
Word postbode bij bpost! 

 

Altijd onderweg. Altijd in de buitenlucht. Altijd iets anders. Klinkt te mooi om waar te 

zijn? Toch niet! Zeg welkom tegen je leven als postbode bij bpost. 

 

Wat doe je? 

 Je dag begint op het postkantoor waar jij je ronde voorbereidt. 

 Alles klaar? Tijd om op pad te gaan met de (elektrische) fiets, brommer of auto. 

 Je brengt elke zending netjes én tijdig naar de eindbestemming. 

 

Als gezicht van bpost beweeg je je hoffelijk in het verkeer. Mensen die je pad kruisen, 

begroet je met de glimlach. 

 

Wie ben je? 

 Jij bent het liefst van al buiten. Een spatje regen of een stevige zonnestraal schrikt 

jou niet af. 

 Het woord ‘sociaal’ lijkt wel uitgevonden om jou te beschrijven. Je bent graag onder 

de mensen en staat altijd klaar voor klanten en collega’s. 

 Je flexibiliteit kent geen grenzen. Jij zit er dus niets mee in om af en toe van ronde 

te veranderen. 

 Je drukt je prima uit in het Nederlands. Wil je aan de slag in een tweetalige regio? 

Dan trek je ook je plan in het Frans. 

 Werken op zaterdag, bijvoorbeeld om kranten te bezorgen? Dat zie jij wel zitten. 

 

Als postbode switch jij tussen (elektrische) fiets, bromfiets en auto. Een prima 

conditie én een rijbewijs B zijn dus onmisbaar. Tijdens de selectieprocedure 

checken we hoe behendig je bent met onze voertuigen. Want: veiligheid gaat voor 

alles.  

 

Wat krijg je? 

 Vergeet files! Want jij werkt lekker makkelijk in eigen streek. 

 Spannend, die eerste weken? Zeker. Maar dankzij een prima begeleiding kom je ze 

moeiteloos door. 

 Dankzij ons ruime opleidingsaanbod ontwikkel jij je talenten optimaal. Haal je 

graag nog je diploma secundair onderwijs? Dat kan via bpost! 

 Krijg je als uitzendkracht een positieve evaluatie? Dan maak je kans op een contract 

van onbepaalde duur. Vanaf dan lonken de loopbaanmogelijkheden binnen bpost. 



 Als postbode steek je een marktconform loon op zak. En dan hadden we het nog niet 

over de extra’s: maaltijdcheques, toelage voor nachtprestaties, onkostenvergoeding 

(ARBA), …  

 

Solliciteren maar! 

Zin in een job die elke dag iets anders brengt? Stel je kandidaat als postbode. 

Bezorg ons je cv via <mailadres>. Je hoort van ons, beloofd! 

 

 

 

 

 

 

 


