
1 แคชเชียร์ศูนย์บริการ(ประจ าสาขาล านารายณ์) จ านวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ

อาย ุ22-30 ปี เพศหญิง วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การเงิน , บญัชี

มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบสูง,มีความรู้ดา้นการจดัการเอกสาร

สามารถใชโ้ปรแกรม Ms - Office ไดดี้,มีความรู้การจดัการระบบ 5 ส

มีประสบการณ์ดา้นการเงินศูนยบ์ริการ 1 ปีข้ึนไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถขบัข่ีรถยนตไ์ดแ้ละมีใบอนุญาตขบัข่ีรถยนต์

ลักษณะงานทีรั่บผดิชอบ

รับ-จ่ายเงินภายในศูนยบ์ริการ

ควบคุมเงินสดหมนุเวียน Petty Cash

สรุปรายรับ-จ่ายเงินสด,เครดิตประจ าวนั

วางบิล,รับเช็ค ,ติดตามลูกคา้เครดิต

สรุปรายงานประจ าเดือนท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ

2 ทีป่รึกษางานบริการ(พนักงานรับรถ) จ านวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

อาย ุ22 ปีข้ึนไป    เพศ ชาย/หญิง   วุฒิ  ปวช - ปริญญาตรี (ปวช.ตอ้งมีประสบการณ์ 2 ปีข้ึนไป)

สาขาช่างยนตห์รือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง(ปวส.สาขาช่างยนตไ์มจ่  าเป็นตอ้งมีประสบการณ์)

บคุลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ หากมีประสบการณ์ตรงกบัต าแหน่งงาน 1-2ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานทีรั่บผดิชอบ

รับรถลูกคา้เขา้ซ่อม,รับเร่ืองการแจง้ซ่อม,ควบคุมการตรวจรับรถ,หาขอ้บกพร่องวิเคราะห์ปัญหาอยา่งละเอียดเท่ียงตรง

ประมาณราคาอะไหล่,ค่าแรงงานซ่อมอยา่ละเอียดและถูกตอ้ง,ประมาณราคาซ่อมพร้อมรายละเอียดการช าระเงิน

เขียนใบสัง่ซ่อมตรวจติดตามงานซ่อมทกุขั้นตอน,ตรวจเช็ครถก่อนน าส่งมอบให้แค่ลูกคา้

3 พนักงานขายรถเล็ก/รถบรรทุก จ านวน 10 อัตรา
คุณสมบัติ

อาย ุ25 - 40 ปี เพศ ชาย/หญิง วุฒิ ปวช - ปริญญาตรี สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจหรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

มีประสบการณ์ดา้นการขายอยา่งนอ้ย 1 ปี เก่ียวกบัรถยนตจ์ะพิจารณาเป็นพิเศษ

มีทศันคติท างานเชิงบวก,มีทกัษะการส่ือสาร,เจราต่อรอง,มีไหวพริบและรับผิดชอบยอดขายตามเป้าหมาย

ประสานงานขายกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมด(เคราะห์สินเช่ือ,ตรวจสอบเครดิต,เอกสารประกอบการขอสินเช่ือ

ให้ลูกคา้ท าสญัญาเช่าซ้ือ,จดัท าและดูแลแฟ้มเอกสารสญัญา)

ส่ือสารกบัไฟแนนซ์,อู่ต่อตวัถงัและประกนัภยัเพ่ือให้การบริการเป็นไปอยา่งราบร่ืน

มีความสามารถเรียนรู้,เขา้ใจความรู้พ้ืนฐานกระบวนการท างานของรถยนตแ์ละรถบรรทกุ

บริษทั อีซูซุลพบุรี จ ากัด

91/11 หมู่ 4 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

โทรศัพท์ 036-422141,413031 โทรสาร 036 - 422414

ประกาศรับสมคัรงาน



บริษทั อีซูซุลพบุรี จ ากัด

91/11 หมู่ 4 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

โทรศัพท์ 036-422141,413031 โทรสาร 036 - 422414

ประกาศรับสมคัรงาน

สร้างความสมัพนัธ์ท่ีย ัง่ยนืกบัลูกคา้

4 พนักงานช่างยนต์ จ านวน 4 อัตรา
คุณสมบัติ

อาย ุ 22 - 35 ปี  เพศ ชาย    วุฒิ ปวช ข้ึนไป สาขาช่างยนตห์รือประการณ์ในการซ่อมรถยนต์

มีใบขบัข่ีรถยนต,์สามารถใชง้านคอมพิวเตอร์ไดดี้และถูกตอ้ง

ลักษณะงานทีรั่บผดิชอบ

ซ่อมบ ารุงรถยนตลู์กคา้ตามใบสัง่ซ่อมท่ีไดรั้บมอบหมายและเสร็จทนัเวลาท่ีก าหนด

ดูแลอุปกรณ์,เคร่ืองมือ,สถานท่ีตามกติกา 5 ส ,ปฎิบติังานตามค าสัง่ผูบ้งัคบับญัชา

5 เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT Support) จ านวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ

