Job Vacancies
1. Senior Programmer/ IT Developer
Responsibilities : 1.ดูแลและเขียน พัฒนาระบบต่างๆ ที่ได้ รับมอบหมาย
2.วิเคราะห์ระบบ ออกแบบฐานข้ อมูล สร้ างฐานข้ อมูล
3. แก้ ปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุ ที่เกิดขึ ้นระหว่างการใช้ งาน
4. อบรมให้ ความรู้ แก่ผ้ ใู ช้ งาน
Qualifications : 1.สามารถพัฒนาระบบโดยใช้ JAVA , .NET , AJEX , C# หรื ออื่น ๆที่เกี่ยวกับข้ องกับการเขียนโปรแกรม
2.มีความรู้ด้านฐานข้ อมูลทีเกี่ยวกับการเขียน Stored Procedure ของ MSSQL Server
3.มีประสบการณ์ความรู้ความเข้ าใจการปรับปรุงโปรแกรม เขียนโปรแกรม และ implement โปรแกรม
4.มีทกั ษะในการติดต่อสือสาร และทางานเป็ นทีม
5. สะดวกในการเดินทางและสามารถทางานล่วงเวลา หรื อทางานตามเวลาทีย่ ดึ หยุน่ ได้

2. หัวหน้ างานบัญชี ( Accounting Supervisor)
Responsibilities : 1.คานวณต้ นทุนมาตรฐาน เพื่อตังราคาขาย
้
และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานต้ นทุนทังหมด
้
2.จัดทารายงานต้ นทุน คานวณ NRV ราคาต้ นทุนสินค้ า ฯลฯ
3.support / และเป็ นผู้ช่วยผู้จดั การแผนก ดูแลควบคุมพนักงานในแผนก
Qualifications : 1.สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ ดี
2.ประสบการณ์ขึ ้นระบบโปรแกรมงานบัญชีจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
3.สะดวกในการเดินทางและสามารถทางานกลับดึกได้
4.มีทกั ษะในการติดต่อสือสาร และทางานเป็ นทีม
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3. เจ้ าหน้ าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ ( NPD )
Responsibilities : 1.คานวณราคาขาย กาหนด Spec งาน ให้ เหมาะสมกับเครื่ องจักร หรื อตามความต้ องการของลูกค้ า
2.บันทึกข้ อมูลในระบบ งานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3.คิดค้ น ทดสอบและหาวิธีการหรื อขันตอนการผลิ
้
ตใหม่ ๆ เพื่อให้ สามารถทางานได้ ตามที่ลกู ค้ าต้ องการ
4.Develop ผลิตภัณฑ์ร่วมกับทีม Technical
Qualifications : 1.สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ ดี
2.ประสบการณ์โรงพิมพ์ หรื อหากประสบการณ์คิดค้ นผลิตภัณฑ์ใหม่ / Shink Sleeve จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
3.สะดวกในการเดินทางและสามารถทางานกลับดึกได้
4.มีทกั ษะในการติดต่อสือสาร และทางานเป็ นทีม

4. Graphic Design/Creative
Responsibilities : 1.จัดทา File งาน แก้ ไขFile งานตามที่ลกู ค้ าต้ องการ หรื อแก้ ไขงานให้ สามารถผลิตได้
2. แยกสี
3.บันทึกข้ อมูลในระบบ งานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
4.สามารถให้ คาปรึกษาแนะนากับลูกค้ าในการทาไฟล์งานและแยกสีได้
Qualifications : 1.สามารถใช้ โปรแกรม illustrator / Photo Shop ได้ ดี
2.หากมีประสบการณ์โปรแกรม ESKO จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
3.ประสบการณ์โรงพิมพ์ มีความรู้เกี่ยวกับการทา Artwork / Shink Sleeve จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
4.สะดวกในการเดินทางและสามารถทางานกลับดึกได้
5.มีทกั ษะในการติดต่อสือสาร และทางานเป็ นทีม
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5. ช่ างผสมหมึก (Mixing )
Responsibilities : 1.ผสมหมึกตามทีล่ กู ค้ าต้ องการ
2. จัดเตรี ยมหมึกพิมพ์สาหรับการผลิต
3.บันทึกข้ อมูลในระบบ งานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
4.ดูแลปริ มาณหมึกในคลังสินค้ า
Qualifications : 1.สามารถใช้ โปรแกรม Ink Formulation ได้ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
2.ประสบการณ์โรงพิมพ์
3.สามารถทางานล่วงเวลาได้

สวัสดิการ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รถรับส่ง เข้ าออกตามกะ 2 สาย เริ่ มจากปากทางธูปะเตมีย์-เซียร์ – ฟิ วเจอร์ -ม.กรุงเทพฯ-คลองหลวง-โรงงาน
ค่ากะ
เบี ้ยขยัน
ยูนิฟอร์ ม
กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
โบนัสประจาปี
ประกันสุขภาพหมู่
กิจกรรมสันทนาการ งานปี ใหม่ ฯลฯ

We offer competitive salaries that commensurate with qualifications and experience.

19 Moo10 Tumbol Klong4, Amphur Klong Luang
Pathumthani 12120 Thailand
Tel:(662) 5296000 # 504 , Fax:(662) 5296010-11
E-Mail : phiraya@saleeprinting.com
www.saleeprinting.com
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