
 
 
 
House of Work'e hoş geldiniz* 
House of Work*'te çalışmaya gelmeniz harika! 
 
Öncelikle, House of Work*'ün aşağıdaki iş bulma kurumlarının ortak adı olduğunu size açıklamak isteriz: 
• EG Personel Hizmetleri B.V. 
• Horti Job B.V. 
• 2Gether People B.V. 
• ICE Agency B.V. 
• Westflex Personel Hizmetleri B.V. 
• Westflex Services B.V. 
• FlexWorx! İş bulma kurumu B.V. 
 
Bu, bu belgede House of Work* adını okuduğunuzda, yukarıdaki geçici iş bulma kurumlarından biri anlamına 
gelir. 
House of Work* kapsamına giren geçici istihdam şirketleri, güvenilir esnek çalışmanın damgasını taşıyan sektör 
kuruluşu ABU'ya bağlıdır! İyi bir işveren olarak, House of Work* için çalışmaya başlamadan önce sizi birkaç 
konuda bilgilendirmek istiyoruz. 
 
Bu mektupta sizi şu konularda bilgilendiriyoruz: 
• Çalışmak ve ödüllendirmek 
• Konut 
• Ulaşım 
• Hollanda'da Kayıt 
• Sağlık Sigortası 
 
Çalışmak ve ödüllendirmek 
Hollanda'ya gelmeden önce, genellikle tam olarak hangi müşteri için çalışacağınızı bilemeyiz. 
İşe başlamadan hemen önce şirket, pozisyon, nitelikler, çalışma saatleri ve ücret hakkında kesin bilgi 
alacaksınız. 
İş ağırlıklı olarak üretim, paketleme ve yeniden paketleme, teknik ve tarım sektöründe olacaktır. En yaygın 
işlevler genel, üretim ve genel işlevlerdir. 
Bunun için ilk ödeme, tatil ücreti ve tatil günleri hariç, saat başına brüt 11,16 € ile 11,75 € arasındadır. 13 hafta 
üzerinden ölçülen ortalama çalışma süresi en az 30 saat olacaktır. İlk hafta(lar)da bu daha az olabilir. 
 
Konut 
House of Work*'te çalışmaya gelirseniz, kendi konutunuza bakma veya House of Work*'ün size sunabileceği 
konutlardan yararlanma seçeneğine sahipsiniz. House of Work*'ten konut kullanmayı seçerseniz, bu prensipte 
maksimum 3 yıllık bir süreye tabidir. (kısa süreli ve orta süreli konaklama) 3 yıllık sürenin sonunda Hollanda'ya 
aşina olduğunuz ve konutu kendiniz ayarlayabileceğiniz varsayılır. Tabii ki konaklama yerinizi daha önce 
kendiniz ayarlamayı seçebilirsiniz. 
House of Work* aracılığıyla konaklama için, oda tipine bağlı olarak haftalık 112,00 € ile 140,00 € arasında 
ödeme yaparsınız. Bu masraflar, mevzuat ve yönetmeliklere tabi olarak maaşınızdan kesilecektir. Anlayacağınız 
gibi konutlarımızda yaşam ve ev kuralları geçerlidir. Bu kurallar evde ve kullanım için sizinle yaptığımız 
sözleşmede bulunabilir. 
 
House of Work* tarafından sağlanan tüm konutlar SNF sertifikalıdır. Kalite işareti hakkında daha fazla bilgi için 
şu adrese gidin: https://www.normeringflexwonen.nl/. Şikayetler için House of Work* tarafından belirlenen bir 
irtibat kişisine başvurabilirsiniz. Şikayeti tatmin edici bir şekilde çözemezsek, bu web sitesiyle de iletişime 
geçebilirsiniz. 



 
 
Barınma işini kendiniz hallediyorsanız, evinizden çalışacağınız şirkete olan mesafeyi hesaba katmanız önemlidir. 
Bir kiralama acentesi veya bir konut derneği aracılığıyla kendi konutunuzu ayarlayabilirsiniz. Bununla ilgili daha 
fazla bilgiyi internette bulabilirsiniz. 
 
Ulaşım 
House of Work*, istenirse işe gidip gelmenizi organize eder. Hollanda'da bu mesafeyi 10 kilometrelik bir 
yarıçap içinde bisikletle kat etmek adettendir. İstenirse, bunlar House of Work* tarafından depozito ödenmesi 
karşılığında sağlanabilir.Bu düzenleme, konutla kendiniz ilgileniyorsanız da geçerlidir. 
 
Hollanda'da Kayıt 
Hollanda'da çalışan herkesin bir Vatandaş Hizmet Numarası (BSN) olması gerekir. Henüz bir BSN'niz yoksa, 
Yerleşik Olmayanlar Kaydı'na (RNI) kaydolurken aynı anda bir BSN edinebilirsiniz. Dilerseniz bu konuda size 
destek verebiliriz. RNI'ye kayıt olmak bir zorunluluktur. 
Hollanda'da dört aydan fazla kalmayı planlıyorsanız veya dört ay sonra hala Hollanda'da kalıyorsanız, Temel Kişi 
Kaydı'na (BRP) kaydolmanız gerekir. 
Bununla ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: 
• Bulgarca: www.abu.nl/добре дошли 
• İngilizce: www.abu.nl/welcome 
• Macarca: www.abu.nl/udvozoljuk 
• Letonca: www.abu.nl/laipnilugti 
• Litvanca: www.abu.nl/sveiki 
• Polonca: www.abu.nl/witamy 
• Portekizce: www.abu.nl/bem-vindo 
• Rumence: www.abu.nl/bunvenit 
• Slovakça: www.abu.nl/vitajte 
• İspanyolca: www.abu.nl/bienvenido 
• Çekçe: www.abu.nl/vitejte 
 
BRP'ye kayıtlıysanız, belediye aracılığıyla Hollandaca kurslarını takip etmek için çeşitli seçenekler vardır. 
Bununla ilgili bilgileri belediyenizin web sitesinde bulabilirsiniz. 
 
Sağlık Sigortası  
Hollanda'da çalışıyorsanız, Hollanda (Temel) Sağlık Sigortası yaptırmak zorundasınız. Size bunu House of Work* 
aracılığıyla yapma fırsatı sunuyoruz. Hollandzorg ile toplu sağlık sigortası yaptırıyoruz, bu sigorta ile çalışırken 
yasal olarak herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Maliyeti haftalık 33,51 €'dur. Ayrıca başka bir sağlık sigorta 
şirketi aracılığı ile kendi sağlık sigortanızı yaptırmayı da seçebilirsiniz. Bu durumda bize sağlık kartınızın veya 
poliçenizin bir kopyasını göstermelisiniz. Sağlık masrafları için sigortalı olup olmadığınızı kontrol etmemiz 
gerekmektedir. 
 
Hem işe alım sürecinde hem de istihdam sırasında hizmetlerimizle ilgili şikayetler, iş 
koçunuza/koordinatörünüze veya info@HouseofWork.nl aracılığıyla bildirilebilir. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi 
personel rehberimizde bulabilirsiniz. 
 
 
Bu belgeyi imzalayarak şunları beyan edersiniz: 
• Bu bilgiyi bu çalışmaya başlamadan çok önce aldınız. 
• İşveren olarak gönüllü olarak House of Work*'ü seçtiniz 
• İşe alım sürecinde herhangi bir şekilde ve kimseden herhangi bir iltimas talep edilmemiştir. 
• Barınma şeklinizi ve sunulan sağlık sigortasından yararlanıp yararlanmayacağınızı gönüllü olarak seçebildiniz. 


