
 

De  Belgische diplomatieke vertegenwoordiging te Wenen zoekt naar  

 Chauffeur/Huisbewaarder 

Contract van  een jaar  (verlengbaar)  

 
 

WERKGEVER 

Belgische Staat, Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Verenigde Naties in 

Wenen/Ambassade van België 

 

JOBINHOUD  

 
 
Als  chauffeur sta je in voor  het veilige vervoer van personen (intern of extern aan de post) of 

goederen (post, divers materiaal, enz.) binnen de geplande termijnen, naar welbepaalde plaatsen en 

in overeenstemming met de klanten, het milieu en de plaatselijke verkeersregels en gedragsregels, 

dit om de post te ondersteunen bij haar dagelijkse organisatie. 

Voorbeelden van taken: 

- Vóór elke rit de beste route voorbereiden door kaarten, gps enz. te raadplegen in functie van de 

toestand van de wegen en het verkeer, de weersomstandigheden enz.  

- Ophalen of wegbrengen van personeel of bezoekers van de post naar vergaderingen/externe 

activiteiten volgens de route die het beste past bij de tijdstippen. 

- Bezoekers ophalen of wegbrengen van en naar de luchthaven tijdens en buiten de normale 

werkuren (late aankomst of vertrek, weekend, enz.).  

- Zorgen voor de nodige formaliteiten (douane, luchthaven, geldwissel, enz.). 

- Vervoeren of ophalen van goederen, materieel, post, bagage, enz. naar vooraf bepaalde plaatsen en 

op vooraf bepaalde tijdstippen, 

- De vervoerde goederen laden/lossen en de personen helpen bij het dragen van hun bagage en 

uitrusting (zelfs indien deze zwaar is).  

- Invullen van boeken of andere documenten betreffende de verschillende reizen.… 

Verder sta je in voor het goede onderhoud van de voertuigen en de bijbehorende reparatie- en 

onderhoudsapparatuur om het risico van defecten tot een minimum te beperken en de apparatuur 

schoon en in goede staat te houden. Je zorgt ervoor dat de documenten in verband met de gebruikte 

voertuigen in overeenstemming zijn met de wetten en andere regelgevende bepalingen van het land 



en met de interne regels en procedures om problemen met de plaatselijke autoriteiten te 

voorkomen. Voorbeelden van taken: 

- Kleine reparaties uitvoeren en/of het voertuig (de voertuigen) naar de garage brengen voor service 

en onderhoud 

- Het voertuig (de voertuigen) naar de technische inspectie of naar een vergelijkbare instantie 

brengen 

- Zorgen voor de netheid (binnen en buiten) van het (de) voertuig(en) 

- Zorgen voor voldoende voorraad reserveonderdelen voor reparatie en onderhoud 

- De nodige administratieve stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat alle voor het voertuig 

vereiste documenten in orde zijn (registratie nieuw voertuig, verzekering, motorrijtuigenbelasting, 

enz.) 

- Ervoor zorgen dat deze documenten up-to-date zijn en in het voertuig aanwezig zijn tijdens de reis 

 
 

Als huisbewaarder voor de residentie en de kanselarij sta je in voor het uitvoeren of helpen 

uitvoeren van bepaalde technische en/of logistieke werkzaamheden (kleine reparaties, onderhoud, 

schoonmaak, installatie, bevoorrading, enz.) ter ondersteuning van de dagelijkse werking van de 

post. Je zorgt voor de uitvoering van toegangscontrole, ontvangst van technici of leveranciers, 

schoonmaken van toegang, binnenplaats, buitenzetten van vuilnis, enz... Je controleert en signaleert 

tekortkomingen of onderhoudsbehoeften in de residentie en de kanselarij. 

In samenwerking met de manager, contacten met de technici voor onderhoudswerken (aanvraag van 

diensten en prijsvoorstellen, opvolging van de werken, kwaliteitscontrole,...), administratieve 

opvolging van onderhoudswerken en contracten,… Voorbeelden van taken: 

- Kleine reparaties of andere werkzaamheden uitvoeren (lampen vervangen, klein schilderwerk, 

helpen met inpakken, vlaggen plaatsen of vervangen, enz.) 

- Verhuizen of helpen bij verhuizingen (demonteren/monteren van bureaus, vervoeren van materiaal 

naar het archief of de opslagruimte, enz.) 

- Beheer van dringende boodschappen op verzoek van een leidinggevende.  

- Beheer van de bevoorrading van kantoorbenodigdheden, papier voor fotokopieerapparaten, water 

voor de waterfonteinen, schoonmaak- of hygiëneproducten, enz. 

- Voorbereiden en controleren van apparatuur voor vergaderingen: videoprojector, scherm, enz.  

- Registratie van uitleningen en teruggaven van apparatuur (videoprojector, mobiele telefoon van de 

vertegenwoordiger, enz.) 

- Beheer van de voorraad kantoorbenodigdheden en ander materiaal 

 



 
 

Vereiste of gewenste competenties en aanwervingsvoorwaarden 

Gedragsgerichte competenties 

In team werken; servicegericht handelen (interne en externe klanten); zich kunnen 
aanpassen/flexibel zijn; in staat zijn zichzelf te ontwikkelen; respect tonen; betrouwbaarheid tonen; 
inzet tonen 

Technische competenties 

Rijbewijs sinds ten minste 5 jaar. Goede praktische kennis van het Weense wegennet. 

Technische basisvaardigheden (elektriciteit, sanitair, verwarmingssystemen, schilderwerk, algemeen 
onderhoud,...) en kennis van de technische dienstensector in Oostenrijk 

Hoffelijkheid en beleefdheid in de omgang met zijn meerderen, klanten, gasten,... 

Goede presentatie en omgang 

Kennis van de diplomatieke wereld 

Goede kennis van het Duits en het Engels 

 

Niet vereist, wel een troef 

• Je kan vlot werken met bureautica toepassingen waaronder MS Word en Outlook 
• Kennis van een derde of vierde taal (Nederlands, Frans) 
• … 

Aanwervingsvoorwaarden 

Diploma basisonderwijs, rijbewijs (minstens 5 jaar), blanco strafblad 

 

Selectie procedure 

Na een eerste selectie op basis van CV en motivatiebrief, zal er een praktische test volgen en een 

mondeling interview. Indiensttreding is voorzien op uiterlijk 1 februari 2022. 

Wij bieden aan :   

Bruto maandsalaris: 1.925 EUR 

13de en 14de maand 

Contract van één jaar, verlengbaar 



Internationale werkomgeving 

Modaliteiten kandidatuur 

Kandidaturen (C.V., motivatiebrief met referenties) dienen uiterlijk worden ingediend op 15.12.2021, 

per e-mail aan vienna@diplobel.fed.be of per brief aan Ambassade van België, Schönburgstrasse 10, 

1040 Wien. Enkel kandidaturen met sterke referenties over hun goede gedrag en professionele 

ervaring zullen weerhouden worden. 

 

Meer info  ? 

Voor meer informatie over deze functie kan u terecht bij Dhr. Reinout Van Vaerenbergh (01 502 07 

12). 

Link naar onze website: www.diplomatie.belgium.be/austria  

mailto:vienna@diplobel.fed.be
http://www.diplomatie.belgium.be/austria

