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Job Opportunities
สายบริหาร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร (AIS)

ประสบการณ์การทำงานสายงานบัญชีอย่างน้อย 10 ปี
บริหารจัดการข้อมูลทางบัญชี เช่น การประมวลผลข้อมูล,
การจัดการข้อมูล, การควบคุมข้อมูลและรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล, การจัดทำสารสนเทศ

ผู้จัดการฝ่าย Data Development

กำหนดแนวทางการบริหารข้อมูล
โดยการสร้าง Smart Report (BI)
มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม ไม่น้อยกว่า 3 ปี
เขียนโปรแกรมด้าน Python, การดึงข้อมูลด้าน SQL,
มีความรู้ด้าน IT โครงสร้างระบบ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
วิเคราะห์งบการเงินและจัดทำแผนงบประมาณ, ตรวจสอบ
รายการลงบัญชีและปิดงบการเงิน, วางแผนทางการเงิน
และการลงทุน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน (ประเทศกัมพูชา)
กำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ การบันทึกบัญชี
การยื่นภาษี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
และหลักภาษีอากรทั้งของในประเทศและต่างประเทศ

Management Trainee (บัญชีสนับสนุน)
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

เข้าร่วมในโครงการพิเศษต่างๆ ตรวจงานและให้ความเห็น
สัญญาทางการเงิน และเอกสารอื่นๆ
เข้าร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมาย
สร้าง Financial Model เพื่อประเมินผลตอบแทน
ทางการเงิน

Job Opportunities
สายบริหาร
Executive Secretary

สร้างภาพลักษณ์ บริหารจัดการ วางแผน และกำหนด
ตารางเวลาผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
มีประสบการณ์เลขานุการอย่างน้อย 5 ปี และมีคะแนน
สอบ TOEIC > 550 / TOEFL > 60 / IELTS > 5.5

IT-Lead Data Scientist (สำนัก AI)
Develop state-of-the art machine learning
models to solve real-world problems and
apply it to time-series prediction tasks.
Develop processes and tools to monitor
and analyze data accuracy and models’
performance.

ผู้จัดการฝ่าย CAFM International
(วิศวกรรมโยธา)
บริหารจัดการกระบวนการจัดทำแบบ เขียนแบบ
ก่อสร้าง ควบคุมงาน และดูแลการประมาณราคา
เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เหมาะสมตามแผนกลยุทธ์
การเปิดร้านสาขาต่างประเทศ

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

Job Opportunities
สายสำนักงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่บริหารงานต่างประเทศ
(คัดสรร เบลลินี่ พรีเมี่ยมคาเฟ่)

รวบรวม จัดทำ ตรวจสอบบันทึกบัญชี
และสอบทานรายการทางบัญชี
ประสบการณ์ด้านบัญชี 0 - 5 ปี

จัดหา / จัดซื้อ สินค้าเพื่อเข้ามาจำหน่ายใน
ร้าน 7-11 รวมถึงติดต่อเจรจาต่อรอง
และเปรียบเทียบราคาสินค้า

วางแผนการสรรหาผลิตภัณฑ์ให้
มีความหลากหลาย
วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์

ติดต่อและเจรจาธุรกิจกับผู้สนใจลงทุน
ชาวต่างชาติ เพื่อนำเสนอธุรกิจเบลลินี่
และกระตุ้นการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ

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

เจ้าหน้าที่สรรหาทำเล (Location)
ทำการเจรจาต่อรองค่าเช่าพื้นที่ในการขยายสาขา

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

Contact

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

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

Job Opportunities
สายสำนักงาน
เจ้าหน้าที่บริหารมาตรฐานและ
พัฒนาออกแบบกระบวนการทำงาน
วิเคราะห์และกำหนดกระบวนการทำงาน
เพื่อสนับสนุนโครงการกลยุทธ์ของบริษัทฯ
และ BSM ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

HRIS Officer
ดูแลระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์
จัดทำโครงสร้างข้อมูลพนักงานบนระบบ HRIS

เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร
เจ้าหน้าที่ Asset Movement
จัดการทรัพย์สินเก่าจากร้านเปลี่ยนอุปกรณ์ IT,
อุปกรณ์ยกเลิกขาย ฯลฯ
ติดตามเอกสาร Supplier นำอุปกรณ์ออกและ
เอกสารส่งอุปกรณ์ให้ร้านสาขา

