ประกาศ 5/2018
ตาแหน่ งงานว่าง ประจาเดือน พฤษภาคม
เภสั ชกรประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ/ เภสั ชกรแผนกทะเบียนยา/ เภสั ชกรแผนกผลิต/ ระบบมาตรฐาน
- เพศชาย/หญิง การศึกษาปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาเภสั ชศาสตร์ พร้ อมใบประกอบโรคศิลปะฯ
- มีความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องการควบคุมคุณภาพ/ ประกันคุณภาพ/ การผลิต
- หากมีประสบการณ์ ทางานในโรงงานผลิตยา จะได้ รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ

6 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

6 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 าทีป่ ระกันคุณภาพ 3
- เพศหญิง การศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาทีเ่ กี่ยวข้ อง
- มีมนุษยสั มพันธ์ ทดี่ ี ละเอียดรอบคอบ ชอบงานเอกสาร
- มีความรู้ ความเข้ าใจในงานด้ านวิทยาศาสตร์ และสามารถใช้ เครื่องใช้ สานักงานได้ 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 าที่หน่ วยสอบเทียบ
- เพศชาย/ หญิง การศึกษา ม.6 หรือปวช. สาขาทีเ่ กีย่ วข้ อง
- มีบุคลิกภาพคล่ องแคล่ ว มีอธั ยาศัยดี
-ไม่ แพ้ ยา ไม่ แพ้ สารเคมี และสุ ขภาพแข็งแรง
- สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ และอ่านภาษาอังกฤษพืน้ ฐานได้ ดี

1 อัตรา

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

1 อัตรา

QA Inspector
- เพศชาย/ หญิง การศึกษา ม.6 หรือปวช. สาขาทีเ่ กีย่ วข้ อง
-ไม่ แพ้ ยา ไม่ แพ้ สารเคมี และสุ ขภาพแข็งแรง
- สามารถทาข้ อมูลคานวณด้ วย Microsoft Excel สร้ างกราฟ สร้ างตาราง สร้ างสู ตรได้
และอ่านภาษาอังกฤษพืน้ ฐานได้ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

5 อัตรา

เจ้ าหน้ าที่แผนกระบบมารตรฐาน 4
- เพศชาย/ หญิง การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกีย่ วข้ อง
- สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ ดี และอ่านภาษาอังกฤษได้
- มีความรับผิดชอบ/ ความอดทนสู ง มีทศั นคติทดี่ ีต่อการทางาน
- มีความช่ างสั งเกต ละเอียดรอบคอบ สื่ อสารและประสานงานได้ ดี

1 อัตรา

เจ้ าหน้ าทีส่ วัสดิการและแรงงานสั มพันธ์
- เพศหญิง การศึกษา ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารทรัพยากรมนุษย์ หรือมีประสบการณ์
- มีประสบการณ์ ด้านแรงงานสั มพันธ์ มีอธั ยาศัยดี และมีความรับผิดชอบสู ง
- สามารถติดต่ อประสานงานกับหน่ วยงานราชการและเอกชนอืน่ ๆทีเ่ กี่ยวข้ อง
- สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และเครื่องใช้ สานักงานได้ ดี

1 อัตรา

เจ้ าหน้ าทีส่ รรหาและว่าจ้ างงาน
- เพศหญิง การศึกษาปริ ญญาตรี สาขาบริ หารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาทีเ่ กี่ยวข้ อง
- มีประสบการณ์ ทางานในฝ่ ายทรัพยากรบุคคล อย่างน้ อย 1 ปี
- บุคลิกภาพดี มีมนุษยสั มพันธ์ ทดี่ ี และเครื่องใช้ สานักงานได้ ดี

1 อัตรา

เจ้ าหน้ าทีอ่ อกแบบบรรจุภัณฑ์
- เพศชาย การศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาทีเ่ กี่ยวข้ อง
- มีความสามารถในการใช้ โปรแกรมด้ านออกแบบ และสามารถใช้ เครื่องใช้ สานักงานได้ ดี
- มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ กล้ าแสดงความคิดเห็น มีมนุษยสั มพันธ์ ทดี่ ี

1 อัตรา

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

3 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

4 อัตรา

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

2 อัตรา

