บริษัท สินแวดล้อม จำกัด รับสมัครงำน
ตำแหน่ง Sales Engineer / Sales Specialist
เงินเดือน ตำมตกลง+Commission
จำนวน 2 อัตรำ
บริษัท สินแวดล้อม จำกัด (Sinvadlom Company Limited) ดำเนินธุรกิจด้ำนสิ่งแวดล้อม พลังงำนและวิศวกรรมประกอบอำคำร โดยประกอบ
กิจกำรให้คำปรึกษำ ออกแบบ ก่อสร้ำง และปรับปรุ งระบบบำบัดนำ้ เสีย ระบบผลิตนำ้ ประปำ ระบบผลิตก๊ำซชีวภำพ ระบบกำจัดและแปรรู ปขยะมูลฝอย
รวมถึงงำนวิศวกรรมประกอบอำคำรและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมด้ำนอื่นๆ ทัง้ นีเ้ รำยังผลิตและจัดจำหน่ำย ถังบำบัดนำ้ เสียและถังเก็บนำ้ สำเร็จรู ป รวมถึงถัง
ดักไขมัน และยังเป็ นตัวแทนนำเข้ำสินค้ำเพื่อจัดจำหน่ำยอุปกรณ์ และเครื่องจักรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ อำคำรที่พกั อำศัย อำคำรสำนักงำน โรงพยำบำล
โรงงำนอุตสำหกรรม ฟำร์ม สถำนีบริกำรนำ้ มันเชือ้ เพลิง และอื่นๆ
จำกกำรเติบโตและขยำยตัวทำงธุรกิจ บริษัทฯ มีควำมจำเป็ นต้องเพิ่มบุคลำกรที่พร้อมเรียนรู แ้ ละพัฒนำตัวเอง รวมไปถึงกำรพัฒนำแพลตฟอร์ม
กำรเพิ่มอุปกรณ์และเครื่องมือต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิบตั ิงำน เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มธุรกิจต่ำงๆ ได้อย่ำงรวดเร็วมีประสิทธิภำพ อันเป็ น
กำรบรรลุถงึ วัตถุประสงค์หลักของบริษัทฯ คือ More than problem solving More than development.
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ มีเจตนำและควำมมุ่งมั่นในกำรดำเนินธุรกิจ ให้อยู่ในระบบกำรบริหำรที่มีคณ
ุ ภำพและเกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรทำงำน ควบคูไ่ ป
กับกำรให้อิสระและควำมยืดหยุ่น แก่บุคลำกรทุกท่ำนในกำรปฏิบตั ิงำน ซึ่งจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ Covid-19 ที่ส่งผลให้เกิด New Normal
ในสภำวะ Deglobalization ของโลกธุรกิจที่เกิดขึน้ ในปัจจุบนั บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบตั งิ ำนให้สอดคล้อ งกับสภำวะดังกล่ำวโดย
ใช้แนวทำง Work & Meeting from Anywhere ซึง่ เหมำะกับคนรุ น่ ใหม่ท่พี ร้อมเรียนรู แ้ ละพัฒนำตัวเองเพื่อก้ำวข้ำมผ่ำนสภำวะดังกล่ำวไปได้
รำยละเอียดงำน
- ร่วมวำงกลยุทธ์และแผนกำรตลำด
- ปฏิบตั งิ ำนด้ำนงำนขำยและกำรตลำดตำมแผนและกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย
- ทำงำนร่วมกับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรเสนอขำยผลิตภัณฑ์และบริกำร
- ติดตำม รวบรวม วิเครำะห์ขอ้ มูลตลำด และสภำพแวดล้อม สินค้ำ สภำวะคูแ่ ข่งและนำเสนอต่อผูบ้ ริหำรด้ำนกำรตลำด
- บริหำรจัดกำรดูแลยอดขำยให้เป็ นไปตำมที่บริษัทกำหนด
