
Medewerker fiets of autokoerier
Aantal uren per week: minimaal 5 en maximaal 15.

Wij zijn bij Fietskoerier Deventer per direct op zoek naar een
flexibel inzetbare koerier. Zie jij het zitten om ’s middags eerst een ronde te maken
langs onze klanten in het buitengebied met onze elektrische bus om daarna strak in
fietspak op pad te gaan met 1 van onze bullitts? En zorg je ervoor dat alle te
bezorgen pakketten netjes en op tijd op de plaats van bestemming worden
afgeleverd? Uiteraard kunnen deze funties ook los van elkaar gezien worden.

De functie van medewerker fiets/autokoerier

Je werkdag begint rond 16.00 uur aan de Hanzeweg 19, je haalt de elektrische
bestelbus van de  lader, en zorgt dat je de pakketten voor jouw route netjes in de
auto legt. Je neemt  de post mee voor onze klanten en rond 16:15 stap je in de auto
en rijd je door  Deventer e.o. In de auto maar ook op de fiets kies je de meest
logische en of  efficiëntste routes uit en gedraag je je als een dame of heer in het
verkeer. Je brengt en haalt de post en pakketten met een glimlach op bij onze
klanten en  samenwerkingspartners. Na de rit rond 17:30/17:45 hang je de auto als
dat nodig is  weer aan de lader. Rond 18:00 ga je in fietspak verder op de fiets. De
pakketten die  voor jou zijn liggen gesorteerd klaar, de software zorgt voor een zo
efficiënt mogelijke route. De pakketten leg je op volgorde in je fiets, helm op en
vertrekken maar. Bij elke bezorging zorg je dat je de status in de software op je
smartphone bijwerkt zodat ieder pakket aan het einde van je rit een status heeft
gekregen. Pakketten die je niet hebt kunnen bezorgen scan je op de computer bij
terugkomst. Eindtijden zijn wisselend, afhankelijk van het aantal pakketten maar
meestal ben je rond 20:00 klaar.

Onze nieuwe collega:
• is zorgvuldig in z’n werk;
• is flexibel inzetbaar;
• heeft een goede lichamelijke conditie;
• is de Nederlandse taal goed machtig. Zowel spreken, lezen als schrijven gaan je
goed af;
• kan goed reageren op ad-hoc-opdrachten en blijft rustig bij
werkdruk; • kan nauwkeurig werken, ook als de werkdruk hoger is;
• is woonachtig in de regio Deventer;
• is minimaal 3 jaar in het bezit van een rijbewijs (niet als je alleen maar komt fietsen
natuurlijk);
• heeft affiniteit met fietsen;
• houdt van afwisseling;
• houdt van doortrappen.

Werkzaamheden:
• Sorteren van pakketten
• Bezorgen en ophalen van post en pakketten bij klanten in de auto en op de
fiets • Uitvoeren van ritten in opdracht van de planners

Deze functie echt iets voor jou?
Solliciteer dan direct! Mail naar siemon@fietskoerierdeventer.nl waarom wij 
jou moeten uitnodigen op gesprek.
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