
 

 
 
 
 

De Gemeentelijke Administratie van de Ambassade en de Permanente 
Vertegenwoordiging bij de Europese Unie 

van de Bondsrepubliek Duitsland 
 

is zo snel mogelijk op zoek naar een 
 

technisch huismeester (m/v/x). 
 

 
Functieomschrijving: 
 

- ondersteuning van de technische dienst, 
- medewerking aan het onderhoud / beheer van de verschillende onroerende goederen in 

Brussel (incl. residenties). 
 
Naast een grote fysieke belastbaarheid, moet het nieuw lid van ons groot team volgende 
kwalificaties hebben: 
 

 voltooide beroepsopleiding of werkervaring in een technisch of ambachtelijk beroep; 

 grondkennis zowel op het gebied van verwarmings-, klimaat- en elektrotechniek als 
gebouwbeheersystemen; 

 uitgesproken vermogen om effectief samen te werken in een team;  

 vermogen om zelfstandig te kunnen werken; 

 bereidheid tot flexibele werktijden (in uitzonderlijke gevallen ook ’s avonds/tijdens het 
weekend) en overname van de aanwezigheidsdienst; 

 in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B; 

 naast kennis van het Frans, Engels of Nederlands is ook kennis van het Duits wenselijk. 
 
Contractduur:  voor bepaalde tijd, tot 31 mars 2025. 
 
Normale werkuren: 38 uren / week (voltijds, 100%). 
 
Vergoeding:   afhankelijk van de beroepservaring en opleiding vanaf 3.388,07€ bruto. 
 
 
Geïnteresseerde kandidaten dienen hun volledig sollicitatiedossier (incl. motivatiebrief, cv, diploma's, 
opleidingsbewijzen en uittreksel uit het strafregister), op te sturen, liefst per email aan vw-102-
eu@brue.diplo.de  
 

of per post aan de: 

Permanente Vertegenwoordiging van de Bondsrepubliek Duitsland 

bij de Europese Unie 

t. a. v. Personeelsafdeling 

Jacques de Lalaingstraat 8-14 

1040 Brussel. 

 
 

Sollicitaties hoeven tot 31 maart 2023 ten laatste worden ingediend.  
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Een baan is afhankelijk van een veiligheidsonderzoek en een medische keuring.  

Uw bereidheid tot samenwerking wordt verondersteld. 

 

De contractuele voorwaarden vallen onder het Belgische recht. 

 

Onderdanen van derde landen* moeten zowel een geldige verblijfsvergunning als een geldige 

arbeidsvergunning hebben.  

*Onderdanen van derde landen zijn personen die noch EU-burgers, noch andere EER-burgers 

(IJsland, Liechtenstein of Noorwegen), noch Zwitserse onderdanen zijn. 

 

Informatie over gegevensbescherming overeenkomstig artikel 13 van de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) is verkrijgbar op: https://bruessel.diplo.de/be-nl/-/1354090.  

 
 
 

Inzendingstermijn is op 31 maart 2023. Later ingediende dossiers worden niet aanvaard.
Reiskosten voor een eventueel sollicitatiegesprek worden niet terugbetaald. 
Sollicitatiedossiers worden niet teruggestuurd naar de sollicitanten. 
De ontvangst van de dossiers wordt niet bevestigd. Er worden alleen maar kandidaten gecontacteerd die voor een 
sollicitatiegesprek uitgenodigd worden. 
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