THAI OBAYASHI

15 ตุลาคม 2564
บริษัท นันทวัน จํากัด หรือ Thai Obayashi Corporation Limited ก่ อตั/งเมือ2 พ.ศ. 2517 โดยการร่ วมทุนของบริษัท
ก่ อสร้ างชั/นนําจากประเทศญี2ปนุ่ โอบายาชิ คอปอร์ เรชั2น กับสถาบันการเงินและกลุ่มทุนทีม2 ชี ื2อเสียงในประเทศไทย เป็ นบริษัท
ชั/นนําทีม2 คี วามมัน2 คง เป็ นผู้นําและมีชื2อเสียงในด้ านการก่ อสร้ าง กําลังเปิ ดรับสมัครพนักงานประจําปี 2564 ทั/งนักศึกษา
จบใหม่ และผู้มปี ระสบการณ์ ดังนี/
1.
-

-

2.
-

เจ้ าหน้ าทีบัญชี (Accountant)
เพศชายหรื อหญิง
สําเร็ จการศึกษาจากคณะ/สาขาวิชาบัญชีที!ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี เกรดเฉลี!ย 2.50 ขึ,นไป
จบใหม่หรื อมีประสบการณ์การทํางานในแผนกบัญชี อายุไม่เกิน 25 ปี
มีทกั ษะโปรแกรม MS Office: Word และ Excel
สามารถสื! อสารภาษาอังกฤษได้
มีความรู้เกี!ยวกับภาษีอากร
ลักษณะงาน
จัดเตรี ยมและบันทึกเอกสารทางบัญชีในระบบบัญชีรายวัน และผ่านรายการไปยังระบบบัญชีแยกประเภท
จัดทํางบทดรองรายเดือน
ผูช้ ่วยในการปิ ดบัญชีรายเดือนและรายปี
กระทบยอดภาษีมูลค่าเพิม! ภาษีหกั ณ ที!จา่ ย และจัดทํารายงาน ภ.พ.30

(Commercial and Contract Engineer)
จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อ โท สาขาวิศวกรรมโยธา / วิศวกรรมไฟฟ้ า / วิศวกรรมเครื! องกล จบใหม่หรื อมีประสบการณ์
ไม่เกิน 3 ปี

-

จบการศึกษาระดับปริ ญญาโท ที!เกี!ยวข้องกับ Project Management, Construction Management หรื อ Quantity Surveyor จะพิจารณา
เป็ นพิเศษ จบใหม่หรื อมีประสบการณ์ ไม่เกิน 3 ปี

-

สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็ นอย่างดี (TOEIC 750+, IELTS 6.0+, TOEFL iBT 78+ หรื อการสอบภาษาอังกฤษอื!นๆที!เทียบเท่าหรื อ
มากกว่า )

-

มีมนุษยสัมพันธ์ดี

-

สามารถทํางานต่างจังหวัดและต่างประเทศได้
ลักษณะงาน

-

จัดทําและตรวจสอบเอกสารสัญญา และเอกสารส่งประกวดราคาต่างๆ

-

ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และฝ่ ายต่างๆที!เกี!ยวข้องกับโครงการ

-

จัดเก็บ, รวบรวม และตรวจสอบเอกสารที!เกี!ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง

-

งานอื!นๆ ที!เกี!ยวข้องและอยูใ่ นความรับผิดชอบ

3.
-

4.
-

วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรเครืองกล (BIM)
จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ ากําลังหรื อวิศวกรรมเครื! องกล จบใหม่หรื อมีประสบการณ์ 1-2 ปี
หากมีประสบการณ์ดา้ นโปรแกรม Revit จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

เจ้ าหน้ าทีฝ่ าย HR
จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ดา้ นงานทรัพยากรมนุษย์ หรื อสาขาอื!นที!เกี!ยวข้อง
ทํางานทางด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Training)
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้ดี / เดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็ นครั,งคราว / ชอบงานกิจกรรม

บริษัทฯ มีค่าตอบแทนและสวัสดิการทีดี ดังนีC
-

เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่าใบประกอบวิชาชีพ
ทุนการศึกษาสําหรับพนักงานทั!งในประเทศ/ต่างประเทศ
กองทุนสํารองเลี!ยงชีพ (Provident Fund)
เครื2 องแบบ อุปกรณ์ความปลอดภัยส่ วนบุคคล
ประกันอุบตั ิเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
กิจกรรมรับน้องใหม่ เที2ยวประจําปี วันครอบครัว ชมรมวิง2 ฟุตบอล ฟุตซอล กอล์ฟ โยคะ ดนตรี เทเบิลเทนนิส ฯลฯ
สําหรับหน่วยงานต่างจังหวัด บริ ษทั มีเบี!ยเลี!ยง รถรับส่ง และที2พกั ฯลฯ

นอกจากนีC บริษทั ฯ ยังมี Training Center และหลักสู ตรสําหรับพัฒนาบุคลากรในสายงานก่อสร้ างมากกว่ า 60 หลักสู ตร เช่น BIM Technology
การบริ หารจัดการโครงการก่อสร้าง และเทคโนโลยีการก่อสร้างจากประเทศญี2ปนุ่ ฯลฯ
สามารถสมัครได้ตCงั แต่ วนั ที 18 ตุลาคม – 30 ตุลาคม 2564 หรือทาง www.thaiobayashi.co.th พร้ อมแนบรูปถ่ าย
ประวัติย่อ (ถ้ ามี) สําเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้ าน ใบรับรองการศึกษา เอกสารทางราชการทหาร (ถ้ ามี) เอกสารใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ ามี)
และผลคะแนนภาษาต่ างประเทศ (ถ้ ามี) เช่ น TOEIC, TOEFL, IELTS, N1-N5 ฯลฯ
สอบถามรายละเอียดเพิมเติม โทร. 02-252-5200 ต่ อ 270 ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล
หมายเหตุ *ทุกตําแหน่งต้องสามารถทํางานทั!งในกรุ งเทพฯ และต่างจังหวัดได้

