
Jobaanbieding - Administratief medewerker (M/V/X) op de Belgische ambassade in Wenen 

 

Ben je meertalig, met een passie voor office management en oog voor detail, en op zoek naar een 

interessante job in Wenen in een internationale omgeving?  

De Belgische ambassade in Wenen is op zoek naar een nieuwe administratieve assistent(e) voor de 

Belgische ambassadrice en diplomaten. Wij zijn op zoek naar een flexibele en discrete teamspeler met oog 

voor detail om ons office management team te versterken. De vacature betreft een voltijdse 

ondersteunende functie. Indien u geïnteresseerd bent, stuur dan uw kandidatuur, inclusief CV en 

motivatiebrief naar vienna@diplobel.fed.be  tegen uiterlijk vrijdag 3 maart 2023. Voor meer informatie 

kunt u een bericht sturen naar vienna@diplobel.fed.be.  

Start van de functie is voorzien in het voorjaar van 2023. 

Belangrijkste taken: 

De functie omvat zowel administratief als enig onderzoekswerk. De kandidaat die wij zoeken moet goed 

georganiseerd, flexibel, uitgaand en een goede teamspeler zijn, en moet zelfstandig kunnen werken en 

delen van de taken zelfstandig kunnen uitvoeren.  

Niet-exhaustieve lijst van taken:  

- De missies, agenda en contacten van de ambassadrice en haar team beheren 
- Organiseren van vergaderingen en evenementen op de ambassade 
- De administratie van de residentie van de ambassadrice beheren 
- Assisteren bij het beheer van alle inkomende en uitgaande correspondentie, zowel via e-mail, telefoon als 
via standaardpost.  
- Helpen bij vertaalwerk DE/FR/NL/EN 
- Assisteren bij onderzoek naar specifieke onderwerpen 
- Helpen bij het schrijven van brieven en toespraken, en input voor sociale media en publieksdiplomatie  
- Secretariële ondersteuning bieden bij de organisatie van vergaderingen.  
 

Vereiste vaardigheden: 

- Uitstekende kennis van het Duits en het Engels, evenals ten minste EEN van de andere Belgische nationale 
talen (FR/NL) . 
- Zeer goede kennis van de belangrijkste Office 365-toepassingen zoals Word, Excel, Outlook, SharePoint, 
Teams, enz.  
- Ervaring met kantoorbeheer 
 

Ons aanbod: 

- Een uitdagende job in een internationale omgeving 
- Contract van één jaar, verlengbaar 
- Competitief salarispakket en arbeidsvoorwaarden 
 

Selectieprocedure 

Een eerste selectie gebeurt op basis van CV en motivatiebrief. Nadien volgen een schriftelijke en 

mondelinge proef. 
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