ประชาสัมพันธ์การรับสมัครไปทางานประเทศซาอุดีอาระเบีย
นายไชยปราการ พึ่งไท จัดหางานจังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทางานกับนายจ้างบริษัท KING FAHAD MEDICAL CITY
ตาแหน่งที่รับสมัคร  ผู้จัดการพยาบาล
 หัวหน้าพยาบาล

จานวน 20 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 8,135 - 11,824 ริยาล (  74,397 - 108,134 บาท )
จานวน 30 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 6,145 - 8,320 ริยาล (  56,197 - 76,088 บาท )

 พยาบาลหัวหน้าเวร จานวน 50 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 5,155 - 6,978 ริยาล (  47,144 - 63,815 บาท )
 พยาบาลผู้ดูแล 1

จานวน 200 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 4,320 - 5,850 ริยาล (  39,507 - 53,500 บาท )

 พยาบาลผู้ดูแล 2

จานวน 100 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 3,625 - 4,423 ริยาล (  33,151 - 40,449 บาท )

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิงและเพศชาย อายุระหว่าง 20 – 60 ปีบริบูรณ์ ณ วันรับสมัคร
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
3. จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอก ดังนี้
3.1 ตาแหน่งผู้จัดการพยาบาล จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
พยาบาลศาสตร์ มีประสบการณ์การทางานตามตาแหน่ง 10 ปีขึ้นไป
ปริญญาโทหรือปริญญาเอกพยาบาลศาสตร์ มีประสบการณ์การทางาน
ตามตาแหน่ง 4 ปีขึ้นไป
3.2 ตาแหน่งหัวหน้าพยาบาล จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
พยาบาลศาสตร์ มีประสบการณ์การทางานตามตาแหน่ง 9 ปีขึ้นไป หรือ
ปริญญาโทพยาบาลศาสตร์ มีประสบการณ์การทางานตามตาแหน่ง 6 ปี
ขึ้นไป
3.3 ตาแหน่งพยาบาลหัวหน้าเวร จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
พยาบาลศาสตร์ มีประสบการณ์การทางานตามตาแหน่ง 7 ปีขึ้นไป หรือ
ปริญญาโทพยาบาลศาสตร์ มีประสบการณ์การทางานตามตาแหน่ง 4 ปี
ขึ้นไป
3.4 ตาแหน่งพยาบาลผูด้ ูแล 1 จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาล
ศาสตร์ มีประสบการณ์การทางานตามตาแหน่ง 5 ปีขึ้นไป หรือปริญญาโท
พยาบาลศาสตร์ มีประสบการณ์การทางานตามตาแหน่ง 2 ปีขึ้นไป
3.5 ตาแหน่งพยาบาลผูด้ ูแล 1 จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาล
ศาสตร์ มีประสบการณ์การทางานตามตาแหน่ง 3 ปีขึ้นไป

หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบสมัครจานวน 1 ชุด (พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จานวน 1รูป)
2. Resume (จดหมายสมัครงาน ซึ่งเป็นข้อมูลประวัตสิ ่วนตัวโดยย่อ พร้อมรูป
ถ่าย) ให้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ข้อมูลประกอบด้วย ชื่อบริษัทนายจ้าง
ตาแหน่งงานที่ต้องการสมัคร (ต้องเป็นตาแหน่งที่เปิดรับสมัครเท่านั่น) ข้อมูล
พื้นฐานส่วนบุคคล (ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เพศ อายุ วันเกิด สถานภาพ ส่วนสูง
น้าหนัก สัญชาติ ศาสนา) หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ทักษะความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ทั้งการพูด อ่าน เขียน)
ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งงานที่สมัคร
และต้องมีรูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จานวน 1 รูป (ให้ติดหรือสแกนไว้ใน
Resume) แบบฟอร์มตามประกาศ
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4. สาเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)
5. สาเนาวุฒิการศึกษา ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6. สาเนาใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7. สาเนาใบรับรองประสบการณ์การทางาน ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
8. สาเนาหนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
9. สาเนาใบสาคัญการสมรส หรือใบสาคัญการหย่า (ถ้ามี)
10. สาเนาเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฉบับภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ
โดยผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาเอกสารทุกฉบับ หากตรวจพบ
ภายหลังว่าผู้สมัครรายใดปลอมแปลงเอกสารในการสมัคร หรือมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่
ตรงตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัคร จะถือว่าเป็นโมฆะ

/กาหนดวัน...

