
บรษัิท ปิโตรเลยีมไทยคอรป์อเรชั�น จํากดั / บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจํากดั
(มหาชน)
กอ่ตั �งขึ�นเมื�อวนัที� 21 มนีาคม 2531 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื�อประกอบธรุกจิ คา้สง่-คา้ปลกี นํ�ามนัเชื�อเพลงิ ปิโตรเลยีม และ
ธรุกจิอื�นดงันี�
1. ประกอบกจิการขนสง่-ขนถา่ยนํ�ามนัเชื�อเพลงิ
2. ประกอบกจิการสถานบีรกิารนํ�ามนั ภายใตโ้ลโก ้"พที"ี
3. ประกอบกจิการใหเ้ชา่คลงันํ�ามนัเชื�อเพลงิ
4. ประกอบกจิการรา้นสะดวกซื�อ (Minimart)
เปิดรับสมคัรผูส้นใจเขา้รว่มเป็นหนึ�งในทมี เพื�อบรหิารและพัฒนาองคก์ร ซึ�งขณะนี�มขียายกจิการและเปิดสถานบีรกิารใหมก่วา่ 1,500 สาขา ทั�วประเทศ

ผูช้ว่ยผูจั้ดการ สถานบีรกิารนํ�ามนั (ประกาศรับสมคัรงาน จ.แมฮ่อ่งสอน)

บรหิารงานภาพรวมในสถานบีรกิารนํ�ามนั ;
1) สรา้งยอดขาย เพื�อสรา้งการเตบิโต - บรหิารยอดขายของสถานบีรกิารนํ�ามนัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของบรษัิท
2) บรหิารคา่ใชจ้า่ยใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ
3) บรหิารงานตา่งๆภายในสถานบีรกิารนํ�ามนั - ดแูลงานเอกสารบญัช ีการเงนิ สรปุยอดคา่ใชจ้า่ย และงานเอกสารทั�วไปภายในสถานบีรกิาร
4) บรหิารบคุลากรภายในสถานบีรกิารนํ�ามนั - ดา้นการใหบ้รกิาร และ ความสะอาดของสถานบีรกิารนํ�ามนั
5) ดแูลความเรยีบรอ้ยภายในสถานบีรกิารนํ�ามนัตามที�ไดรั้บมอบหมาย
6) บรษัิทฝึกอบรมให ้จํานวน 15-30 วนั กอ่นปฏบิตังิานจรงิ โดยไดรั้บเงนิเดอืนตั �งแตเ่ดอืนแรกที�เขา้ฝึกอบรม

หรอืสามารถมาสมคัรไดท้ี� สํานักงานใหญ ่ทกุวนัศกุร ์ณ อาคารซดีบัเบิ�ลย ูทาวเวอร ์เอ ชั �น 45 เวลา 09.00-17.30 น. 
(ตรงขา้มบกิซรัีชดา สะดวกที�สดุคอื รถไฟใตด้นิ ออกสถานศีนูยว์ฒันธรรม ประต ู1 เดนิเลี�ยวขวามาประมาณ 100 เมตร)

สมคัรและสมัภาษณท์นัท ี(ทราบผลภายใน 1 อาทติย ์)

สํานักงาน จัดหางานนครสวรรค ์(ใกลส้ถานรีถไฟนครสวรรค)์ 
วนัที� 7 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ตดิตอ่พี�ตั �ม โทร. 061-410-7965 หรอืพี�เอก โทร. 081-846-0157 

สํานักงานจัดหางานเชยีงราย(ถนนศนูยร์าชการ ใกลท้ี�วา่การอําเภอเมอืงเชยีงราย)
วนัที� 22 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. 
ตดิตอ่พี�อุม้ โทร. 063-214-6389 หรอืคณุสม้ โทร. 081-170-6046 

สํานักงานจัดหางานอตุรดติถ ์(ศาลากลางชั �น 2 ) 
วนัที� 20 พ.ย. 2562 เวลา 09.00-15.00 น. 
ตดิตอ่พี�ปลา โทร. 063-208-5576 หรอืพี�แตว้ โทร. 081-752-8914 

