Fietskoerierdienst Snel&Wel in OUDENAARDE zoekt

FIETSKOERIER (M/V)
VOOR DE REGIO VLAAMSE ARDENNEN
Lokale diensteneconomie - Online sinds 9 maart
FUNCTIEOMSCHRIJVING



Je fietst graag.

PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES

Plannen (= ordenen)

Zelfstandig werken

Leervermogen hebben

Omgaan met stress

Resultaatgerichtheid

Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)

Zin voor nauwkeurigheid hebben

Klantgerichtheid

Regels en afspraken nakomen

Contactvaardig zijn

Samenwerken in een team



Je hebt een goede lichaamsconditie.

VEREISTE STUDIES



Je houdt van actief buitenwerk.

Geen specifieke studievereisten



Je werkt ordelijk en nauwkeurig.

Geen specifieke studievereisten



Je maakt je graag nuttig.



SINE- gerechtigd zijn (na te vragen bij RVA)

Heb je niet het vereiste diploma, maar wel de nodige
ervaring, dan kom je ook in aanmerking voor deze job.

In de regio Vlaamse Ardennen verzorg je de deur-aandeur bedeling van mailings van lokale besturen,
OCMW’s en sociale en culturele organisaties (het infoblad, een programmaboekje,…), dit doe je vanuit een
vast sorteercentrum (Oudenaarde).
De verspreiding van de mailings gebeurt per
(elektrische) fiets.
Je werkt samen met een tiental andere collega's onder het toezicht van de begeleider.
PROFIEL

JOBGERELATEERDE COMPETENTIES
Het verdeelplan raadplegen en de route, de verdeelpunten lokaliseren
Folders volgens instructie verdelen in brievenbussen,
op vaste verdeelpunten, uitdelen aan voorbijgangers,
...
Niet-verdeelde verzendingen terugbezorgen aan de
betreffende dienst
Het aantal verdeelde folders en de vastgestelde moeilijkheden registreren op opvolgdocumenten
De verdeling controleren (dekking van het gebied, positie van de verdelers, bepalen van de doelgroep, ...)

TALENKENNIS
NEDERLANDS (goed)
WERKERVARING
Geen ervaring
CONTRACT
Lokale diensteneconomie
Voltijds
PLAATS TEWERKSTELLING
Fietskoerierdienst Snel&Wel
STEUNPUNT WELZIJN
Remparden 27
9700 OUDENAARDE

Folders verdelen: In brievenbussen

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: woutvh@steunpuntwelzijn.be
Per telefoon: 055 30 52 54
Persoonlijk aanmelden
Contact: Dhr. Wout Van Herzele

WWW.WELZIJN.NET

STEUNPUNT WELZIJN
Wellekensstraat 45
9300 AALST
Voel je de kriebels om aan deze nieuwe
dienst mee te werken? Zoek je actief buitenwerk dat tegelijkertijd ook sociaal
werk is? Solliciteer dan nu!

