ STAV)! 
V prípade urgentnej alebo život ohrozujúcej situácie volaj na linku 
112. Polícia, hasiči a záchranná služba sú v prípade vážnych situácií 
prepojení práve na tomto čísle. 

POLÍCIA (NIE NALIEHAVÝ STAV)
Ak si želáš porozprávať sa s políciou, ale nie je to urgentná záležitosť, 
zavolaj na číslo 0900-8844. Budeš prepojený podľa Tvojho bydliska.

NÁVŠTEVA LEKÁRA (NIE NALIEHAVÝ STAV)
Ak potrebuješ navštíviť lekára, ale nie je to urgentné, môžeš navštíviť 
praktického lekára. Zvyčajne neordinujú cez víkendy. Ak máš 
čokoľvek, čo nemôže počkať do pondelka, môžeš zavolať ordináciu 
praktického lekára mimo ordinačných hodín (huisartsenpost). Pre 
každý región je to zvyčajne iná lokalita, väčšinou sa jedná o veľké 
nemocnice. 
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DOPRAVA.

PALIVOVÁ KARTA.

KARTA CHARLIE WORKS.

V Holandsku existuje niekoľko možností prepravy. Dochádzanie 
do práce je u Charlieho vždy zadarmo! Bývaš vo vzdialenosti do 
10 km od svojej práce? Môžeš použiť jeden z našich bicyklov, 
ktoré sú k dispozícii v Tvojom ubytovaní. Je Tvoja práca vzdialená 
viac ako 10 km od miesta bydliska? Dáme Ti k dispozícii jeden 
z našich automobilov. V Holandsku existujú takisto nariadenia o 
používaní pracovného automobilu na súkromné účely, je to zákonom 
stanovená platba k požadovanej základnej platbe. Chceš sa o 
tom dozvedieť viac? Požiadaj svojho pracovného kouča o ďalšie 
informácie!

Palivová karta je karta na tankovanie na náklady Charlie Works. 
Palivová karta Charlie works môže byť použitá iba na čerpacích 
staniciach TOTAL a nachádza sa vždy vo vozidle. Limit palivovej karty 
sa určuje na základe vzdialenosti dochádzania. Stiahni si aplikáciu 
TOTAL a nájdi vo svojom okolí najbližšiu čerpaciu stanicu. 
https://www.total.nl/tankstations-services/download-de-total-app 

Každý získava kartu Charlie Works. Karta umožňuje registrovať cesty 
vo vozidlách. Vďaka použitiu karty je vždy zrejmé, kto aké jazdy 
absolvoval. Pracovné a súkromné kilometre sú oddelené, čo je 
povinné na základe nariadenia daňových úradov. Predstav si to ako 
záznam o ceste na súkromné účely, aby si zabránil ďalším platbám 
dane. Cestu je možné zaregistrovať pomocou príslušného tlačidla 
pre Tvoje súkromné a pracovné cesty. 
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BICYKEL.

MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ 
V CESTNEJ PREMÁVKE.

Bicykle sú k dispozícii v ubytovaní. Pre používanie bicykla platia 
určité pravidlá:
• Drobné opravy musí vykonať dočasný pracovník. Patrí sem 

defekt pneumatiky alebo spadnutá reťaz bicykla. Spoločnosť 
Charlie works poskytuje cyklistické pumpy a súpravy na opravu 
pneumatík v každej obytnej štvrti, kde sú zaparkované bicykle.

• V prípade poškodenia bicykla, prosím, nahlás túto udalosť 
spoločnosti Charlie support. Pošli e-mail na adresu  
supports@charlieworks.eu. Cheapassbikes.nl vymení bicykel  
do 2 pracovných dní.

Maximálna povolená rýchlosť je uvedená na značkách pozdĺž a nad 
cestou. Sleduj ich naozaj pozorne, pretože jednotlivé rýchlosti sa líšia.

• Diaľnica: v Holandsku platí počas dňa (6:00 - 19:00) maximálna 
rýchlosť 100 km/h. Večer a v noci (19:00 - 6:00) môžeš na 
niektorých diaľniciach jazdiť rýchlosťou 120 km/h alebo 130 km/h

• Diaľnica: maximálna rýchlosť 100 km/h
• Hlavná provinčná cesta: maximálna rýchlosť 80 km/h
• Bežná cesta: maximálna rýchlosť 50 km/h
• Prímestská obývaná oblasť: maximálna povolená rýchlosť 30 km/h
• Obytná oblasť: maximálna rýchlosť 15 km/h
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HOLANDSKY SLOVENSKYANGLICKY MAĎARSKYPOĽSKY UKRAJINSKY

ZÁKLADNÉ SLOVÍČKA.

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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   ČO BY SI MAL VEDIEŤ.
IDENTIFIKÁCIA OSOBY
V Holandsku si povinný kedykoľvek preukázať svoju totožnosť. Ak nie 
si schopný alebo nechceš, je to trestný čin.

