Pattaya Aviation

เปิ ดรับสมัคร Admin สำนั กงำนใหญ่
บริษทั ฯ พัทยา เอวิเอชัน่ จากัด มีความประสงค์รบั สมัครพนักงาน ซึง่ ปฎิบตั งิ านให้
บริษทั ฯ ณ สานักงานใหญ่ Cosmo Office Park (เมืองทองธานี)
รูปแบบ :
เวลำทำงำน :
สถำนที่ :

งานประจา
จันทร์ – ศุกร์ (เวลา 9.00 – 18.00 น.)
สานักงานใหญ่ Cosmo Office Park (เมืองทองธานี ) เลขที่
89 อาคารคอสโม ออฟฟิ ศพาร์ค ชัน้ 5G/5H ถนนป็ อปปูล่า
ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ : ประสานงานและดูแลจัดการระบบเอกสารภายในบริษทั สรุป
ข้อมูลส่งไปยังหน่วยงานต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง
เพศ :
ชาย, หญิง
อำยุ :
21 ปี ขน้ึ ไป
ระดับกำรศึกษำ :
ปริญญาตรี ขึน้ ไป (สาขาเกีย่ วข้อง)
ประสบกำรณ์ :
ยินดีรบั ผูไ้ ม่มปี ระสบการณ์
คุณสมบัติเพิ่ มเติ ม :
- เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- สามารถฟั ง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงาน
- มีความละเอียด รอบคอบในการทางาน
สวัสดิ กำร :

- ค่าครองชีพ
- ค่าเบีย้ ขยัน
- ค่ายานพาหนะ
- ค่าทางานล่วงเวลา ( OT )
- ตรวจสุขภาพประจาปี - ประกันสังคม
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Checklist Form เอกสำรประกอบกำรสมัครงำน










ใบสมัครงาน (Job Application Form)
จำนวน 1 ชุด
Resume ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
จำนวน 1 ชุด
รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (ลงชื่อ – นามสกุลหลังรูปถ่าย)
จำนวน 6 รูป
สาเนาบัตรประชาชน
จำนวน 4 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน 4 ชุด
สาเนาหลักฐานการศึกษา
จำนวน 2 ชุด
หลักฐานการตรวจประวัตอิ าชญากรรมตามกฎหมายทีก่ องทะเบียนประวัติ
(ผลการตรวจต้องระบุว่าไม่พบประวัตอิ าชญากรรม) (ตัวจริ งพร้อมสำเนำ 1ชุด)
ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยโรงพยาบาลเท่านัน้ )
(ตัวจริ งพร้อมสำเนำ 1ชุด)
สาเนาใบผ่านทหาร หรือหลักฐานได้รบั การยกเว้น (เพศชาย)

(  สด 8,



 สด 43,

 สด 46 )

(ต้องมีกำรนำเอกสำรตัวจริ งมำแสดงกับเจ้ำหน้ ำที่)
สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
(ต้องมีกำรนำเอกสำรตัวจริ งมำแสดงกับเจ้ำหน้ ำที่)
สาเนาใบรับรองการผ่านงาน
(ในตำแหน่ งที่ต้องใช้ประสบกำรณ์ในกำรสมัครงำน)

จำนวน 4 ชุด
จำนวน 4 ชุด
จำนวน 1 ชุด

หมำยเหตุ
1. กรุณำกรอกข้อมูลและรับรองสำเนำถูกต้องด้วยปำกกำน้ำเงิ นในเอกสำรทุก
ฉบับ
2. เอกสำรตรวจประวัติอำชญำกรรมต้องไม่พบประวัติคดีผิดกฎหมำย
3. เอกสำรใบรับรองแพทย์ต้องพบว่ำร่ำงกำยแข็งแรง สำมำรถปฏิ บตั ิ งำนได้
ตำมแบบฟอร์ม (รำยกำรตรวจสุขภำพเพื่อใช้ในกำรสมัครงำน) ด้ำนล่ำง
4. บริ ษัท ฯ จะพิ จ ำรณำคัด เลื อ กจำกผู้ที่ มี เ อกสำรถูก ต้ อ งและครบถ้ ว นตำม
Checklist ด้ำนบน
***ทำงบริ ษทั ฯ จะไม่มีกำรคืนเอกสำรที่ทำงผู้สมัครสมัครงำนเข้ำมำในทุกกรณี ***
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รำยกำรตรวจสุขภำพเพื่อใช้ในกำรสมัครงำน
ผู้สมัคร

