
1 ทีป่รกึษางานบรกิาร(พนักงานรบัรถ) จ านวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

อายุ 22 ปขีึ้นไป    เพศ ชาย/หญิง   วุฒิ  ปวช - ปริญญาตรี (ปวช.ต้องมปีระสบการณ์ 2 ปขีึ้นไป)

สาขาช่างยนต์หรือสาขาอ่ืนทีเ่กี่ยวข้อง(ปวส.สาขาช่างยนต์ไมจ่ าเปน็ต้องมปีระสบการณ์)

บคุลิกภาพดี มใีจรักงานบริการ หากมปีระสบการณ์ตรงกับต าแหน่งงาน 1-2ปจีะพิจารณาเปน็พิเศษ

ลักษณะงานทีร่บัผิดชอบ

รับรถลูกค้าเข้าซ่อม,รับเร่ืองการแจ้งซ่อม,ควบคุมการตรวจรับรถ,หาข้อบกพร่องวิเคราะห์ปญัหาอย่างละเอียดเทีย่งตรง

ประมาณราคาอะไหล่,ค่าแรงงานซ่อมอย่าละเอียดและถูกต้อง,ประมาณราคาซ่อมพร้อมรายละเอียดการช าระเงิน

เขียนใบสั่งซ่อมตรวจติดตามงานซ่อมทกุขั้นตอน,ตรวจเช็ครถก่อนน าส่งมอบให้แค่ลูกค้า

2 พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ จ านวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ

อายุ 22 - 30 ป ี   เพศ ชาย/หญิง   วุฒิ   ปริญญาตรี สาขาการขาย,การตลาด,คอมฯธุรกิจหรือสาขาทีเ่กี่ยวข้อง

บคุลิกดี,คล่องแคล่ว,กระตือรือร้น,รอบคอบ,มคีวามรับผิดชอบ,พูดจาไพเราะ,มคีวามอดทน,มทีศันคติคิดบวก

มใีจรักในการให้บริการและมทีกัษะในการติดต่อประสานงานมปีระสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเปน็พิเศษ

ใช้คอมพิวเตอร์ได้,มใีบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ลักษณะงานทีร่บัผิดชอบ

ติดต่อลูกค้าล่วงหน้าเพ่ือน ารถเข้าบริการบ ารุงรักษา,จัดตารางนัดหมายในการให้บริการลูกค้า

ติดต่อสอบถามหลังการให้บริการพร้อมสรุปรายงาน,จัดเก็บประวัติลูกค้าเก่า,ใหม,่ข้อร้องเรียนลูกค้า

สรุปรายงานยอดลูกค้า,จัดท าโปรโมช่ันพิเศษ,แบบสอบถาม

ติดต่อสอบถามหลังการขาย,ความพึงพอใจของลูกค้า

3 พนักงานช่างยนต์ จ านวน 3 อัตรา
คุณสมบัติ

อายุ  22 - 35 ป ี เพศ ชาย    วุฒิ ปวช ขึ้นไป สาขาช่างยนต์หรือประการณ์ในการซ่อมรถยนต์

มใีบขับขี่รถยนต์,สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดีและถูกต้อง

ลักษณะงานทีร่บัผิดชอบ

ซ่อมบ ารุงรถยนต์ลูกค้าตามใบสั่งซ่อมทีไ่ด้รับมอบหมายและเสร็จทนัเวลาทีก่ าหนด

ดูแลอุปกรณ์,เคร่ืองมอื,สถานทีต่ามกติกา 5 ส ,ปฎบิติังานตามค าสั่งผู้บงัคับบญัชา

4 พนักงานอะไหล่ จ านวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ

อายุ 22 - 35 ป ี   เพศ ชาย/หญิง   วุฒิ  ปวช - ปริญญาตรี

ประสบการณ์ด้านอะไหล่ 1 ถึง 3 ปี
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ประกาศรบัสมัครงาน

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีและถูกต้อง

ลักษณะงานทีร่บัผิดชอบ

ดูแลการเบกิจ่ายอะไหล่ให้ช่าง,รับอะไหล่เข้าสต๊อกและตรวจสอบสต๊อกตามเวลาทีก่ าหนด

วางแผน,ควบคุม,ปรับปรุงงานให้ตอบสนองการซ่อม,จัดหาอะไหล่ให้ทนัความต้องการ

สรุปยอดขายประจ าวันและเอกสารขายทัง้หมด

5 พนักงานขายรถบรรทกุ จ านวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

อายุ 25 - 40 ป ีเพศ ชาย/หญิง วุฒิ ปวช - ปริญญาตรี สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจหรือสาขาอ่ืนทีเ่กี่ยวข้อง

มปีระสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 ป ีเกี่ยวกับรถยนต์จะพิจารณาเปน็พิเศษ

มทีศันคติท างานเชิงบวก,มทีกัษะการสื่อสาร,เจราต่อรอง,มไีหวพริบและรับผิดชอบยอดขายตามเปา้หมาย

ประสานงานขายกับผู้เกี่ยวข้องทัง้หมด(เคราะห์สินเช่ือ,ตรวจสอบเครดิต,เอกสารประกอบการขอสินเช่ือ

ให้ลูกค้าท าสัญญาเช่าซื้อ,จัดท าและดูแลแฟ้มเอกสารสัญญา)

สื่อสารกับไฟแนนซ์,อู่ต่อตัวถังและประกันภัยเพ่ือให้การบริการเปน็ไปอย่างราบร่ืน

มคีวามสามารถเรียนรู้,เข้าใจความรู้พ้ืนฐานกระบวนการท างานของรถยนต์และรถบรรทกุ

สร้างความสัมพันธ์ทีย่ั่งยืนกับลูกค้า

6 แคชเชียร์ศนูย์บริการ จ านวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ

อายุ 22-30 ป ีเพศหญิง วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการเงิน บญัชี

มคีวามละเอียดรอบคอบและมคีวามรับผิดชอบสูง,มคีวามรู้ด้านการจัดการเอกสาร

สามารถใช้โปรแกรม Ms - Office ได้ดี,มคีวามรู้การจัดการระบบ 5 ส

มปีระสบการณ์ด้านการเงินศูนย์บริการ 1 ปขีึ้นไป จะพิจารณาเปน็พิเศษ

สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมใีบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ลักษณะงานทีร่บัผิดชอบ

ควบคุมเงินสดหมนุเวียน Petty Cash

สรุปรายรับ-จ่ายเงินสด,เครดิตประจ าวัน

วางบลิ,รับเช็ค ,ติดตามลูกค้าเครดิต

สรุปรายงานประจ าเดือนทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ

7 ผู้จัดการฝ่ายขาย(ประจ าสาขาล านารายณ์) จ านวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

อายุ 27 ปขีึ้นไป เพศชาย-หญิง วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ หรือสาขาอ่ืนทีเ่กี่ยวข้อง

มปีระสบการด้านบริหารการขายอย่างน้อย 5 ป ีถ้าเกี่ยวกับรถยนต์จะพิจารณาเปน็พิเศษ
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สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

สามารถใช้โปรแกรม Ms - Office ได้ดี,มคีวามรู้การจัดการระบบ 5 ส

สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมใีบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ลักษณะงานทีร่บัผิดชอบ

วางแผนการขาย,แผนการตลาดของบริษัทและปฏิบติัจริงเพ่ือให้บรรลุเปา้หมายทีว่างไว้

มคีวามเปน็ผู้น าและบริหารงานภายในสายงานทีรั่บผิดชอบได้

รับผิดชอบยอดขายตามเปา้หมายทีบ่ริษัทก าหนด

ควบคุม,ดูแล,บงัคับบญัชาผู้ใต้บงัคับบญัชาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

สถานทีป่ฏบัิตงิาน ลพบุร,ีล านารายณ์ 

เขียนใบสมัครได้ วันจันทร ์- วันเสาร ์เวลา เช้า 8.30-11.30 น. บ่าย 13.30 - 16.30 น. 

เอกสารทีใ่ช้ในการสมัครงาน  รปูถ่าย,ส าเนาทะเบียนบ้าน,ส าเนาบัตรประชาชน,วุฒิการศกึษา,ใบขับข่ีรถยนต์(ถ้ามี),ใบผ่านงาน(ถ้ามี),

ใบผ่านเกณฑ์ทหาร(ถ้ามี)

สวัสดิการ

เงินเดือน  ตามตกลง

ชุดยูนิฟอร์ม

ประกันสังคม  สิทธิสวัสดิการต่างๆทีก่ฏหมายก าหนด

เบีย้ขยัน(บางต าแหน่ง)

ค่าต าแหน่ง(บางต าแหน่ง)

ค่าน้ ามนั,ค่าโทรศัพท,์ค่าคอมมชิช่ัน(บางต าแหน่ง)

โบนัสประจ าป ีปรับเงินเดือน

กองทนุกู้ยืมพนักงาน

งานเล้ียงปใีหม่

ประกันอุบติัเหตุ


