
Angajare în Olanda prin DB Work!

Procesul de angajare în Olanda nu a fost niciodată mai ușor! Îți dorești un loc de muncă sigur și 
stabil în Olanda? DB Work are pentru tine o varietate de posturi disponibile în domeniul naval, 
industrial, logistic, dar și în cel al construcțiilor.

DB Work este una dintre cele mai cunoscute agenții de mediere și plasare a forței de muncă în 
străinătate. Activând pe piața din România încă din 2014, DB Work a devenit una dintre cele 
mai de încredere companii de acest tip, recrutând peste 1500 de persoane calificate și 
necalificate pentru colaboratorii noștri internaționali.

 Ce înseamnă procesul de angajare în Olanda?

Cu siguranță te-ai întrebat și tu, măcar o dată, ce presupune obținerea unui loc de muncă în 
străinătate și cum te poți angaja rapid și ușor în afara țării. Ei bine, procesul de angajare în 
Olanda este mai simplu decât ai crede!

Tot ce trebuie să faci este să te interesezi despre locurile de muncă disponibile la DB Work fie 
pe pagina de Facebook DB Work ro, fie pe www.dbwork.ro. Să verifici dacă corespunzi 
cerințelor jobului și să aplici.

Cum poți aplica?
● Suni sau trimiți un mesaj pe WhatsApp la unul din numerele de telefon:

1. 0737000555 -  Cătălin
2. 0726141022 -  Simona 
3. 0749106450, 0726707560 - Anca 
4. 0790684891, 0790684872 - Georgiana 
5. 0732014350 - Ioana

● Sau trimiți CV-ul tău la job@dbwork.com

Sau mai simplu decât atât!
Completezi acest formular (click AICI) și ulterior vei fi contactat de către recrutorii noștri pentru 
a-ți prezenta oferta de muncă care ți se potrivește.

https://dbwork.jobs/ro
https://docs.google.com/forms/d/1ZmmBBD7RefCU3hk1GQX7KqBtI8qbt-CqUMW4SLonFQM/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1ZmmBBD7RefCU3hk1GQX7KqBtI8qbt-CqUMW4SLonFQM/viewform?edit_requested=true
mailto:job@dbwork.com
http://www.dbwork.ro/
https://www.facebook.com/dbworkRO


Angajare în Olanda prin DB Work. Beneficiile angajatului

DB Work le oferă profesioniștilor săi numeroase beneficii la angajare, precum:
- Cazare asigurată, echipată complet, cu utilități incluse
- Transport internațional până în Olanda
- Mașină de serviciu pentru a te putea deplasa rapid 
- Contractul de muncă este 100% legal conform legilor olandeze
- Asigurarea medicală de sănătate va fi inclusă în contractul de muncă
- Suport asigurat din partea membrilor DB Work în orice moment pentru orice problemă 

apărută

Dacă vrei să afli mai multe informații legate de beneficiile pe care ți le oferim în urma procesului 
de angajare în Olanda, ți-am pregătit aici un clip video ce conține mai multe detalii. 

Care sunt domeniile de angajare în Olanda?

DB Work oferă persoanelor cu sau fără experiență, posibilitatea de a-și începe o nouă carieră în
străinătate. Avem disponibile o varietate mare de locuri de muncă pe diverse domenii. 

Domeniul Naval
Dacă ești o fire dedicată și înțelegi foarte bine procesul prin care o navă este construită de la 0 
sau de câtă atenție este nevoie pentru a repara o navă, atunci acest domeniu este pentru tine! 

Meserii disponibile în domeniul naval:
● Fitter
● Lacatus Naval
● Sudor Naval 
● Vopsitori
● Tamplari
● Mecanici Navali
● Electricieni Navali 

Aplică AICI pentru un job în domeniul naval.

Domeniul industrial

Dacă ești o persoană care nu se teme de condițiile de muncă din industria grea, atunci 
domeniul industrial ți se potrivește ca o mănușă! Avem o gamă largă de joburi disponibile: 
pentru tine: 

● Sudori
● Lăcătuși
● Electricieni
● Tâmplari

https://docs.google.com/forms/d/1ZmmBBD7RefCU3hk1GQX7KqBtI8qbt-CqUMW4SLonFQM/viewform?edit_requested=true
https://www.youtube.com/watch?v=kwNy1-dQisw


● Instalatori
● Operatori industriali

Aplică AICI pentru un job în domeniul industrial.

Domeniul logistic
Dacă îți dorești un domeniu unde poți crește și te poți dezvota profesional atunci logistica este, 
cu siguranță, varianta care ți se potrivește. Suntem în permanență în căutare de personal 
pentru pozițiile: 

● operator depozite
● Stivuitoriști

Aplică AICI pentru un job în domeniul logistic.

Domeniul construcțiilor

Dacă și tu ești de acord cu faptul că o fundație stabilă este principalul lucru care determină 
rezistența și durabilitatea unei țări, atunci acest domeniu este pentru tine! Alătură-te echipei 
noastre de profesioniști ca:

● Demolator
● Tâmplar

 
Aplică AICI pentru un job în domeniul logistic.

Cum pot deveni angajat DB Work?

Lasă-ne cât mai multe informații despre tine și despre experiența ta profesională completând 
acest formular, iar recrutorii noștri te vor contacta cu oferta de muncă potrivită abilităților tale.

https://docs.google.com/forms/d/1ZmmBBD7RefCU3hk1GQX7KqBtI8qbt-CqUMW4SLonFQM/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1ZmmBBD7RefCU3hk1GQX7KqBtI8qbt-CqUMW4SLonFQM/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1ZmmBBD7RefCU3hk1GQX7KqBtI8qbt-CqUMW4SLonFQM/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1ZmmBBD7RefCU3hk1GQX7KqBtI8qbt-CqUMW4SLonFQM/viewform?edit_requested=true

