
 

 
 
SB Post zoekt in samenwerking met UW en WIJ 3.0: 
 

Postbezorgers met de scooter/fiets (ft/pt)  
 
 
Standplaats: Utrecht, Woerden, Nieuwegein en Breukelen 
 
 
SB Post  
Verzorgt dagelijkse post en mailings voor bedrijven, instellingen en gemeentes en biedt in de 
regio Utrecht in samenwerking met UW en WIJ 3.0 ruimte aan medewerkers met een afstand 
tot de arbeidsmarkt.  
 
 
Omschrijving taken  
De scooter/ fietsbezorger start zijn/haar dag op het depot van SB Post in de stadsbrug te 
Utrecht. Binnen dit depot wordt de bezorger ingewerkt op een aantal postgebieden. De dag 
van een bezorger start met het sorteren van de post in de wijk waar hij/zij die dag de post 
gaat bezorgen. Dit duurt tussen de 45 minuten tot 2 uur per dag (afhankelijk van de 
hoeveelheid post). De scooterchauffeur/fietsbezorger legt de post op route, zodat de post 
effectief bezorgd kan worden en er geen post van andere wijken meegenomen wordt.  
Na het sorteren van de post gaat de scooterchauffeur/fietsbezorger het postcodegebied in 
met een scooter/fiets met tassen. Hij/zij werkt in principe alleen en komt weer terug naar het 
depot als de post bezorgd is. Als er onderweg problemen of vragen zijn, dan is het 
aanspreekpunt van het depot altijd telefonisch bereikbaar.  
 
 
Inwerkproces:  
Nieuwe bezorgers krijgen een uitgebreide inwerkperiode waarin de benodigde kennis en 
vaardigheden worden aangeleerd en waarin met de medewerker bekeken wordt of het werk 
passend en haalbaar is. Het werk wordt zoveel als mogelijk aangepast aan de capaciteit van 
de medewerker. 
 
 
Specifieke kenmerken:  
De bezorger heeft een werkweek van dinsdag t/m zaterdag. De zondagen en maandagen 
zijn voor de bezorger vrije dagen. De werkdag van een bezorger bestaat uit 7,2 uur per dag. 
Echter, er zijn ook parttime mogelijkheden als deze verdeeld kan worden over 5 dagen. De 
medewerker wordt uitbetaald volgens de CAO beroepsgoederenvervoer, wordt goed begeleid 
op de werkvloer en ontvangt indien nodig jobcoaching.  
 
 
Functie-eisen vacature:  
• bij voorkeur geldig bromfietsrijbewijs (maar op de fiets bezorgen kan ook);  

• nauwkeurig kunnen werken  

• betrouwbaar zijn  

• verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de eigen werkzaamheden;  

• verantwoordelijk om kunnen gaan met de vrijheid in je werk  

• klantvriendelijk zijn  



 

 

 

• collegiaal zijn  

• goed kunnen lezen  

• na een goede inwerkperiode in staat zijn om zelfstandig op pad te kunnen gaan  

• goed scooter kunnen rijden en lopen of  

• in goede conditie zijn wanneer je op de fiets gaat bezorgen  

• bij voorkeur 36 upw beschikbaar zijn  

• 5 dagen per week beschikbaar (liever 5 dgn van 4 uur dan 3 dgn van 7,2 uur)  

• flexibel inzetbaar zijn binnen verschillende buitengebieden en depots  

• in staat zijn om de werkzaamheden af te stemmen in overleg met collega’s  

• in staat zijn tot het leggen en onderhouden van eenvoudig werkinhoudelijk contact met      
  collega’s  

• verzorgd en representatief zijn (visitekaartje van SB Post)  
 
 
Reacties  
Wij ontvangen graag een CV met een korte motivatie.  
Deze kunt u mailen aan: Antoinette.fonville@WIJ30.nl.  
 
Heeft u vragen neem dan contact op met Antoinette via: 06 – 55493385  
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