ประกาศ 7/2021
ตาแหน่ งงานว่ าง ประจาเดือน กรกฎาคม
หัวหน้ าหน่ วยบรรจุภัณฑ์
1 อัตรา
- เพศชาย/ หญิง การศึกษาปริญญาตรี
- มีความละเอียด ช่ างสั งเกต ชอบคานวณ มีความรู้ ด้านภาษาอังกฤษดี
- สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word, Excel ได้
- มีความเป็ นผู้นาทีด่ ี มนุษยสั มพันธ์ ดี มีความกระตือรือร้ นในการเรียนรู้ ขยันและอดทนงานหนัก
- ไม่ มีประวัติแพ้ ยาในกลุ่มใดๆ เช่ น เพนนิซิลลิน, เซฟาโรสปอริน หรือสารเคมี
นักวิทยาศาสตร์ QA
- เพศชาย/ หญิง การศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี สาขาจุลชี ววิทยา
- สนใจงานวิเคราะห์ และสามารถใช้ เครื่องมือวิเคราะห์ ในห้ องปฏิบัติการได้
- มนุษยสั มพันธ์ ดี มีความกระตือรือร้ นในการเรียนรู้ ขยันและอดทนงานหนัก
- ไม่ มีประวัติแพ้ ยาในกลุ่มใดๆ เช่ น เพนนิซิลลิน, เซฟาโรสปอริน หรือสารเคมี

4 อัตรา

เจ้ าหน้ าที่หน่ วยบรรจุภัณฑ์ 2
- เพศชาย การศึกษาขั้นต่า ม.6, เทียบเท่ า หรือสู งกว่ า
- มีความละเอียด ช่ างสั งเกต ชอบคานวณ มีความรู้ ด้านภาษา
- สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word, Excel ได้
- ขยันและอดทนต่ องานหนัก

1 อัตรา

เจ้ าหน้ าที่หน่ วยจุลชี ววิทยา
- เพศหญิง การศึกษาขั้นต่า ม.6 สายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่ า หรือสู งกว่ า
- ชอบคานวณ และอ่านภาษาอังกฤษพืน้ ฐานได้ พอสมควร
- สนใจทีจ่ ะเรียนรู้ วชิ าการด้ านวิทยาศาสตร์
- มีบุคลิกภาพคล่องแคล่ว มีอธั ยาศัยดี สามารถทนต่ อแรงกดดันได้ สูง

3 อัตรา

International Regulatory Affairs Registration Assistant
- เพศหญิง การศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสั ชศาสตร์ พร้ อมใบประกอบโรคศิลปะฯ
- มีประสบการณ์ทางานทีเ่ กีย่ วข้ อง 1-3 ปี
- สามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ดี
- สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ ดี

2 อัตรา

โปรแกรมเมอร์
- เพศชาย/ หญิง การศึกษาปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ หรือสารสนเทศ
- มีความรู้ ความสามารถในการเขียนโปรแกรม
- มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ และมีการศึกษาติดตามเกีย่ วกับข้ อมูลข่ าวสาร
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่ อเนื่อง
- มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมบน Windows หรือ Network
- มีพนื้ ฐานความรู้ และเข้ าใจคาสั่ ง SQL.
- ขยันและอดทน ชอบและรักงานด้ านบริการ

1 อัตรา

เจ้ าหน้ าที่หน่ วยผลิต RD
- เพศหญิง การศึกษาขั้นต่า ม.6
- มีบุคลิกภาพดี สะอาด เรียบร้ อย คล่ องแคล่ ว และมีปฏิภาณไหวพริบดี สุ ขมุ รอบคอบ
และมีมนุษยสั มพันธ์ ทดี่ ี
- มีความรู้ ความสามารถในการควบคุมการทางานในส่ วนทีร่ ับผิดชอบ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้ นทีจ่ ะเรี ยนรู้ งานใหม่ ๆ และตัดสิ นใจได้ ในระดับหนึ่ง
- ไม่ มีประวัติแพ้ ยาในกลุ่มใดๆ ทั้งสิ้น เช่ น เพนนิซิลลิน,เซฟาโรสปอริน เป็ นต้ น

