
 
 

Bine ați venit la House of Work* 
 
E minunat că veniți să lucrați pentru House of Work*! 
 
În primul rând, am dori să vă explicăm că House of Work* este numele colectiv al următoarelor 
companii de muncă temporară: 

• EG Personeelsdiensten B.V. 

• Horti Job B.V. 

• 2Gether People B.V. 

• ICE Agency B.V. 

• Westflex Personeelsdiensten B.V. 

• Westflex Services B.V. 

• FlexWorx! Uitzendbureau B.V.        
  

Acest lucru înseamnă că, dacă citiți numele House of Work* în acest document, acesta se referă la 
una dintre agențiile de muncă temporară menționate mai sus.  
 
Agențiile de muncă temporară care fac parte din House of Work* sunt afiliate la organizația 
sectorială ABU, semnul distinctiv al muncii flexibile de încredere! Ca un bun angajator, dorim să vă 
informăm despre o serie de lucruri înainte de a începe să lucrați pentru House of Work*. 
 
În această scrisoare vă informăm despre: 

• Muncă și remunerare 

• Cazare 

• Transport și cazare 

• Înregistrare în Țările de Jos 

• Asigurare de sănătate 
 
Muncă și remunerare 
Înainte de a veni în Olanda, de multe ori nu știm exact cu ce client veți lucra. 
Veți primi informații exacte despre companie, funcție, calificări, program de lucru și remunerație 
chiar înainte de a începe munca. 
Activitatea se va desfășura în principal în sectoarele de producție, de ambalare, tehnic și agricol. Cele 
mai frecvente funcții sunt funcțiile de producție și generale.  
Remunerația inițială va fi cuprinsă între 11,16 și 11,75 euro brut pe oră, fără indemnizație de 
concediu și zile libere. Durata medie a timpului de lucru, măsurată pe parcursul a 13 săptămâni, va fi 
de cel puțin 30 de ore. În prima sau primele săptămâni, acest lucru poate fi mai puțin. 
 
Cazare 
Dacă veniți să lucrați pentru House of Work*, aveți posibilitatea de a vă aranja propria cazare sau de 
a folosi cazarea pusă la dispoziție de House of Work*. În cazul în care alegeți să folosiți o locuință 
oferită de House of Work*, aceasta este în principiu pentru o perioadă de maximum 3 ani. După 
această perioadă de 3 ani, se presupune că v-ați familiarizat suficient de bine cu Olanda și că vă 
puteți asigura singur locuința. Desigur, puteți alege să vă aranjați propria locuință mai devreme.  
Pentru cazarea prin House of Work* plătiți între 112,00 și 140,00 euro pe săptămână, în funcție de 
tipul de cameră. Aceste costuri vor fi deduse din salariul dumneavoastră în conformitate cu legile și 
reglementările în vigoare. După cum veți înțelege, în cazarea noastră se aplică reguli de viață și de 



 
 
casă. Aceste reguli pot fi găsite în casă și în acordul pe care îl încheiem cu dumneavoastră pentru 
utilizare. 
 
Toate locuințele furnizate de House of Work* sunt certificate SNF. Pentru mai multe informații 
despre marca de calitate, accesați: https://www.normeringflexwonen.nl/ . Pentru reclamații, vă 
puteți adresa unei persoane de contact desemnate de House of Work*. În cazul în care nu reușim să 
rezolvăm reclamația în mod satisfăcător, puteți, de asemenea, să accesați acest site web.   
Dacă vă aranjați propria locuință, este important să țineți cont de distanța de la domiciliu la 
compania unde veți lucra. Puteți să vă găsiți singur o locuință prin intermediul unei agenții de 
închiriere sau al unei asociații de locuințe. Mai multe informații pot fi găsite pe internet. 
 
Transport 
Dacă doriți, House of Work* vă va organiza deplasarea la și de la locul de muncă. În Țările de Jos, 
este obișnuit să parcurgeți această distanță cu bicicleta pe o rază de 10 km. Dacă doriți, House of 
Work* vi le poate pune la dispoziție în schimbul plății unui depozit. 
 
Înregistrare în Țările de Jos 
Toți cei care lucrează în Țările de Jos trebuie să aibă un număr de serviciu pentru cetățeni (BSN). 
Dacă nu aveți încă o diplomă de bacalaureat, o puteți obține în același timp cu înscrierea în Registrul 
nerezidenților (RNI). Dacă doriți, vă putem sprijini în acest sens. Înregistrarea în RNI este o obligație.  
Dacă intenționați să rămâneți în Țările de Jos pentru o perioadă mai mare de patru luni sau dacă veți 
rămâne în Țările de Jos după patru luni, sunteți obligat să vă înregistrați în Registrul de bază al 
persoanelor (BRP).  
Veți găsi mai multe informații despre acest lucru aici:  

• Bulgară: www.abu.nl/добре дошли 

• Engleză: www.abu.nl/welcome 

• Maghiară: www.abu.nl/udvozoljuk  

• Letonă: www.abu.nl/laipnilugti  

• Lituanian: www.abu.nl/sveiki  

• Poloneză: www.abu.nl/witamy  

• Portugheză: www.abu.nl/bem-vindo  

• Română: www.abu.nl/bunvenit  

• Slovacă: www.abu.nl/vitajte  

• Spaniolă: www.abu.nl/bienvenido  

• Cehă: www.abu.nl/vitejte 
 
Există diverse posibilități de a urma cursuri de olandeză prin intermediul municipalității 
dumneavoastră, dacă sunteți înregistrat în BRP. Puteți găsi informații în acest sens pe site-ul web al 
municipalității dumneavoastră.  
 
  



 
 
Asigurare de sănătate 
Dacă lucrați în Țările de Jos, sunteți obligat să încheiați o asigurare de sănătate olandeză (de bază). 
Vă oferim posibilitatea de a face acest lucru prin intermediul House of Work*. Avem o asigurare 
colectivă de sănătate cu Hollandzorg, cu această asigurare nu aveți nicio franșiză. Costurile sunt de 
33,51 EUR pe săptămână. De asemenea, puteți alege să vă încheiați propria asigurare de sănătate cu 
orice altă casă de asigurări de sănătate. În acest caz, trebuie să ne prezentați o copie a cardului sau a 
poliței de asigurare de sănătate. Acest lucru se datorează faptului că trebuie să stabilim dacă sunteți 
asigurat pentru costurile de asistență medicală. 
 
 
Reclamațiile cu privire la serviciile noastre, atât în procesul de recrutare, cât și în timpul angajării, 
pot fi raportate la consilierul/coordonatorul dvs. de muncă sau prin intermediul info@House of 
Work*.nl. Mai multe informații în acest sens pot fi găsite în ghidul nostru pentru personal. 
 
Prin semnarea acestui document, declarați că: 
 

• Ați primit aceste informații cu mult înainte de începerea acestei angajări. 

• Ați ales în mod voluntar House of Work* ca angajator. 

• Niciun serviciu de retur sub orice formă sau de către oricine a fost solicitat în procesul de 
recrutare 

• Ați ales în mod liber modul în care veți fi cazat și dacă veți beneficia sau nu de asigurarea de 
sănătate oferită. 

 
 
 


