บริ ษทั เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด (Love Andaman) บริ ษทั ผูน้ ำด้ำนกำรท่องเที่ยวทำงเรื อ (Speed Boat) ของ
หมู่เกำะฝั่งอันดำมันของประเทศไทยในระดับ Premium Service ใบอนุญำตเลขที่ 34/00771 ทะเบียนเลขที่
0825554000447 รวมถึงบริ ษทั ในเครื อ ประกำศรับสมัครงำน ตำมรำยละเอียด ดังนี้.-

ประกำศรับสมัครงำน จำนวน 12 อัตรำ (รับสมัครตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวำคม 2557 ถึงวันที่ 15 มกรำคม 2558)
ตำแหน่ง ผูจ้ ดั กำรแบรนด์ (Brand Manager) จำนวน 1 อัตรำ
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ แผนกกำรตลำด (Marketing Officer) จำนวน 1 อัตรำ
ตำแหน่ง เว็บมำสเตอร์ (Senior Webmaster) จำนวน 1 อัตรำ
ตำแหน่ง กรำฟิ ก ดีไซน์เนอร์ (Senior Graphic Designer) จำนวน 1 อัตรำ
ตำแหน่ง ผูจ้ ดั กำร แผนกทรัพยำกรบุคคล (Human Resource Supervisor) จำนวน 1 อัตรำ
ตำแหน่ง หัวหน้ำงำน แผนกทรัพยำกรบุคคล (Human Resource Supervisor) จำนวน 1 อัตรำ
ตำแหน่ง ผูจ้ ดั กำรแผนกบัญชี (Accounting Manager) จำนวน 1 อัตรำ
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ แผนกบัญชี (Accounting Officer) จำนวน 2 อัตรำ
ตำแหน่ง หัวหน้ำงำน แผนกสิ นค้ำคงคลังและจัดซื้ อ (Inventory & Purchasing Supervisor) จำนวน 1 อัตรำ
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ แผนกธุรกำร (Administration Officer) จำนวน 1 อัตรำ
ตำแหน่ง พนักงำนประจำร้ำนค้ำของที่ระลึก (Souvenir Shop Staff) จำนวน 1 อัตรำ

ตำแหน่ ง ผู้จดั กำร แบรนด์ (Brand Manager) จำนวน 1 อัตรำ
มีคุณสมบัติ ดังนี้.











เพศหญิง หรื อชำย (อำยุไม่เกิน 40 ปี )
จบกำรศึกษำระดับปริ ญญำตรี ข้ ึนไป ด้ำนบริ หำรธุรกิจ กำรตลำด กำรขำย กำรสื่ อสำรประชำสัมพันธ์ หรื อ
สำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบกำรณ์ ที่เกี่ยวข้องทำงด้ำนกำรตลำดหรื อกำรจัดกำรแบรนด์ ไม่นอ้ ยกว่ำ 5 ปี
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ และมีทกั ษะในกำรบริ หำรจัดกำร
หำกมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรสร้ำงแบรนด์หรื อกำรวำงแผนกลยุทธ์กำรตลำด และกำรทำตลำดผ่ำน Social
Media จะได้รับกำรพิจำรณำเป็ นพิเศษ
ใช้งำนคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office (Word – Excel- PowerPoint) ได้
มีทกั ษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ ในระดับดี
เป็ นผูม้ ีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ำกับเพื่อนร่ วมงำนได้
สำมำรถ แก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้ดี สำมำรถทำงำนภำยใต้ควำมกดดันได้

ตำแหน่ ง เจ้ ำหน้ ำที่ แผนกกำรตลำด (Marketing Officer) จำนวน 1 อัตรำ
มีคุณสมบัติ ดังนี้.










