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เรื่อง
ขออนุญาตติดประกาศรับสมัครงาน
เรียน
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สิ่งที่สง่ มาด้ วย
หนังสือประกาศรับสมัครงาน 2 ตาแหน่ง
เนื่องด้ วย บริ ษัท เจพีเอ (ไทยแลนด์) จากัด มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคลากรเข้ าร่วมงาน
กับบริ ษัทในเครื อฯ จานวน 2 อัตรา เพื่อเปิ ดโอกาสสาหรับผู้ที่กาลังจะสาเร็ จการศึกษาและศิษย์เก่าสถาบัน
รวมถึงผู้ที่มีความสนใจกาลังมองหางาน ที่มีรายได้ และอนาคตที่มนั่ คง ซึ่งในขณะนี ้ทางบริ ษัทฯ กาลังเปิ ดรับ
สมัครงานในตาแหน่ง “ธุรการภาษาญี่ปน”
ุ่ จานวน 2 ตาแหน่ง
ทางบริ ษัทฯ จึงใคร่ขออนุญาตทางคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อติดประกาศ
รั บ สมัค รงานในตาแหน่งดังกล่า ว ณ บอร์ ด ประชาสัมพันธ์ ทัง้ นี บ้ ริ ษั ท เจพีเอ (ไทยแลนด์) จากัด ได้ ส่ง
รายละเอียดเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงาน ตามเอกสารแนบท้ าย
บริ ษัท เจพีเอ (ไทยแลนด์) จากัด หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้ รับการพิจารณาจากคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หากมีกิจกรรมใด ๆ ที่ทางบริษัทจะช่วยสนับสนุนให้ กบั ท่านในอนาคตทางบริษัทฯ
มีความยินดีเป็ นอย่างยิ่ง จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี ้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

ขอแสดงความนับถือ

(Mr. Michiyuki Matsui)
Managing Director
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ตำแหน่ งที่ 1
บริษัท เจพีเอ (ไทยแลนด์) จากัด มีความประสงค์ต้องการรับสมัครงานในตาแหน่ง
“ล่ ำม + ธุรกำรภำษำญี่ปุ่น”
รหัสงำน
จำนวน
เงินเดือน

SP-01-001 (กรุณาจารหัสงาน)
1 อัตรา
20,000 บาทขึ ้นไป (พิจารณาตามความสามารถ ไม่จาเป็ นต้ องมีประสบการณ์
ถ้ า N4 ต้ องสามารถสื่อสารได้ ดี)
สมุทรปราการ

ปฏิบัติงำน :
คุณสมบัติผ้ สู มัคร
- ไม่จากัดเพศ
- อายุ 22 - 45 ปี
- มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่
สวัสดิกำร
- วัดระดับ N3 (ค่าภาษา 2,000 บาท)
- ค่าเดินทาง 1,000 บาท
- เบี ้ยขยัน 1,000 บาท
- โบนัส (ขึ ้นอยูก่ บั ผลประกอบการ)
รำยละเอียดของงำน
- ทางานเอกสารตามที่ได้ รับมอบหมาย
- ติดตามนายญี่ปนุ่

ส่ง Resume พร้ อมรูปถ่ายมาที่ : mii@technosmile.co.th
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่เบอร์ : 062-831-8686 (มี ้)
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ตำแหน่ งที่ 2
บริษัท เจพีเอ (ไทยแลนด์) จากัด มีความประสงค์ต้องการรับสมัครงานในตาแหน่ง
“ธุรกำรภำษำญี่ปุ่น”
รหัสงำน
B-03-001 (กรุณาจารหัสงาน)
จำนวน
1 อัตรา
เงินเดือน
พิจารณาตามความสามารถ
ปฏิบัติงำน
นิคมฯอมตะนคร ชลบุรี (จันทร์ -ศุกร์ เสาร์ เว้ นเสาร์ )
คุณสมบัติผ้ สู มัคร
- เพศหญิง
- อายุไม่เกิน 40 ปี
- ไม่จาเป็ นต้ องมีประสบการณ์
- สามารถสื่อสารภาษาญี่ปนได้
ุ่ ดี (ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน)
- มีความกระตือรือร้ น
- มีความสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
สวัสดิกำร
- ประกันสังคม
- ประกันกลุม่
- โบนัส
- ค่าเดินทาง/รถรับ-ส่ง
รำยละเอียดงำน

จัดทาเอกสารตามที่ได้ รับมอบหมาย

ส่ง Resume พร้ อมรูปถ่ายมาที่ : mii@technosmile.co.th
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่เบอร์ : 062-831-8686 (มี ้)
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