
Kontrat imzalanması 
İşvereniniz tarafından hazırlanan fakat detaylı
bir şekilde kontrol etmemiz gereken
dökümanlar, aslında teknik olarak Hollanda
Vizeniz !

Hollanda Hakkında

Hollanda Hakkında PlatinumCard sahibi olmak.

 Özgeçmişinizin Hollanda Standartlarında düzenlenmesi
 Linkedin profilinizin düzenlenmesi
 Mülakat Eğitimleri 

Uygun işverenler 
Profilinize ve özgeçmişinize uygun işverenleri
tespit edilmesi.

İş görüşmeleri 
Kabul edilme şansınızın en yüksek olduğu
işverenler ile özenle planlanacak olan iş
görüşmeleri.

www.hollandahakkinda.com

İlk adım

İstendiği takdirde anlaşmış olduğunuz şirket sizin için Geçici Oturum vizeniz ve Çalışma izninize başvuru
yapılması aşamasında, eşinize de Çalışma vizesi için başvuru yapabilirler.

Hollanda vatandaşlığına sahip olan her bireyin ödemesi gereken vergi miktarından %30 az vergi
vermek, müthiş bir imkân. Konut ve Araç alımlarında, Sağlık ve diğer sigorta poliçelerinde ve hemen
hemen her harcamanızda bu hakka sahip olacaksınız.

Sahip olunan Türkiye Cumhuriyeti Sürücü Belgesini, bağlı bulunulan Belediyeden Hollanda Sürücü
Belgesi ile değiştirebileceksiniz.

Hollanda'da Expat olarak çalışan diğer ülkelerin vatandaşları 5 yıl süre ile Hollanda'da çalıştıktan
sonra Hollanda Vatandaşlığına başvurabilirler. Türk Vatandaşları için bu süreç daha kısa, detaylı bilgi
için danışmanlarımızla görüşünüz!

Bir takvim yılı içerisinde iki haftalık Yılbaşı tatili, üç veya dört haftalık Yaz tatili ve ülkede kutlanan
diğer günler ve bayramlar ile birlikte ortalama yedi veya 8 haftalık bir tatil hakkına sahip olacaksınız.

     Expat statüsünde (Nitelikli Göçmen) Hollanda'da yaşamak ve çalışmak mı istiyorsunuz? 

     Hollanda Hakkında PlatinumCard ile sizlerle sahip olduğumuz bilgi ve tecrübeyi paylaşıyoruz. Bu zorlu
süreci daha kolay ve daha az sıkıntılı bir hale getiriyoruz.

     PlatinumCard, sizlere sağlayacağı avantajlar sayesinde Hollanda'da iş bulma ve işe kabul edilme
hususlarında öne çıkmanıza yardımcı olacak!

     Özgeçmişinizin Hollanda Standartlarına göre düzenlenmesi, Linkedin profilinizin düzenlenmesi ve
Mülakat Eğitimleri sayesinde, Hollanda standartlarında mülakat yapabilmek artık çok kolay olacak!

      Expat olarak Hollanda'da çalışmanın avantajları
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Konsolosluk 
Türkiye'deki Hollanda Konsolosluklarından birine
Oturum izni (MVV) ve Çalışma Vizesi için başvurunuzun
yapılması.

www.hollandahakkinda.com

Hollanda Hakkında
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Geçici oturum (MVV) ve çalışma izinlerinin alınması 
Şirketiniz tarafından yapılacak başvuru ile ortalama
iki hafta içerisinde alacağınız Oturum izni ve
Çalışma Vizenize başvurunuz için gerekli evrakların
onaylanması süreci.

Taşınma
Hollanda'ya Taşınma; bu zorlu sürecin en güzel sahnesi
bu olsa gerek!

Ev Kiralama
Ev kiralandıktan sonra artık Hollanda Rüyanızı
yaşamaya başlayabilirsiniz!

Expat olarak Kayıt olmak 
Expat olarak çalışırken Expat olmanın
avantajlarından yararlanabilmek için
yaşayacağınız bölgede Belediyeye kayıt
olmanız gerekmektedir. 
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Expat olarak Kayıt olmak 
Bu süreci beraber yönetiyoruz ve kayıt işlemlerinizi tamamlıyoruz.

Sonunda Hollanda'dasınız!
Hayallerinizi yaşamaya başlayabilirsiniz. İstediğiniz ülkeye istediğiniz anda tatile gidebilir, geleceğinizi
güvence altına alırken, yaşam kalitenizden vazgeçmek zorunda kalmanıza gerek kalmayacak.
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