เพศหญิง หรื อชำย (อำยุไม่เกิน 35 ปี )
จบกำรศึกษำระดับอนุปริ ญญำ หรื อ ระดับปริ ญญำตรี สำขำกำรตลำด, กำรขำย หรื อสำขำอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ในกรณี จบกำรศึกษำสำขำอื่นๆ นอกจำกสำขำดังกล่ำวนี้ แต่ชอบงำนด้ำนทัวร์ท่องเที่ยว สำมำรถ
ยื่นสมัครได้
ไม่จำเป็ นต้องมีประสบกำรณ์ จบกำรศึกษำใหม่กส็ ำมำรถสมัครได้
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีควำมตั้งใจในกำรเรี ยนรู ้ และ สำมำรถเรี ยนรู ้ได้อย่ำงรวดเร็ ว
ใช้งำนคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office (Word – Excel- PowerPoint) ได้
ใช้งำน Photoshop และ Illustrator ได้ จะได้รับกำรพิจำรณำเป็ นพิเศษ
มีทกั ษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ ในระดับพอใช้งำนได้ข้ ึนไป
เป็ นผูม้ ีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ำกับเพื่อนร่ วมงำนได้ และมีจิตบริ กำร (Service Mind)
มีควำมคล่องตัวในกำรติดต่อประสำนงำนแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้ดี และสำมำรถทำงำนภำยใต้ควำม
กดดันได้

ตำแหน่ ง เว็บมำสเตอร์ (Senior Webmaster) จำนวน 1 อัตรำ
มีคุณสมบัติ ดังนี้.


เพศหญิง หรื อชำย (อำยุไม่เกิน 35 ปี )
จบกำรศึกษำระดับอนุปริ ญญำ หรื อ ระดับปริ ญญำตรี สำขำคอมพิวเตอร์ (วิทยำศำสตร์, วิศวกรรมศำสตร์)
ในกรณี จบกำรศึกษำสำขำอื่นๆ นอกจำกสำขำดังกล่ำวนี้ แต่ชอบงำนด้ำนกำรพัฒนำ ออกแบบ และดูแล
Web site สำมำรถยื่นสมัครได้



มีความเชี่ยวชาญในเรื่ อง HTML เพื่อจัดการการดาเนินงานบนเว็บทุกรูปแบบ หรื อมีความรู้ในเรื่ องภาษาสคริ ปต์
(Script) อื่นๆ อีกเช่น php. หรื อ JavaScript ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการทาเว็บไซต์



ใช้งำน Photoshop และ Illustrator ได้ จะได้รับกำรพิจำรณำเป็ นพิเศษ
มีทกั ษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ ในระดับพอใช้งำนได้ข้ ึนไป
มีควำมคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) และกระตือรื อร้นในกำรใฝ่ หำควำมรู ้ใหม่ๆเพิ่มเติมอย่ำง
สม่ำเสมอ
เป็ นผูม้ ีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ำกับเพื่อนร่ วมงำนได้ และมีจิตบริ กำร (Service Mind)
สำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้ดี และสำมำรถทำงำนภำยใต้ควำมกดดันได้







ตำแหน่ ง กรำฟิ ก ดีไซน์ เนอร์ (Senior Graphic Designer) จำนวน 1 อัตรำ
มีคุณสมบัติ ดังนี้.








เพศหญิง หรื อชำย (อำยุไม่เกิน 35 ปี )
จบกำรศึกษำระดับอนุปริ ญญำ หรื อ ระดับปริ ญญำตรี สำขำคอมพิวเตอร์ (วิทยำศำสตร์, วิศวกรรมศำสตร์)
หรื อ สำขำออกแบบนิเทศศิลป์ สำขำนฤมิตศิลป์ (ศิลปกรรมศำสตร์, คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์,
มัณฑนศิลป์ , วิจิตรศิลป์ ) ในกรณี จบกำรศึกษำสำขำอื่นๆ นอกจำกสำขำดังกล่ำวนี้ แต่ชอบงำนด้ำนกำร
ออกแบบกรำฟิ ก ออกแบบโลโก้ โบรชัวร์ ออกแบบงำนโฆษณำประชำสัมพันธ์ สำมำรถยื่นสมัครได้
มีควำมเชี่ยวชำญและสำมำรถใช้งำนโปรแกรม Photoshop และ Illustrator ได้
มีทกั ษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ ในระดับพอใช้งำนได้ข้ ึนไป
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ และกระตือรื อร้นในกำรใฝ่ หำควำมรู ้ใหม่ๆเพิ่มเติมอย่ำงสม่ำเสมอ
เป็ นผูม้ ีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ำกับเพื่อนร่ วมงำนได้ และมีจิตบริ กำร (Service Mind)
สำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้ดี และสำมำรถทำงำนภำยใต้ควำมกดดันได้

