ประชาสัมพันธ์ตาแหน่งงานว่าง ประจาเดือน มีนาคม 2563
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท น้ำใสฟำร์ม จ้ำกัด
ประเภทกิจการ จ้ำหน่ำยลูกพันธุ์ปลำนิล ปลำทับทิม ในประเทศและส่งออกต่ำงประเทศ ที่ตั้ง 77 หมู่ 3 ต้ำบลบ้ำนสร้ำง อ้ำเภอบ้ำนสร้ำง จังหวัดปรำจีนบุรี รหัสไปรษณีย์
25150 โทรศัพท์ : 037-271092 โทรสาร : 037-271093 มือถือ - E-mail : ลาดับ
ชื่อตาแหน่ง
1 นักวิชำกำรประจ้ำฟำร์ม

เพศ
ชำย

อัตรา
4

อายุ
-

วุฒิ/สาขา
ปวส.หรือ วทบ. ประมง
เพำะเลียงสัตว์น้ำ

อัตราค่าจ้าง/เดือน
13,500 บำท ผ่ำน
ทดลองงำน 6 เดือน
15,000 บำท

ลักษณะงาน/เงื่อนไขและสวัสดิการ
- ดูแลควบคุมกำรผลิตลูกพันธุ์ปลำ
- เก็บข้อมูล ลงบันทึกคอมพิวเตอร์
- ตรวจสอบและแยกเพศปลำ
- ดูแลควบคุมคนงำน
- ตรวจสอบโรคปลำ
- ตรวจสอบและแก้ไขปัญหำคุณภำพน้ำ

ชื่อสถานประกอบการ โครงกำร เดอะ เวโรน่ำ แอท ทับลำน
ประเภทกิจการ โรงแรมและสถำนที่ท่องเที่ยว ที่ตั้ง โครงกำร เดอะ เวโรน่ำ แอท ทับลำน 251 หมู่ 6 ต้ำบลบุพรำหมณ์ อ้ำเภอนำดี จังหวัดปรำจีนบุรี รหัสไปรษณีย์
25220 โทรศัพท์ : 062-359-6239 โทรสาร : - มือถือ - E-mail : ลาดับ
ชื่อตาแหน่ง
2 เจ้ำหน้ำที่เกษตร

เพศ
ชำย/หญิง

อัตรา
1

อายุ
ไม่เกิน
35

วุฒิ/สาขา
ปริญญำตรี สำขำกำร
เกษตรศำสตร์

อัตราค่าจ้าง/เดือน
ตำมโครงสร้ำงบริษัท

ลักษณะงาน/เงื่อนไขและสวัสดิการ
- ขยัน อดทน มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงำน
บริกำร มีไหวพริบในกำรแก้ไขปัญหำ
- สำมำรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Microsolf office ได้ดี
- มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ
- ดูแลเรื่องกำรรับเข้ำพันธุ์ไม้,กำรเพำะพันธุ์
ต้นไม้,กำรบ้ำรุงรักษำต้นไม้ตลอดจนกำรจัด
จ้ำหน่ำย
- ดูแลเรื่องกำรจัดกำรแพลนตำรำงงำนและ
มอบหมำยงำนให้กับพนักงำนในแผนก
- ดูแลงำนเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
- ติดต่อประสำนงำนเกี่ยวกับส่วนงำนที่
เกี่ยวข้องเป็นต้น

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จ้ำกัด
ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแปรรูปอำหำรในกำรผลิตอำหำร ยำ สมุนไพรและเคมีภัณฑ์ตำมออเดอร์ลูกค้ำทังภำยในและต่ำงประเทศ ที่ตั้ง 85/112 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ
ต้ำบล คลองเกลือ อ้ำเภอ ปำกเกร็ด จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 ติดต่อ : คุณฐิตวัฒน์ 08-1294-9974 คุณนภัส 08-1881-8459 คุณวิรัยวรรณ 08-17523862 โทรสาร : - E-mail : recruit.eurobest@gmail.com Website : www.eurobesttechnology.co.th
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ง
3 นักวิทยำศำสตร์อำหำร

