Informatie over werken, werk zoeken
Werken in Nederland

Informatie over werken in Nederland vindt u op de website:
werk.nl/werkzoekenden/eu/working-netherlands/jobs
Via de website rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon vindt u
informatie over het wettelijke minimumloon in Nederland.

Zelf werk zoeken

U kunt vacatures zoeken via vacaturewebsites, bijvoorbeeld via
indeed.jobs
U kunt ook contact opnemen met een uitzendbureau.

Hulp bij het zoeken naar werk

Orionis Walcheren kan helpen met het vinden van werk. Op het kantoor
van Orionis Walcheren zijn wekelijk verschillende uitzendbureaus aanwezig:
• Vakmasters (vacatures in de bouw en techniek), dinsdag (oneven
weken) van 9:00 uur tot 12:00 uur aanwezig
• Actief Werkt! (vacatures o.a. in de schoonmaak, productie, administratie, logistiek), woensdag van 9:00 uur tot 12:00 uur aanwezig.
• Tempo Team (vacatures o.a. in de productie, logistiek, administratie),
donderdag van 9:00 uur tot 12:00 uur aanwezig.

@

Aanmelden voor een gesprek?

Stuur een e-mail naar
werkgeversdienstverlening@orioniswalcheren.nl.

Informatie over werken, als u werk
heeft gevonden
Als u werk heeft gevonden

Krijgt u leef- en woongeld van Orionis Walcheren? En gaat u werken? Dan moet u dat aan Orionis Walcheren doorgeven en een kopie
van uw arbeidsovereenkomst inleveren.
Dat kan per e-mail via oekraine@orioniswalcheren.nl Afgeven bij de
receptie van ons kantoor kan ook.
Per de 1e dag van de volgende maand stopt dan uw leef- en woongeld.
De hoogte van het inkomen is daarbij niet van belang: het leefgeld
en woongeld stopt altijd als u eigen inkomen heeft. Voor gezinsleden die niet werken blijft het leefgeld en woongeld gewoon doorlopen.

Een zorgverzekering

Als u gaat werken hebt u geen recht meer op gratis zorg. U moet
dan een basis zorgverzekering afsluiten. Dat is iedereen die in Nederland werkt verplicht.
Via de website zorgwijzer.nl/zorgvergelijker/english kunt u bekijken
welke zorgverzekering het beste bij u past.
Als u een zorgverzekering heeft afgesloten, kunt u Zorgtoeslag
aanvragen bij de Belastingdienst. Informatie over Zorgtoeslag kunt
u vinden via de website van de Belastingdienst: belastingdienst.nl/
toeslagen.

Hebt u nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Orionis Walcheren
Oostsouburgseweg 10
4382 NH Vlissingen
Ons kantoor maandag t/m vrijdag tussen 08:15-16:30 uur geopend
U kunt ook bellen. Het Klant Contact Centrum is van maandag t/m
vrijdag bereikbaar tussen 08:00-17:00 uur op telefoonnummer
0118-432700.