ตำแหน่ ง ผู้จดั กำร แผนกทรัพยำกรบุคคล (Human Resource Manager) จำนวน 1 อัตรำ
มีคุณสมบัติ ดังนี้.










เพศหญิง หรื อชำย (อำยุไม่เกิน 40 ปี )
จบกำรศึกษำระดับปริ ญญำตรี ข้ ึนไป ในสำขำวิชำใดวิชำหนึ่ง ทำงด้ำนกำรท่องเที่ยวกำรโรงแรม,
บริ หำรธุรกิจ, รัฐศำสตร์, รัฐประศำสนศำสตร์ ทำงกำรจัดกำรภำครัฐและเอกชน ทำงกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ หรื อสำขำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบกำรณ์ ที่เกี่ยวข้องทำงด้ำน งำนบุคคล ไม่นอ้ ยกว่ำ 5 ปี
ใช้งำนคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office (Word – Excel- PowerPoint) ได้
หำกมีประสบกำรณ์ทำงด้ำนกำรเป็ นวิทยำกรฝึ กอบรมด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร ด้ำนกำรออกแบบกำร
ให้บริ กำร (Service Design) หรื อมีประสบกำรณ์ดำ้ นกำรจัดทำระบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทน (Payroll) จะ
ได้รับกำรพิจำรณำเป็ นพิเศษ
มีทกั ษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ ในระดับดี
เป็ นผูม้ ีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ำกับเพื่อนร่ วมงำนได้ และมีจิตบริ กำร (Service Mind)
แก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้ดี สำมำรถทำงำนภำยใต้ควำมกดดันได้

ตำแหน่ ง หัวหน้ ำงำน แผนกทรัพยำกรบุคคล (Human Resource Supervisor) จำนวน 1 อัตรำ
มีคุณสมบัติ ดังนี้.









เพศหญิง หรื อชำย (อำยุไม่เกิน 35 ปี )
จบกำรศึกษำระดับปริ ญญำตรี ในสำขำวิชำใดวิชำหนึ่ง ทำงด้ำนกำรท่องเที่ยวกำรโรงแรม, บริ หำรธุรกิจ,
รัฐศำสตร์, รัฐประศำสนศำสตร์ ทำงกำรจัดกำรภำครัฐและเอกชน ทำงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ หรื อ
สำขำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบกำรณ์ ที่เกี่ยวข้องทำงด้ำน งำนบุคคล ไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ปี
ใช้งำนคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office (Word - Excel- PowerPoint) ได้
มีทกั ษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ ในระดับพอใช้ข้ ึนไป
เป็ นผูม้ ีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ำกับเพื่อนร่ วมงำนได้ และมีจิตบริ กำร (Service Mind)
แก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้ดี สำมำรถทำงำนภำยใต้ควำมกดดันได้
มีทกั ษะในกำรจัดฝึ กอบรมหรื อทักษะกำรพูดในที่สำธำรณะ จะได้รับกำรพิจำรณำเป็ นพิเศษ

ตำแหน่ ง ผู้จดั กำร แผนกบัญชี (Accounting Manager) จำนวน 1 อัตรำ
มีคุณสมบัติ ดังนี้.