- ประเมินผลของโครงกำรส่งเสริมกำรขำยของบริษัทและคูแ่ ข่ง
- ร่วมหำช่องทำงกำรตลำดและโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
- เพศหญิง / เพศชำย อำยุ 21 - 30 ปี
- จบปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (สิ่งแวดล้อม, โยธำ, เคมี, อุตสำหกำร, เครื่องกลหรือสำขำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
- จบปริญญำตรี วิทยำศำสตรบัณฑิต (สิ่งแวดล้อม, เคมี, ชีววิทยำหรือสำขำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
- มีรถยนต์และใบขับขี่รถยนต์
- สำมำรถเดินทำงไปต่ำงจังหวัดและต่ำงประเทศได้
- มีควำมรับผิดชอบในหน้ำที่และสำมำรถทำงำนในสภำวะกดดันได้
- มีควำมกระตือรือร้นและมีมนุษยสัมพันธ์ท่ดี ี
- เคำรพและยอมรับในควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและทำงำนร่วมกับผูอ้ ่ืนได้เป็ นอย่ำงดี
- มีทกั ษะในกำรเจรจำต่อรองและติดต่อประสำนงำนกับฝ่ ำยต่ำงๆ ได้เป็ นอย่ำงดี
- สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ในระดับปำนกลำง - ดีมำก
- สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่ำงๆ ได้ (Google Docs Sheets & Slides, MS Office, Revit, Navisworks, Autocad etc.)
- มีประสบกำรณ์กำรทำงำนด้ำนงำนขำย 0-4 ปี (หำกมีประสบกำรณ์ดำ้ นงำนขำยด้ำนสิ่งแวดล้อมและวัสดุก่อสร้ำงจะได้รบั กำรพิจำรณำเป็ นพิเศษ)
- ยินดีรบั พิจำรณำนักศึกษำจบใหม่

สวัสดิกำร
- ประกันสังคม
- ค่ำเบีย้ เลีย้ ง (กรณีออกต่ำงจังหวัดหรือต่ำงประเทศ)
- โบนัสประจำปี (ตำมผลประกอบกำร)
- Incentive (สำหรับตำแหน่ง Sales)
- Commission
- กำรฝึ กอบรมและพัฒนำพนักงำน
- งำนเลีย้ งสังสรรค์หรือท่องเที่ยวประจำปี
- เครื่องแบบพนักงำน, ชุดยูนิฟอร์ม
- ตรวจสุขภำพประจำปี
- เงินช่วยเหลือค่ำคลอดบุตร
- เงินช่วยเหลือค่ำงำนศพ (บิดำ, มำรดำ, บุตร)
- ลำพักผ่อนประจำปี
- ลำอุปสมบท
- ค่ำโทรศัพท์ (สำหรับตำแหน่ง Sales)
- ค่ำนำ้ มันและค่ำสึกหรอ (สำหรับตำแหน่ง Sales)
- ประกันรถยนต์ (สำหรับตำแหน่ง Sales ที่ทำงำนครบ 1 ปี )
สถำนทีป่ ฏิบัติงำน
- Work & Meeting from Anywhere
วิธีกำรสมัคร
- สมัครงำนผ่ำนเว็บไซต์บริษัท
- ส่งใบสมัครและ CV ผ่ำนอีเมล์
- ติดต่อสอบถำมตำมเบอร์ตดิ ต่อ ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลำ 08:30 - 17:00 น.
ติดต่อ
คุณณัฐวรี ชมมณฑำ (Marketing Executive)
มือถือ 09 1775 3649
โทรศัพท์ 0 2735 4117
แฟกซ์ 0 2735 4747
อีเมล์ natvaree@sinvadlom.onmicrosoft.com
เว็บไซต์ www.sinvadlom.com
สำนักงำนใหญ่ 43 ซอย รำมคำแหง 80 แขวง หัวหมำก เขต บำงกะปิ กรุ งเทพมหำนคร 10240