BSN: HOLANDSKÉ RČ
Ak budeš pracovať v Holandsku prvýkrát, musíš požiadať o číslo 
služieb občanovi (BSN). Číslo BSN je jedinečné osobné číslo. 
Okrem toho je povinné pri mnohých úradných aktoch, napríklad 
pri registrácii na magistráte alebo prihlasovaní sa na zdravotné 
poistenie.

VEREJNÁ DOPRAVA
Môžeš si naplánovať svoju cestu s www.ov9292.nl, náklady sa 
zobrazia priamo pri plánovači. K dispozícii je tiež aplikácia.

FLITSMEISTER 
Aplikácia Flitsmeister Ti poskytuje informácie o premávke v reálnom 
čase, dozvieš sa nielen, kde je umiestnený radar, ale aj dopravné 
zápchy. Keď sa priblížiš k mobilnému radaru alebo rýchlostnému 
radaru alebo ak náhodou prekračuješ rýchlosť počas kontroly 
priemernej rýchlosti, systém Ti odošle varovanie. Flitsmeister Ťa 
informuje o dopravných zápchach a ak si už náhodou v nej, dozvieš 
sa dôvod dopravnej zápchy a ako dlho bude asi trvať. 

FITNESCENTRÁ
V Holandsku existuje niekoľko veľkých reťazcov fitnescentier:
• Basic-Fit:   152 pobočiek www.basic-fit.com 
• Fit For Free:  88 pobočiek www.fitforfree.nl 
• Anytime Fitness:  63 pobočiek www.anytimefitness.nl 

DONÁŠKA JEDLA 
Jedlo si môžeš objednať v pridružených reštauráciách v okolí na 
adrese www.thuisbezorgd.nl. Od pizze a hamburgerov až po turecké 
dönery.

KINGS’ DAY – DEŇ KRÁĽA
27. apríla zasvieti celé Holandsko na Kráľovský deň oranžovou 
farbou. Ide o oficiálny sviatok a poväčšine majú obyvatelia voľno. 
Kráľovská rodina navštívi nejaké holandské mesto a v celej krajine sa 
koná veľa festivalov a blších trhov. Ak 27. apríl pripadne na nedeľu, 
tento sviatok sa bude sláviť v sobotu.

OFICIÁLNE ŠTÁTNE SVIATKY V HOLANDSKU 
V Holandsku existuje niekoľko oficiálnych sviatkov, ako sú Veľká 
noc, Deň kráľa a Vianoce. Dátumy sa môžu počas roka líšiť. 
Over si dátumy online: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/officiele-
feestdagen.
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1. Holanďania sú veľmi otvorení a je zvykom zdraviť okoloidúcich na 
ulici. Nemusíš byť teda absolútne podozrievavý, ak Ťa pozdraví 
niekto neznámy alebo sa Ti len tak prihovorí.

2. Holanďania sú vo všeobecnosti veľmi priami. Veria, že je dôležité 
dostávať spätnú väzbu a chcú, aby bola čo najjasnejšia. Dávanie 
alebo prijímanie spätnej väzby (pozitívnej aj negatívnej) je preto 
veľmi bežné, neexistuje spôsob, ako ho obísť.

3. V Holandsku funguje veľa vecí na základe dohody. Napríklad je 
zvykom najskôr zavolať, ak sa chceš u niekoho zastaviť na kávu 
alebo si bol pozvaný na obed či večeru.

4. Holanďania radi rozdávajú a prijímajú komplimenty. Prináša im to 
určitý pocit ocenenia a radi sa prezentujú ako sebavedomí. 

5. Holanďania tiež oslovujú cudzincov, známych a susedov výrazmi 
„je“ a „jij“, neformálnou formou „ty“. „U“, zdvorilá forma „vy“, 
sa často používa u ľudí starších ako si Ty.

Keďže si teraz súčasťou nášho tímu, chceme sa ubezpečiť, že 
Tvoje prvé dni dopadnú naozaj dobre. Preto sme vyvinuli online 
Onboarding kurz (Kurz pri nástupe do práce). Spoznáš našu 
spoločnosť, tím Charlie a vysvetlíme Ti, ako funguje systém 
dočasného zamestnania a rôzne odvetvia, v ktorých ponúkame 
prácu. Kurz je navrhnutý tak, aby si sa cítil vítaný a aby si sa počas 
prvých týždňov v Charlie works dostal do tej správnej pracovnej 
pohody. Nie je to žiadna skúška, iba šanca, ako nás lepšie spoznať. 
www.academy.charlieworks.eu

      PRÍKLADY 
KULTÚRNYCH ROZDIELOV.

NÁSTUP DO PRÁCE.
  

WWW.ACADEMY.
CHARLIEWORKS.EU 
V Charlie works budeš mať príležitosť 
naďalej sa rozvíjať a rásť. Ponúkame 
školenie zamerané na konkrétnu 
pozíciu. Budeš mať tiež príležitosť 
navštevovať kurz holandského alebo 
anglického jazyka vo forme e-learningu. 
V prípade záujmu alebo akýchkoľvek 
otázok kontaktuj priamo podporu 
spoločnosti Charlie.



        @CharlieworksEU 

        @Charlieworks.EU

        Charlie works 

WWW.CHARLIEWORKS.EU


