Postbode
Heb jij interesse om één van bpost?s duizenden unieke gezichten te worden? Goed nieuws, want ook in tijden van social distance
zetten wij onze zoektocht naar talent verder. Wij hebben jou nodig - nu meer dan ooit ? om mensen te verbinden. Dankzij onze
honderden collega?s van de poetsdienst, duizenden liters alcoholgel en tienduizenden mondmaskers, waarachter je steevast een
glimlach vindt, garandeert bpost een covid-proof sollicitatieprocedure en werkomgeving.

Doel van de functie
Wie aan bpost denkt, denkt meestal eerst aan het ophalen en verdelen van brieven en pakjes.
Op dat vlak kunnen we dan ook straffe cijfers voorleggen. Zo behandelen we elke dag tot
480.000 pakjes en ongeveer 7 miljoen brieven.
Onze postbodes zijn de mensen achter die cijfers. Ze zijn voortdurend in de weer om elke
zending op tijd én op de juiste plaats te bezorgen. Zo maken ze telkens onze belofte aan de
klant waar.
De postbodes werken in een zogenaamd mailcenter, waartoe verschillende kantoren behoren.
Taken & verantwoordelijkheden
Nadat je je ronde op het postkantoor hebt voorbereid, vertrek je op pad.
Je bezorgt elke zending op tijd, zonder veiligheid of kwaliteit uit het oog te verliezen.
Te voet, met de (elektrische) fiets, e-bike, bromfiets of auto: je bent voortdurend
onderweg.
Als gezicht van bpost onderhoud je positieve sociale contacten.
Profiel
Je bent minimum 18 jaar, in goede fysieke conditie en lichamelijk geschikt om lasten te
dragen.
Daarnaast ben je in het bezit van een definitief rijbewijs B en hecht je veel belang aan
veiligheid in het verkeer.
Je komt met plezier onder de mensen, bent klantvriendelijk en collegiaal ingesteld.
Je pakt je werk zelfstandig aan en werkt graag in de buitenlucht.
Als echte doorzetter ben je flexibel en heb je oog voor kwaliteit.
Je kan een attest van goed gedrag en zeden voorleggen.
Je kan ook op zaterdag werken, bijvoorbeeld voor de uitreiking van kranten.
Je hebt voldoende kennis van het Nederlands.
Indien je als postbode in een tweetalige gemeente of regio zou werken, moet je ook
voldoende Frans spreken.

Je bent flexibel ingesteld en dus bereid om op verschillende werkplekken als postbode
te werken.
Je kan overweg met de verschillende type voertuigen, namelijk wagen, bromfiets en
(elektrische) fiets. Jouw veiligheid is een prioriteit voor bpost, daarom wordt
tijdens de selectieprocedure je bekwaamheid om een voertuig te beheersen grondig
getest. Voor de bromfietstest betekent dat bijvoorbeeld dat je - met beide hielen op de
grond - de bromfiets stabiel moet kunnen houden.
Ons aanbod
Een job in je eigen regio. Geen files voor jou dus!
Een tussenkomst in je traject woon-werk
Een mooi basisloon:
- Fulltime bruto maandloon: €1.868,52
- Afhankelijk van je gezinssituatie komt dit neer op een nettoloon tussen €1.500 en €1.
750
En nog talloze bijkomende voordelen:
- 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 (volledige 13de maand)
- Eindejaarsgeschenk (€35 netto/jaar)
- Jaarlijkse bonus op basis van de bedrijfsresultaten
Je hebt recht op 20 betaalde en 2 extralegale vakantiedagen
Al na 3 weken de mogelijkheid om een vast contract te krijgen
Tal van loopbaanmogelijkheden
Een ruim opleidingsaanbod: zo biedt bpost je zelfs de kans om alsnog je diploma
secundair onderwijs te behalen, mocht je daar nog niet over beschikken
Solliciteer
https://career.bpost.be/nl/vacancy/postbode-29106

