
Якщо Ви хочете записатися на співбесіду з представником одного 
з цих агентств з працевлаштування чи з одним з працівників 
інстанції Orionis, відправте електронною поштою запит з вашими 
контактними даними на адресу: 
werkgeversdienstverlening@orioniswalcheren.nl. 

@

Інформація щодо роботи та пошуку роботи

Робота в Нідерландах
Інформацію щодо роботи в Нідерландах, Ви можете знайти на 
веб-сайті:
https://www.werk.nl/werkzoekenden/eu/working-netherlands/jobs/
На веб-сайті: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/
bedragen-minimumloon/bedragen-minimumloon-2022 Ви можете 
знайти інформацію про законодавчо встановлений мінімальний 
розмір заробітної плати в Нідерландах. 

Самостійний пошук роботи 
Ви можете шукати роботу на веб-сайтах, на яких відкриті вакансії, 
таких як, наприклад: https://www.indeed.jobs/
Ви також можете звернутись до агентств з працевлаштування.

Допомога при пошуку роботи 
Державна інстанція Orionis Walcheren може допомогти Вам 
в пошуках роботи. В приміщенні Orionis Walcheren кожного 
тижня є присутніми представники різноманітних агентств з 
працевлаштування, а саме: 
• Vakmasters (вакансії в галузі будівництва та технології)вівторок 

(непарні тижні) з 9:00 год. до 12:00 год.
• Actief Werkt! (вакансії в галузі прибирання, виробництва, 

адміністративних послуг та логістики)середа з 9:00 год. до 
12:00 год. 

• Tempo Team (вакансії в галузі виробництва, логістики та 
адміністративних послуг)
четвер з 9:00 год. до 12:00 год.
Tempo Team (vacatures o.a. in de productie, logistiek, administra-
tie), donderdag van 9:00 uur tot 12:00 uur aanwezig.



Інформація про роботу, якщо Ви 
знайшли роботу  

Якщо Ви знайшли роботу
Якщо Ви отримуєте допомогу на проживання через інстанцію 
Orionis Walcheren, і Ви починаєте працювати, Вам необхідно 
повідомити про це інстанцію Orionis Walcheren та надати їй 
копію вашого трудового договору.
Це можна зробити електронною поштою на адресу: oekrai-
ne@orioniswalcheren.nl. Ви можете також віддати таку копію 
адміністратору рецепції нашого офісу.    

З 1-го числа  наступного місяця, виплата  допомоги буде 
припинена.
Розмір заробітної плати при цьому не має значення: виплата 
допомоги на проживання завжди припиняється, якщо у 
Вас є власні доходи. Члени сім’ї, які не мають роботи, 
продовжуватимуть отримувати допомогу.   

У Вас ще є запитання?
Ви завжди можете звернутись до інстанції Orionis Walcheren 
за адресою:
Oostsouburgseweg 10                                                              
4382 NH Vlissingen                                                                  
Наш офіс є відкритим з понеділка до п’ятниці з 08:15-16:30 
год.

Ви також можете до нас зателефонувати. Ви можете 
звертатись в наш Центр контакту з клієнтами (Klant Con-
tact Centrum) з понеділка до п’ятниці з 08:00-17:00 год. за 
номером телефону 0118-432700.
mer 0118-432700.


