
 

 

L’Ambassade de France en Thaïlande recrute : 

Agent de service - technicien de maintenance 

 

L’Ambassade de France en Thaïlande souhaite recruter un technicien de maintenance générale à 

compter du 1
er
 Février 2018. 

Fonction occupée : Agent de service – Technicien  de maintenance 

Niveau de diplôme et/ou expérience professionnelle: 

Connaissances techniques en bâtiment : électricité, plomberie, menuiserie, etc. 

Descriptif du poste : 

Emploi à temps plein 

Heures supplémentaires Possibles en fonction des nécessités de service 

Manutention de charges 

Entretien simple du bâtiment ; électricité, plomberie, et autre 

Aide à l’entretien de la Résidence et à la préparation des réceptions en cas de surcroît d’activité 

Salaire mensuel 20, 356.00 THB 

Conditions générales 

- Capacité à travailler de façon autonome et en équipe 

- Sens de l'organisation et de la gestion du temps et souci de la qualité du travail  

- Excellent sens relationnel : amabilité, discrétion 

- Disponibilité de travailler à des heures flexibles, y compris les soirs et weekends 

- Nationalité : thaïlandaise  

- Connaissance de base en anglais 

 

Les dossiers de candidature  (lettre de motivation, curriculum vitae, photo) doivent être adressés au 

Service Commun de Gestion de l'ambassade de France en Thaïlande, 35 Charoen Krung 36, Rue de 

Brest Bangrak Bangkok 10500 :  

à l’adresse électronique suivante : 

M. Alain PIERRE : alain.pierre@diplomatie.gouv.fr 

Tel: +66 (0) 26575158 

avant le 25 Janvier 2018, délai de rigueur pour une prise de fonction au 1
er

 février 2018 

 

 

Seules les candidatures sélectionnées seront contactées pour un entretien d’embauche. 

 

mailto:alain.pierre@diplomatie.gouv.fr


ประกาศต าแหน่งงานว่าง 
 

ต าแหน่ง –  เจ้าหน้าที่ทัว่ไป (ช่างเทคนิค) 
 
สถานเอกอคัรราชทูตฝร่ังเศสประจ าประเทศไทย เปิดรับสมคัรงานในต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีทัว่ไป (ช่างเทคนิค) 
เร่ิมงานตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2561 
 
ระดบัการศึกษา  

มีความรู้ดา้นงานช่างเทคนิค ; ช่างไฟฟ้า, ระบบท่อน ้า, ช่างไม ้ฯลฯ 
 
ลกัษณะงาน 
- ท างานเตม็เวลา 
- ในบางกรณีจ าเป็นตอ้งท างานล่วงเวลา 
- มีความรู้ดา้นงานช่างเทคนิค 
- ดูแลรักษาอาคารส านกังาน 
- ดูแลรักษาท าเนียบเอกอคัรราชทูตฯ และเตรียมงานกิจกรรมต่างๆ 
- เงินเดือนประจ า 20,356.00 บาท 
 
คุณสมบัต ิ  

- สามารถท างานไดด้ว้ยตนเองและท างานเป็นทีมได ้
- มีความสามารถในการบริหารและจดัการเวลา  
- มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี สุภาพและสุขมุรอบคอบ 

             - สามารถท างานเป็นกะได ้รวมไปถึงตอนเยน็และวนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์  
- ผูส้มคัรตอ้งเป็นสัญชาติไทย 
- มีความรู้พื้นฐานทางภาษาองักฤษ 

 
ผูส้มคัรสามารถส่งรายละเอียดเก่ียวกบัการสมคัร (จดหมายสมคัรงาน ประวติัการท างาน รูปถ่าย) ส่งถึงฝ่าย
งานบริหารและจดัการ สถานเอกอคัรราชทูตฝร่ังเศส ติดต่อ: M. Alain PIERRE  สถานทูตเอกอคัรราชทูต
ฝร่ังเศส 35 เจริญกรุงซอย 36 เขตบางรักกรุงเทพฯ 10500 E-mail: alain.pierre@diplomatie.gouv.fr 

Tel: +66 (0) 26575158     ภายในวนัที ่25 มกราคม 2561 
 
ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกเท่านั้นจะไดรั้บการติดต่อ 
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