ประกาศ 9/2019
ตาแหน่ งงานว่ าง ประจาเดือน กันยายน
เภสั ชกรประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ
4 อัตรา
- เพศชาย/หญิง การศึกษาปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาเภสั ชศาสตร์ พร้ อมใบประกอบโรคศิลปะฯ
- มีความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องการควบคุมคุณภาพ/ ประกันคุณภาพ/ ทะเบียนยา
- หากมีประสบการณ์ ทางานในโรงงานผลิตยา จะได้ รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกระบบมาตรฐาน
1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง ระดับปริ ญญาตรี หรือสู งกว่ าด้ านวิทยศาสตร์ สาธารณสุ ข หรือเภสั ชศาตร์
- มีประสบการณ์ ในงานระบบมาตรฐาน ISO/ GMP ไม่ น้อยกว่า 3 ปี
- ใช้ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่ างๆ ได้ ดี เช่ น Word , Excel
- หากมีประสบการณ์ ในงานการควบคุมระบบมาตรฐานใดๆ หรือเป็ นผู้ตรวจประเมินของหน่ วยงาน
ทีใ่ ห้ การรับรอง จะได้ รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
หัวหน้ าหน่ วยจุลชีววิทยา
1 อัตรา
- เพศชาย/ หญิง การศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี สาขาจุลชี ววิทยา หรือเทียบเท่า
หรือมีประสบการณ์ ทางานทีเ่ กี่ยวข้ องมาไม่ น้อยกว่า 5 ปี
- มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ าได้
- มีความเป็ นผู้นาทีด่ ี มนุษยสั มพันธ์ ดี มีความกระตือรือร้ นในการเรียนรู้ ขยันและอดทนงานหนัก
- ไม่ มีประวัติแพ้ ยาในกลุ่มใดๆ เช่ น เพนนิซิลลิน , เซฟาโรสปอริน หรือสารเคมี
นักวิทยาศาสตร์ หน่ วยวิเคราะห์ QA
1 อัตรา
- เพศชาย/ หญิง การศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี สาขาจุลชี ววิทยา และสาขาทีเ่ กีย่ วข้ อง
- สนใจงานวิเคราะห์ และสามารถใช้ เครื่องมือวิเคราะห์ ในห้ องปฏิบัติการได้
- มนุษยสั มพันธ์ ดี มีความกระตือรือร้ นในการเรียนรู้ ขยันและอดทนงานหนัก
- ไม่ มีประวัติแพ้ ยาในกลุ่มใดๆ เช่ น เพนนิซิลลิน , เซฟาโรสปอริน หรือสารเคมี
เจ้ าหน้ าที่หน่ วยวิเคราะห์ ยา 1-6
- เพศหญิง การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือมีประสบการณ์ทเี่ กี่ยวข้ องอย่างน้ อย 1 ปี
- สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word, Excel และอ่านภาษาอังกฤษพืน้ ฐานได้ ดี
- ชอบการคานวณ และชอบการทางานเอกสาร
- มีบุคลิกภาพคล่ องแคล่ ว มีอธั ยาศัยดี สามารถทนต่ อแรงกดดันได้ สูง
- ไม่ แพ้ยาเพนนิซิลลิน และสารเคมี

1 อัตรา

เจ้ าหน้ าที่หน่ วยวิเคราะห์ ยา 1-1
- เพศหญิง การศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.
- สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word, Excel และอ่านภาษาอังกฤษพืน้ ฐานได้ ดี
- ชอบการคานวณ และชอบการทางานเอกสาร
- มีบุคลิกภาพคล่ องแคล่ ว มีอธั ยาศัยดี สามารถทนต่ อแรงกดดันได้ สูง
- ไม่ แพ้ยาเพนนิซิลลิน และสารเคมี

2 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
- มีบุคลิกภาพคล่ องแคล่ ว มีอธั ยาศัยดี สามารถทนต่ อแรงกดดันได้ สูง

