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QBD Technologies Co., Ltd.
บริษ ัท คิวบีด ี เทคโนโลยีส ์ จําก ัด ได ้รับการส่งเสริมอุตสาหกรรมจาก BOI เมือปี 2558 และเราได ้เริมจัดตังบริษัทฯ และเปิ ดดําเนินการเมือ
กลางปี 2559
บริษัทฯ เป็ นผู ้ผลิตผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์และชินส่วน สําหรับใช ้กับเครืองพิสจ
ู น์สสารระดับความละเอียดสูงสุด ทีใช ้ในห ้องแลปวิทยาศาสตร์ตา่ งๆ
ทัวโลก
บริษัท คิวบีด ี เทคโนโลยีส ์ จํากัด มีบริษัท Glass Expansion Pty Ltd. เป็ นบริษัทหลักอยูท
่ ประเทศออสเตรเลี
ี
ยซึงผลิต ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
มากว่า 30 ปี

IT Support (Development)
Responsibilities
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
Requirements
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.
Qualifications
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
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.

หน้าทีความร ับผิดชอบ
มีสว่ นร่วมในการพัฒนาบํารุงรักษาและทดสอบซอฟต์แวร์ ERP ในองค์กร
ให ้การช่วยเหลือและแนะนํ าซอฟต์แวร์แก่ผู ้ใช ้งานทีเกียวข ้อง
สนับสนุนการปฏิบต
ั งิ านประจําวันของระบบและให ้ความช่วยเหลือในการจัดหาและสนับสนุนด ้านไอทีทวไป
ั
ประสานงานกับเพือนร่วมงานคนอืน ๆ ทังในและต่างประเทศ ทังภาษาอังกฤษและภาษาไทย
ิ เราต้องการ
สงที
สามารถใช ้งาน Python, PostgreSQL และภาษา front-end ได ้อย่างคล่องแคล่ว เช่น JavaScript, HTML เป็ นต ้น
มีประสบการณ์ในการสนับสนุนการปรับใช ้และการพัฒนาภายใต ้สภาพแวดล ้อมแบบ Linux (Ubuntu)
สามารถวิเคราะห์และทํางานอย่างมีเหตุและผลด ้วยความสามารถในการช่วยแปลและเข ้าใจความต ้องการทางธุรกิจในการเปลียนแปลง
ซอฟต์แวร์
ิ เกียวข ้องกับ SQL, รวมถึงโครงสร ้างต่างๆ ฯลฯ
มีความสามารถในการตรวจสอบแก ้ปั ญหาและทดสอบโค ้ดรวมทังวิเคราะห์สงที
มีความสามารถในการใช ้ภาษาอังกฤษทังพูดและเขียนได ้ดี รวมถึงสามารถสือสารข ้อมูลทางเทคนิคให ้ออกมาเข ้าใจง่าย
ทํางานได ้อย่างมีประสิทธิภาพกับเพือนร่วมงานทีทํางานด ้วยทังในและต่างประเทศ
คุณสมบ ัติของผูส
้ ม ัคร
มีใบรับรอง / ปริญญา / การฝึ กอบรมด ้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หรืออืนๆทีเกียวข ้อง)

มีทก
ั ษะการพัฒนาซอฟต์แวร์ทพิ
ี สจ
ู น์ได ้แล ้วว่าเป็ นตัวอย่างของงานทีเคยทํามา
ั
มีประสบการณ์ในการควบคุมเวอร์ชนโดยใช ้ GIT
มีประสบการณ์ในการใช ้ Linux (Ubuntu)
มีความสามารถในการใช ้ภาษาอังกฤษได ้เป็ นอย่างดี
สว ัสดิการ
- ประกันสังคม
- ทํางานจันทร์ - ศุกร์ เวลา 7.00 - 15.36 น.
- งานเลียงสังสรรค์ประจําเดือน
- โอกาสในการปรับเงินเดือนตามความสามารถและก ้าวหน ้าในหน ้าทีการงานสูง
- บรรยากาศในการทํางานทีเป็ นมิตร

สถานทีทํางาน :
บริษ ัท คิวบีด ี เทคโนโลยีส ์ จําก ัด
499/2 หมู่ 13 ซอยกิงแก ้ว 25/1 ถนนกิงแก ้ว ตําบลราเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
สอบถามเพิมเติมได ้ที คุณเอมม่า ฝ่ ายสํานักงาน 02-136-5386 # 101

หรือ etuantong@qbdtechnologies.com

สม ัครงาน
jobsDB จะส่ง ใบสมัครของคุณไปยัง
QBD Technologies Co., Ltd.

ระด ับตําแหน่งงาน

ระดับเจ ้าหน ้าที

อายุงาน

ไม่ระบุ

ระด ับการศึกษา

ปริญญาตรี

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจการผลิตทัวไป

ประเภทงาน

งานไอที > งาน IT Support
งานไอที > งานโปรแกรมเมอร์
งานไอที > งานไอทีอนๆ
ื

สถานทีทํางาน

บางพลี

เงินเดือน

ช่วงเงินเดือนตรงกับทีค ้นหา

ประเภทการจ้างงาน

งานเต็มเวลา, งานประจํา

อืนๆ

ยินดีพจ
ิ ารณานักศึกษาจบใหม่

สว ัสดิการ

คียเ์ วิรด
์ : IT Support Development software

ทํางานสัปดาห์ละ 5 วัน

ค่าทํางานล่วงเวลา