เพศ
ชำย/หญิง

อัตรา
2

อายุ
23-30

วุฒิ/สาขา
ปริญญำตรีขึนไป
สำขำวิทยำศำสตร์อำหำร

อัตราค่าจ้าง/เดือน
12,000 - 18,000

ลักษณะงาน/เงื่อนไขและสวัสดิการ
- ควบคุมดูแลกำรผลิตแปรรูปอำหำร
- บันทึกข้อมูลปฏิบัติงำนกำรผลิต
- ท้ำงำนตำมมำตรฐำน GMP
- ดูแลระบบกำรผลิตส่วนโรงงำน
- พบลูกค้ำ
- มีประสบกำรณ์ 0 - 1 ปี ด้ำนกำรแปรรูป
อำหำร,GMP
- มีควำมขยัน อดทน รับผิดชอบกำรท้ำงำน
- มีทักษะ ด้ำนคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
ส้ำนักงำนและอื่นๆ
- มีควำมสำมำรถด้ำนภำษำต่ำงประเทศ จะ
พิจำรณำเป็นพิเศษ

ชื่อสถานประกอบการ QPS Inter National Aquatics
ประเภทกิจการ ส่งออกสัตว์น้ำ ที่ตั้ง 99/401 ถ.บำงนำ- ตรำด ต้ำบลบำงโฉลง อ้ำเภอบำงพลี สมุทรปรำกำร รหัสไปรษณีย์ 10540 ติดต่อ : คุณสมชำย ชื่นกมลพันธ์
โทรศัพท์ : 09-5373-6111 ส่งเรซูเม่ พร้อมรูปถ่ำยทำง qpsinter@truemail.co.th โทรสาร : - มือถือ - E-mail : ลาดับ
ชื่อตาแหน่ง
4 สัตวบำลสัตว์น้ำ (ฟำร์ม)

เพศ
ชำย/หญิง

อัตรา
1

อายุ
-

วุฒิ/สาขา
ปริญญำตรี
สำขำประมง

อัตราค่าจ้าง/เดือน
12,000 - 15,000

ลักษณะงาน/เงื่อนไขและสวัสดิการ
- รักควำมสะอำด
- ขยัน ตังใจ ท้ำงำน
- เอำใจใส่ต่องำน
- ประกันสังคม
- มีที่พักให้

- ที่พัก
- ประกันสังคม
- มีวันหยุด 1 วัน/อำทิตย์

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ยูไนเต็ด ฟูดส์ จ้ำกัด (มหำชน)
ประเภทกิจการ ผู้ผลิตอำหำรและเครื่องดื่ม ที่ตั้ง เลขที่ 95 ถนนท่ำข้ำม แขวงแสมด้ำ เขตบำงขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10150
ติดต่อ : คุณณปภัช อวยบำงมด โทรศัพท์ : 0-2415-0035 ต่อ 104 โทรสาร : 0-2415-1211 มือถือ - E-mail : nutanun@unitedfoods.com
ลาดับ
5