อาย ุ22 ปี ข้ึนไป เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ,คอมพิวเตอร์ อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง

มีความรู้เร่ืองระบบ Server,Lan,Network จะพิจารณาเป็นพิเศษ

มีประสบการณ์ตรงสายงานท่ีรับผิดชอบอยา่งนอ้ย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถใชโ้ปรแกรม Ms - Office ไดดี้,มีความรู้การจดัการระบบ 5 ส

สามารถขบัข่ีรถยนตไ์ดแ้ละมีใบอนุญาตขบัข่ีรถยนต์

ลักษณะงานทีรั่บผดิชอบ

รับผิดชอบในการติดตั้ง,ทดสอบและบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์,เคร่ืองพิมพ,์ระบบอินเตอร์เน็ตและซอฟแวร์ต่างๆ

แกไ้ขปั้ญหาการใชง้านเบ้ืองตน้ของคอมพิวเตอร์เคร่ืองพิมพ์,ระบบอินเตอร์เน็ตและซอฟแวร์ต่างๆ

ดูแลระบบการส่ือสารภายในองคก์ร,สาขาและการส่ือสารภายนอกองคก์ร

6 พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ จ านวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ

อาย ุ22 - 30 ปี    เพศ ชาย/หญิง   วุฒิ   ปริญญาตรี สาขาการขาย,การตลาด,คอมฯธุรกิจหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง

บคุลิกดี,คล่องแคล่ว,กระตือรือร้น,รอบคอบ,มีความรับผิดชอบ,พดูจาไพเราะ,มีความอดทน,มีทศันคติคิดบวก

มีใจรักในการให้บริการและมีทกัษะในการติดต่อประสานงานมีประสบการณ์ดา้นการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ใชค้อมพิวเตอร์ได,้มีใบอนุญาตขบัข่ีรถยนต์

ลักษณะงานทีรั่บผดิชอบ

ติดต่อลูกคา้ล่วงหนา้เพ่ือน ารถเขา้บริการบ ารุงรักษา,จดัตารางนดัหมายในการให้บริการลูกคา้

ติดต่อสอบถามหลงัการให้บริการพร้อมสรุปรายงาน,จดัเก็บประวติัลูกคา้เก่า,ใหม,่ขอ้ร้องเรียนลูกคา้

สรุปรายงานยอดลูกคา้,จดัท าโปรโมชัน่พิเศษ,แบบสอบถาม

ติดต่อสอบถามหลงัการขาย,ความพึงพอใจของลูกคา้



บริษทั อีซูซุลพบุรี จ ากัด
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ประกาศรับสมคัรงาน

7 ผู้จัดการฝ่ายขาย(ประจ าสาขาล านารายณ์) จ านวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

อาย ุ27 ปีข้ึนไป เพศชาย-หญิง วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

มีประสบการดา้นบริหารการขายอยา่งนอ้ย 5 ปี ถา้เก่ียวกบัรถยนตจ์ะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารได้

สามารถใชโ้ปรแกรม Ms - Office ไดดี้,มีความรู้การจดัการระบบ 5 ส

สามารถขบัข่ีรถยนตไ์ดแ้ละมีใบอนุญาตขบัข่ีรถยนต์

ลักษณะงานทีรั่บผดิชอบ

วางแผนการขาย,แผนการตลาดของบริษทัและปฏิบติัจริงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้

มีความเป็นผูน้ าและบริหารงานภายในสายงานท่ีรับผิดชอบได้

รับผิดชอบยอดขายตามเป้าหมายท่ีบริษทัก าหนด

ควบคุม,ดูแล,บงัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

สถานทีป่ฏบัิตงิาน ลพบุรี,ล านารายณ์ 

เขยีนใบสมคัรได้ วนัจันทร์ - วนัเสาร์ เวลา เช้า 8.30-11.30 น. บ่าย 13.30 - 16.00 น. 

เอกสารทีใ่ช้ในการสมคัรงาน  รูปถ่าย,ส าเนาทะเบียนบ้าน,ส าเนาบัตรประชาชน,วุฒิการศึกษา,ใบขบัขีร่ถยนต์(ถ้าม)ี,ใบผ่านงาน(ถ้าม)ี,

ใบผ่านเกณฑ์ทหาร(ถ้าม)ี

สวสัดกิาร

เงินเดือน  ตามตกลง

ชุดยนิูฟอร์ม

ประกนัสงัคม  สิทธิสวสัดิการต่างๆท่ีกฏหมายก าหนด

เบ้ียขยนั(บางต าแหน่ง)

ค่าต  าแหน่ง(บางต าแหน่ง)

ค่าน ้ามนั,ค่าโทรศพัท,์ค่าคอมมิชชัน่(บางต าแหน่ง)

โบนสัประจ าปี ปรับเงินเดือน

กองทนุกูย้มืพนกังาน

งานเล้ียงปีใหม่

ประกนัอุบติัเหตุ


