
 
 

The Embassy of Belgium in Bangkok is recruiting: 

DRIVER (M/F) 

1. Knowledge of Thai language, basic knowledge of English would be an asset;  

2. Education level: A driving license for car and motorbike with some driving experience – 

Experience in a similar position is an asset; 

3. Monthly salary :  21.316,00 THB – Health scheme is available – 22 leave days + 14 official 

days, overtime paid;  

4.  Behavioral and technical competences:  

- Autonomous ; 

- Safe-driving skills ; 

- A good knowledge of the roads network and of the orientation applications ; 

- Pro-active ; 

-  Good time management; 

- ‘Can do’ mentality and goal oriented;  

- Respectful, courteous and calm; 

- Reliable and loyal; 

- Discreet; 

- Self-development oriented; 

- Technical skills in the mechanics would be an asset.    

 

5. Job description: 

 

As driver, you will be responsible for driving staff members and visitors whenever required 

and wherever required. You will also help to collect any document, device or to process any 

formality on behalf of the embassy.  You will be also responsible for the maintenance of the 

car and of the motorbike (both technical and administrative). You will be asked to assist the 

other departments of the embassy (administration, logistics) when you will not be on the 

road.  

6. Tasks :   

 as a driver:  

• Prior to any journey, prepare any itinerary carefully with an appropriate time 

evaluation. 

• To drive staff members to meetings/conferences/… and taking the most appropriate 

itinerary; 

  



 
 

 

 To drive or to collect visitors of the embassy at the airport or any other place and 

when required; 

 

 To take care of  administrative formalities (customs, post, immigration, etc…); 

 

 To deliver mail, to collect material /device wherever and whenever required; 

 

  to assist with any transportation of material / persons when it is related to a professional 

purpose.  

 

 

 As a responsible for the car : 

 • Carry out minor repairs, maintenance and bring the car to the garage for 

maintenance. 

• ensure the cleanliness of the car at all time; 

 Ensure that the administrative papers of the car are up to date and available; 

 

 Maintain the stock of replacement material. 

 

 

 

 As an assistant for administrative matter: 

 

 Be available for the administrative services of the embassy and assist them with photocopies, 

archives, various administrative tasks, etc… 

 • Practical/ logistical assistance  for events when required  

 

Applications (motivation letter and curriculum vitae) must be sent by 25 September at latest, to: 

Boonjira.Ongpipattanakul@diplobel.fed.be  .  

If you are shortlisted, you will be informed and invited for a practical driving test and for an 

interview.  

 

 

 



 
 

สถานเอกอคัรราชทตูเบลเยีย่มในกรงุเทพมหานคร 

เปิดรับสมคัร “คนขบัรถ” จ านวน 1 ต าแหน่ง 

 
คณุสมบตั ิ 

1. สามารถอา่น-เขยีนภาษาไทยไดด้ ี

และหากมคีวามรูพ้ืน้ฐานของภาษาองักฤษจะไดรั้บการพจิารณาเป็นพเิศษ 

2.  ระดับการศกึษา –  มใีบอนุญาตขบัขีร่ถยนคแ์ละรถจกัรยานยนต ์

มปีระสบการณ์และความช านาญในการขบัรถ 

หากเคยท างานในต าแหน่งเดยีวกนันีจ้ะไดรั้บการพจิารณาเป็นกรณีพเิศษ    

3. เงนิเดอืน – 21,316.00 บาทตอ่เดอืน. ประกนัสขุภาพรายปี. วันลาประจ าปี 22 วัน. 