2 อัตรา

QA Inspector
- เพศชาย/ หญิง การศึกษา ม.6 หรือ ปวช. สาขาทีเ่ กีย่ วข้ อง
- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษพอสมควร
- มีความละเอียดรอบคอบ ช่ างสั งเกตุ ชอบคานวณ มีความขยัน อดทนต่ องานหนัก
- ไม่ มีประวัติแพ้ ยาในกลุ่มใดๆ เช่ น เพนนิซิลลิน , เซฟาโรสปอริน หรือสารเคมี

1 อัตรา

เจ้ าหน้ าที่หน่ วยวัตถุดิบ 2
- เพศชาย การศึกษาขั้นต่า ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสู งกว่ า
- มีความละเอียด ช่ างสั งเกต ชอบคานวณ และมีความรู้ ด้านภาษาอังกฤษพอสมควร
- ขยันและอดทนต่ องานหนัก
- สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word, Excel

1 อัตรา

หัวหน้ าหน่ วยสิ งแวดล้อมและความปลอดภัย
- เพศหญิง การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรืออื่นๆทีเ่ กีย่ วข้ อง
- มีประสบการณ์ในการทางาน 3 ปี ขึน้ ไป
- มีภาวะผู้นา มีความคิดริเริ่ มสร้ างสรรค์ สามารถประสานงานได้ ดี มีความรับผิดชอบ
และอดทนต่ อภาวะกดดันได้ ดี
- มีความรู้ ในระบบ OHSAS/TIS 18001/ มรท.8001, ISO 14001, GMP, ISO 9001
- สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และอุปกรณ์ สานักงานได้
- มีความรับผิดชอบ และอดทนต่ อภาวะกดดันได้ ดี

1 อัตรา

เจ้ าหน้ าทีส่ ิ่ งแวดล้อม
- เพศชาย/ หญิง การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอนามัยสิ่ งแวดล้อม สุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้ อมหรือ
วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรืออืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
- สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และอุปกรณ์ สานักงานได้
- เป็ นวิทยากรถ่ ายทอดความรู้ ด้านสิ่ งแวดล้ อมได้ มีความรู้ เรื่องระบบ ISO 14001
- มีมนุษยสั มพันธ์ ทดี่ ี รอบคอบ ช่ างสั งเกต มีความอดทน ทุ่มเทต่ องาน

1 อัตรา

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

1 อัตรา

เจ้ าหน้ าที่หน่ วยผลิต RD
- เพศหญิง การศึกษา ม.6 หรือปวช. สาขาทีเ่ กีย่ วข้ อง
- มีบุคลิกภาพดี เรียบร้ อย ลายมืออ่ านง่ าย สามารถอ่ านภาษาอังกฤษพืน้ ฐานได้ ดีพอสมควร
- สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ นได้
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้ นทีจ่ ะเรี ยนรู้ งานใหม่ ๆ และตัดสิ นใจได้ ในระดับหนึ่ง

1 อัตรา

ช่ างไฟฟ้ า
- เพศชาย การศึกษา ปวช./ ปวส. สาขาไฟฟ้า
- มีประสบการณ์ในงานระบบไฟฟ้าในโรงงานและไฟฟ้ าเครื่องจักร
- มีความรับผิดชอบต่ องานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย และความกระตือรือร้ นทีจ่ ะเรี ยนรู้ งานใหม่
- มีมนุษย์ สัมพันธ์ ทดี่ ีในการทางาน มีความรับผิดชอบ ซื่อสั ตย์ อดทน

1 อัตรา

พนักงานขับรถสวัสดิการ
- เพศชาย การศึกษา ประถมศึกษา ขึน้ ไป มีใบขับขี่ประเภท 2
- มีประสบการณ์ ด้านงานซ่ อมบารุ งยานยนต์ เบือ้ งต้ น
- รู้ จักเส้ นทางเขตกรุ งเทพฯ ปริมณฑล และฉะเชิ งเทราเป็ นอย่ างดี
- รักความสะอาด มีระเบียบและรักงานบริการ

1 อัตรา

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

1 อัตรา

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

1 อัตรา