ชื่อตาแหน่ง
Production Supervisor

เพศ
ชำย

อัตรา
5

อายุ
21-27

วุฒิ/สาขา
วุฒิปริญญำตรี
สำขำ Food Science
ยินดีรับนักศึกษำจบใหม่

อัตราค่าจ้าง/เดือน
ตำมตกลง

ลักษณะงาน/เงื่อนไขและสวัสดิการ
- วำงแผนกำรผลิตให้เหมำะสมกับตำรำงเวลำ
ตำมเป้ำหมำย,
- ดูแลสำยกำรผลิตและจัดกำรกระบวนกำรผลิต
ให้ได้ประสิทธิภำพสูงสุด
- แก้ไขปัญหำด้ำนเทคนิคในสำยกำรผลิต
เสนอแนวคิดและวิธีกำรปรับปรุง/พัฒนำ
สำยกำรผลิตออย่ำงต่อเนื่อง
- ดูแลพนักงำนให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมควำม
เหมำะสม
- ดูแลสุขลักษณะของพืนที่ปฏิบัติงำน และ
บุคคลให้ปฏิบัติอย่ำงถูกต้อง
- สำมำรถท้ำงำนเป็นกะได้ทังกลำงวันและ
กลำงคืน
- มีทักษะในกำรสื่อสำร กำรน้ำเสนอ ถ่ำยทอด
และสอนงำนได้เป็นอย่ำงดีทังภำษำไทยและ
อังกฤษ
- มีควำมกระตือรือร้น มีควำมคิดริเริ่ม มนุษย
สัมพันธ์ดี
- ท้ำงำนภำยใต้ภำวะควำมกดดันได้ และชอบ
แก้ไขปัญหำ

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ้ำกัด (มหำชน)
ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์อำหำร ที่ตั้ง ส้ำนักงำนใหญ่ :121 / 84-85 อำคำรชุด อำร์ เอส ทำวเวอร์ ชันที่ 29 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 02-209-3000 สมัครงำนผ่ำนทำง recruitment.bc@pbplc.co.th รับสมัครผ่ำนทำงไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
ลาดับ
6

ชื่อตาแหน่ง
เจ้ำหน้ำที่ประกันคุณภำพ

เพศ
หญิง

อัตรา
3

อายุ
22-30

วุฒิ/สาขา
ปริญญำตรี สำขำ
วิทยำศำสตร์กำรอำหำร

อัตราค่าจ้าง/เดือน
ตำมตกลง

ลักษณะงาน/เงื่อนไขและสวัสดิการ
- ควบคุมกำรตรวจสอบคุณภำพผลิตภัณฑ์ใน
กระบวนกำรผลิตให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
- ควบคุมกำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุดท้ำยก่อน
จ้ำหน่ำย
- ดูแลระบบมำตรฐำนต่ำงๆ กฎหมำยอำหำร
เช่น HALAL / GMP / HACCP / อย. เป็นต้น
- ส่งเสริมกำรท้ำกิจกรรมต่ำงๆ ภำยในองค์กร
- จัดท้ำเอกสำรในระบบคุณภำพ GMP &
HACCP
- ดูแลงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย
- มีควำมเป็นผู้น้ำ กล้ำตัดสินใจ แก้ปัญหำ
เฉพำะหน้ำได้ดี
- มีควำมละเอียดรอบคอบในกำรท้ำงำน
- มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร วำงแผน
และก้ำหนดแผนกำรท้ำงำนได้
- สำมำรถท้ำงำนเป็นกะได้ ไม่จ้ำเป็นต้องหยุด
เสำร์-อำทิตย์
- มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ GMP, HACCP,
HALAL และกฎหมำยอำหำรที่เกี่ยวข้อง
- สำมำรถปฏิบัติงำนที่นิคมอุตสำหกรรมบำงชัน
ได้

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เสริมสุข จ้ำกัด (มหำชน)
ประเภทกิจการ อำหำรและเครื่องดื่ม ปฏิบัติงำน บจก.เครื่องดื่มแรงเยอร์(2008) ต้ำบลถนนขำด อ้ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ติดต่อ บริษัท เสริมสุข จ้ำกัด
(มหำชน) โทรศัพท์ : 034-271-476-8 อีเมล : sermsukplc_145@trustmail.jobthai.com (อีเมลนีใช้ส้ำหรับกำรติดต่อและสมัครงำน) แฟกซ์ : 02-783-9092-93
เว็บไซต์ : www.sermsukplc.com
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ง
เพศ
อัตรา
อายุ
วุฒิ/สาขา
อัตราค่าจ้าง/เดือน
ลักษณะงาน/เงื่อนไขและสวัสดิการ
ชำย/หญิง
- ดูแลรับผิดชอบงำนที่ได้รับมอบหมำย
7 เจ้ำหน้ำที่ควบคุมคุณภำพ
2
21 ปี
ปริญญำตรี
14,000
สวัสดิกำร
ขึนไป วิทยำศำสตร์กำรอำหำร
- ประกันสังคม
- กองทุนส้ำรองเลียงชีพ
- โบนัส
- ค่ำรักษำพยำบำล
- เบียขยัน
- เครื่องแบบพนักงำน
- ตรวจสุขภำพประจ้ำปี

