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บรษิทั ควิบดี ีเทคโนโลยสี ์จาํกดั ไดรั้บการสง่เสรมิอตุสาหกรรมจาก BOI เมื�อปี 2558 และเราไดเ้ริ�มจัดตั �งบรษัิทฯ และเปิดดําเนนิการเมื�อ
กลางปี 2559

บรษัิทฯ เป็นผูผ้ลติผลติภณัฑ ์อปุกรณแ์ละชนิสว่น สําหรับใชก้บัเครื�องพสิจูนส์สารระดบัความละเอยีดสงูสดุ ที�ใชใ้นหอ้งแลปวทิยาศาสตรต์า่งๆ
ทั �วโลก

บรษัิท ควิบดี ีเทคโนโลยสี ์ จํากดั มบีรษัิท Glass Expansion Pty Ltd. เป็นบรษัิทหลกัอยูท่ี�ประเทศออสเตรเลยีซึ�งผลติ ผลติภณัฑด์งักลา่ว
มากวา่ 30 ปี 

 

IT Support (Development)

26-Jul-18 เลขอา้งองิตําแหน่งงาน JTH300003001704831

Contribute to the development, maintenance and testing of in-house ERP software
Provide software support to internal stakeholders
Support daily systems operations and assist with providing general on-site IT support where needed
Coordinate with other colleagues based both overseas and local in both English and Thai languages

Strong in Python, PostgreSQL and front-end languages such as JavaScript, HTML, etc.
Experience in supporting, deploying and developing under a Linux (Ubuntu) environment
Be analytical and work logically with an ability to assist with translating and interpreting business requirements into
software changes
Ability to investigate, debug, and test code as well as analyse SQL queries, structures etc
A good command of both spoken and written English with the ability to share technical information in non-technical
terms
Work effectively both independently and with colleagues based locally and overseas.

Certificate/Degree/Training in Computer Science (or related), or;
proven software development skills with examples of work
Experience with version control using GIT
Proven Linux (Ubuntu) experience
At least intermediate command of English

Responsibilities

Requirements

Qualifications

Benefit

- Social Security Fund

- Working Monday - Friday / 7.00 - 15.36 

- Monthly staff's party.

- The opportunity to growth in career path and salary adjustment.

- Friendly working environment.

 

jbrown
Oval



มสีว่นรว่มในการพัฒนาบํารงุรักษาและทดสอบซอฟตแ์วร ์ERP ในองคก์ร
ใหก้ารชว่ยเหลอืและแนะนําซอฟตแ์วรแ์กผู่ใ้ชง้านที�เกี�ยวขอ้ง
สนับสนุนการปฏบิตังิานประจําวนัของระบบและใหค้วามชว่ยเหลอืในการจัดหาและสนับสนุนดา้นไอททีั�วไป
ประสานงานกบัเพื�อนรว่มงานคนอื�น ๆ ทั �งในและตา่งประเทศ ทั �งภาษาองักฤษและภาษาไทย

สามารถใชง้าน Python, PostgreSQL และภาษา front-end ไดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ เชน่ JavaScript, HTML เป็นตน้
มปีระสบการณใ์นการสนับสนุนการปรับใชแ้ละการพัฒนาภายใตส้ภาพแวดลอ้มแบบ Linux (Ubuntu)
สามารถวเิคราะหแ์ละทํางานอยา่งมเีหตแุละผลดว้ยความสามารถในการชว่ยแปลและเขา้ใจความตอ้งการทางธรุกจิในการเปลี�ยนแปลง
ซอฟตแ์วร์
มคีวามสามารถในการตรวจสอบแกปั้ญหาและทดสอบโคด้รวมทั �งวเิคราะหส์ ิ�งที�เกี�ยวขอ้งกบั SQL, รวมถงึโครงสรา้งตา่งๆ ฯลฯ
มคีวามสามารถในการใชภ้าษาองักฤษทั �งพดูและเขยีนไดด้ ีรวมถงึสามารถสื�อสารขอ้มลูทางเทคนคิใหอ้อกมาเขา้ใจงา่ย
ทํางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพกบัเพื�อนรว่มงานที�ทํางานดว้ยทั �งในและตา่งประเทศ

มใีบรับรอง / ปรญิญา / การฝึกอบรมดา้นวทิยาการคอมพวิเตอร ์(หรอือื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง)
มทีกัษะการพัฒนาซอฟตแ์วรท์ี�พสิจูนไ์ดแ้ลว้วา่เป็นตวัอยา่งของงานที�เคยทํามา
มปีระสบการณใ์นการควบคมุเวอรช์นัโดยใช ้GIT
มปีระสบการณใ์นการใช ้Linux (Ubuntu)
มคีวามสามารถในการใชภ้าษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่งดี

หนา้ที�ความรบัผดิชอบ

สิ�งที�เราตอ้งการ

คณุสมบตัขิองผูส้มคัร

สวสัดกิาร

- ประกนัสงัคม

- ทํางานจันทร ์- ศกุร ์เวลา 7.00 - 15.36 น.

- งานเลี�ยงสงัสรรคป์ระจําเดอืน 

- โอกาสในการปรับเงนิเดอืนตามความสามารถและกา้วหนา้ในหนา้ที�การงานสงู

- บรรยากาศในการทํางานที�เป็นมติร

 

สถานที�ทํางาน :
  

บรษิทั ควิบดี ีเทคโนโลยสี ์จาํกดั
  

499/2 หมู ่13 ซอยกิ�งแกว้ 25/1 ถนนกิ�งแกว้ ตําบลราเทวะ อําเภอบางพล ีจังหวดัสมทุรปราการ 10540
  

สอบถามเพิ�มเตมิไดท้ี� คณุเอมมา่ ฝ่ายสํานักงาน 02-136-5386 # 101

 

สมคัรงาน

jobsDB จะสง่ ใบสมคัรของคณุไปยงั 
 QBD Technologies Co., Ltd.

ระดบัตาํแหนง่งาน ระดบัเจา้หนา้ที�

อายงุาน ไมร่ะบุ

ระดบัการศกึษา ปรญิญาตรี

jbrown
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หรือ etuantong@qbdtechnologies.com



ประเภทธรุกจิ ธรุกจิการผลติทั�วไป

ประเภทงาน งานไอท ี> งาน IT Support
 งานไอท ี> งานโปรแกรมเมอร์

 งานไอท ี> งานไอทอีื�นๆ

สถานที�ทาํงาน บางพลี

เงนิเดอืน ชว่งเงนิเดอืนตรงกบัที�คน้หา

ประเภทการจา้งงาน งานเต็มเวลา, งานประจํา

อื�นๆ ยนิดพีจิารณานักศกึษาจบใหม่

สวสัดกิาร ทํางานสปัดาหล์ะ 5 วนั คา่ทํางานลว่งเวลา

คยีเ์วริด์:  IT Support Development software




