ประกาศ 6/2018
ตาแหน่ งงานว่าง ประจาเดือน มิถุนายน
เภสั ชกรประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ/ เภสั ชกรแผนกทะเบียนยา/ ระบบมาตรฐาน
- เพศชาย/หญิง การศึกษาปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาเภสั ชศาสตร์ พร้ อมใบประกอบโรคศิลปะฯ
- มีความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องการควบคุมคุณภาพ/ ประกันคุณภาพ/ การผลิต
- หากมีประสบการณ์ ทางานในโรงงานผลิตยา จะได้ รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ

5 อัตรา

หัวหน้ าหน่ วยสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย
- เพศหญิง สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาสิ่ งแวดล้อม
- มีประสบการณ์ ตามสายงานอย่างน้ อย 3 ปี หรือสาขาอื่นๆ ทีผ่ ่ านการอบรมหลักสู ตร จป.วิชาชีพ
และมีประสบการณ์ตามสายงานอย่างน้ อย 5 ปี

1 อัตรา

เจ้ าหน้ าทีอ่ าชีวอนามัยและความปลอดภัย
- เพศชาย/ หญิง การศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาทีเ่ กีย่ วข้ อง
- มีมนุษยสั มพันธ์ ทดี่ ี ช่ างสั งเกต และสามารถใช้ อุปกรณ์ สานักงานได้ ดี
- มีความรู้ เรื่องระบบงานที่เกี่ยวข้ อง สามารถเป็ นวิทยากรถ่ ายทอดความรู้ ได้

1 อัตรา

นักวิทยาศาสตร์ QA
- เพศชาย/ หญิง การศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี และสาขาทีเ่ กี่ยวข้ อง
- สามารถใช้ เครื่องมือวิเคราะห์ ในห้ องปฏิบัติการได้
- หากมีประสบการ์ ทางานในโรงงานผลิตยา จะได้ รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ

3 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

1 อัตรา

เจ้ าหน้ าที่หน่ วยวิเคราะห์ ยา 1-2
- เพศชาย/หญิง การศึกษาระดับ ม.6/ปวช
- มีบุคลิกภาพละเอียดรอบคอบ ช่ างสั งเกตุ ชอบคานวน ชอบการทดลอง
- สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ มีความรู้ ภาษาอังกฤษพอสมควร
- ไม่ แพ้ยาเพนนิซิลลิน และสารเคมี

1 อัตรา

เจ้ าหน้ าทีว่ เิ คราะห์ ยา 1-4
- เพศชาย/ หญิง การศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่ าหรือสู งกว่ า สาขาทีเ่ กีย่ วข้ อง
- มีบุคลิกภาพคล่ องแคล่ ว ละเอียดรอบคอบ ช่ างสั งเกตุ ขยันและอดทนต่ องานหนัก
-ไม่ แพ้ยาเพนนิซิลลิน และสารเคมี
- ชอบคานวน และมีความรู้ ภาษาอังกฤษพอสมควร

1 อัตรา

QA Inspector
- เพศชาย/ หญิง การศึกษา ม.6 หรือปวช. สาขาทีเ่ กีย่ วข้ อง
-ไม่ แพ้ยาเพนนิซิลลิน ไม่ แพ้ สารเคมี
- มีความละเอียดรอบคอบ ช่ างสั งเกตุ ชอบคานวณ มีความขยัน อดทนต่ องานหนัก
- มีความรู้ ด้านภาษาอังกฤษพอสมควร

5 อัตรา

โปรแกรมเมอร์
- เพศชาย/หญิง การศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสารสนเทศ
- มีความรู้ ความสามารถในการเขียนโปรแกรม มีพนื้ ฐานความรู้ และเข้ าใจคาสั่ ง SQL
- มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรม Windows หรือ Network

2 อัตรา

เจ้ าหน้ าทีส่ วัสดิการและแรงงานสั มพันธ์
- เพศหญิง/ชาย การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารทรั พยากรมนุษย์ หรื อสาขาทีเ่ กี่ยวข้ อง
- มีประสบการณ์ ด้านแรงงานสั มพันธ์ กฏหมายแรงงานเป็ นอย่างดี มีอธั ยาศัยดี และมีความรับผิดชอบสู ง
- สามารถติดต่ อประสานงานกับหน่ วยงานราชการและเอกชนอืน่ ๆทีเ่ กี่ยวข้ อง
- สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และเครื่องใช้ สานักงานได้ ดี

1 อัตรา

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

2 อัตรา

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

3 อัตรา

พนง.คลังสิ นค้ าสาเร็จรู ป
- เพศชาย การศึกษา ม.6 / ปวช./ ปวส. สาขาทีเ่ กีย่ วข้ อง
- สามารถอ่านภาษาอังกฤษพืน้ ฐานได้ พอสมควร
- มีความรู้ ในงานด้ านคลังสิ นค้ า

1 อัตรา

เจ้ าหน้ าที่หน่ วยผลิต RD5
- เพศหญิง การศึกษา ม.6 / ปวช.หรือเที่ยบเท่า
- บุคลิกดี สะอาด สุ ขุมรอบคอบ คล่ องแคล่ วมีมนุษยสั มพันธ์ ดี
- ไม่ แพ้ยา หรือสารเคมี

1 อัตรา

