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CONSULAIR ASSISTENT / BOEKHOUDER M/V 
(polyvalente administratieve medewerker) 

 
De Belgische Ambassade is op zoek naar een kandidaat consulaire assistent/ 
boekhouder (M/V) gevestigd in het Emiraat Abu Dhabi. De volgende taken maken deel 
uit van deze functie: 
 
Boekhouding & Administratie: 

-opvolgen van de boekhouding van de ambassade, verificatie facturen, 
voorbereiding betalingen, controle consulaire inkomsten, maandelijkse afsluiting, 
terugvordering BTW, ..  
-beheer contracten (ziekteverzekering lokaal personeel, autoverzekering, 
etisalat, nutsvoorzieningen, ..) 
-aanvraag en beheer openbare aanbestedingen in functie van de noden (kantoor 
materiaal, onderhoud, shredding, ..)  
-beheer betaalterminaal loketten 

 
Consulaire taken: 

-inschrijven landgenoten in consulair register verzekeren (opvolging aanvragen, 
dossier samenstellen, inschrijving, update, transfer, ..) 
-legalisatie documenten, aflevering attesten 
-ondersteuning opstellen notariële akten (back up) 
-verwerking aanvraag paspoorten, ID kaarten, visa (back up)  
-elke andere administratieve taak nodig voor het goed functioneren van de 
ambassade 
 

Voor deze functie wordt een profiel gezocht met een opleiding rond administratief en 
financieel beheer, een goede ervaring in boekhouding en kantoormanagement, en een 
mogelijke ervaring in consulaire taken. Ervaring in teamwork, communicatieve 
vaardigheden en onafhankelijk werken worden ook verwacht. Een degelijke  kennis van 
één der landstalen, het Nederlands en/of het Frans is vereist, kennis van het Engels is 
nuttig en van Arabisch een troef.  
 
De betrekking  is beschikbaar op korte termijn (midden juli, exacte datum te 
bevestigen). Salaris zal volgens de GS4 schaal van de Federale Overheidsdienst 
Buitenlande zaken bepaald worden en start rond 12000 AED/m rekening houdend met 
ervaring en anciënniteit. 
 
Indien u belangstelling heeft voor deze functie, kan u een kort schrijven met CV per 
email sturen gericht aan de Dhr. Harold Vandermeulen (AbuDhabi@diplobel.fed.be) tot 
en met maandag 22/6. 
 
Enkel de weerhouden kandidaten (M/V) zullen gecontacteerd worden voor de volgende 
selectieronde. 
 
 
 