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ท็อป อะควำคัลเจอร์ เทคโนโลยี จ้ำกัด
ประเภทกิจการ กิจกำรด้ำนสัตว์น้ำ ที่ตั้ง 6/1 หมู่ที่ 2 ต้ำบลคลองนำ อ้ำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรำ รหัสไปรษณีย์ 24000 โทรศัพท์ : 080-459-3395
โทรสำร : 038-821-742 มือถือ - E-mail : - www.sunantagroup.com หรือ www.topaquatech.com
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ง
8 นักวิชำกำรประมง
(เลียงกุ้ง/ปลำ)

เพศ
ชำย

อัตรา
หลำย
อัตรำ

อายุ
22 ปี
ขึนไป

วุฒิ/สาขา
ปวส./ปริญญำตรี
ประมง / เพำะเลียงสัตว์น้ำ
ประสบกำรณ์ : 0 - 5 ปี

อัตราค่าจ้าง/เดือน
15,000 - 25,000
บำท/เดือน +
Commission

ลักษณะงาน/เงื่อนไขและสวัสดิการ
สถำนปฏิบัติงำน
- ฉะเชิงเทรำ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
- งำนเลียงกุ้งขำวแวนนำไม มีทังต้ำแหน่ง
อนุบำล(เลียงในโรงปิด)และต้ำแหน่งนักวิชำกำร
บ่อดิน(ระบบเปิด)เป็นบ่อซีลพลำสติก PE 0.75
มม.ทังหมด
1.เตรียมตกตะกอนน้ำและทรีตน้ำด้วยคลอรีน
เพื่อใช้ในกำรถ่ำยน้ำในบ่อเลียง
2.ถ่ำยน้ำในบ่อเลียง
3.ขัดบ่อเพื่อให้บ่อสะอำดไม่มีเมือก/ตะกอน
4.ดูค่ำคุณภำพนำ้ ระหว่ำงวันที่จำ้ เป็นต่อกำร
เลียงกุ้ง
5.เติมเวชภัณฑ์ที่จ้ำเป็นลงไปในบ่อ
6.เช็คสุขภำพกุ้ง
7.ล้ำงบ่อพัก
8.คุมคนงำนของตนเองเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย
ที่ตังไว้
9.ลงเช็คควำมสะอำดในบ่อ
10.สแตนด์บำย 24 ชม. เผื่อกรณีไฟดับ ต้องเปิด
เครื่องปั่นไฟ (มีห้องพักให้ไม่มคี ชจ ค่ำไฟน้ำไม่มี)

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท อัลฟ่ำเวท จ้ำกัด
ประเภทกิจการ ธุรกิจด้ำนปศุสัตว์ ที่ตั้ง 2,4 Soi Phatthanakan 65, Prawet Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250
ติดต่อ คุณเกศินี หลำยสุทธิสำร โทรศัพท์ : 027221071-5 โทรสำร : 027221070 โฮมเพจ : http://www.alphavet.co.th , http://www.ckbitech.com
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ง
9 เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน
วิชำกำร

