ประกาศ 1/2018
ตาแหน่ งงานว่าง ประจาเดือน มกราคม
เภสั ชกรประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ/ เภสั ชกรแผนกทะเบียนยา/ เภสั ชกรแผนกผลิต
9 อัตรา
- เพศชาย/หญิง การศึกษาปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาเภสั ชศาสตร์ พร้ อมใบประกอบโรคศิลปะฯ
- มีความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องการควบคุมคุณภาพ/ ประกันคุณภาพ/ การผลิต
- หากมีประสบการณ์ ทางานในโรงงานผลิตยา จะได้ รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์ QA
8 อัตรา
- เพศชาย/ หญิง การศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี สาขาจุลชี ววิทยา และสาขาทีเ่ กีย่ วข้ อง
- สามารถใช้ เครื่องมือวิเคราะห์ ในห้ องปฏิบัติการได้
- หากมีประสบการ์ ทางานในโรงงานผลิตยา จะได้ รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
หัวหน้ าหน่ วยสรรหาและว่าจ้ างงาน
- เพศชาย / หญิง การศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาทีเ่ กีย่ วข้ อง
- มีประสบการณ์ ทางานในฝ่ ายทรัพยากรบุคคล อย่ างน้ อย 5 ปี ขึน้ ไป
- บุคลิกภาพดี มีมนุษยสั มพันธ์ ทดี่ ี และสามารถใช้ เครื่ องใช้ สานักงานได้ ดี

1 อัตรา

เจ้ าหน้ าที่หน่ วยจุลชี ววิทยา
- เพศหญิง การศึกษาระดับ ม.6/ ปวช. / ปวส.
- มีบุคลิกภาพคล่ องแคล่ ว มีอธั ยาศัยดี สามารถทนต่ อแรงกดดันได้ สูง
- สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ และอ่านภาษาอังกฤษพืน้ ฐานได้ ดี

4 อัตรา

เจ้ าหน้ าที่หน่ วยบรรจุภัณฑ์
- เพศชาย การศึกษาระดับ ปริญญาตรี
- มีบุคลิกภาพคล่ องแคล่ ว มีอธั ยาศัยดี ไม่ สูบบุหรี่
- สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ และอ่านภาษาอังกฤษพืน้ ฐานได้ ดี

1 อัตรา

เจ้ าหน้ าที่หน่ วยวิเคราะห์ ยา 1-6
- เพศหญิง การศึกษาระดับ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
- มีบุคลิกภาพคล่ องแคล่ ว มีอธั ยาศัยดี สามารถทนต่ อแรงกดดันได้ สูง
- สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ และอ่านภาษาอังกฤษพืน้ ฐานได้ ดี

1 อัตรา

เจ้ าหน้ าที่ระบบเวลาและประเมินผล
- เพศชาย / หญิง การศึกษา ปวส / ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารทรัพยากรมนุษย์ หรือมีประสบการณ์
- มีบุคลิกภาพคล่ องแคล่ ว มีอธั ยาศัยดี สามารถรักษาข้ อมูลความลับได้ ดี และมีความรั บผิดชอบสู ง
- สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ ดี

1 อัตรา

เจ้ าหน้ าทีค่ ่ าจ้ างงานและผลตอบแทน
- เพศหญิง การศึกษา ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารทรัพยากรมนุษย์ หรือมีประสบการณ์
- มีความซื่อสั ตย์ ขยัน อดทน สามารถรักษาข้ อมูลความลับได้ ดี
- มีจิตวิทยาในการทางานทีด่ ี มีภาวะความเป็ นผู้นา และมีความรับผิดชอบสู ง
- สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และเครื่องใช้ สานักงานได้ ดี

1 อัตรา

เจ้ าหน้ าที่หน่ วยผลิต RD
- เพศหญิง การศึกษา ม.6 หรือปวช.
- มีบุคลิกภาพดี เรียบร้ อย ลายมืออ่ านง่ าย
- สามารถอ่านภาษาอังกฤษพืน้ ฐานได้ ดีพอสมควร

3 อัตรา

เจ้ าหน้ าทีช่ ั่ งวัตถุดิบ
- เพศชาย การศึกษา ม.6/ ปวช. / ปวส.
- มีความละเอียดรอบคอบ รู ปร่ างสู งใหญ่
- มีความรู้ ด้านภาษาอังกฤษพอสมควร

3 อัตรา

พนักงานเข้ าบลิสเตอร์ และบรรจุขวด
- เพศหญิง การศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า
- มีประสบการณ์ ด้านการคุมเครื่องจักร
- มีความซื่อสั ตย์ และมีมนุษยสั มพันธ์ ทดี่ ี

1 อัตรา

พนักงานขับรถบัส และซ่ อมบารุ ง
- เพศชาย สามารถขับรถบัสได้ และมีใบขับขี่ประเภท 2
- มีประสบการณ์ ด้านงานซ่ อมบารุ งยานยนต์ เบือ้ งต้ น
- รู้ จักเส้ นทางเขตกรุ งเทพฯ ปริมณฑล และฉะเชิงเทราเป็ นอย่างดี

2 อัตรา

