
1 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี จ ำนวน 1 อัตรำ
คุณสมบัติ

อาย ุ35 ปี ข้ึนไป เพศชาย/หญิง วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบญัชี

มีประสบการณ์รวม 10 ปี ข้ึนไป และเคยเป็นหวัหนา้งานดา้นบญัชีอยา่งนอ้ย 5 ปี

มีใบรับรองทางวิชาชีพ ข้ึนทะเบียนเป็นผูจ้ดัท  าบญัชีตามหลกัเกณฑข์องกรมพฒันาธุรกิจการคา้

มีความรู้และความเขา้ใจทางดา้นมาตรฐานการบญัชี และกฎหมายภาษีอาก ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเป็นอยา่งดี

ลักษณะงำนทีรั่บผดิชอบ

จดัท าและตรวจสอบงบการเงิน ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชี

ประสานงานกบัผูส้อบบญัชี (Audit) เพ่ือด าเนินการตรวจสอบบญัชีของบริษทั

ตรวจสอบใบส าคญัรับ, ใบส าคญัจ่าย และใบส าคญัทัว่ไป

ตรวจสอบและกระทบยอดรายการบญัชี เช่น เงินประกนั, เงินให้บริษทัในเครือกูย้มื, เงินกูย้มืจากธนาคาร, เงินมดัจ าจากลูกคา้

ก ากบัดูแลสินทรัพยบ์ริษทัท่ีฝ่าย/ส่วนงานต่างๆใชง้านอยูใ่ห้บ  ารุงรักษาและท าประกนัภยัตามความเหมาะสม

ปิดบญัชีรายเดือน รายไตรมาส และรายปี ตามก าหนดระยะเวลา

วิเคราะห์รายการผิดปกติหรือรายการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการ

ก ากบัดูแลให้มีการบนัทึกตน้ทนุและค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีถูกตอ้ง

จดัท าขอ้มลูทางบญัชีและการเงินส าหรับรายงานประจ าปี

2 พนักงำนบัญชี จ ำนวน 2 อัตรำ
คุณสมบัติ

อาย ุ22-30 ปี เพศหญิง วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี สาขา บญัชี

มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบสูง,มีความรู้ดา้นการจดัการเอกสาร

สามารถใชโ้ปรแกรม Ms - Office ไดดี้,มีความรู้การจดัการระบบ 5 ส

มีประสบการณ์ดา้นบญัชี 1 ปี ข้ึนไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถขบัข่ีรถยนตไ์ดแ้ละมีใบอนุญาตขบัข่ีรถยนต์

ลักษณะงำนทีรั่บผดิชอบ

ท าบญัชี-รับจ่าย,ออกInvoice 

รับวางบิลและท าจ่ายเช็ค

บริษทั อีซูซุลพบุรี จ ำกัด

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

โทรศัพท์ 036-422141,413031 โทรสำร 036 - 422414

ประกำศรับสมคัรงำน



บริษทั อีซูซุลพบุรี จ ำกัด

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

โทรศัพท์ 036-422141,413031 โทรสำร 036 - 422414

ประกำศรับสมคัรงำน

3 เจ้ำหน้ำที่กำรตลำดดจิิตอล จ ำนวน 5 อัตรำ
คุณสมบัติ

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

สามารถใช ้Social Media ไดห้ลากหลาย เช่น Facbook ,Line,Massenger,Instagram เป็นตน้

มีความรู้เร่ืองระบบดา้นการตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

มีประสบการณ์ตรงสายงานท่ีรับผิดชอบอยา่งนอ้ย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถใชโ้ปรแกรม Ms - Office ไดดี้

สามารถขบัข่ีรถยนตไ์ดแ้ละมีใบอนุญาตขบัข่ีรถยนต์

ลักษณะงำนทีรั่บผดิชอบ

สร้างส่ือการตลาดบน Soccial Media สร้างและปรับปรุง เพจ ให้น่าสนใจ 

บริหารเพจ ตอบค าถามและติดตามลูกคา้ท่ีสนใจ พร้อมส่งต่อให้กบัผูเ้ก่ียวขอ้งต่อไป

แกไ้ขปั้ญหาการใชง้านเบ้ืองตน้ของคอมพิวเตอร์,เคร่ืองพิมพ,์ระบบอินเตอร์เน็ตและซอฟแวร์ต่างๆ

4 ที่ปรึกษำงำนบริกำร(พนักงำนรับรถ)Service Adivisor(สำขำล ำนำรำยณ์) จ ำนวน 1 อัตรำ
คุณสมบัติ

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

สาขาช่างยนตห์รือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง(ปวส.สาขาช่างยนตไ์มจ่  าเป็นตอ้งมีประสบการณ์)

บคุลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ หากมีประสบการณ์ตรงกบัต าแหน่งงาน 1-2ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงำนทีรั่บผดิชอบ

รับรถลูกคา้เขา้ซ่อม,รับเร่ืองการแจง้ซ่อม,ควบคุมการตรวจรับรถ,หาขอ้บกพร่องวิเคราะห์ปัญหาอยา่งละเอียดเท่ียงตรง

ประมาณราคาอะไหล่,ค่าแรงงานซ่อมอยา่ละเอียดและถูกตอ้ง,ประมาณราคาซ่อมพร้อมรายละเอียดการช าระเงิน

เขียนใบสัง่ซ่อมตรวจติดตามงานซ่อมทกุขั้นตอน,ตรวจเช็ครถก่อนน าส่งมอบให้แค่ลูกคา้

5 พนักงำนขำยรถเล็ก/รถบรรทุก จ ำนวน 10 อัตรำ
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

สร้างความสมัพนัธ์ท่ีย ัง่ยนืกบัลูกคา้



บริษทั อีซูซุลพบุรี จ ำกัด

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

โทรศัพท์ 036-422141,413031 โทรสำร 036 - 422414

ประกำศรับสมคัรงำน

สถำนทีป่ฏบัิตงิำน ลพบุรี,ล ำนำรำยณ์ /เขยีนใบสมคัรได้ วนัจันทร์ - วนัเสำร์ เวลำ เช้ำ 8.30-11.30 น. บ่ำย 13.30 - 16.00 น. 

เอกสำรทีใ่ช้ในกำรสมคัรงำน  รูปถ่ำย,ส ำเนำทะเบียนบ้ำน,ส ำเนำบัตรประชำชน,วุฒิกำรศึกษำ,ใบขบัขีร่ถยนต์(ถ้ำม)ี,ใบผ่ำนงำน(ถ้ำม)ี,

ใบผ่ำนเกณฑ์ทหำร(ถ้ำม)ี

สวสัดกิำร

เงินเดือน  ตามตกลง ค่าน ้ามนั,ค่าโทรศพัท,์ค่าคอมมิชชัน่(บางต าแหน่ง)

ชุดยนิูฟอร์ม โบนสัประจ าปี ปรับเงินเดือน

ประกนัสงัคม  สิทธิสวสัดิการต่างๆท่ีกฏหมายก าหนด กองทนุกูย้มืพนกังาน

เบ้ียขยนั(บางต าแหน่ง) งานเล้ียงปีใหม่

ค่าต  าแหน่ง(บางต าแหน่ง) ประกนัอุบติัเหตุ