รำยกำรตรวจ

1.รำยกำรตรวจสุขภำพ
เพื่อใช้ในกำรสมัครงำน

1. ชื่อ-นามสกุล, อายุ, เพศ
2. น้าหนักตัว, ส่วนสูง, ความดัน, ชีพจร
3. ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น สายตา (ขวา, ซ้าย), ตาบอดสี (ปกติ,
4.
5.
6.
7.
8.

ไม่ปกติ)
ตรวจสมรรถภาพการได้ยนิ
ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกายโดยทัวไป
่ (พร้อมในการทางาน)
ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง
ตรวจปั สสาวะเพือ่ หาสารเสพติด
ไม่เป็ นโรคลมชัก โรคความดันโลหิต หรือโรคทีท่ าให้มอี าการวูบและ
โรคทีม่ โี อกาสทาให้หมดสติ

Pattaya Aviation

วิธีกำรสมัครงำน
1. สามารถสมัค รงาน Online โดย Download ใบสมัค ร (ตาม Link ที่อ ยู่ ด้ า นล่ า ง
รายละเอียดการรับสมัครงาน บน Website “Pattaya Aviation”) หลังจากนัน้ กรอก
ข้ อ มู ล แล้ ว Scan File ใบสมัค ร พร้ อ มเอกสารประกอบการสมัค รงานตาม
“Checklist Form เอกสารประกอบการสมัค รงาน” เป็ นไฟล์ PDF โดยตัง้ ชื่อ
Subject หรือชื่อเมล์เป็ น “สมัครงาน (ตาแหน่ง..... ทางานที.่ ....) ชื่อ..... นามสกุล
.....” แล้วส่งมาทีเ่ มล์ recruitment@pattayaaviation.com;
2. หรือสามารถสมัครด้วยตัวเองได้ท่ี บริษทั พัทยา เอวิเอชัน่ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 89 อาคารคอสโมออฟฟิ ศพาร์ค ชัน้ 5 ถนนป๊ อปปูล่า ตาบลบ้านใหม่อาเภอ
ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 – 12.00 และ 14.00 16.00 น.โดยผู้สมัครต้องมีเอกสารครบตามที่ระบุไว้ใน Checklist Form เอกสาร
ประกอบการสมัครงาน
******หำกผูส้ มัครมีเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ และทำงคณะกรรมกำรสะดวก
สัมภำษณ์งำน ณ ตอนนัน้ มีสิทธิ์ ได้รบั พิ จำรณำเข้ำสัมภำษณ์งำนทันที******
******ในกรณี ที่ผ้สู มัครมำสมัครงำนด้วยตัวเอง ต้องแต่งกำยสุภำพเรียบร้อย
โดยต้องไม่สวมใส่กำงเกงยีนส์******
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หมำยเหตุ
หากมีคาถามเพิม่ เติม สามารถติดต่อฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ที่
➢ 095 – 252 – 1643
(ช่วงเวลาติดต่อ : “จันทร์ - ศุกร์” ยกเว้นวันหยุด,
9.00 – 13.00 น. และ 14.00 – 18.00 น.)
➢ 02 – 288 – 0826
(ช่วงเวลาติดต่อ : “จันทร์ - ศุกร์” ยกเว้นวันหยุด,
9.00 – 13.00 น. และ 14.00 – 18.00 น.)
➢ อีเมล์ recruitment@pattayaaviation.com
➢ Facebook Fanpage “ Pattaya Aviation ”
กำรเรียกสัมภำษณ์ และกำรประกำศผล
ทางบริษทั จะทาการส่งเมล์ และโทรแจ้งหากผูส้ มัครมีคุณสมบัตติ รงตามทีไ่ ด้ระบุไว้
***ผู้สมัครที่มีคณ
ุ สมบัติเบือ้ งต้นไม่ตรงตำมที่กำหนด จะไม่ได้รบั กำรพิ จำรณำ***
ปิ ดรับสมัคร
จนกว่าบริษทั ฯ จะได้ครบตามจานวนทีต่ อ้ งการ