อตัรา : จํานวนมาก

เงนิเดอืน : ตามโครงสรา้งบรษัิทฯ

สวสัดกิาร : 
1. โบนัส
2. กองทนุสํารองเลี�ยงชพี
3. ที�พัก (ทกุสาขา หรอื พนักงานปฎบิตังิานตา่งจังหวดั) / คา่โรงแรม
4. คา่เบี�ยเลี�ยง
5. คา่นํ�ามนั
6. คา่ตําแหน่ง
7. คา่ครองชพี
8. คา่วชิาชพี (บางตําแหน่ง)
9. ประกนั อบุตัเิหต ุ- สขุภาพ - ประกนัชวีติ
10. ประกนัสงัคม
11. ชดุฟอรม์พนักางน
12. วนัหยดุพักรอ้นประจําปี
13. ตรวจสขุภาพประจําปี
14. ฝึกอบรม



15. คา่บรหิารสถานบีรกิาร (เฉพาะตําแหน่ง ผูช้ว่ย-ผูจั้ดการสถานบีรกิาร) 
16. กจิกรรมภายใน / งานเลี�ยงสงัสรรค์
17. สว่นลดคา่นํ�ามนั 1 บาท / ลติร
18. ทนุการศกึษาปรญิญาตร ี/ ปรญิญาโท

คณุสมบตัผิูส้มคัร :

1. เพศชายและหญงิ อายรุะหวา่ง 22 - 35 ปี
2. จบการศกึษาระดบั ปวส. ขึ�นไป ทกุสาขาวชิา และมปีระสบการณก์ารทํางานดา้นใดดา้นหนึ�ง 2 ปีขึ�นไป
3. หรอื จบการศกึษาระดบั ปรญิญาตร ีขึ�นไป ทกุสาขาวชิา ไมจํ่าเป็นตอ้งมปีระสบการณ ์(หากมปีระสบการณ ์จะไดรั้บการพจิารณาเป็นพเิศษ)
4. มทีกัษะการใชค้อมพวิเตอรไ์ดด้ ี( Microsoft Office - Word , Excel , Internet )
5. มทีกัษะการสื�อสารและประสานงาน เนน้ทกัษะดา้นการขาย และการตลาด
6. มใีจรักงานบรกิาร (Service Mind)
7. มภีาวะผูนํ้า
8. สามารถปฏบิตังิานไดท้ั�วประเทศ (มทีี�พักใหฟ้ร)ี
9. ไมส่ามารถเลอืกจังหวดัที�จะทํางานได ้โดยบรษัิทจะจัดใหใ้นจังหวดัที�มภีมูลํิาเนาอยู ่หรอืจังหวดัใกลเ้คยีง หรอืจังหวดัในภมูภิาคเดยีวกนั ตาม
ความเหมาะสม

หมายเหต ุ: 
โทรตดิตอ่สอบถาม
คณุอรณุ : 061-404-2943
คณุปลา : 063-208-5576
คณุกวาง : 061-410-7965
คณุแตว้ : 081-846-0157

สถานที�ปฏบิตังิาน : 
ทั�วประเทศ

จงัหวดั : แมฮ่อ่งสอน

วธิกีารรบัสมคัรงาน : 
บรษัิท ปิโตรเลยีมไทย คอรป์อเรชั�น จํากดั 
เปิดรับสมคัรงาน ตําแหน่ง ผูช้ว่ยผูจั้ดการสถานบีรกิาร 
สมคัรผา่นเวบไซดน์ี� และเจา้หนา้ที�จะโทรนัดสมัภาษณใ์นภายหลงัสมคัร 
โทรตดิตอ่สอบถาม 
คณุอรณุ : 061-404-2943 
คณุปลา : 063-208-5576 
คณุกวาง : 061-410-7965 
คณุแตว้ : 081-846-0157

บรษิทั ปิโตรเลยีมไทยคอรป์อเรช ั�น จาํกดั / บรษิทั พทีจี ีเอ็นเนอย ีจาํกดั (มหาชน)
เลขที� 90 อาคารซดีบัเบิ�ลย ูทาวเวอร ์A ชั �นที� 45 ถนนรัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310
ตดิตอ่ : สว่นสรรหาและคดัเลอืกบคุลากร 0-2168-3377, 0-2168-3388 ตอ่ 740,745,746,747,748
 โทรศพัท ์: 0-2168-3377, 0-2168-3388 ตอ่ 740,745,746,747,748
 แฟกซ ์: 0-2168-3379, 0-2168-3389
 เว็บไซต ์: http://www.ptgenergy.co.th/
 แผนที� : ดแูผนที�บรษัิท
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