4 อัตรา

เจ้ าหน้ าที่หน่ วยวิเคราะห์ RD
- เพศหญิง การศึกษาขั้นต่า ม.6
- สามารถใช้ งานคอมพิวเตอร์ ได้ พิมพ์งานได้ คล่อง
- มีความรู้ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษพอสมควร
- ขยันและอดทนต่ องานหนัก ช่ างสั งเกต มีความเป็ นระเบียบ มีมนุษยสั มพันธ์ ดี

1 อัตรา

จนท.ชั่ งวัตถุดิบ
- เพศชาย การศึกษามัธยมศึกษาปี ที่ 6 ถึงปวช. หรือเทียบเท่า
- สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Windows ได้
- มีความรับผิดชอบ และละเอียดรอบคอบ
- สุ ขภาพแข็งแรง ตัวสู งใหญ่ สะอาดเรียบร้ อย
- รู้ จักสั งเกต และซักถาม เรียนรู้ งานได้ เร็ ว
- มีความอดทน มนุษยสั มพันธ์ ดี

5 อัตรา

พนง.ฝ่ ายผลิต
- เพศชาย/ หญิง การศึกษา ม. 3 ขึน้ ไป หรือเทียบเท่า
- มนุษยสั มพันธ์ ดี ซื่อสั ตย์ มีความรับผิดชอบในการทางานสู ง
- ไม่ มีประวัติแพ้ยาในกลุ่มใดๆ เช่ น เพนนิซิลลิน , เซฟาโรสปอริน

4 อัตรา

พนง.คลังสิ นค้ าสาเร็จรู ป
- เพศชาย การศึกษา ม.6 ขึน้ ไป
- มีความรู้ ความสามารถในหน้ าทีด่ ี
- มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ ชอบงานท้าทายพอสมควร
- มีความขยัน ซื่อสั ตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ

1 อัตรา

พนง.คลังสิ นค้ า
- เพศชาย การศึกษา ม.3/ ม.6/ ปวช. สาขาทีเ่ กี่ยวข้ อง
- สามารถอ่านภาษาอังกฤษพืน้ ฐานได้ พอสมควร
- มีความรู้ ในงานด้ านคลังสิ นค้ า

1 อัตรา

ช่ างยานยนต์ และขับรถ
- เพศชาย การศึกษา ม.6ขึน้ ไป ประสบการณ์ในงานทีเ่ กีย่ วข้ องอย่างน้ อย 1 ปี
- มีใบขับขี่ ท.2
- มีความรู้ ด้านการซ่ อมบารุ งเครื่องยนต์ เบือ้ งต้ น
- รู้ จักเส้ นทางในเขตกรุ งเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดฉะเชิ งเทรา
- มนุษยสั มพันธ์ ดี ซื่อสั ตย์ มีความรับผิดชอบในการทางานสู ง
- กริยามารยาทสุ ภาพเรียบร้ อยทั้งกายและวาจา มีความสุ ขมุ รอบคอบ ใจเย็น ไม่ โมโหง่ าย
มีภาวะควบคุมอารมณ์ ได้ ดี
- ซื่อสั ตย์ สุ จริต ขยัน อดทนและมีความรับผิดชอบต่ อหน้ าที่
- รักความสะอาด มีระเบียบและรักงานบริการ

1 อัตรา

ขณะนีท้ างหน่ วยสรรหาฯ มีการเปลีย่ นช่ องทางการสมัครงาน (ชั่วคราว) เป็ นช่ องทาง Online
หากพนักงานท่ านใดมีญาติทสี่ นใจสมัครงาน สามารถ Scan QR Code ด้ านล่างนีเ้ พือ่ กรอกประวัติ
เบือ้ งต้ นได้ เลยนะคะ