เพศหญิง หรื อชำย (อำยุไม่เกิน 40 ปี )
จบกำรศึกษำระดับปริ ญญำตรี ข้ ึนไป สำขำบัญชี
มีประสบกำรณ์ ที่เกี่ยวข้องทำงด้ำน บัญชี/กำรเงิน ไม่นอ้ ยกว่ำ 5 ปี
หำกมีควำมเชี่ยวชำญด้ำน Managerial Accounting จะได้รับกำรพิจำรณำเป็ นพิเศษ
ใช้งำนคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office (Word – Excel- PowerPoint) ได้
เป็ นผูม้ ีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ำกับเพื่อนร่ วมงำนได้
มีควำมซื่ อสัตย์ แก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้ดี สำมำรถทำงำนภำยใต้ควำมกดดันได้
ใช้งำนระบบบัญชีสำเร็ จรู ปได้ (Express)

ตำแหน่ ง เจ้ ำหน้ ำที่ แผนกบัญชี (Accounting Officer) จำนวน 2 อัตรำ
มีคุณสมบัติ ดังนี้.








เพศหญิง หรื อชำย (อำยุไม่เกิน 35 ปี )
จบกำรศึกษำระดับปวช. ปวส. อนุปริ ญญำ หรื อปริ ญญำตรี ด้ำนบริ หำรธุรกิจ, บัญชี, กำรเงิน, กำรจัดกำร
ทัว่ ไป หรื อสำขำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีควำมตั้งใจในกำรเรี ยนรู ้ และสำมำรถเรี ยนรู ้ได้อย่ำงรวดเร็ ว
ใช้งำนคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office (Word – Excel- PowerPoint) ได้
เป็ นผูม้ ีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ำกับเพื่อนร่ วมงำนได้
มีควำมซื่ อสัตย์ แก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้ดี สำมำรถทำงำนภำยใต้ควำมกดดันได้
ใช้งำนระบบบัญชีสำเร็ จรู ปได้ (Express) จะพิจำรณำเป็ นพิเศษ

ตำแหน่ ง หัวหน้ ำงำน แผนกสิ นค้ ำคงคลังและจัดซื้อ (Inventory and Purchasing Supervisor) จำนวน 1 อัตรำ
มีคุณสมบัติ ดังนี้.







เพศชำย (อำยุไม่เกิน 40 ปี )
จบกำรศึกษำระดับ ปริ ญญำตรี ด้ำนบริ หำรธุรกิจ, กำรจัดกำรทัว่ ไป หรื อสำขำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบกำรณ์ ด้ำนกำรจัดกำรสิ นค้ำคงคลัง หรื อกำรจัดซื้ อไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ปี
สำมำรถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญำตขับขี่รถยนต์
ใช้งำนคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office (Word – Excel) ได้
เป็ นผูม้ ีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ำกับเพื่อนร่ วมงำนได้
มีควำมซื่ อสัตย์ แก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้ดี-สำมำรถทำงำนภำยใต้ควำมกดดันได้

ตำแหน่ ง เจ้ ำหน้ ำที่ แผนกธุรกำร (Administration Officer) จำนวน 1 อัตรำ
มีคุณสมบัติ ดังนี้.








เพศหญิง (อำยุไม่เกิน 35 ปี )
จบกำรศึกษำระดับอนุปริ ญญำ หรื อปริ ญญำตรี ด้ำนกำรท่องเที่ยวกำรโรงแรม, บริ หำรธุรกิจ, บัญชี,
กำรเงิน, กำรจัดกำรทัว่ ไป กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล หรื อสำขำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณี จบกำรศึกษำ
สำขำอื่นๆ นอกจำกสำขำดังกล่ำวนี้ แต่ชอบงำนด้ำนทัวร์ท่องเที่ยว สำมำรถยื่นสมัครได้
ไม่จำเป็ นต้องมีประสบกำรณ์ จบกำรศึกษำใหม่กส็ ำมำรถสมัครได้
มีควำมตั้งใจในกำรเรี ยนรู ้ และ สำมำรถเรี ยนรู ้ได้อย่ำงรวดเร็ ว
ใช้งำนคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office (Word – Excel- PowerPoint) ได้
เป็ นผูม้ ีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ำกับเพื่อนร่ วมงำนได้ และมีจิตบริ กำร (Service Mind)
แก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้ดี สำมำรถทำงำนภำยใต้ควำมกดดันได้

ตำแหน่ ง พนักงำนประจำร้ ำนค้ ำของที่ระลึก (Souvenir Shop Staff) จำนวน 1 อัตรำ
มีคุณสมบัติ ดังนี้.









