Postbode Koerier via IBO - Limburg
BRUXELLES

External Description

Vacature IBO VDAB

Post- en pakketmedewerker via IBO

Functieomschrijving
Toch altijd een leuk moment wanneer je online bestelling wordt afgeleverd. Als post- en
pakketmedewerker bij bpost kan jij zelf mee voor die leuke momenten zorgen. Je bent dan ook
verantwoordelijk voor misschien wel het belangrijkste deel in het afleverproces: het ophalen en
afleveren van post en pakketten bij onze klanten.

Nog geen ervaring? Geen probleem! Stap mee in ons IBO-traject en op 8 weken stomen we je
helemaal klaar voor de job. Je wordt persoonlijk begeleid door een mentor en coach om je op weg te
helpen. Het grote voordeel is dat je tijdens deze opleiding je uitkering behoudt en een IBO-premie
ontvangt. Verder kom je ook in aanmerking voor een verplaatsingsvergoeding en
kinderopvangvergoeding.

Krijg je een positieve evaluatie na je opleiding, dan krijg je meteen ook een vast contract bij bpost!

Jouw profiel

·

Je bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB

·

Je hebt nog niet bij bpost gewerkt (tenzij kort als interim of jobstudent)

·

Je wil graag bijleren en bent bereid het IBO-programma van 8 weken te volgen.

·

Je bent een vriendelijk en flexibel persoon

·

Je bent minstens 18 jaar en fit om pakjes te dragen

·

Je bent in het bezit van een rijbewijs B

· Je spreekt voldoende Nederlands om jezelf verstaanbaar te maken. Nog een beetje
onzeker? Wij zorgen voor extra taalcoaching
·

Je kan een attest van goed gedrag en zeden voorleggen

Jobgerelateerde competenties
· Het bezorgen van post en pakketten, aan de hand van een verdeelplan met verschillende
verdeelpunten
· Veilig kunnen rijden met verschillende vervoersmiddelen (elektrische fiets, auto, kleine
en grote bestelwagen)
·

Niet-verdeelde verzendingen terugbezorgen aan de juiste dienst

· Het bijhouden van opvolgdocumenten (bv. aantal verdeelde folders of eventuele
moeilijkheden die je tegenkomt op je route)

Persoonsgebonden competenties
·

Je kan klantgericht werken

·

Je kan je flexibel opstellen

·

Je hebt doorzettingsvermogen

·

Je kan verantwoordelijk omgaan met diverse situaties

·

Je werkt nauwkeurig en kan een goed tempo aanhouden

Aanbod
Bij bpost werk je in een financieel gezonde onderneming. Innovatie, teamwork en een klantgerichte
drive zijn maar enkele ingrediënten die van bpost een bijzonder solide bedrijf hebben gemaakt.
bpost is zelfs een van de best presterende postoperatoren van Europa. De kwaliteit van onze
diensten zorgt dan ook dagelijks voor trouwe en tevreden klanten. Bovenop een aantrekkelijk loon,

aangevuld met een groot aantal extralegale voordelen en opleidingsmogelijkheden, gaan we bij
bpost met z'n allen voor voortdurende verbetering. De ontwikkeling van onze mensen staat daarbij
steeds voorop. Bij bpost werkt iedereen mee aan de toekomst.

Plaats tewerkstelling: België
Vereiste studies: Lager Onderwijs
Werkervaring: Geen ervaring nodig
Talenkennis: Nederlands (basis)
Rijbewijs: B
Contract: Voltijds, na positieve evaluatie van het IBO-traject