กราฟฟิคดีไซน์เนอร์

ออกแบบ Graphic Design และตัดต่อ Video
ใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator /
Photoshop

กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

Contact

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

วางแผนการสรรหาและคัดเลือก สัมภาษณ์
และคัดสรรบุคลากร

เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวบรวมและจัดทำข้อมูล จัดทำรายงานต่าง ๆ

Job Opportunities
สายสำนักงาน
IT Business Analyst

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

วิศวกร Equipment Refurbish
(IE,ไฟฟ้า)
ประเมินอุปกรณ์ที่เก็บจากร้านสาขาเข้าคลัง
Supplier เช็คสถานะการใช้งานได้-ไม่ได้
เพื่อคัดสรรอุปกรณ์ที่ใช้งานได้เข้าสู่กระบวนการ
Refurbish และเตรียมส่งมอบให้ร้านสาขาต่อไป

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมวิทยาการจีนวิทยา
ศึกษา เขียน และตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล และวรรณกรรมภาษาจีน

กรุงเทพฯ / นนทบุรี

Contact

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

วิศวกรก่อสร้าง
ตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานในการก่อสร้าง
ตรวจรับการส่งมอบอุปกรณ์ต่างๆ

วิศวกร PM อุปกรณ์ร้าน
(Preventive Maintenance)
ควบคุมการให้บริการ การบำรุงรักษา
เชิงป้องกัน (PM) อุปกรณ์ร้านสาขา
ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

Job Opportunities
สายสำนักงาน
Product Manager
Brings new products to market by

analyzing proposed product requirements
and product development programs.

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

Preparing return-on-investment analyses;
establishing time schedules with
engineering and manufacturing.

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
สายบริหาร
Business Development
Respond for all business aspects of our

new Health-tech business including P&L,

strategies, budgeting, planning, marketing,
operations, partnership.

สายสำนักงาน
Medical Registration
ประสานงานโรงงานผลิตยาในต่างประเทศให้ตรงตาม
ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

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

กำหนดเพื่อให้สามารถนำเข้ามาขายในประเทศไทยได้

Robotics Trainer
Medical Equipment Technician
Obtain training from medical device

company and cooperation with medical

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

device company or self-action for

installation, method validation , set up

and repair Machine Analyzer properly.

Nutritionist
ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ และออกแบบเมนูอาหาร
ให้เหมาะสมกับลูกค้าที่มีภาวะโรคประจำตัวต่างๆ
เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าภายในร้าน และช่องทาง online

กรุงเทพฯ

Contact

บริษัท ออลล์ เวลเนส จำกัด
091-004-9140, 8787

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

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

ผู้จัดการแผนกควบคุมตะกร้า (บ่อเงิน)
เพื่อควบคุมบริหารจัดการตะกร้าที่ใส่สินค้า FG
ให้ได้ตามข้อกำหนดต่างๆ

เจ้าหน้าที่สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร
วิเคราะห์ข้อมูลระดับมหภาค ระดับอุตสาหกรรมทั้งเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ
จัดทำกลยุทธ์ขององค์กร พัฒนาขั้นตอนและ
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
ดำเนินการในด้านต่างๆ ของงานทรัพยากรบุคคล
เช่น งานสรรหา งานแรงงานสัมพันธ์ กิจกรรมสัมพันธ์
งานฝึกอบรม และงานบริหารค่าตอบแทน

ปทุมธานี

Contact

บริษัท ซีพี แรม จำกัด 02-071-3415

เจ้าหน้าที่วิศวกรโครงการ
บริหารงานโครงการ และควบคุมงานโครงการตามขั้น
ตอนบริหารงานวิศวกรรม
ออกแบบงานโครงสร้างได้ตามขอบเขตของใบอนุญาต

เจ้าหน้าที่ Robotic
ออกแบบการทำงานของหุ่นยนต์ในกระบวนการผลิต
คำนวณการทำงานในกระบวนการผลิต เพื่อใช้หุ่นยนต์
หรือระบบอัตโนมัติทำงานแทนแรงงานหรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
ดูแลระบบการจัดการ Solfware หุ่นยนต์