เพศหญิง หรื อชำย (อำยุไม่เกิน 35 ปี )
จบกำรศึกษำระดับ ปวช. หรื อ อนุปริ ญญำขึ้นไป
ไม่จำเป็ นต้องมีประสบกำรณ์ จบกำรศึกษำใหม่กส็ ำมำรถสมัครได้
สำมำรถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญำตขับขี่รถยนต์
มีควำมตั้งใจในกำรเรี ยนรู ้ และสำมำรถเรี ยนรู ้ได้อย่ำงรวดเร็ ว
มีประสบกำรณ์ดำ้ นกำรขำยจะได้รับกำรพิจำรณำเป็ นพิเศษ
ใช้งำนคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office (Word – Excel) ได้ จะได้รับกำรพิจำรณำเป็ นพิเศษ
เป็ นผูม้ ีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ำกับเพื่อนร่ วมงำนได้
มีควำมซื่ อสัตย์

สวัสดิกำร-สิ ทธิประโยชน์ เพิม่ เติมสำหรับพนักงำน นอกจำกที่กฎหมำยกำหนด





เงินโบนัสพิเศษ ประจำปี
กำรขึ้นเงินเดือนประจำปี
ประกันสังคม / ประกันอุบตั ิเหตุ
กำรท่องเที่ยวหมู่เกำะฝั่งอันดำมันของบุคลำกรและครอบครัว

ผูส้ นใจ สำมำรถส่ งใบสมัคร หรื อรำยละเอียดแนะนำตนเองมำได้ที่
บริษทั เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด เลขที่ 56/82 หมู่ 5 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกัว่ ป่ ำ จังหวัดพังงำ 82190
โทรศัพท์ (Tel) : 076 486 095-6 โทรสาร (Fax) : 076 486 097 มือถือ (Mobile) : 081-9709977
E-Mail : HR@LoveAndaman.com
Download ใบสมัคร ได้ ท่ ี Website : http://www.LoveAndaman.com/career.htm
หลักฐำนประกอบกำรสมัครงำน (อย่ำงละ 1 ชุด)
- ใบสมัคร / Resume
- สำเนำบัตรประชำชน / สำเนำทะเบียนบ้ำน
- สำเนำหลักฐำนกำรศึกษำ ได้ แก่ Transcript และสาเนา ใบปริ ญญาบัตร
- ภำพถ่ำยหน้ำตรงขนำด 1 นิ้วขึ้นไป (สี หรื อขำวดำก็ได้ แต่ควรแต่งกำยชุดสุ ภำพ)
- สาเนาหลักฐานการพ้ นภาระทางการทหาร (ถ้ำมี)
- สาเนาหนังสือรับรองการผ่านการอบรม การทดสอบภาษา การผ่านงานหรื อการฝึ กงาน (ถ้ ามี)
ปล. เซ็นรับรองสาเนาถูกต้ องทุกชุด
หมำยเหตุ :
กรุ ณำส่ งใบสมัคร/Resume มำทำง E-Mail : HR@LoveAndaman.com ส่ วนหลักฐำนกำรสมัครอื่นๆ
สำมำรถส่ งทำงไปรษณี ย ์ หรื อ Scan แล้วส่ ง Mail มำได้ โดยหำกผ่ำนกำรพิจำรณำเบื้องต้นแล้ว ทำงเจ้ำหน้ำที่จะ
ติดต่อท่ำนกลับไปเพื่อนัดหมำยในกำรสัมภำษณ์อีกครั้งหนึ่ง โดยในกรณี ที่ Scan แล้วส่ ง Mail มำ ขอให้ท่ำนเตรี ยม
เอกสำรประกอบกำรสมัครงำนฉบับที่มีกำรลงนำมจริ ง ข้ำงต้นมำประกอบกำรสัมภำษณ์ดว้ ย

