altijd iemand thuis

Wat verwachten wij van een Buurtposter?
Waar kun je als Buurtposter op rekenen?
Aan welke eisen dient een Buurtposter te voldoen?
•	Als buurtposter dien je woonachtig te zijn in het opstartgebied Woensel- Noord in
Eindhoven (Eckart, Vaartbroek, Heesterakker, Luytelaer, Vlokhoven, Jagershoef, ‘t Hool,
Blixembosch, Achtse Barrier, Woenselse Heide, Prinsejagt, de Tempel, Acht, Esp,
Driehoeksbos en Bokt).
•	Je bent overdag meestal thuis en in staat om postpakketjes aan te nemen. Bij de aanmelding
kun je aangeven wannneer je beschikbaar bent voor deze dienstverlening.
•	Je bent mobiel en in staat om pakketjes te ontvangen aan de deur. Je kunt de pakketjes
desgewenst bezorgen (te voet, op de fiets, per scootmobiel, etc.).
•	Je hebt de beschikking over een computer, laptop, tablet of smartphone. Je kunt overweg
met WhatsApp, e-mail en internet of je bent bereid dit te leren.
• Je hebt voldoende ruimte in huis om pakketjes (tijdelijk) neer te zetten.
•	Je woning is goed toegankelijk en bereikbaar voor klanten die pakketjes willen afhalen.
• Je hebt geen strafblad.
•	Je vindt het leuk om in contact te komen met andere mensen in de buurt en onderdeel uit
te maken van een nieuw netwerk met andere Buurtposters.
• Je onderschrijft de sociale doelstellingen van Buurtpost.
• Je bent bereid om een basistraining van 1 dagdeel te volgen.
•	Je bent bereid om de normen en waarden (policy) van Buurtpost uit te dragen:
klantvriendelijkheid, betrouwbaarheid, stiptheid, vriendelijkheid.
• Je hebt geen bezwaar om promotie te maken voor Buurtpost en het Buurtpostnetwerk
verder uit breiden.

Waar kun je als Buurtposter op rekenen?
• Je krijgt een vergoeding van € 0,30 per ontvangen pakketje en € 0,50 per bezorging.
De vergoedingen kunnen in de toekomst meegroeien met de groei van Buurtpost.
•	Je krijgt ondersteuning vanuit de organisatie op het gebied van promotie, het leren omgaan
met de online module en klantvriendelijkheid.
• Je wordt opgenomen in het netwerk van Buurtposters in Woensel-Noord.
•	Er worden jaarlijks diverse activiteiten georganiseerd waaraan je gratis kunt deelnemen,
zoals feestavonden, uitstapjes en een jaarafsluiting.
•	Je kunt gratis deelnemen aan verschillende programma’s die Buurtpost zal gaan aanbieden,
zoals het leggen van contacten, het omgaan met geld, zingeving, het werven van klanten
en het tegengaan van eenzaamheid. Buurtpost wil de mens achter de Buurtposter ook mee
laten groeien.

