Instrukcja wypełniania godzin we Flexportalu
Pamiętaj o terminowym wypełnianiu godzin! Zrób to w piątek zaraz po pracy, albo w weekend, jeśli
nie masz możliwości zrobić tego w piątek. Uwaga: jeśli w poniedzialek nie będziemy mieli Twoich
godzin, nie możemy zagwarantować terminowej wypłaty wynagrodzenia! Poniżej opisano w jaki
sposób należy wypełniać godziny.
Wejdź na www.jobxion.nl
Zjedź myszką calkiem na dól strony, do pozycji ‘contact’.
Uwaga! Na stronie wystepuje więcej niż jedna pozycja pod nazwą ‘contact’. Aby znaleźć właściwą
musisz zejść całkiem na dół strony. Po lewej stronie znajdziesz własciwy ‘contact’ razem z
przegladarką. Patrz - ilustracja poniżej:

Poszukaj zakladki uren invullen? Dat kan HIER’. (teraz po polsku!)

Wchodząc w tę zakladkę pojawi Ci się na pulpicie strona do zalogowania we Flexportalu:

Możesz się zalogować wpisując w pierwszym polu swój adres mailowy bądź nazwę użytkownika,
która została przesłana do Ciebie mailem. Pod pozycją wachtwoord należy wpisać hasło, które
również zostało przesłane za pośrednictwem maila.
Twoja nazwa użytkownika może mieć przykładowo taką formę: 1234567
Po zalogowoniu pojawi się na ekranie poniższa strona:

Wpisz w tabeli przepracowane przez Ciebie godziny. Odpowiednia ilość przepracowanych godzin w
każdym z dni tygodnia. Nie trzeba zatem wpisywać godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. Odlicz od
przepracowanych godzin swoje przerwy.
Rozpocząłeś pracę w poniedziałek o 7:00 i zakończyłeś pracę o 16:00? Miałeś w międzyczasie godzinę
przerwy? Wpisujesz w takiej sytuacji 8 godzin.
Przepracowałeś 7 ½ godziny? Wówczas wpisujesz: 7:30. Zapoznaj sie z poniższym przykładem:

Pole ‘komentarze”
Byłeś na wakacjach i chcesz wybrać godziny wakacyjne? Miałeś dzień wolny i chcesz wybrać za ten
dzień godziny wakacyjne? Wpisz to w polu ‘komentarze’. Aby otworzyć to okno musisz nacisnać na
pole, gdzie wpisuje się godziny.
Jeśli wystąpiły jakieś inne nietypowe sytuacje możesz je również opisać w polu ‘komentarze’.
Przykladowo - nie pracowałeś bo byłeś chory.
Uwaga! W przypadku zmiany adresu pracy, ważne jest, aby go właściwie i kompletnie wpisać,
Przyklad: Kersenboogerd 11, Tiel. Należy również w każdym przypadku zmiany adresu pracy
poinformować o tym fakcie swoją osobę kontaktową w Jobxion.
Każdy z wpisów w polu ‘komentarze’ będzie rozpatrywany indywidualnie.
Poniżej przykład sytuacji, gdzie w poniedziałek nie było Cię w pracy. Wpisz w polu ‘komentarze’, że
chcesz wybrać za ten dzień godziny wakacyjne. Nie wpisuj pod pozycją piątek ilosci godzin! Jeśli
wpiszesz ilość godzin, to nie zostaną Ci za ten dzień wypłacone godziny wakacyjne.

Przepracowałeś w ten piątek 4 godziny i chcesz, aby reszta godzin dopełniona została godzinami
wakacyjnymi? Wypełnij więc te 4 godziny pod własciwym dniem, a w polu ‘komentarze’ możesz
wpisać, że chcesz, aby pozostałe godziny zostały wypłacone w formie godzin wakacyjnych.

Upewnij się czy zapisałeś wpisane przez siebie informacje. Jesli tak sie stało , pojawi się w prawym
górnym rogu danego pola czerwony trójkącik.

Dołączanie dokumentów
Posiadasz, oprócz przepracowanych godzin również dokumenty, ktoóe musisz dołączyć? Zadbaj, aby
zostały one do dodane do Twojej karty godzinowej. Aby to zrobić, wejdź na pole ‘przeslac dokument.
Możesz dołączyć większą ilość dokumentów.

Ważne jest, aby dołączyć deklaracje , które posiadasz, do godzinówki z właściwego tygodnia. Jeśli
to nie nastąpi, nie będziemy w stanie dokonać zwrotu środków. Pod pojęciem deklaracji należy
rozumieź:
- Bilety za transport publiczny
- Rachunki dotyczące oplat parkingowych, bony parkingowe
- Kilometrówka (z wyszczególnieniem ile pracowales w ciągu danego dnia, tygodnia na więcej
niż jednej lokacji).
Deklaracje możesz dodać za pośrednictwem przycisku ‘przesłać dokument’. Następnie możesz
wybrać na komputerze bądź telefonie właściwy dokument/dokumenty.

Dołączyłeś dokument? Możesz zobaczyć go jako dołączony przy karcie godzinowej. Patrz - załącznik
poniżej.

Możesz dołączyć większą ilość deklaracji, patrz - przyklad poniżej:

Zapisanie godzin oraz ich potwierdzenie
Chcesz wprowadzać godziny w międzyczasie? Używaj przycisku ‘tylko zapisać’. W ten sposób
będziesz mógł dopasowywać godziny więcej niż raz w tygodniu.

Uzupełniłeś kartę godzinową w piątek bądź w sobotę? Zadbaj, aby zapisać i potwierdzić godziny
przyciskiem: ‘zapisz + zatwierdź’

Nie udało Ci się dołączyć godzin bądź załączników? Skontaktuj się z nami zanim zaakceptujesz godziny
poprzez funkcję: ‘zapisz + zatwierdz’. Możesz zapisać rzeczy, które udało Ci się wprowadzić za
pośrednictwem zakładki ‘zapisz’. Wówczas pracownik Jobxion może sprawdzić co stanowi problem.

Jeśli wszystko zostało wprowadzone i zaakceptowane pojawi się poniższy komunikat:

