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Job Opportunities
สายบริหาร
Mobile Platform General Manager
Knowledge of mobile app technologies
and UX/UI design best practices.
Work on various projects involve the
integration of our marketing platforms
with other marketing/sales systems.

Digital Marketing General Manager

At least 5 year experiences in online and
digital marketing (PPC, GDN, SNS,
Facebook Ads, Email marketing, SEO, SEM)

IT Business Analyst
Facilitates business users & vendors in
decision making and problem resolutions.

E-commerce Operations Manager
Monitor and analyze sales data and
inventory levels to ensure that the supply
meets demand and forecast expected
revenue figures.

กรุงเทพฯ / นนทบุรี

Contact

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
091-004-9140, 8787

Total Rewards Management
Specialist
Development and design of compensation
packages and policies.

Product Development Manager
(Process Food)
บริหารจัดการ วางแผน กำกับดูแล ควบคุมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงสินค้าเดิม

ผู้จัดการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์
รับผิดชอบบริหารจัดการสินค้า Carbonate
& 7 Select ทั้ง Offline และ Online ตอบโจทย์
กลยุทธ์และ สอดคล้องกับ Life Style ของลูกค้า โดย
วางแผนและพัฒนาสินค้าใหม่เข้ามาหมุนเวียน

ผู้จัดการฝ่าย CAFM International
(วิศวกรรมโยธา)
การบริหารจัดการด้าน Facilities Management

Job Opportunities
สายบริหาร
ผู้จัดการฝ่าย Data Development
กำหนดแนวทางการบริหารข้อมูล
โดยการสร้าง Smart Report (BI)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร (AIS)

ประสบการณ์การทำงานสายงานบัญชีอย่างน้อย 10 ปี
บริหารจัดการข้อมูลทางบัญชี เช่น การประมวลผลข้อมูล,
การจัดการข้อมูล, การควบคุมข้อมูลและ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูล, การจัดทำสารสนเทศ

ผู้จัดการทั่วไป
ด้าน Data Support & Research (Commercial)
การเชื่อมโยงงานวิจัยกับงานข้อมูลปัจจุบันขององค์กร
บูรณาการการสร้างระบบ Smart Report (BI)
ให้เป็น Data Intelligent เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์
วางแผนกลยุทธ์ของสำนัก
มีประสบการณ์การวิเคราะห์ Big Data ไม่น้อยกว่า 5 ปี

Store Operation Development
Manager
บริหารโครงการพัฒนาระบบงานที่ร้านสาขา
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย

กรุงเทพฯ / นนทบุรี

Contact

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
091-004-9140, 8787

Management Trainee
(Store Operation)
กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และวางแผนการบริหารงาน
ด้านปฏิบัติการของร้านค้าปลีก
สร้างสรรค์และพัฒนารูปแบบการทำงานให้ทันคู่แข่งขัน
สามารถปฎิบัติงานพื้นที่ในต่างจังหวัด และมีใบขับขี่
รถยนต์ส่วนตัว

Management Trainee (บัญชีสนับสนุน)
เข้าร่วมในโครงการพิเศษต่างๆ ตรวจงานและให้ความเห็น
สัญญาทางการเงิน และเอกสารอื่นๆ
เข้าร่วมหารือกับกลุ่มบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมาย
สร้าง Financial Model เพื่อประเมินผลตอบแทน
ทางการเงิน

Job Opportunities
สายสำนักงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี
รวบรวม จัดทำ ตรวจสอบบันทึกบัญชี และ
สอบทานรายการทางบัญชี
ประสบการณ์ด้านบัญชี 0 - 5 ปี

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
จัดหา / จัดซื้อ สินค้าเพื่อเข้ามาจำหน่ายใน
ร้าน 7-11 รวมถึงติดต่อเจรจาต่อรอง
และเปรียบเทียบราคาสินค้า

เจ้าหน้าที่สถิติ
Develop Data-Driven solution for
the purposes of business decision
making.

Online Marketing
Design media to promote and
encorage to accomplish goal.
Follow up competitors strategies
such as price of product.

IT Business Analyst
Facilitates business users & vendors
in decision making and problem
resolutions.

กรุงเทพฯ / นนทบุรี

Contact

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
091-004-9140, 8787

เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์
วางแผนการสรรหาผลิตภัณฑ์ให้
มีความหลากหลาย
วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์

เจ้าหน้าที่สรรหาทำเล (Location)
ทำการเจรจาต่อรองค่าเช่าพื้นที่ในการขยายสาขา

Content Management
บริหารจัดการและสร้างประสบการณ์ที่ดีของ
ลูกค้าทั้งช่องทาง Offline และ O2O
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยใช้
ผสมทางการตลาด (7Ps Marketing Mix)

วิศวกรก่อสร้าง
ตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานในการก่อสร้าง
ตรวจรับการส่งมอบอุปกรณ์ต่างๆ

Job Opportunities
สายสำนักงาน
เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร
วางแผนการสรรหาและคัดเลือก สัมภาษณ์
และคัดสรรบุคลากร

HRIS Officer
ดูแลระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์
จัดทำโครงสร้างข้อมูลพนักงานบนระบบ HRIS

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการภูมิทัศน์
วางแผนงานภูมิทัศน์ ออกแบบและจัดต้นไม้
ตามกิจกรรมและเทศกาลต่างๆ
ลงตรวจพื้นที่ บริหารจัดการภาพรวม
ให้เกิดความเรียบร้อยทั้งด้านภูมิทัศน์,
ความปลอดภัย และงานจราจร

เจ้าหน้าที่ Asset Movement
จัดการทรัพย์สินเก่าจากร้านเปลี่ยนอุปกรณ์ IT,
อุปกรณ์ยกเลิกขาย ฯลฯ
ติดตามเอกสาร Supplier นำอุปกรณ์ออกและ
เอกสารส่งอุปกรณ์ให้ร้านสาขา
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

Contact

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
091-004-9140, 8787

เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวบรวมและจัดทำข้อมูล จัดทำรายงานต่าง ๆ

กราฟฟิคดีไซน์เนอร์
ออกแบบ Graphic Design และตัดต่อ Video
ใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator /
Photoshop

เจ้าหน้าที่บริหารมาตรฐานและ
พัฒนาออกแบบกระบวนการทำงาน
วิเคราะห์และกำหนดกระบวนการทำงาน
เพื่อสนับสนุนโครงการกลยุทธ์ของบริษัทฯ
และ BSM ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

Job Opportunities
สายสำนักงาน
Financial Analyze Manager
นำเสนอสภาพคล่องทางการเงิน ทั้งการหมุนเวียนของ
เงินสด หนี้สิน หรือสินทรัพย์ภายในองค์กร
จัดทำและนำเสนอแนวทางของแผนการลงทุนระยะสั้น

Supply Chain Manager (Own Brand)
Plan and implement the overall
supply chain strategy.

ระยะยาว ขององค์กรหรือโครงการที่ควรร่วมลงทุน

กรุงเทพฯ

สายสำนักงาน
ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม
ซ่อมบำรุงยานพาหนะและอุปกรณ์คลังสินค้า
มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงยานพาหนะและอุปกรณ์
คลังสินค้า 5 ปีขึ้นไป

ปทุมธานี

Contact

บริษัท ออลล์ การ์เดี้ยน จำกัด 091-004-9140, 8787
บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด 082-909-5594

ผู้จัดการแผนก Inventory
มีประสบการณ์ด้านงาน Inventory 5 ปีขึ้นไป

Job Opportunities
สายสำนักงาน
Academic Advisor
Welcoming and providing recommended
course information for those interested.

Robotics Trainer
Develop high-quality, student-centered
lesson plans and classroom activities
for K12 education system in Thailand.

Medical Registration
ประสานงานโรงงานผลิตยาในต่างประเทศให้ตรงตาม
ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

กำหนดเพื่อให้สามารถนำเข้ามาขายในประเทศไทยได้

Medical Equipment Technician
Obtain training from medical device

company and cooperation with medical
device company or self-action for

installation, method validation , set up
and repair Machine Analyzer properly.

Digital Marketing (RobotLAB Thailand)
Promoting the company's existing
brands and introducing RobotLAB
Thailand to the market.

กรุงเทพฯ

Contact

บริษัท ออลล์ เวลเนส จำกัด
091-004-9140, 8787

สายบริหาร
Business Development
Manager
Monitoring sales and identifying
any losses or stock wastage.

Job Opportunities
สายบริหาร
หัวหน้าทีมวิศวกรรมปฏิบัติการ
(ไฟฟ้า / อิเล็คทรอนิกส์)
มีประสบการณ์ดูแลระบบเครื่องทำความเย็น,
เครื่องทำความร้อน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริหารระบบงาน และบริหาร Supplier ให้สอดคล้อง
กับกลุ่มลูกค้า (7-Eleven และ Non 7-Eleven)

สายสำนักงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี
ดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรฐานของการ
ตรวจสอบภายใน
วางแผนงานตรวจสอบ (Audit Plan)
และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรุงเทพฯ

Contact

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
02-781-6800 กด 1

เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ
ดูแลเรื่องการเสนอราคาและการคัดเลือก supplier

Job Opportunities
สายบริหาร
Solution Architecture
Define IT technical solution to support

business requirements comply with

Cyber Security Specialist
Primarily responsible for maintaining
of business information.

CP ALL enterprise architect to develop
solution design documents includes.

IT Project Manager
Enterprise Architecture
จัดทำ High-Level IT Solution Design
โดยพิจารณาทางเลือกผลกระทบต่อระบบงาน

Project management.

Develop project scope statement and
project management plan.

นโยบาย และแผนการพัฒนา IT ของบริษัท

IT Development Support Specialist
ElasticSearch Developer
Preparing reports, manuals and other

documentation related to Vehicle Audit

Takes and manages requests that come

in by phone, email or through the support
ticketing system.

related activities.

IT Specialist, Quality Control & Testing

IT Specialist, Retail

Prepare and implementing quality

Troubleshooting problems with MOP.

assurance policies and procedures.

vendors to execute projects.

quality tests.

Collaborating with internal teams or

นนทบุรี

Contact

บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
02-071-9413 , 9451

Performing routine inspections and

Job Opportunities
สายสำนักงาน
Full Stack Developer –
Simplified Data Service (AI/ML)
Preparing reports, manuals and other

documentation related to Vehicle Audit

Data Scientist
Apply machine learning in core areas
to meet business requirements and
drive business growth.

related activities.

Development operations
Design & implement applications related
to DevOps project.

Maintain an infrastructure to ensure
system stability.

Solution Architecture / Enterprise
Architecture
Working for architecture roadmap in
developed digital transformation of
mining and power industry.

นนทบุรี

Contact

บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
02-071-9413 , 9451

Robotic Process Automation
Developer (RPA)
Responsible for understanding the
current process design document
and perform the implementation.

Job Opportunities
สายสำนักงาน
Software Engineer
(Java, C#.Net, JavaScript, NodeJS, React)
Application development and get

Project Manager
Manage overall IT projects

(Software, Hardware and Implement)

requirements from user to design,

including planning, budgeting,

documents & use manual.

control to achieve project within timeline.

coding, test, deploy and technical

System Analyst

manpower plan, coordination, execution,

Full Stack Developer

Develop and Analysis by user specific

Research and analyze existing

At least 5 years’ experience in software

applications, work together with the

requirement

functionalities of the systems /

development, programming or coding.

team to design, develop, test, deploy

Business Analyst
ประสานงานเพื่อนำ IT Solution ที่คัดเลือกมา
implement และส่งมอบ solution ให้กับ

Business User ได้ตาม scope และแผนงาน
ที่ได้รับมอบหมาย

นนทบุรี

Contact

บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
02-071-9413 , 9451

and technical documents.

Job Opportunities
สายสำนักงาน
Account Executive
(Insurance, Finance)
วางแผนการ สรรหาผู้ว่าจ้าง (Client)
ในกลุ่มธุรกิจต่างๆ

Programmer
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม / เว็บไซต์ /
เว็บเซอร์วิสด้วยภาษาต่างๆ เช่น Java Spring,
Strust2, Angular, Node.js, React, C#.net,

สายบริหาร
Commercial Manager (Insurance)
วางแผนการตลาด วิเคราะห์ บริหารจัดการงานขาย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เกี่ยวกับธุรกิจการประกันภัย

Advertising & Promotion Manager
กำหนดกลยุทธ์ แผนงานด้านการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ทางการตลาด เพื่อให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

PHP หรือภาษาอื่นๆ

Senior Java Programmer
Perform unit test, integrate test

IT Development Manager
วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งาน
ศึกษาธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในตลาด

and performance test.

กรุงเทพฯ

IT Solution Manager
วิเคราะห์กระบวนการทำงานและออกแบบปรับปรุง
กระบวนการทำงานะระบบสารสนเทศ ผ่านกลยุทธ์
ด้าน Digital เช่น FinTech / Payment Gateway

Contact

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
02-071-2267

Job Opportunities
สายบริหาร
Transport Operation Manager
Good understanding of transportation,
warehouse, 3PL or logistics service
provider business.

Transport Solution Manager
Accountable for mid-mile,
last-mile, warehouse product
developments to fulfill customer
requirement at competitive cost.

กรุงเทพฯ

Contact

บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด
082-909-5594

Warehouse Manager
Overseeing basic operations, such as
receiving, warehousing, distribution and
maintenance of products.

Key Account Manager
Manage sales pipeline, set priority and
ensure conversion rate to deliver healthy
sales pipeline.

Job Opportunities
สายสำนักงาน
เจ้าหน้าที่บริหารระบบคุณภาพ ISO
รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ และตรวจติดตาม
ความถูกต้องของข้อมูลดัชนีชี้วัดและโครงการต่างๆ
ที่แต่ละหน่วยงานนำส่ง (Audit KPI)

เจ้าหน้าที่ Last Mile Operation

Arrange the delivery route for the delivery
driver to be effective.
Take care of the delivery of the goods for
the delivery staff to be done in a neat.

HR Section Manager
Support end to end recruitment processe
Source and recruit potential candidates
by using databases, social media etc.

Product Owner (PO)
(Chinese speaking)
Plan and execute development of our
application suite.
Collaborate with UI/UX designers on
application features.

เจ้าหน้าที่ IT Support
Support หน่วยงานที่มีปัญหาการใช้งานระบบ
หรืองานที่เกี่ยวข้องกับ IT

Programmer
พัฒนาโปรแกรมที่ได้รับมอบหมาย
พัฒนา API เพื่อติดต่อกับส่วนงานอื่นๆ
มีพื้นฐานการใช้ภาษา เช่น ASP.NET With C#,
JavaScript, SQL, API.NET Core (With C#)

Sale Executive
เข้าพบลูกค้าและประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสาร
รับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้า
สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

กรุงเทพฯ

Contact

บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด
082-909-5594

Vendor Acquisition Manager
Connection for sourcing and all
experience in core functions.
Vendor Acquisition should have
the ability to identify channels
for seeking a potential vendor.

Job Opportunities
สายบริหาร
ผู้จัดการฝ่ายบริหารระบบ LEAN
กำหนดกลยุทธ์ด้านบริหารระบบ LEAN มองหาปัจจัย
ที่มีผลกระทบต่อการผลิต การตลาด โดยจัดทำตาม
แนวทาง TQM TPM ISO และ LEAN

สายสำนักงาน
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ดำเนินการด้านจัดซื้อ จัดจ้าง เกี่ยวกับงาน
วัสดุสิ้นเปลือง, สารเคมี และ supply used อื่นๆ

เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ
ดำเนินการติดต่อประสานงานกับลูกค้า
และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ / ภาษาญี่ปุ่น

เจ้าหน้าที่การตลาดบริหารผลิตภัณฑ์
ดำเนินการบริหารกลยุทธ์ วิเคราะห์การตลาด
วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่ง และกลยุทธ์ต่างๆ รวมถึง
การบริหารผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ

ปทุมธานี

Contact

บริษัท ซีพี แรม จำกัด 02-071-3415

พนักงาน Sales Support
จัดทำกลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย, การวางแผนการขาย
และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่หรือต่างจังหวัดได้

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า, เจ้าหน้าที่จัดสินค้า
ความคุมดูแล การโหลดสินค้าเพื่อส่งมอบให้กับรถขนส่ง
อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และทันเวลาการส่งมอบ
สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

Job Opportunities
สายสำนักงาน
Production / RD / QA / QC
ดำเนินการด้านประกันคุณภาพ การควบคุมการผลิต
และพัฒนาผลิตภัณท์

เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม
วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบ และการจัดเก็บข้อมูล
เพื่อพัฒนาโปรแกรม
มีความรู้ในระบบฐานข้อมูล (SQL server)
ปรับปรุง แก้ไข ดูแลระบบให้พร้อมใช้งานให้มีประสิทธิภาพ

เจ้าหน้าที่วิศวกรไฟฟ้า
ดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างในส่วนของระบบไฟฟ้า
ควบคุมและอำนวยการงานติดตั้งระบบ Solar rooftop
มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ TQM
ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม TQM ต่างๆ
ดำเนินการควบคุมและติดตามการสื่อสารด้าน TQM
ภายในระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

กรุงเทพฯ / ปทุมธานี

Contact

บริษัท ซีพี แรม จำกัด 02-071-3415

เจ้าหน้าที่สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร
วิเคราะห์ข้อมูลระดับมหภาค ระดับอุตสาหกรรมทั้งเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ
จัดทำกลยุทธ์ขององค์กร พัฒนาขั้นตอนและ
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
ดำเนินการในด้านต่างๆ ของงานทรัพยากรบุคคล
เช่น งานสรรหา งานแรงงานสัมพันธ์ กิจกรรมสัมพันธ์
งานฝึกอบรม และงานบริหารค่าตอบแทน

Job Opportunities
สายสำนักงาน
Business Analyst
Gathering / Develop business requirement
from clients.
Toeic 750+

Online Marketing
วางกลยุทธ์ และทำแผนการตลาดออนไลน์
เช่น SEO, Social Network และเว็บบอร์ดต่างๆ
ดูแลภาพรวมและแนวทางการจัดทำเนื้อหาเว็บไซต์

เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์
บริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย
สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับบริษัทคู่ค้า
วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดออนไลน์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์

นนทบุรี

Contact

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ ง จำกัด
02-071-4166

Web Master
ดูแล และบริหารจัดการเว็บไซต์ รวมทั้งจัดทำ
ระบบฐานข้อมูลสินค้า
ออกแบบหน้าเว็บเพจสำหรับงาน Web E-Commerce

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ติดต่อประสานกับ Supplier หรือคลังสินค้า และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตาม
ความต้องการและคุณภาพได้มาตรฐาน

Job Opportunities
สายสำนักงาน
ครูกลุ่มสาระ
(การตลาด / สังคมศึกษา / คอมพิวเตอร์)
กำกับดูแลการสอนรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
มีความรู้ ความเข้าใจ ตามเกณฑ์เกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอน

ครูผู้ช่วยประจำศูนย์การเรียนฯ (TA)
(สะพานควาย / พระราม 2 / รังสิต /
เพชรบุรี / ชลบุรี )

ติดตามให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหา
การฝึกอาชีพในสถานประกอบการให้กับนักเรียน
จัดทำเอกสารและประเมินผลการเรียนของนักเรียน

กรุงเทพ / นนทบุรี / เพชรบุรี / ชลบุรี

Contact

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 02-821-2559

เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักความร่วมมือ
ประสานงานระหว่างศูนย์การเรียนภายในกรุงเทพ,
ภูมิภาคและหน่วยงานภายนอก
ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายต่างๆ

Job Opportunities
สายสำนักงาน
วิทยากร ประจำศูนย์ภูเก็ต
วางแผนและดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผน
ที่วางไว้และสรุปข้อมูลการจัดฝึกอบรม
ร่วมออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจ

Software Developer
สามารถจัดเก็บความต้องการ ออกแบบเว็บไซต์
ตามความต้องการของผู้ใช้บริการได้

นนทบุรี / ภูเก็ต

Contact

บริษัท ปัญญธารา จำกัด 02-071-6127

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
ดำเนินการสรรหาพนักงานตามความต้องการขององค์กร
ดำเนินการด้านผลตอบแทนเงินเดือนและค่าจ้าง
ดำเนินการด้านสวัสดิการและกิจกรรมต่างๆ

Job Opportunities
สายบริหาร
( หลักสูตรภาษาจีน )
ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต / บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ / สาขาวิชาการจัดการทางการศึกษา
รองผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต / ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ
กำกับดูแลเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและติดตามสถานะนักศึกษา

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์
พิจารณางานกิจกรรมนักศึกษา และบริการวิชาการ

ร่วมพิจารณาอาจารย์ผู้สอน / อาจารย์พิเศษในรายวิชา เตรียมข้อมูลอาจารย์พิเศษ
เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

สายสำนักงาน
IT Support (ประจำการจังหวัดชลบุรี)
ดูแลการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Support
งานด้าน Client ทั้งระบบ Hardware และ
Software

Chef ครัวร้อน (ร้านอาหาร chef’s kitchen)
ร่วมวางแผนเมนูอาหารและกำกับดูแลการเตรียมการ
ในห้องครัวให้เรียบร้อย
วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

นนทบุรี / ชลบุรี

Contact

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
02-855-1213

Programmer ด้าน Application
จัดเก็บความต้องการ ออกแบบโครงสร้างของ
เว็บไซต์และพัฒนาตามที่ได้รับมอบหมาย

Job Opportunities
สายสำนักงาน

อาจารย์ด้านการพยาบาล
(พยาบาลเด็ก / พยาบาลผดุงครรภ์ / พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต /
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ / พยาบาลชุมชน / พยาบาลด้านบริหารการพยาบาล)
วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป
ดูแลการเรียน การสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มีประสบการณ์การทำงานพยาบาล หรือมีประสบการณ์ด้านการสอน

อาจารย์ด้านบริหารธุรกิจ

( การจัดการ / การขาย / การบริหารเชิงกลยุทธ์
การตลาดดิจิทัล / การเป็นผู้ประกอบการ )
รับผิดชอบด้านงานสอนในระดับชั้นปริญญาโท
และรับผิดชอบด้านงานวิจัย

นนทบุรี / ชลบุรี

Contact

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
02-855-1213

ครูกลุ่มสาระ
(คณิตศาสตร์ / ภาษาไทย / แนะแนว)
ดูแลงานสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
และเป็นที่ปรึกษาให้นักศึกษา

