Functie: Pakketbezorger
Instabox is op zoek naar fulltime en parttime pakketbezorgers. Jij bent een van de nieuwe
visitekaartjes van Instabox - Red je Pakketje en levert tussen 17:30 en 22:30 uur pakketten bij
klanten. Ideaal voor studenten of als bijbaan, maar ook zeker als fulltime-job!

Salaris:
Per uur betaald krijgen in plaats van per pakket. Dat vinden wij normaal. Ben jij 21 jaar of ouder? Dan
verdien je €12,18 per uur
(en dat is nog exclusief de toeslagen die erbij komen!).
18 jaar:
19 jaar:
20 jaar:
21+:

€7,41 / uur
€8,48 / uur
€9,77 / uur
€12,18 / uur

Er is meer! Namelijk toeslagen
Opbouwen van 8% vakantiegeld dat in mei wordt uitbetaald.
Doordeweeks krijg je na 21:00 uur een toeslag van 19%.
Op zaterdag krijg je de gehele dag een toeslag van 50%.
Functie eisen:
Positiviteit en motivatie! Wij zoeken enthousiaste mensen.
Klantvriendelijk: als visitekaartje zorg je dat onze kwaliteit het hoogst haalbare blijft.
Je spreekt Nederlands of Engels, zo kan je altijd een babbeltje maken.
Rijbewijs B, wel zo handig
Ervaring is mooi meegenomen, maar hoeft niet. We nodigen je graag uit om bij ons je skills te
ontwikkelen en wie weet groei je al snel door naar een andere positie.

Locatie: Kempenbaan in Rijen

Functie: Sorteerder

Samen met het team te zorg jij ervoor dat alles vlekkeloos verloopt en dat onze chauffeurs in de
avond op tijd kunnen vertrekken. Alle binnenkomende pakketjes (in de middag) uit laden, scannen en
sorteren valt binnen jouw takenpakket. Aan het einde van je dag, kunnen onze chauffeurs vertrekken
en zorg jij dat alles weer netjes klaar staat voor de volgende dag!

Salaris:
15 jaar: €5,16 / uur
16 jaar: €5,68 / uur
17 jaar: €6,20 / uur
18 jaar: €7,41 / uur
19 jaar: €8,48 / uur
20 jaar: €9,77 / uur
21+: €12,18 / uur
Natuurlijk bouw je ook 8% vakantiegeld op dat in mei wordt uitbetaald

Hoeveel uur kan ik werken?
We zien je graag minimaal 8 uur per week bij ons werken. Per locatie verschilt het hoeveel je precies
kan werken.

Hoe ziet de dag eruit voor een sorteerder?
Per locatie verschilt het hoe laat je dag start. Op de meeste locaties begin je rond 10:00 en 11:00 uur
's ochtends en sluit je je dag rond 18:00 uur af op de hub.
Functie eisen:
Positiviteit en motivatie! Wij zoeken enthousiaste mensen.
Je spreekt Nederlands of Engels, zo kan je altijd een babbeltje maken.
Een echte sfeermaker, door jouw aanwezigheid wordt het nog gezellig op de hub!
Ervaring is mooi meegenomen, maar hoeft niet. We nodigen je graag uit om bij ons je skills te
ontwikkelen en wie weet groei je al snel door naar een andere positie.

Locatie: Kempenbaan in Rijen