วันหยดุราชการประจ าปี 14 วัน และคา่ท างานลว่งเวลา 

4. คณุลักษณะ 

 - มอีสิระในการท างาน 

 - มคีวามระมดัระวังในการขบัขีร่ถอยา่งปลอดภยั 

- มคีวามช านาญและรูเ้สน้ทางบนทอ้งถนนเป็นอยา่งด ี 

- มคีวามกระตอืรอืรน้ 

- มรีะบบการบรหิารจัดการเวลาไดด้ ี

- มจีติอาสา และมเีป้าหมายในการท างาน 

- มคีวามเคารพตอ่ผูอ้ ืน่ สภุาพ นอบนอ้ม และสขุมุ 

- มคีวามรับผดิชอบ และซือ่สตัย ์

- รักการพัฒนาตนเอง 

- มคีวามรูใ้นเรือ่งเครือ่งยนตจ์ะไดรั้บการพจิารณาเป็นพเิศษ 

5. ต าแหน่งคนขบัรถ หนา้ทีค่วามรับผดิชอบคอื การขบัรถใหแ้กเ่จา้หนา้ทีข่องสถานทตู 

และผูม้าเยอืนของสถานทตูตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย อกีทัง้ด าเนนิการสง่-รับเอกสาร 

และพธิกีารตามขัน้ตอนตา่งๆ  กบัหน่วยงานอืน่ๆ ในนามของสถานทตู นอกเหนอืจากนี ้

ตอ้งคอยตรวจตรา และบ ารงุรักษายานพาหนะ (รถยนตแ์ละรถจักรยานยนต)์ ของสถานทตู 

(ทัง้ดา้นเทคนคิและการด าเนนิการ) เมือ่วา่งจากงานการขบัรถ 

จะมกีารขอความชว่ยเหลอืในงานของแผนกตา่งๆ ภายในของสถานทตู (ไมว่า่จะดา้นเอกสาร 

และดา้นการขนยา้ยสิง่ของ) 

6. หนา้ที ่

- ในฐานะคนขบัรถ 

 กอ่นจะเดนิทางจะตอ้งวางแผนการเดนิทางและเวลาอยา่งรอบคอบ  



 
 ขบัรถใหแ้กเ่จา้หนา้ทีข่องสถานทตูไปงานประชมุ งานสมัมนา และอืน่ๆ 

โดยเลอืกแผนการเดนิทางทีเ่หมาะสมทีส่ดุ 

 

 

 ขบัรถ/รับผูม้าเยอืนของสถานทตูทีส่นามบนิ หรอืตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย 

 รับผดิชอบงานดา้นเอกสาร และพธิกีารตา่งๆ (กรมศลุกากร. ไปรษณีย.์ 

ส านักตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ) 

 รับ-สง่เอกสาร สิง่ของ อปุกรณ์ตา่งๆ ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย 

 ชว่ยขบัรถในเรือ่งงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานของสถานทตู  

 

- ในฐานะผูรั้บผดิชอบตอ่ยานพาหนะ 

 ด าเนนิการซอ่ม บ ารงุรักษาเบือ้งตน้ และน ายานพาหนะไปอูร่ถเพือ่การบ ารงุรักษาตอ่ไป 

 ดแูลความสะอาดของยานพาหนะอยา่งสม า่เสมอ 

 หมัน่คอยครวจ และเชค็เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัยานพาหนะวา่เรยีบรอ้ย และพรอ้มใชง้าน 

 รักษาสต็อคของวัสดทุดแทน 

 

- ในฐานะผูช้ว่ยงานดา้นเอกสาร 

 พรอ้มทีจ่ะชว่ยงานดา้นเอกสารของสถานทตู โดยการถา่ยเอกสาร จัดเกบ็เอกสาร 

และงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสารในดา้นอืน่ๆ 

o ปฏบิตั ิ/ ชว่ยขนยา้ย เวลามงีานตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย 

  

ผูส้นใจ กรณุาสง่ใบสมคัรและประวัต ิ มาที ่boonjira.Ongpipattanakul@diplobel.fed.be  

หมดเขตการรับสมคัรในวันที ่25 กนัยายน พ.ศ. 2562    

 

หากคณุไดรั้บการพจิารณา ทางสถานทตูฯ จะตดิตอ่เพือ่มาท าการทดสอบความสามารถของคณุ 

และเพือ่สมัภาษณ์ 

 

 

 


