
 

 

 

 

Meewerkend Voorman/vrouw SBPost 

Vacature: Meewerkend voorman/vrouw gezocht voor SBPost 
Standplaats: Woerden 

 

OVER SBPOST 
SBPost is een dochteronderneming van Schotpoort en is ontstaan vanuit een samenwerking tussen Wedeo, 

Hameland en Delta. De postkamer-werkzaamheden worden grotendeels in Eerbeek uitgevoerd. De ophaal-, 

bezorg- en sorteerwerkzaamheden gebeuren vanuit depots met WSW-medewerkers. De werkleiding van 

SBPost en van de werkvoorzieningschappen sturen de depots aan. Het team van bezorgers en koeriers bestaat 

uit WSW-medewerkers van het schap in die regio. In 2020 zijn we gestart met postbezorging in Utrecht.  

Wegens uitbreidende werkzaamheden in de regio Utrecht zijn wij op zoek naar een meewerkend 

voorman/vrouw (standplaats Woerden). 

OMSCHRIJVING TAKEN 
Als meewerkend voorman/vrouw ben je verantwoordelijk dat de dagelijkse aansturing van een team van 

postbezorgers. Dagelijks zorg je ervoor dat de postbezorgers die je aanstuurt de post rondbrengen. Je springt in 

bij problemen die o.a. kunnen ontstaan door ziekte of verlof. Je communiceert met het hoofdkantoor als er 

problemen zijn en gaat dan samen op zoek naar een oplossing. Verder vang je nieuwe postbezorgers op en 

zorgt ervoor dat deze ingewerkt worden. Als voorman/vrouw heb je een luisterend oor er zorg je ervoor dat de 

postbezorgers altijd met een positief gevoel de weg op gaan. Als er problemen onderweg ontstaan, dan zorg je 

ervoor dat dit opgelost wordt. 

De werkweek is van dinsdag t/m zaterdag. De zondagen en maandagen zijn vrije dagen. 

FUNCTIE-EISEN: 
• affiniteit met werken met de doelgroep in een aansturende functie 

• nauwkeurig werken en betrouwbaar zijn 

• verantwoordelijkheid dragen voor de eigen werkzaamheden 

• verantwoordelijk om kunnen gaan met de bewegingsvrijheid binnen de solitaire taken 

• klantvriendelijk zijn 

• collegiaal zijn 

• goed kunnen lezen 

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

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

zorgen dat het werk uitgevoerd wordt 

• verzorgd en representatief zijn (visitekaartje van SBPost) 

Reacties 
Wij ontvangen graag een CV met een korte motivatie. Deze kun je e-mailen aan SBpost@wij30.nl.  

Heb je vragen, dan kun je telefonisch contact opnemen met Antoinette Fonville via 06 55 49 33 85 of Mirjam 

Hamstra via 06 29 29 96 01. 
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