
 
 

The Embassy of Belgium in Bangkok is recruiting a: 

 

GARDENER & MAINTENANCE ASSISTANT 

 

Profile:  

 

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

 In-depth knowledge of plants and gardening techniques. 

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

 Knowledge of English language is an asset 

 Available from January 15th 2021 onwards 

 Training to be taken place in December  

 

 

Job description:  

 

As the Gardener, you will be responsible for the general maintenance of the garden 

including but not limited to watering the plants,  planting and nurturing new trees, flowers 

and plants, servicing the garden machinery, cutting the grass, trimming and pruning trees, 

emptying bins, leaf raking, etc. including cleaning swimming pool.   You will also provide 

guidance on matters related to the garden, pond and plants necessities.    
 

Where needed, you will also assist the handyman in performing maintenance work like the 

replacement of light fittings, the repair of furniture and other minor electrical, painting, 

cleaning or plumbing work. You can be requested to provide assistance in the house or the 

garden (ex. moving things).  

 

We offer: 

 

 An interesting job in a beautiful environment 

 Monthly salary : 17.441 THB 

 One year contract, possibility of extension of the contract  

 

How to apply?  

 

Applications (motivation letter and curriculum vitae) must be sent by November 20th 2020 

to: Prapasiree.Intuputi@diplobel.fed.be. Should your candidature be withheld, you will be 

invited for a discussion and test.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Prapasiree.Intuputi@diplobel.fed.be


สถานเอกอัครราชทตูเบลเยียม  กรุงเทพมหานคร 

ประกาศรับสมัครงาน 

ต าแหน่ง  พนักงานดูแลสวน และผู้ช่วยบ ารุงรักษา 

 

คุณสมบัต ิ 

- มีประสบการณ์อยา่งน้อย 2 ปีในลกัษณะงานที่คล้ายคลงึกนั 

- มีความรู้เก่ียวกบัพืชและการบ ารุงรักษาสวน 

- มีจิตใจด้านการให้บริการ  มีความสามารถหลากหลาย  มีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้และมคีวามยืดหยุน่ในเวลาการ

ท างาน 

- มีความรู้ภาษาองักฤษ (ถือเป็นข้อได้เปรียบ) 

 

หน้าที่รับผิดชอบ   

- ดแูลรักษาสวนโดยทัว่ไป รดน า้ต้นไม้  ปลกูต้นไม้ และดแูลต้นไม้ใหม ่ๆ รวมถงึการดแูลรักษาอปุกรณ์ท าสวน    

ตดัหญ้า  ตดัแตง่ก่ิงไม้ ก าจดัขยะ  กวาดใบไม้  นอกจากนีย้งัต้องดแูลสระน า้ในสวนและอื่นๆท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ดแูลต้นไม้  รวมถงึท าความสะอาดสระวา่ยน า้ 

- ช่วยช่างซอ่มบ ารุงในการบ ารุงรักษา เช่น เปลี่ยนอปุกรณ์ไฟฟ้า  ซอ่มแซมเฟอร์นิเจอร์ และงานไฟฟ้าเลก็น้อย ทาสี 

ท าความสะอาดหรืองานประปา หรือช่วยเหลืองานในบ้านเป็นบางครัง้ (เช่น ขนย้ายสิ่งของ) 

  

รายละเอียดอ่ืนๆ 

- งานท่ีน่าสนใจในบรรยากาศร่มร่ืน 

- เงินเดือนขัน้ต้น:  17,441 บาท 

- งานประจ า : สญัญาการท างานก าหนดหนึง่ปี (และมีความเป็นไปได้ที่จะตอ่สญัญา) 

- เร่ิมงานวนัท่ี 15 มกราคม 2564 

- การฝึกอบรม : เดือนธนัวาคม  

 

ผู้สนใจ สง่ใบสมคัรพร้อมประวตัิการท างาน   หนงัสอืรับรองการท างาน  และหนงัสอืรับรองอื่นๆ (ถ้ามี) มาที่   

คณุประภาสรีิ ภายในวนัท่ี  20 พฤศจิกายน  2563 :  Prapasiree.Intuputi@diplobel.fed.be 

 

หากทา่นได้รับการพิจารณา  ทางสถานทตูฯจะติดตอ่เพื่อเชิญทา่นเข้าสอบสมัภาษณ์ 
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