Postbode
VLAAMS-BRABANT

Intro
Bij bpost werken meer dan 27.000 unieke gezichten die samen elke dag miljoenen mensen dichter
bij elkaar brengen. In een warme en stabiele omgeving met verrassend veel kansen en uitdagingen.
Waar je de kans krijgt om te blijven groeien. Wil jij ook een gezicht van bpost worden?

Taken & Verantwoordelijkheden
Je bereidt samen met je collega's je ronde voor op het postkantoor of in het mailcenter
Je gaat zelfstandig op pad en doet je ronde te voet, met de (elektrische) fiets, bromfiets of auto
Je brengt alle zendingen tijdig bij jouw klanten

Ons aanbod
Een stipt fulltime bruto maandloon: €1.868,52
Al na 3 weken de mogelijkheid om een vast contract te krijgen
En nog talloze bijkomende voordelen:
Tussenkomst in je traject woon-werk
Maaltijdcheques ter waarde van € 8/gewerkte dag (nettowaarde €160/maand)
Ecocheques ter waarde van €240 netto/jaar
Een eenmalige opleidingspremie van €300 bruto
Diverse premies: ARAB (gemiddeld €65 netto/maand), toelage voor het uitblijven van
ongevallen
Eindejaarspremie (na 1 jaar, pro rata)
Eindejaarsgeschenk (€35 netto/jaar)
Jaarlijkse bonus op basis van de bedrijfsresultaten
Een job in je eigen regio. Geen files voor jou dus!
20 betaalde en 2 extralegale vakantiedagen
Tal van loopbaanmogelijkheden en een ruim opleidingsaanbod (bpost geeft je bijvoorbeeld de
kans om je diploma secundair onderwijs te behalen, mocht je daar nog niet over beschikken)
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Profiel
Je bent 18 jaar of ouder en je kan zware lasten dragen
Je hebt een rijbewijs B
Je bent klantvriendelijk en werkt graag in team
Je werkt graag zelfstandig en in de buitenlucht
Je kan een attest van goed gedrag en zeden voorleggen
Je ziet het zitten om ook op zaterdag en op verschillende locaties te werken
Je hebt voldoende kennis van het Nederlands (en het Frans als je in een tweetalige regio
werkt)
Je kan overweg met verschillende type voertuigen: wagen, bromfiets en (elektrische) fiets

