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ถนน รัชดาภิเษก เขต ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 12 ตุลาคม 2560
เรียน คณบดีหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ตําแหน่งงานนักแปลอิสระ ภาษาเกาหลี-ไทย
สวัสดีค่ะ ดิฉนั ชื.อ ลัลลลิต ศรี สถาพรพัฒน์ จากบริ ษทั ไอ-ยูโนะ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ.งเป็ นบริ ษทั รับจัดทําซับไต
เติลและพากย์เสี ยง งานส่ วนใหญ่ของเราเป็ นซีรีส์ รายการวาไรตีNทN งั ฝั.งตะวันออก (ส่ วนใหญ่เป็ นเกาหลี) และฝั.งตะวันตก
ตอนนีNทางบริ ษทั ของเรากําลังเปิ ดรับสมัครนักแปลอิสระ โดยแปลจากภาษาเกาหลีเป็ นภาษาไทยอยูห่ ลายอัตรา จึง
อยากขอความอนุเคราะห์ทางคณะฯ ช่วยแนะนําช่องทางประชาสัมพันธ์ตาํ แหน่งงานให้นกั ศึกษาและบุคลากรหรื อผูส้ นใจ
ทัว. ไปทราบ ทัNงนีNดิฉนั ได้แนบรายละเอียดตําแหน่งงานมาในเอกสารแนบเพื.อพิจารณาค่ะ

ขอแสดงความนับถือ
ลัลลลิต ศรีสถาพรพัฒน์
Resource Coordinator
IYUNO (Thailand) Co., ltd.

Position: Freelance Subtitle Translator (Korean into Thai)
ประเภทงาน แปลซั บไตเติ ลจากภาษาเกาหลี เป็ นภาษาไทย
ลั กษณะงาน
• แปลซั บไตเติ ลลงในโปรแกรมที? มี ให้
• มี ระยะเวลากํ าหนดในการส่ งงาน
• มี งานให้ อย่ างต่ อเนื? อง หากพิ จารณาแล้ วคุ ณภาพงานดี
คุ ณสมบั ติ
• ทั กษะการฟั งและตี ความภาษาเกาหลี ดีเยี? ยม
• ทั กษะการใช้ ภาษาไทยดี เยี? ยม โดยเฉพาะการเขี ยน
• ใส่ ใจรายละเอี ยดและมี ความรอบคอบสู ง
• มี ความรั บผิ ดชอบสู ง ส่ งงานตามกํ าหนด
• สามารถทํ างานภายในกรอบเวลาอั นจํ ากั ดได้
เงื? อนไข
• ต้ องผ่ านการทดสอบกั บทางบริ ษัท
• เป็ นตํ าแหน่ งงานอิ สระ ไม่ ต้ องเข้ าสํ านั กงานเว้ นแต่ มีการจั ดอบรมเฉพาะ
• ค่ าจ้ างสามารถเสนอและต่ อรองได้
ขั Rนตอนการสมั คร
1. ส่ งเรซู เม่ และแจ้ งจุ ดประสงค์ จะสมั ครงาน
2. ทํ าแบบทดสอบออนไลน์
3. รอผลการทํ าแบบทดสอบ
4. รั บผลสอบ
5. กรอกและส่ งเอกสารสั ญญาจ้ าง
6. ลงทะเบี ยนเป็ นพนั กงานอิ สระกั บทางบริ ษัท
** หากสามารถแปลจากการฟั งโดยตรงได้ หรื อมี ประสบการณ์ ด้ านการแปลหรื อล่ ามเกาหลี จะพิ จารณาเป็ นพิ เศษ **
ขั 9นตอนการสมั คร
• ส่ งเรซู เม่ ล่ าสุ ดมาที? อี เมล thresource@iyunomg.com ใช้ หั วข้ อว่ า “Apply for KO-TH Subtitle Translator (TU)–ชื? อ
ผู้ สมั คร” พร้ อมแนบใบรั บรองผลการศึ กษา และผลคะแนน TOPIK/TOEIC (ถ้ ามี )
• เมื? อพิ จารณาแล้ วทางบริ ษัทจะส่ งแบบทดสอบการแปลเกาหลี -ไทยให้ ทางอี เมล
• สอบถามข้ อมู ลเพิ? มเติ มได้ ทางอี เมล thresource@iyunomg.com หรื อโทร ƒ„-„…†-ƒ‡ˆ‰

ตํ าแหน่ งอื? นๆ ที? บริ ษัทรั บสมั คร
1. นั กแปลอิ สระจากภาษาไทยเป็ นภาษาอั งกฤษ
2. นั กแปลอิ สระจากภาษาอั งกฤษเป็ นภาษาไทย
3. นั กแปลบทพากย์ จากภาษาอั งกฤษเป็ นภาษาไทย (ตํ าแหน่ งงานอิ สระ)
4. ไทม์ โค้ ดเดอร์ (ตํ าแหน่ งงานอิ สระ)