กาหนดวัน เวลา และวิธีการรับสมัคร
 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
และมีความประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สานักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทางานไต้หวันและประเทศอื่นๆ ชั้น 12
อาคารสานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กาหนดวันและวิธีการสอบ
 เมื่อนายจ้างแจ้งรายชื่อผู้มีส ิทธิสอบให้กรมการจัดหางานทราบ จะประกาศรายชื่อผู้มีส ิทธิสอบ ทางเว็บไซต์
www.doe.go.th/overseas และเฟซบุ๊ก : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง โดยขอให้ผู้ยื่นใบสมัครติดตามประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกาหนดวันสอบ ตามช่องทางดังกล่าว
 นายจ้างจะคัดเลือกคนหางานด้วยตนเอง โดยการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ผ่านระบบ LINE Group Video Call
สาหรับรายละเอียดกาหนดการสอบจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ประกาศผลการคัดเลือก
 เมื่อนายจ้างแจ้งผลการคัดเลือกให้กรมการจัดหางานทราบ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน
ทางเว็บไซต์ : www.doe.go.th/overseas และเฟซบุ๊ก : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง ขอให้ผู้ที่เข้ารับการสัมภาษณ์
ติดตามประกาศผลการคัดเลือกตามช่องทางดังกล่าว
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสกลนคร 1767/24 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ธำตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
www.doe.go.th/sakonnakhon
www.facebook.com/skk4700
042-714778-9 ต่อ 116

QR Code งานต่างประเทศ

QR Code : ประกาศรับสมัคร

024/2565
8 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครไปทางานประเทศซาอุดีอาระเบีย
นายไชยปราการ พึ่งไท จัดหางานจังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทางานกับนายจ้างบริษัท BRIGHT MEDICAL COMPANY
ตาแหน่งที่รับสมัคร  พยาบาล
คุณสมบัติ

จานวน 4 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 4,200 ริยาล (  38,410 บาท )

 เพศหญิงและเพศชาย อายุระหว่าง 20 – 50 ปีบริบูรณ์ ณ วันรับสมัคร
 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์

หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบสมัครจานวน 1 ชุด (พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จานวน 1รูป)
2. Resume (จดหมายสมัครงาน ซึ่งเป็นข้อมูลประวัตสิ ่วนตัวโดยย่อ พร้อมรูปถ่าย) ให้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ข้อมูลประกอบด้วย ชื่อบริษัทนายจ้าง
ตาแหน่งงานที่ต้องการสมัคร (ต้องเป็นตาแหน่งที่เปิดรับสมัครเท่านั่น) ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล (ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เพศ อายุ วันเกิด สถานภาพ ส่วนสูง
น้าหนัก สัญชาติ ศาสนา) หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ทักษะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ทั้งการพูด อ่าน เขียน)
ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งงานที่สมัคร และต้องมีรูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จานวน 1 รูป (ให้ติดหรือสแกน
ไว้ใน Resume) แบบฟอร์มตามประกาศ
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4. สาเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)
5. สาเนาวุฒิการศึกษา ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6. สาเนาใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7. สาเนาใบรับรองประสบการณ์การทางาน ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
8. สาเนาหนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
9. สาเนาใบสาคัญการสมรส หรือใบสาคัญการหย่า (ถ้ามี)
10. สาเนาเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
โดยผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาเอกสารทุกฉบับ หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครรายใดปลอมแปลงเอกสารในการสมัคร หรือมีคุณสมบัติไม่
ตรงตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัคร จะถือว่าเป็นโมฆะ

กาหนดวัน เวลา และวิธีการรับสมัคร
 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
และมีความประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สานักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทางานไต้หวันและประเทศอื่นๆ ชั้น 12
อาคารสานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
/การประกาศรายชื่อ...

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กาหนดวันและวิธีการสอบ
 เมื่อนายจ้างแจ้งรายชื่อผู้มีส ิทธิสอบให้กรมการจัดหางานทราบ จะประกาศรายชื่อผู้มีส ิทธิสอบ ทางเว็บไซต์
www.doe.go.th/overseas และเฟซบุ๊ก : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง โดยขอให้ผู้ยื่นใบสมัครติดตามประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกาหนดวันสอบ ตามช่องทางดังกล่าว
 นายจ้างจะคัดเลือกคนหางานด้วยตนเอง โดยการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ผ่านระบบ LINE Group Video Call
สาหรับรายละเอียดกาหนดการสอบจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ประกาศผลการคัดเลือก
 เมื่อนายจ้างแจ้งผลการคัดเลือกให้กรมการจัดหางานทราบ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน
ทางเว็บไซต์ : www.doe.go.th/overseas และเฟซบุ๊ก : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง ขอให้ผู้ที่เข้ารับการสัมภาษณ์
ติดตามประกาศผลการคัดเลือกตามช่องทางดังกล่าว
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสกลนคร 1767/24 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ธำตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
www.doe.go.th/sakonnakhon
www.facebook.com/skk4700
042-714778-9 ต่อ 116

QR Code งานต่างประเทศ

QR Code : ประกาศรับสมัคร

025/2565
21 มิถุนายน 2565

