Lista FB werkzoeken:

Daniel Josephus Jittastraat 2-B
5042MX Tilburg
www.pomocholandia.nl
info@pomocholandia.nl
tel. 0618978200

Nazwa Grupy
Tilburg – Pracuje(aktywni)

Link do FB
https://www.facebook.com/groups/tilburgpracujeaktywni/about

Praca w Holandii - oferty pracy bez znajomości języka angielskiego
Praca w Holandii od zaraz - oferty pracy oraz oferty pracowników

https://www.facebook.com/groups/331697223906152
https://www.facebook.com/groups/pracawholandiiodzaraz

Praca w Holandii. Stawki minimum 12e brutto! Niższe zostaja

https://www.facebook.com/groups/659313188196507

Praca W Holandii - www.KoloDomu.nl

https://www.facebook.com/groups/wnlpraca

- POLACY W HOLANDII - ( oferty pracy , ogłoszenia i inne )

https://www.facebook.com/groups/402132113970675

Praca w Holandii

https://www.facebook.com/groups/pracaholandii

Praca w Holandi bez języka

https://www.facebook.com/groups/380647792306141

Aby zwiększyć Twoje szanse na holenderskim rynku pracy Pomoc Holandia może Ci pomóc napisać profesjonalne CV i list motywacyjny w języku holenderskim lub
angielskim. Nasze CV tworzymy wg standardów UWV i Sociale Zaken.
Potrzebujesz wsparcia związanego z zasiłkiem dla bezrobotnych w Holandii? (wnioskowanie, trwanie, transfer) – zapraszamy do kontaktu.
Organizujemy różnego rodzaju szkolenia i warsztaty dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Praca w Holandii - Grupa jest zaadresowana do osób, które chcą wyjechać do pracy na
terenie Holandii.

https://www.facebook.com/groups/1305045036176140

Budowlańcy w Holandii

https://www.facebook.com/groups/2117473521903162

Praca w Holandii i Belgii- legalne oferty

https://www.facebook.com/groups/460153854760145

Praca w Holandii z E&A

https://www.facebook.com/groups/pracawholandiiEA

Oferty Praca Holandia Vacatures- Job offers

https://www.facebook.com/groups/1653673684897149

PRACA W HOLANDII

https://www.facebook.com/groups/oudekaas/

ZZP OGŁOSZENIA ZLECENIA PRACA OFERTA BANEN AANBIEDEN WERK

https://www.facebook.com/groups/1804997456418558/

ZZP/A1 PRACA SZUKAM / OFERUJE ZGŁASZANIE NIEUCZCIWYCH FIRM / PŁATNIKÓW –
poszukiwanie i oferty pracy dla zzp

https://www.facebook.com/groups/349015848928136/

PRACA w HOLANDII - BELGII – NIEMCZECH

https://www.facebook.com/groups/1306256522757818/

Oferty NL//Praca Holandia

https://www.facebook.com/groups/412737752622375/

Pracuj.nl

https://www.facebook.com/groups/1599621030349564/

PRACA w HOLANDII

https://www.facebook.com/groups/168225367090626/

Polacy w Holandii: Polen in Nederland

https://www.facebook.com/groups/2057165921012831/

Praca w Niderlandach (Holandii) - oferty pracy - dla par, grup i nie tylko.

https://www.facebook.com/groups/olexywork/

ZZP, A1, Gewerba Praca w Holandii

https://www.facebook.com/groups/401396983781792/

Aby zwiększyć Twoje szanse na holenderskim rynku pracy Pomoc Holandia może Ci pomóc napisać profesjonalne CV i list motywacyjny w języku holenderskim lub
angielskim. Nasze CV tworzymy wg standardów UWV i Sociale Zaken.
Potrzebujesz wsparcia związanego z zasiłkiem dla bezrobotnych w Holandii? (wnioskowanie, trwanie, transfer) – zapraszamy do kontaktu.
Organizujemy różnego rodzaju szkolenia i warsztaty dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Ogłoszenia i Praca w Holandii

https://www.facebook.com/groups/1392274441101599/

Praca w Niderlandach

https://www.facebook.com/groups/342617789676940/

Praca w Holandii - Najlepsze oferty

https://www.facebook.com/groups/360199701121202/

Oferty pracy Holandia

https://www.facebook.com/groups/526336157485891/

Aby zwiększyć Twoje szanse na holenderskim rynku pracy Pomoc Holandia może Ci pomóc napisać profesjonalne CV i list motywacyjny w języku holenderskim lub
angielskim. Nasze CV tworzymy wg standardów UWV i Sociale Zaken.
Potrzebujesz wsparcia związanego z zasiłkiem dla bezrobotnych w Holandii? (wnioskowanie, trwanie, transfer) – zapraszamy do kontaktu.
Organizujemy różnego rodzaju szkolenia i warsztaty dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

