
Pentru DMjob, munca temporară înseamnă de fapt munca cu oamenii. Nu doar pentru 
că ne dorim să facem o potrivire bună, ci mai ales pentru că ni se par foarte importante 
contactul personal și o bună organizare. Vizăm întotdeauna o colaborare pe termen lung 
și comunicăm cu claritate și deschidere (în două limbi). La urma urmelor, onestitatea ține 
cel mai mult. 

DMjob, în calitatea sa de agenție de plasare a forței de muncă temporare în domeniul 
tehnic din cadrul grupului DM, are circa 50 de ani de experiență în intermedierea de lu-
crători tehnici calificați și s-a specializat în servicii pentru construcții navale, industria 
construcțiilor, construcții de yachturi, construcții de containere, și industrie. Grupul DM 
are în serviciul său, pe lângă lucrători temporari olandezi și PFA-uri, aproape 100 de lu-
crători tehnici străini.

DMjob este partenerul tău din străinătate pentru muncă în regim flexibil în domeniul 
tehnic! 

Vrei să muncești în străinătate? 
Rentează să lucrezi în Țările de Jos prin DMjob! 

Ești calificat în domeniul tehnic, îți place o provocare nouă și cauți ceva potrivit de lucru pe 
termen lung, în Țările de Jos, pentru că acolo sunt mai multe oportunități. Ți-ar plăcea să lu-
crezi pentru mai multe întreprinderi, și, dacă se poate, pe proiecte diferite. Dar îți dorești în 
primul rând o organizație de încredere. Până la urmă, îți părăsești casa și familia pentru mai 
mult timp, ca să lucrezi în Țările de Jos. 

De aceea cauți un partener care să aranjeze totul pentru tine, de exemplu o locuință bună și 
transport propriu. Și vrei de asemenea ca de a doua zi după ce ajungi să poți începe munca, 
având documentele necesare (număr BSN, asigurare de sănătate, certificat VCA), pentru că 
până la urmă de aceea te afli acolo!
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Vrei să muncești în străinătate? 
Rentează să lucrezi în Țările de Jos prin DMjob! 
Vrei să muncești în străinătate? 
Rentează să lucrezi în Țările de Jos prin DMjob! 
Vrei să muncești în străinătate? 

Îți oferim certitudini și calitatea serviciilor prestate, și chiar mai mult de atât. 
Nu degeaba operăm în conformitate cu Codul ABU pentru Condiții Corecte de Muncă 
pentru Lucrători Imigranți și Carta ABU pentru Recrutare Echitabilă a lucrătorilor 
imigranți. Accesează: dmjob.nl/abu



Waarom kiezen voor DMzzp?

De ce rentează colaborarea cu DMjob? 

√ Peste 50 de ani de cunoaștere și experiență în domeniul tehnic (metalurgic).

√ Rețea foarte extinsă de potențiali beneficiari, acces la cele mai bune întreprinderi.

√ Slujbe pe termen mai lung, cu posibilitatea, la finalul acestora, de angajare ca PFA prin 
societatea noastră cooperativă.

√ Contract de muncă temporară în limba maternă.  

√ Plata salariului săptămânal, în conformitate cu legislația și reglementările în vigoare (CCM),
cu achitarea salariului net (după scăderea tuturor elementelor deductibile și a costurilor, spre 
exemplu pentru cazare și asigurarea medicală).

√ Salariu și sporuri conforme cu piața, indemnizație de concediu, pensie și, dacă este cazul, 
indemnizație de boală.

√ Acumularea de sporuri procentuale pentru zilele de concediu.

√ Cazare de calitate (certificată SNF – Fundația pentru Normarea Locuințelor pentru Lucrători 
Flexibili), inclusiv wi fi și cablu TV.   

√ Transport propriu (mașină DMjob sau 0,19 euro per km, dacă folosiți mașina personală).

√ În medie o dată la 3 luni `învoire de mers acasă`, suportată și aranjată de DMjob (bilet de 
întoarcere) sau indemnizație de 125 euro per deplasare, la folosirea mașinii personale. 

√ Îndrumare din momentul sosirii (pentru muncă, dar și personală, dacă este necesar).  

√ Echipament de protecție personală gratuit.

√ Atenție acordată formării și dezvoltării.

√ Partener de încredere.

Alegeți de aceea DMjob! 

Sunați la 0031 (0)180 645450 sau 
trimiteți un e-mail la info@dmjob.nl
pentru a stabili o întâlnire cu unul din 
consultanții noștri.
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