Job Opportunities
สายบริหาร
หัวหน้าทีมวิศวกรรมปฏิบัติการ
(ไฟฟ้า / อิเล็คทรอนิกส์)
บริหารจัดการสายงานปฏิบัติการงานวิศวกรรม
ให้เกิดประสิทธิภาพ
มีประสบการณ์ในการซ่อมระบบเครื่องทำความเย็น,
เครื่องทำความร้อน ไม่น้อยกว่า 5 ปี

สายสำนักงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี
ดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรฐานของการ
ตรวจสอบภายใน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ
ดูแลเรื่องการเสนอราคาและการคัดเลือก supplier

วางแผนงานตรวจสอบ (Audit Plan)

และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ขาย Sale
นำเสนอขายงานสัญญาบริการ ติดต่อประสานงาน
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
เดินทางไปพบลูกค้าในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

กรุงเทพฯ

Contact

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
02-781-6800 กด 1

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
นำเข้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่,
ร้านอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ติดต่อกับคู่ค้า และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับ
การนำเข้า-ส่งออกสินค้า
มีคะแนนสอบ Toeic 650 ขึ้นไป

Job Opportunities
สายบริหาร
Commercial Manager (Insurance)
วางแผนการตลาด วิเคราะห์ บริหารจัดการงานขาย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เกี่ยวกับธุรกิจการประกันภัย

Advertising & Promotion Manager
กำหนดกลยุทธ์ แผนงานด้านการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ทางการตลาด เพื่อให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

IT Development Manager
วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งาน
ศึกษาธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในตลาด

สายสำนักงาน
Key Account Manager
วางแผนการ สรรหาผู้ว่าจ้าง (Client) ในกลุ่มธุรกิจ
นำเสนอระบบชำระ และประสานงานเพื่อสร้างความ

สัมพันธ์เชิงธุรกิจกับผู้ว่าจ้าง

Business Analyst / System Analyst
Analytical and logical thinking to make
decisions and solve problems in any
situations.

Java Developer
Develops and enhances web and mobile
application for E-Payment Business.

Prepare software package and set up
manual.

IT Solution Manager
บริหารจัดการโครงการ IT ต่าง ๆ เพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ (R&D) เกี่ยวกับกลยุทธ์ด้าน Digital
เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่น FinTec, ระบบ
ชำระเงินผ่าน Mobile Application

กรุงเทพฯ

Contact

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
02-071-2267

IT Support (ทำงานเป็นผลัดหรือกะ)
วิเคราะห์ปัญหา Call และหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ให้กับร้านค้า และลูกค้าผู้ถือบัตร

Monitor ระบบประมวลผลการนำส่งข้อมูล, ติดตาม
ข้อมูล และสรุปข้อมูล

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, manpower

documents & use manual.

achieve project within timeline.

coding, test, deploy and technical

System Analyst

plan, coordination, execution, control to

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
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

Solution Architecture / Enterprise
Architecture

Design & implement applications related

Working for architecture roadmap in

Maintain an infrastructure to ensure system

mining and power industry.

to DevOps project.
stability.

นนทบุรี

Contact

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

developed digital transformation of

Job Opportunities
สายสำนักงาน
Web Master
ออกแบบ พัฒนา ดูแล และบริหารจัดการเว็บไซต์
เพื่อความสะดวกในการใช้งานและการสั่งซื้อสินค้า
พัฒนาความสามารถของ Web Programing
รวมทั้งวิเคราะห์ ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาของเว็บไซต์

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ดำเนินการเจรจาต่อรอง GP, เงื่อนไขค่าใช้จ่ายกับคู่ค้า
และจัดทำเอกสารทางด้านจัดซื้อ - การรับสินค้า
ควบคุม ดูแลสินค้าในคลังสินค้าเพื่อลดการสูญเสีย
โอกาสทางการค้า

เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์
บริหาร และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ
ให้เกิดผลตอบแทนในด้านยอดขาย กำไรและรายได้อื่นๆ
สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับบริษัทคู่ค้า
ติดตาม และวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของตลาด
ช่องทางการจัดจำหน่าย และพฤติกรรมผู้บริโภค

นนทบุรี

Contact

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ ง จำกัด
02-071-4166

Business Analyst
Conducts data gathering and analysis
to understand business strategy
requirements.

