
 

 

 

 

Postbezorger gezocht voor SBPost 

Vacature: Postbezorgers met de fiets, 16 – 36 uur per week 

Bezorgen in Utrecht, Nieuwegein, IJsselstein, Maarssen en Woerden 
De bezorger start de dag op het depot van SBPost bij WIJ 3.0 De Stadsbrug in Utrecht. Binnen dit depot wordt 

de bezorger ingewerkt op een aantal postcodegebieden. De dag van een bezorger start met het sorteren van 

de post van de wijk waar hij/zij die dag de post gaat bezorgen. Dit sorteren duurt tussen de 45 minuten en 2 

uur per dag. De fietsbezorger legt de post op route om het bezorgen makkelijker te maken en let erop om geen 

post van andere wijken mee te nemen. Na het sorteren gaat de bezorger naar het postcodegebied met een 

fiets met tassen. Hij/zij werkt in principe alleen en komt weer terug naar het depot als de post bezorgd is. Bij 

problemen of vragen onderweg is het aanspreekpunt van het depot altijd telefonisch bereikbaar. 

Nieuwe bezorgers krijgen een uitgebreide inwerkperiode waarin ze de benodigde kennis aanleren. Er wordt 

ook bekeken of het werk passend en haalbaar is. Het werk zal zoveel mogelijk zijn aangepast aan de capaciteit 

van de medewerker. 

 

SPECIFIEKE KENMERKEN 
De bezorger heeft een werkweek van dinsdag t/m zaterdag (zondag en maandag zijn vrije dagen). Een werkdag 

is 7,2 uur. Er zijn ook parttime mogelijkheden, mits de uren verdeeld worden over 5 dagen. Uitbetaling vindt 

plaats volgens de CAO Beroepsgoederenvervoer. De bezorger krijgt goede begeleiding op de werkvloer en 

ontvangt indien nodig jobcoaching. Kandidaten met een indicatie ‘banenafspraak’ hebben voorrang op 

reguliere sollicitanten. 

 

FUNCTIE-EISEN VACATURE 
• nauwkeurig kunnen werken 

• betrouwbaar zijn en verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de eigen werkzaamheden 

• verantwoordelijk om kunnen gaan met de vrijheid in je werk 

• klantvriendelijk en collegiaal zijn, in staat zijn om de werkzaamheden af te stemmen met collega’s 

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

• goed kunnen lezen en de Nederlandse taal kunnen spreken 

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

• 36 uur per week heeft de voorkeur maar parttime werken vanaf 16 uur per week kan ook 

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

• flexibel inzetbaar zijn binnen verschillende buitengebieden en depots 

• 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.  

Neem voor meer informatie contact op met Antoinette Fonville (06 55 49 33 85)  

of Mirjam Hamstra (06 29 29 96 01). 
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