
 
บริษัท สนิแวดล้อม จ ำกดั รับสมัครงำน 

ต ำแหน่ง Sales Engineer / Sales Specialist 

เงนิเดอืน ตำมตกลง+Commission 
จ ำนวน 2 อัตรำ 

          บริษัท สินแวดลอ้ม จ ำกดั (Sinvadlom Company Limited) ด ำเนินธุรกิจดำ้นสิ่งแวดลอ้ม พลงังำนและวิศวกรรมประกอบอำคำร โดยประกอบ
กิจกำรใหค้  ำปรกึษำ ออกแบบ ก่อสรำ้ง และปรบัปรุงระบบบ ำบดัน ำ้เสีย ระบบผลิตน ำ้ประปำ ระบบผลิตก๊ำซชีวภำพ ระบบก ำจดัและแปรรูปขยะมลูฝอย 
รวมถงึงำนวศิวกรรมประกอบอำคำรและวศิวกรรมสิ่งแวดลอ้มดำ้นอ่ืนๆ ทัง้นีเ้รำยงัผลิตและจดัจ ำหน่ำย ถงับ  ำบดัน ำ้เสียและถงัเก็บน ำ้ส  ำเรจ็รูป รวมถงึถงั
ดกัไขมนั และยงัเป็นตวัแทนน ำเขำ้สินคำ้เพ่ือจดัจ ำหน่ำยอุปกรณ ์และเครื่องจกัรอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่ อำคำรท่ีพกัอำศยั อำคำรส ำนกังำน โรงพยำบำล 
โรงงำนอตุสำหกรรม ฟำรม์ สถำนีบรกิำรน ำ้มนัเชือ้เพลิง และอ่ืนๆ 

          จำกกำรเติบโตและขยำยตวัทำงธุรกิจ บริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นตอ้งเพิ่มบุคลำกรท่ีพรอ้มเรียนรูแ้ละพฒันำตวัเอง รวมไปถึงกำรพฒันำแพลตฟอรม์ 
กำรเพิ่มอุปกรณแ์ละเครื่องมือต่ำงๆ ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทำงกำรปฏิบตัิงำน เพ่ือตอบสนองต่อกลุ่มธุรกิจต่ำงๆ  ไดอ้ย่ำงรวดเร็วมีประสิทธิภำพ อนัเป็น
กำรบรรลถุงึวตัถปุระสงคห์ลกัของบรษิัทฯ คือ More than problem solving More than development. 

          ทัง้นี ้บรษิัทฯ มีเจตนำและควำมมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจ ใหอ้ยู่ในระบบกำรบรหิำรท่ีมีคณุภำพและเกิดประสิทธิภำพสงูสดุในกำรท ำงำน ควบคูไ่ป
กบักำรใหอ้ิสระและควำมยืดหยุ่น แก่บุคลำกรทกุท่ำนในกำรปฏิบตัิงำน ซึ่งจำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของ Covid-19 ท่ีส่งผลใหเ้กิด New Normal 
ในสภำวะ Deglobalization ของโลกธุรกิจท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั บรษิัทฯ จงึก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบตังิำนใหส้อดคลอ้งกบัสภำวะดงักล่ำวโดย
ใชแ้นวทำง Work & Meeting from Anywhere ซึง่เหมำะกบัคนรุน่ใหม่ที่พรอ้มเรียนรูแ้ละพฒันำตวัเองเพ่ือกำ้วขำ้มผ่ำนสภำวะดงักล่ำวไปได ้

รำยละเอียดงำน 
- รว่มวำงกลยุทธแ์ละแผนกำรตลำด 
- ปฏิบตังิำนดำ้นงำนขำยและกำรตลำดตำมแผนและกิจกรรมส่งเสรมิกำรขำย 
- ท ำงำนร่วมกบัแผนกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในกำรเสนอขำยผลิตภณัฑแ์ละบรกิำร 
- ตดิตำม รวบรวม วเิครำะหข์อ้มลูตลำด และสภำพแวดลอ้ม สินคำ้ สภำวะคูแ่ข่งและน ำเสนอตอ่ผูบ้รหิำรดำ้นกำรตลำด 
- บรหิำรจดักำรดแูลยอดขำยใหเ้ป็นไปตำมท่ีบรษิัทก ำหนด 
- ประเมินผลของโครงกำรส่งเสรมิกำรขำยของบรษิัทและคูแ่ข่ง 
- รว่มหำช่องทำงกำรตลำดและโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ 

