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Voorwaarden : 
 
• U bent in goede gezondheid 
• U bent ouder dan 18 jaar 
• U bent in het bezit van een rijbewijs B 
• U heeft geen veroordelingen van welke aard dan ook (blanco strafblad) 
• U heeft uw middelbare studies afgerond of u bent eventueel in het bezit van een 

hogeschool- of universiteitsdiploma 
• U bent beschikbaar vanaf deze zomer om voltijds aan de slag te gaan 
 
Functieomschrijving en vereiste vaardigheden : 
 
Als chauffeur / boodschapper bent u onder meer verantwoordelijk voor: 
 
• Het vervoeren van diplomatiek en uitgezonden personeel tijdens de werkuren 
• Het vervoeren van bezoekers en Belgische autoriteiten gedurende hun verblijf in 

Libanon 
• Algemene ondersteuning in de organisatie van evenementen en bezoeken 
• Verschillende administratieve taken op de Ambassade en daarbuiten 
 
De weerhouden kandidaat/kandidate dient over de volgende vaardigheden te 
beschikken: 
 
• In staat zijn om accuraat en op een ordelijke manier te werken 
• Uitstekende beheersing van de Arabische taal.  Goede kennis van één van de drie 

landstalen is een pluspunt.  Indien niet, is de beheersing van het Engels 
noodzakelijk 

• Basiskennis van computer vaardigheden (Word, Excel, Outlook) is wenselijk 
• Goede relationele vaardigheden 
• Basiskennis van België en Belgische instellingen 
• Groot gevoel voor zelfredzaamheid en zelfstandigheid 
• Flexibiliteit betreffende de werkuren (gedurende bezoeken en evenementen) en 

beschikbaarheid 
 
Aanvullende informatie : 
 
• De weerhouden kandidaat/kandidate zal een jaarcontract worden aangeboden 

(verlenging mogelijks mits aan alle verwachtingen voldaan zijn) 
• Het voorgestelde bruto maandloon bedraagt ongeveer 2.300.000 LBP (+ 

transportvergoeding van 8.000 LBP per dag) 


