
 
บริษัท ยูเคม จ ำกัด (UKEM Co., Ltd)  

ขณะน้ีบริษทัอยูใ่นระหว่างการขยายงาน และเปิดรับพนกังานใหมเ่พื่อร่วมงานในต าแหน่ง  
Marketing Admin Part time สัญญำจ้ำงงำน 6 เดือน 

ท างานทุกวนัจนัทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. 
สวัสดิกำร 
- เงินเดือน     
- ประกนัสังคม 
หน้ำท่ีและรำยละเอียดของงำน 

* คอยช่วยงานดา้นเอกสารต่างๆของฝ่ายการตลาด 

* ดูแลดา้นงาน Marketing Online ของทางบริษทั 

* คน้หาขอ้มูลกลุ่มลูกคา้และคดักรองลูกคา้ เพื่อส่งต่อใหฝ่้ายขายประสานงานการขาย 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

• เพศชาย – หญิง อายรุะหว่าง 19 - 30 ปี  

• วุฒิการศึกษาปวช., ปวส. 

• สามารถใชค้อมพิวเตอร์ไดดี้ โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office  

•  มีความกระตือรือลน้ มีบุคคลิกดี และมีมนุษยสั์มพนัธ์ดี 

• มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

• หากมีประสบการณ์การท างานในดา้น Online หรือดา้นการตลาด และพกัอาศยับริเวณพระราม3 - สาธุประดิษฐจ์ะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

• หากท่านใดสนใจสามารถส่งใบสมคัรเขา้มาไดท่ี้ Email : service@ukemthai.com หรือติดต่อสอบถามท่ี เบอร์
โทร 02-294-2766, 089-489-5877 แฟกซ์ 02-294-2767 
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บริษัท ยูเคม จ ำกดั (UKEM Co., Ltd)  
ขณะน้ีบริษทัอยูใ่นระหวา่งการขยายงาน และเปิดรับพนกังานใหม่เพื่อร่วมงานในต าแหน่ง  

Sales Executive  (Sealant Department) 
สวัสดิกำร 
- เงินเดือน   
- เบ้ียขยนั    
- โบนสั    
- คอมมิสชัน่ 
- ประกนัสังคม 
 
หน้ำที่และรำยละเอียดของงำน 

ติดต่อประสานงานขายวสัดุยาแนวและเคมีภณัฑส์ าหรับโครงการก่อสร้าง โดยสามารถประสานงาน
ขายกบัฝ่ายจดัซ้ือและวิศวกรประจ าโครงการก่อสร้างต่างๆ  

**ถา้มีประสบการณ์งานขายดา้นวสัดุก่อสร้าง,ส่ิงปลูกสร้างต่างๆ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ** 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
- เพศ ชาย-หญิง     อาย ุ24-35 ปี 
- วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส.ขึ้นไป ถึง ปริญญาตรี 

- ถา้มีประสบการณ์งานขายดา้นวสัดุก่อสร้าง,ส่ิงปลูกสร้างต่างๆ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 

- ขบัรถได ้และมีรถยนตส์ าหรับปฏิบติังาน 
- มีความกระตือรือร้น มีบุคคลิกและมนุษยส์ัมพนัธ์ดี  สามารถท างานในพื้นท่ีต่างจงัหวดัได ้

หากท่านใดสนใจสามารถส่งใบสมคัรเขา้มาไดท่ี้ Email : service@ukemthai.com หรือติดต่อสอบถามท่ี 
เบอร์โทร       02-294-2766, 089-489-5877 แฟกซ์ 02-294-2767 

 

บริษัท ยูเคม จ ำกดั  
UKEM Co., Ltd  

88/11 ถ.ยานนาวา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
88/11 Yannawa Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120 

Tel : 02-294-2766 Fax : 02-294-2767 E-mail : service@ukemthai.com 

mailto:service@ukemthai.com


บริษัท แอมเทค ลูบริแคนท์ จํากดั (Amtech Lubricants Co., Ltd)  
ขณะน้ีบริษทัอยูใ่นระหวา่งการขยายงาน และเปิดรับพนกังานใหมเ่พ่ือร่วมงานในในตาํแหน่ง Sales Executive 

 
สวสัดิการ 

- เงินเดือน   

- เบ้ียขยนั    

- โบนสั    

- คอมมิสชัน่ 

- ประกนัสงัคม 

 

หน้าที่และรายละเอียดของงาน 

1)  ติดต่อประสานงานขายสินคา้ยนํ้ ามนัหล่อล่ืน กบัตวัแทนจาํหน่ายและลูกคา้ รวมทั้งประสานงานกบัทางคลงัสินคา้ในการ

จดัส่งสินคา้ 

2)  ดูแลลูกคา้ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบรักษาลูกคา้รายเก่า และขยายฐานลูกคา้ใหม่ 

3)  วเิคราะห์ตลาดในหน่วยธุรกิจท่ีดูแล 

      4)  เขา้เยีย่มพบลูกคา้ ตามแผนงานท่ีวางไว ้

      5)  จดัทาํรายงานสรุปยอดขายสิคา้ และรายงานการเขา้พบลูกคา้ 

      6)  จดัทาํเอกสารเก่ียวกบัการขาย เช่น ใบเสนอราคาสินคา้, เอกสารสเปคสินคา้ 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

- เพศ ชาย-หญิง     อาย ุ24-35 ปี 

- วฒิุการศึกษาตั้งแต่ ปวส.ข้ึนไป ถึง ปริญญาตรี 

- มีประสบการณ์ขายสินคา้ประเภทอุตสาหกรรมตั้งแต่ 2 ปีข้ึนไป หากมีประสบการณ์ขายสินคา้ประเภทนํ้ ามนัหล่อล่ืน

หรือเคมีภณัฑใ์นโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

- ขบัรถได ้และมีรถยนตส์าํหรับปฏิบติังาน 

- มีความกระตือรือร้น มีบุคคลิกและมนุษยส์มัพนัธ์ดี  สามารถทาํงานในพ้ืนท่ีต่างจงัหวดัได ้

หากท่านใดสนใจสามารถส่งใบสมคัรเขา้มาไดท่ี้ Email : service@ukemthai.com หรือติดต่อสอบถามท่ี เบอร์โทร       

02-294-2766, 089-489-5877 แฟกซ์ 02-294-2767 
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