
 
 

The Embassy of Belgium in Bangkok is recruiting a: 

HANDYMAN 

 

Profile:  

√ At least 2 years' proven experience in a similar role. 

√ In-depth knowledge maintenance and repair techniques. 

√ Knowledge of English language is an important asset 

√ Service–minded, polyvalent, eager to learn, flexible in the work  

 

Job description:  

As the handyman, you will be responsible for the general maintenance of the Residence including 

but not limited to minor electrical and plumbing fixes, painting, small remodels and construction 

projects, clearing of the gutters, changing of air conditioning filters, replacement of light fittings, 

appliance repairs, litter picks or other cleaning and service duties.  

Your ability to be proactive and identify any areas of improvement and bring these to the attention 

of the management will be paramount for a successful execution of the job.  

Where needed, you will also be requested to assist other staff of the Residence in various duties 

inside and outside the house.  

We offer: 

√ An interesting job in a beautiful environment 

√ Monthly salary : at least 24.300,00 THB 

√ One year contract, possibility of extension to an unlimited contract after one year. 

 

How to apply?  

Applications (motivation letter and curriculum vitae) must be sent by September 21
st

, 2021 to: 

Bangkok@diplobel.fed.be or call 02 108 1800 ext. 14  

Should your candidature be withheld, you will be invited for a discussion.  

 



 
 

สถานเอกอคัรราชทตูเบลเยยีม  กรงุเทพมหานคร 

ประกาศรบัสมคัรงาน 

พนกังานบาํรุงรกัษา (ชา่งท ั วไป) จํานวน 1 ตาํแหนง่ 

 

 

คุณสมบตั ิ 
 
√   มปีระสบการณ์อยา่งนอ้ย 2 ปี 
 
√   มคีวามรูด้า้นงานช่างเทคนคิ และซ่อมแซมเป็นอยา่งด ี
 
√   หากมคีวามรูพ้ื0นฐานภาษาองักฤษจะ ไดร้บัการพจิารณาเป็นพเิศษ 
 
√     มจีติอาสา สามารถทํางานไดห้ลากหลาย ยนิดทีี จะเรยีนรู ้และมคีวามยดืหยุน่  
     ในการทํางาน 
 
√   มคีวามกระตอืรอืรน้  มคีวามคดิรเิร ิ ม และมทีกัษะในการแกป้ญัหา 
 
 
 
 
ลกัษณะงาน และความรบัผดิชอบ 
 
√   บํารุงรกัษาทําเนยีบเอกอคัรราชทตู  
 
√    ซอ่มแซมระบบไฟฟ้าและประปา  ทาส ี  
 
√    ปรบัปรุงหรอื  ลา้งรางนํ0า  ทําความสะอาดไสก้รองเครื องปรบัอากาศ   
 
√   เปลี ยนอุปกรณ์ไฟ   ตดิต ั0งและบํารุงรกัษาอปุกรณ์ตา่งๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพที พรอ้มใชง้านได ้

√    ดแูลความสะอาดในสว่นงานที เกยีวขอ้ง  
 
√   พรอ้มที จะชว่ยเหลอืเจา้หนา้ที คนอื น ๆ ของทําเนยีบฯ ในหนา้ที ตา่งๆท ั0งภายในและภายนอกอาคาร 
 
 

• เงนิเดอืน – 24,300 .00 บาทตอ่เดอืน    

• สญัญาการทํางานกําหนด 1 ปี (มคีวามเป็นไปไดท้ี จะตอ่สญัญา) 

 

  

ผูส้นใจ กรณุาสง่ใบสมคัรและประวตั ิ มาที  bangkok@diplobel.fed.be  หรอืโทร 02 1081800 ตอ่ 14 

ภายในวนัที  21 กนัยายน พ.ศ. 2564   และหากคณุไดร้บัการพจิารณา ทางสถานทูตฯ จะตดิตอ่เพื อเขา้

สมัภาษณ์ 

 