เพศ
ชำย/หญิง

อัตรา
1

อายุ
ไม่เกิน
30 ปี

วุฒิ/สาขา
ปริญญำตรี
สำขำสัตวศำสตร์
ประสบกำรณ์ : 0 - 5 ปี

อัตราค่าจ้าง/เดือน
15,000 - 30,000

ลักษณะงาน/เงื่อนไขและสวัสดิการ
สถำนปฏิบัติงำน
- กรุงเทพและปริมณฑล
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
- เป็นผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยวิชำกำร
- รวบรวมเอกสำรกำรจัดกำรฟำร์มหมู, ไก่
ของลูกค้ำ
- งำนที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำ
- รักงำนบริกำร เพื่อสร้ำงสัมพันธภำพที่ดี
ระหว่ำงบริษัทฯ กับลูกค้ำ
- มีควำมอดทน มีควำมสำมำรถในกำร
ปรับตัว
- สำมำรถเดินทำงไปต่ำงจังหวัดได้ มีควำม
คล่องตัวสูง
- มีใบอนุญำตขับขี่รถยนต์ และสำมำรถขับ
รถยนต์ได้
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Ms Word, Excel)
- ภำษำอังกฤษดี

ชื่อสถานประกอบการ INTEQC GROUP
ประเภทกิจการ ธุรกิจด้ำนปศุสัตว์ ที่ตั้ง 77/12 ม.2 ต้ำบลนำโคก อ้ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร 74000 แผนกสรรหำทรัพยำกรบุคคล
โทรศัพท์ : 034-886-148 Ext. 1062-1064 อีเมล : inteqc_23@trustmail.jobthai.com (อีเมลนีใช้ส้ำหรับกำรติดต่อและสมัครงำน)
แฟกซ์ : 034-851-132 เว็บไซต์ : www.inteqcgroup.com Line ID: @qsr621n
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ง
เพศ
อัตรา
อายุ
วุฒิ/สาขา
อัตราค่าจ้าง/เดือน
ลักษณะงาน/เงื่อนไขและสวัสดิการ
10 สัตวบำลประจ้ำฟำร์มสุกร
ชำย/หญิง
1
22 ปี ปริญญำตรี สัตวศำสตร์
17,000 +
- รับผิดชอบในกำรดูแลสุกร
(กำญจนบุรี)
ขึนปี
ประสบกำรณ์
- ดูแลกำรผสมของสุกรตลอดจนกำร
อุ้มท้อง
- เก็บข้อมูลและน้ำข้อมูลที่ได้มำ
วิเครำะห์
- ดูแลกำรจัดกำรสุกรให้ได้ตำม
เป้ำหมำยที่ก้ำหนด
- ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ได้รับ
มอบหมำย
11 หัวหน้ำหน่วยงำนวิจัยและ
ชำย/หญิง
1
22 ปี ปริญญำตรี สัตวศำสตร์
ตำมโครงสร้ำง
- งำนทดลองในโรงเรือนอนุบำล รุ่น
พัฒนำ งำนผสมเทียมและ
ขึนปี
พันธ์ ผสม คลอด และหน่วยงำนผสม
ปรับปรุงพันธุ์สุกร
เทีบม
(สมุทรสำคร)
- เก็บข้อมูลสุกร ส้ำหรับประเมิน
พันธุกรรม
- สรุป รวบรวมข้อมูล จัดท้ำรำยงำน
ประจ้ำวัน ประจ้ำสัปดำห์

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ดั๊บเบิล เอ (1991) จ้ำกัด (มหำชน)
ประเภทกิจการ ธุรกิจกระดำษ ที่ตั้ง 206 ม. 4 ต.ท่ำตูม อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25140
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ง
เพศ
อัตรา
อายุ
วุฒิ/สาขา
12 เจ้ำหน้ำที่ควบคุมเครื่องร่อน
ชำย
3
20-30 ปวส.ช่ำงทุกสำขำ
แกลบฟำร์มสำขำ (ลพบุรี/
ประสบกำรณ์ 0-2 ปี
ปรำจีนบุรี/ฉะเชิงเทรำ)

อัตราค่าจ้าง/เดือน
15,000

13

เจ้ำหน้ำที่จัดหำยอดไม้

ชำย

1

20-25

วุฒิปวส. สำขำวิชำ
เกษตรศำสตร์ หรือสำขำ
ที่เกี่ยวข้อง

12,000 – 15,000

14

Plant Operator

ชำย

1

20-25

ปวส.สำขำไฟฟ้ำ,
เครื่องกล หรือสำขำอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง

15,000

ลักษณะงาน/เงื่อนไขและสวัสดิการ
- ควบคุมเครื่องร่อนแกลบฟำร์มสำขำ (ลพบุรี/
ปรำจีนบุรี/ฉะเชิงเทรำ)
- มีควำมรู้เทคนิคเบืองต้น และจัดท้ำรำยงำน กำร
รับเข้ำ กำรเดินเครื่อง กำรส่งออกและสต๊อค
เชือเพลิง
ติดต่อ คุณคุณมำริสำ ทองโคตร โทรศัพท์ :
085-835-3971 Line ID: marisa_bu
- มีควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร /สินค้ำเกษตร /
ผลวิเครำะห์เชือเพลิง เบืองต้น
สำมำรถท้ำงำนพืนที่ต่ำงจังหวัดได้ (ปรำจีนบุรี
สระแก้ว)
- มีใบอนุญำตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และ
รถจักรยำนยนต์
- ยินดีต้อนรับนักศึกษำจบใหม่
ติดต่อ คุณลูกศร ไชยะคำม
โทรศัพท์ : 085-835-3383
- ไม่จ้ำเป็นต้องมีประสบกำรณ์
- มีควำมรู้ในด้ำนงำน PM เครื่องจักรเบืองต้น
- มีควำมรู้ในงำนเครื่องกล หรือ ไฟฟ้ำ
- ปฏิบัติงำน ควบคุม ดูแลเครื่องจักรในกำรผลิตไอน้ำ
ไฟฟ้ำ และกำรจ่ำยไอน้ำ โดย
- ตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบ ที่ใช้ใน
กระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำ และไอน้ำ ให้เป็นไปตำม
ข้อก้ำหนดกำรเดินเครื่อง ที่ก้ำหนดไว้ในคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน
ติดต่อ คุณลูกศร ไชยะคำม โทรศัพท์ : 085-835-3383

ชื่อสถานประกอบการ ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ้ำกัด
ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์กำรเกษตร ที่ตั้ง 589/30-31 อำคำรเซ็นทรัลซิตีทำวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ชัน 7 ถ.เทพรัตน บำงนำเหนือ เขตบำงนำ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร
10260 ติดต่อ คุณผกำมำศ โทรศัพท์ : 08-1302-6485 โทรสำร : 02-745-7109 E-mail : hr@unilife.co.th www.unilife.co.th
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ง
15 นักวิชำกำรเกษตร (ส่งเสริม
กำรขำย) ภำคตะวันออก

เพศ
ชำย

อัตรา
1

อายุ
23 ปี
ขึนไป

วุฒิ/สาขา
ปริญญำตรีทำงด้ำน
กำรเกษตร สำขำกำรผลิต
ทำงกำรเกษตร โรคพืช เคมี
เกษตร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบกำรณ์ 1 - 5 ปีขึนไป
ยินดีรับนักศึกษำจบใหม่

