Chaufför till Thailand Ambassad
Thailand ambassad i Stockholm önskar anställa en lokalanställd (chaufför) enligt följande:
1. Arbetstitel
- Antal platser: 1
- Lön: Fast lön 16,905 kr/månad
- Anställningsform: Heltid, Tillsvidare, Provanställning 6 månader
2. Kvalifikationer
Ambassaden söker en chaufför som har flera års erfarenhet av bilkörning i Stockholm
och utomlands t.ex. Lettland. Gymnasieexamen och B-körkort är ett krav. I tjänsten ingår
ansvar för bilens skötsel och service där kunskap och förståelse kring bilvård och
trafiksäkerhet är meriterande.
Som person ska du ha lätt för att följa upprättade rutiner och regelverk och ha ett öppet,
trevligt och representativt sätt med hög servicekänsla i alla lägen. Du är serviceinriktad och
trivs bra i din relation med andra människor. Du har utmärkta kunskaper i engelska och
svenska både i tal och skrift och har du förståelse av thailändska (i tal såväl som skrift) är detta
meriterande. Du behöver kunna arbeta övertid och jobba utanför Stockholm. Du ska ha god
hälsa och är ostraffad.
3. Arbetsbeskrivning
- Köra diplomater, anställda och övriga besökare på resorna de utför i tjänsten.
- Underhåll av bilen
- Posthantering och budärenden
- Bilförsäkringsärende
- Andra arbetsuppgifter kan tillkomma

4. Dokument/intyg vid ansökan
- CV (på thailändska eller engelska)
- Personligt brev
- Passfoto 2 st.
- Kopia av betygsdokument/motsvarande intyg
- Kopia av körkort
- Arbetsintyg
- Andra relevanta dokument intyg (om finns)
5. Datum och tid för ansökan
Ansök senast 31 Juli 2018 på ett av följande sätt
1) Lämna alla ansökan personligen på
Royal Thai Embassy (under arbetstid)
Floragatan 3
114 31 Stockholm
2) Skicka ansökan med post till:
Royal Thai Embassy
Box 26220
100 40 Stockholm
3) Skicka med e-post till: info@thaiembassy.se
- Märk ansökan med ”Chaufför till Thailand ambassad”
6. Uttagning
Vi kommer att kontakta lämpliga deltagare för intervju, samt pröva huruvida
denne passar tjänsten vi utlyser.

