bpost Traineeship
Brussel-Centrum

bpost
bpost is altijd in beweging, en probeert steeds via innovatieve logistieke diensten mensen bij elkaar te
brengen en via intelligente oplossingen het leven gemakkelijker te maken. Duik in onze innovatieve
projecten. Leer, probeer en excelleer. Bij ons krijg je de vrijheid en het vertrouwen om er voluit voor te
gaan. En samen met ons vooruit te gaan!
Op zoek naar avontuur en boeiende uitdagingen ?
Heb je net jouw Master of Bachelor diploma op zak of heb je maximum 2 jaar werkervaring?
Hou je van uitdagingen?
Wil je groeien, leren en jezelf ontwikkelen tot een echte beroeps professional in één van de grootste
bedrijven van België?
Hou je van variatie, veelzijdige kansen en ruimte voor initiatief?
Dan is een bpost traineeship geknipt voor jou !

Jouw missie
Een traineeship bij bpost staat voor uitdaging, een stap in het onbekende en continue vooruitgang.
Wij bieden jou het kader, de omgeving en de nodige opleidingen en tools aan maar jij zal de speler
worden die de stappen zal moeten zetten, de passen zal moeten geven en de verantwoordelijkheid zal
moeten nemen om jouw doel te kunnen bereiken.
Aan de hand van de verschillende missies zal jij jouw competenties verder kunnen ontwikkelen en kan
jij bepalen welke richting je jouw carrière wil geven. Bij elke speler hoort een coach en ook jij zal de
juiste mentor toegewezen krijgen om jou zoveel mogelijk te ondersteunen doorheen dit traject.

Jouw profiel
Je hebt (bijna) een master diploma op zak
Je hebt maximum twee jaar werkervaring
Je denkt en doet out-of-the-box en hebt de juiste drive om mee aan de toekomst van bpost te
schrijven
Je spreekt vlot Nederlands en Frans en evengoed Engels
Je gaat geen uitdaging uit de weg en geeft jezelf volledig voor concrete en uitdagende projecten
Analytisch en conceptueel denken ligt in jouw natuurlijke aard
Je bent nieuwsgierig, staat open voor nieuwe dingen en bent een initiatiefnemer
Teamwork is, zelfs in complexe werksituaties, geen probleem

Denk jij als je dit leest: CHECK! Dan is een traineeship bij bpost geknipt voor jou!

Waarom bpost?
Net zoals veel andere bedrijven bieden we naast een maandsalaris (uiteraard met eindejaarspremie en
dubbel vakantiegeld) een mooi pakket aan voordelen, waaronder maaltijdcheques, een
hospitalisatieverzekering, een groepsverzekering , een bonus, 27 dagen verlof en voordelen bij meer
dan 100 partners van bpost.
Dit is waar wij ons in onderscheiden:
Je hebt impact op de buitenwereld, want als internationale dienstverlener van pakjes- en ecommercelogistiek verbinden we miljoenen mensen, bedrijven en gemeenschappen. Niemand
anders is zo hard verweven in de maatschappij.
Je stapt in een enorm groeitraject. Dankzij onze vele opleidingsprogramma?s en de vele
carrièremogelijkheden bij de grootste werkgever van België.
Je komt terecht in een bedrijf in volle verandering. Toegegeven, dit zorgt voor enige
complexiteit, maar vooral voor veel uitdagende projecten (waar jij volledig ownership van krijgt).
De sfeer, de collegialiteit en de inclusieve bpost cultuur zijn uniek. En dat zullen we bewijzen.
Jij kan je 100% focussen op jouw job, terwijl je optimaal ondersteund wordt door al onze interne
diensten.
Je kan rekenen op een flexibele thuiswerk policy. Work-life-balance is voor ons geen doel, maar
evidentie.
Je maakt deel uit van een internationaal verhaal. Na een reeks overnames hebben we onze
geografische voetafdruk uitgebreid naar 14 landen over de hele wereld. Internationaal actief dus,
maar gestuurd vanuit België.
Solliciteer
https://career.bpost.be/nl/vacature/bpost-traineeship-req3265

