
Wie wordt mijn collega?

Wij zoeken collega’s in Uddel en omgeving.
Je kunt direct aan de slag op dinsdag t/m zaterdag voor 2 à 3 uur per dag.

 
Zie jij het ook wel zitten in de buitenlucht in jouw wijk aan het werk te zijn terwijl je flexibel je eigen tijd kan indelen? Dan ben je welkom op zaterdag 

14 augustus op het PostNL-depot op het volgende adres:

Harderwijkerweg 2  
Uddel

10:00 tot 11:30
 

Graag tot dan! 
Direct solliciteren kan ook via www.werkenbijpostnl.nl. Ook kan er contact opgenomen worden met de teamleider door te bellen naar:

06-83168654 

http://www.werkenbijpostnl.nl
http://www.werkenbijpostnl.nl


 



Als postbezorger haal je de tassen post tussen 10:00 en 13:00 uur op bij één van onze afhaallocaties. Vervolgens ga je op pad. Meestal op je eigen 

fiets of te voet Onze werkdagen zijn van dinsdag tot en met zaterdag. Contract mogelijkheden tussen de 6 en 25 uur. Ben jij graag actief in de 
buitenlucht, weet je van aanpakken en werk je nauwkeurig? Dan is postbezorger bij PostNL jouw ideale baan!

Wat breng jij mee?

• Je bent graag actief bezig in de buitenlucht.

• Je woont in de buurt van de wijk/postcode die bij deze 
vacature staat, of bent bereid in een ander postcode 

gebied te werken.

• Je bent een doorzetter en bent nauwkeurig in je werk.

• Je bent vriendelijk tegen klanten.

• Je beheert de Nederlandse taal.

• Je hebt een smartphone (of wil deze aanschaffen) en bent 
bereid om deze voor het werk te gebruiken.

Wat bieden wij jou?

• Je start met een jaarcontract.

• Een mooie PostNL-outfit en fietstassen.

• Je krijgt 4 weken vakantie per jaar.

• Wij betalen je salaris door bij ziekte en vakantie.

• In mei krijg je vakantiegeld (8% van je brutoloon).

• We betalen mee aan je pensioen (vanaf 21 jaar).

• Een vaste vergoeding voor het onderhouden van je fiets.

• Een vaste vergoeding voor het gebruik van je 
smartphone.

• Je kunt lid worden van de personeelsvereniging van 
PostNL, voor leuke kortingen of meedoen aan 

evenementen. 