คุณสมบัตผู้ิสมัคร 

- เพศหญิง / เพศชำย อำย ุ21 - 30 ปี 
- จบปรญิญำตรี วศิวกรรมศำสตรบณัฑติ (สิ่งแวดลอ้ม, โยธำ, เคมี, อตุสำหกำร, เครื่องกลหรือสำขำอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง) 
- จบปรญิญำตรี วทิยำศำสตรบณัฑิต (สิ่งแวดลอ้ม, เคมี, ชีววิทยำหรือสำขำอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง) 
- มีรถยนตแ์ละใบขบัข่ีรถยนต ์
- สำมำรถเดินทำงไปตำ่งจงัหวดัและตำ่งประเทศได ้
- มีควำมรบัผิดชอบในหนำ้ท่ีและสำมำรถท ำงำนในสภำวะกดดนัได ้
- มีควำมกระตือรือรน้และมีมนษุยสมัพนัธท่ี์ดี 
- เคำรพและยอมรบัในควำมแตกต่ำงระหว่ำงบคุคลและท ำงำนรว่มกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอย่ำงดี 
- มีทกัษะในกำรเจรจำตอ่รองและตดิตอ่ประสำนงำนกบัฝ่ำยต่ำงๆ ไดเ้ป็นอย่ำงดี 
- สำมำรถส่ือสำรภำษำองักฤษไดใ้นระดบัปำนกลำง - ดีมำก 
- สำมำรถใชค้อมพิวเตอรแ์ละโปรแกรมตำ่งๆ ได ้(Google Docs Sheets & Slides, MS Office, Revit, Navisworks, Autocad etc.) 
- มีประสบกำรณก์ำรท ำงำนดำ้นงำนขำย 0-4 ปี (หำกมีประสบกำรณด์ำ้นงำนขำยดำ้นสิ่งแวดลอ้มและวสัดกุ่อสรำ้งจะไดร้บักำรพิจำรณำเป็นพิเศษ) 
- ยินดีรบัพิจำรณำนกัศกึษำจบใหม่ 



 
 
สวัสดกิำร 
- ประกนัสงัคม 
- คำ่เบีย้เลีย้ง (กรณีออกตำ่งจงัหวดัหรือตำ่งประเทศ) 
- โบนสัประจ ำปี (ตำมผลประกอบกำร) 
- Incentive (ส ำหรบัต  ำแหน่ง Sales) 
- Commission 
- กำรฝึกอบรมและพฒันำพนกังำน 
- งำนเลีย้งสงัสรรคห์รือทอ่งเท่ียวประจ ำปี 
- เครื่องแบบพนกังำน, ชดุยูนิฟอรม์ 
- ตรวจสขุภำพประจ ำปี 
- เงินช่วยเหลือค่ำคลอดบตุร 
- เงินช่วยเหลือค่ำงำนศพ (บดิำ, มำรดำ, บตุร) 
- ลำพกัผ่อนประจ ำปี 
- ลำอปุสมบท 
- คำ่โทรศพัท ์(ส  ำหรบัต  ำแหน่ง Sales) 
- คำ่น ำ้มนัและคำ่สกึหรอ (ส ำหรบัต  ำแหน่ง Sales) 
- ประกนัรถยนต ์(ส  ำหรบัต  ำแหน่ง Sales ท่ีท  ำงำนครบ 1 ปี) 

สถำนทีป่ฏิบัติงำน 
- Work & Meeting from Anywhere 

วธิีกำรสมัคร 
- สมคัรงำนผ่ำนเว็บไซตบ์รษิัท 
- ส่งใบสมคัรและ CV ผ่ำนอีเมล ์
- ตดิตอ่สอบถำมตำมเบอรต์ดิตอ่ ในวนัจนัทร ์- วนัศกุร ์เวลำ 08:30 - 17:00 น. 

ตดิต่อ 
คณุณฐัวรี ชมมณฑำ (Marketing Executive) 
มือถือ 09 1775 3649 
โทรศพัท ์ 0 2735 4117 
แฟกซ ์0 2735 4747 
อีเมล ์natvaree@sinvadlom.onmicrosoft.com 
เวบ็ไซต ์www.sinvadlom.com 
ส ำนกังำนใหญ่ 43 ซอย รำมค ำแหง 80 แขวง หวัหมำก เขต บำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240 
 


