Justin van Bergen
Klas: B4I
Avontuur naar de Sandd
De Entree
30 Augustus 2019 zijn wij met een deel van onze D&P klas naar
de Sandd in Den Bosch geweest om een kijkje te nemen naar de
velen onderdelen van de Logistiek. Toen we binnen kwamen
werden wij op Koninklijke wijze ontvangen naar de lobby door de
Manager van het kantoor. Koffie en Thee werd aangeboden om
onze Dorst te stillen, terwijl de Manager zich klaar maakte voor
het meest interessante verhaal van de Sandd.

De Banen
Er waren veel banen beschikbaar binnen het bedrijf, waaronder; Wijkbezorger,
Logistiek werker, Kantoor Werker, en nog veel meer! En van wat ik nog weet te
vertellen, begin je onder 18 al met de minimale loon van 18 t/m 21.

Het verwerken van de Post
De Post word op een hele speciale manier verwerkt, in
plaats van een Postcode te gebruiken, gebruikt Sandd
een speciale code die op de post staat verwerkt, die
Computer leest de scancode en stuurt vervolgens de post
naar het correcte vak, die vervolgens weer door een
Mens word opgeladen op een houten pallet, en die word
ingeladen op de Bezorgwagens. Die vervolgens de
Zakelijke post gaan bezorgen naar de consument.

De Veiligheid
Net als de meeste bedrijven, is voor de Sandd de veiligheid prioriteit Nummer 1, zo
moeten de medewerkers van Sandd ook veiligheidsschoenen aan op de Logistiek
afdeling, en zijn er Jaarlijkse Brandoefeningen. Ook zijn er voldoende Eerste Hulp
dozen aanwezig.

Het Recente Nieuws over Sandd
Sandd en Post NL zijn de laatste tijd flink bezig geweest met een overnamen. Dit
aanbod is onlangs afgekeurd door de Toezichthouder van het ACM. Hij verbiedt de
overname, omdat de prijzen van de werkzaamheden door een monopolie flink
zouden stijgen.

Mijn Ervaring
Mijn ervaring bij de Sandd was vrijwel interessant om te zien. Het was altijd al een
vraagteken van hoe de Post nou achter de schermen werd verwerkt en bezorgt.
Toen het ging over de loon gingen bij de groep wel wat ogen open staan, maar voor
dit avontuur vind ik dat het wel goed is verlopen. Ik geef hiervoor de Sandd een 7/10.
Dit was mijn Verslag over het Postbedrijf Sandd, fijne dag.