อัตราค่าจ้าง/เดือน
15,000

ลักษณะงาน/เงื่อนไขและสวัสดิการ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
- บริหำรทีมงำนขำย และดูแลยอดขำยให้
เป็นไปตำมเป้ำให้บรรลุตำมเป้ำหมำย
- กำรเข้ำพบและจัดประชุมเกษตรกรใน
พืนที่รับผิดชอบ
- ถ่ำยทอดเทคโนโลยีองค์ควำมรู้และส่งเสริม
พัฒนำเครือข่ำยสมำชิกและเกษตรกรใน
พืนที่
- งำนส่งเสริมกำรเกษตร ควบคุมดูแลกำร
ผลิต พืช ผัก ผลไม้ และให้ควำมรู้แก่
เกษตรกรในด้ำนต่ำงๆ
- สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
-มีมนุษสัมพันธ์ดี ชอบติดต่อผู้คน และมี
ทักษะในกำรเจรจำต่อรอง
-สำมำรถขับรถยนต์ได้พร้อมมีใบขับขี่
-สำมำรถออกเดินทำงไปปฏิบัตหน้ำที่โดย
ล้ำพังยังต่ำงจังหวัดได้
- ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ จริงใจ มีควำม
รับผิดชอบต่อหน้ำที่
- มีประสบกำรณ์ จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท นูทริกซ์ จ้ำกัด (มหำชน)
ประเภทกิจการ ผลิตอำหำรสัตว์เลียง ที่ตั้ง 55 หมู่ 14 นิคมอุตสำหกรรมบำงชัน ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510 ติดต่อ คุณสุชำดำ
พูนวัฒนำนุกูล โทรศัพท์ : 02-919-8780 ต่อ 412 โทรสำร : 038-593-120 E-mail : nutrix_03@trustmail.jobthai.com www.nutrix.co.th
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ง
16 สัตวบำล (Animal
Husbandry)

เพศ
ชำย/หญิง

อัตรา
3

อายุ
ไม่เกิน
30 ปี

วุฒิ/สาขา
ปริญญำตรี สำขำสัตวบำล ,
สัตวศำสตร์ หรือสำขำที่
เกี่ยวข้อง

อัตราค่าจ้าง/เดือน
ตำมโครงสร้ำงบริษัทฯ

17

เจ้ำหน้ำที่ประกันคุณภำพ
(QA Inspector)

ชำย/หญิง

2

21 ปี
ขึนไป

ปริญญำตรี สำขำ
วิทยำศำสตร์กำรอำหำร

ตำมโครงสร้ำงบริษัทฯ

18

เจ้ำหน้ำที่พัฒนำผลิตภัณฑ์

ชำย/หญิง

1

23 ปี
ขึนไป

ปริญญำตรี สำขำ
วิทยำศำสตร์กำรอำหำร

ตำมโครงสร้ำงบริษัทฯ

ลักษณะงาน/เงื่อนไขและสวัสดิการ
- ดูแลกำรเลียงดูสัตว์ทดลองทุกเรื่อง ทังกำรให้
อำหำร น้ำ กำรดูแลสุขภำพเบืองต้น กำรสังเกต
พฤติกรรม และปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ใน
กำรตรวจสุขภำพและกำรรักษำพยำบำลสัตว์
- จัดเตรียมอำหำร และท้ำกำรทดสอบ
Palatability test ในสัตว์ทดลอง รวมถึงวิเครำะห์
ค่ำทำงสถิติและรำยงำนผล
- มีประสบกำรณ์กำรท้ำงำนในโรงพยำบำลสัตว์จะ
พิจำรณำเป็นพิเศษ
- สำมำรถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้เป็นอย่ำงดี
- มีควำมขยัน อดทน และมีควำมรับผิดชอบสูง
- รับผิดชอบกำรควบคุมคุณภำพในกระบวนกำรผลิต
- ตรวจสอบปัญหำที่เกิดขึนระหว่ำงกำรผลิต
- มีควำมกระตือรือร้นและมีควำมรับผิดชอบสูง
- สำมำรถปฏิบัติงำนเข้ำกะได้
- ยินดีพิจำรณำบัณฑิตจบใหม่
-พัฒนำผลิตภัณฑ์ได้ตรงตำมข้อก้ำหนด ทันต่อควำม
ต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
พัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อน้ำเสนอให้กับลูกค้ำ
-ประสำนงำนกับฝ่ำยกำรตลำดในกำรจัดเตรียมข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ และกำรจัดเตรียมตัวอย่ำงตำมที่ร้องขอได้ทัน
ตำมควำมต้องกำร
-มีส่วนร่วมในกำรจัดท้ำระบบคุณภำพตำมนโยบำย
บริษัทฯ เช่น GMP , HACCP , ISO และอื่นๆ
-งำนอื่นๆที่ได้รับมอบหมำย