Online Marketing
วางแผนการตลาดเว็บไซต์ในทุกช่องทาง เพิ่ม Traffic
ผ่านช่องทาง E-Commerce และเพิ่มยอดขาย
วิเคราะห์ข้อมูล จัดดสรรงบประมาณ เพื่อให้ได้รับผล
ตอบแทนจากการใช้จ่ายค่าโฆษณาสูงที่สุด

Data analytics
จัดเตรียมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และจัดทำ Data
Visualize รวมถึง Model พยากรณ์โดยใช้ตัวเลข
แบบสถิติ หรือ Machine learning

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
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.

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

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.

Job Opportunities
สายสำนักงาน
วิทยากร ประจำศูนย์ภูเก็ต
วางแผนและดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผน
ที่วางไว้และสรุปข้อมูลการจัดฝึกอบรม
ร่วมออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ

วิทยากร SBP International
ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับกลุ่มเป้าหมาย
เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดอบรม
สัมมนา และนัดหมายวิทยากร

กลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจ

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำเดือน ประสานงาน
ในการดำเนินจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานสายปฏิบัติการ
สายสำนักงาน และสายกระจายสินค้า

Software Developer
สามารถจัดเก็บความต้องการ ออกแบบเว็บไซต์
ตามความต้องการของผู้ใช้บริการได้

นนทบุรี / ภูเก็ต

Contact

บริษัท ปัญญธารา จำกัด 02-071-6127

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
ดำเนินการสรรหาพนักงานตามความต้องการขององค์กร
ดำเนินการด้านผลตอบแทนเงินเดือนและค่าจ้าง
ดำเนินการด้านสวัสดิการและกิจกรรมต่างๆ

Job Opportunities
สายสำนักงาน
เจ้าหน้าที่แนะแนวศูนย์การเรียน
(เพชรบุรี / พระราม 2)

ดูแลงานพัฒนาวินัย / งานทะเบียนนักเรียน /
งานแนะแนว / งานบริหารงานทั่วไป

ดูแล ให้คำปรึกษา กับนักเรียนระดับ ปวช.

ครูกลุ่มสาระ (การตลาด / ภาษาไทย)
กำกับดูแลการสอนรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
มีความรู้ ความเข้าใจ ตามเกณฑ์เกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอน

ครูผู้ช่วยประจำศูนย์การเรียนฯ (TA)
เจ้าหน้าที่พื้นที่สำนักความร่วมมือ
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
(ประจำการจังหวัดนครราชสีมา)
ประสานงานระหว่างศูนย์การเรียนภายในกรุงเทพ,
ภูมิภาค และหน่วยงานภายนอก
ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายต่างๆ

กรุงเทพ / นนทบุรี / เพชรบุรี / นครราชสีมา

Contact

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 02-821-2559

(รังสิต / ชลบุรี )

ติดตามให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหา
การฝึกอาชีพในสถานประกอบการให้กับนักเรียน
จัดทำเอกสารและประเมินผลการเรียนของนักเรียน

Job Opportunities
สายบริหาร
ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์
ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
ร่วมพิจารณาอาจารย์ผู้สอน / อาจารย์พิเศษในรายวิชา

พิจารณางานกิจกรรมนักศึกษา บริการวิชาการ และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

รองผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน)
รองผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)
กำกับดูแลเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และติดตามสถานะนักศึกษา
ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

นนทบุรี

Contact

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
02-855-1213

Job Opportunities
สายสำนักงาน
อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางศิลปะ (หลักสูตรภาษาจีน)
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางศิลปะ (หลักสูตรภาษาจีน)
จัดเอกสารทางด้านการเรียนการสอนของหลักสูตร
ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษา และทำงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

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

อาจารย์ด้านบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ
ดูแลงานสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท
ดูแลการฝึกปฏิบัติงาน และเป็นที่ปรึกษาให้นักศึกษา

ครูวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี)
โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ปฏิบัติงานในฐานะครูประจำ
โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
งานการปฏิบัติการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์

ครูกลุ่มสาระ
(คณิตศาสตร์ / ภาษาไทย / แนะแนว / คอมพิวเตอร์)
ดูแลงานสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ดูแล และวางแผนการเรียนการสอนตามรายวิชา

นนทบุรี / ชลบุรี

Contact

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
02-855-1213

และการวิจัยในชั้นเรียน

