MAX SAVINGS (THAILAND) CO., LTD.

IT TEAM WANTED!!
“บริ ษทั แมกซ์ เซฟวิง่ ส์ (ประเทศไทย) จำกัด” บริ ษทั ผูบ้ ุกเบิกด้ำนกำรพัฒนำระบบโปรแกรม
บนเครื อข่ำย Internet ในยุคแรกของประเทศไทย ต้องกำรรับสมัครพนักงำนจำนวนมำก เพื่อ
พัฒนำซอฟต์แวร์ระบบ e-Document, e-Workflow, e-Signature, e-Security, e-Office, Mobile
Office, Mobile Application & ERP ให้องค์กรขนำดใหญ่ท้ งั ภำครัฐและเอกชน ดังนี้
(1) นักพัฒนาโปรแกรม (SOFTWARE DEVELOPER/PROGRAMMER)
มี ห น้ ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในกำรพัฒ นำซอฟต์ แ วร์ แ ละปรั บ แต่ ง โปรแกรมของ ระบบ e-Document,

e-Workflow, e-Signature, e-Security, e-Office, Mobile Office, Mobile Application &
ERP สำหรั บกำรใช้งำนผ่ำนเครื่ อง PC และ Smart Device/อุปกรณ์ Mobile อย่ำง Smart Phone และ
Tablet ตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนขนำดใหญ่ ผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- จบปริ ญญำตรี สำขำ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรื อ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขึ้นไป
- สำมำรถเขียนโปรแกรมด้วยภำษำ XML, HTML, .Net, Java, PHP, ASP, VB, หรื อ C# ได้
- มีควำมสำมำรถในกำรออกแบบและเขียนโปรแกรมให้ทำงำนกับฐำนข้อมูล SQL Server,
Oracle และ/หรื อ MySQL
- มี Logic ในกำรเขียนโปรแกรมที่ดีและทำงำนอย่ำงเป็ นระบบ
- มีใจรักในกำรร่ วมสร้ำงสรรค์ซอฟต์แวร์ ให้เป็ นเลิศและมีมำตรฐำนที่ดี
- มีควำมขยัน อดทน ตรงต่อเวลำ รับผิดชอบต่องำนที่ได้รับมอบหมำย ซื่ อสัตย์ ทำงำนเป็ น
ทีม และมีไหวพริ บในกำรแก้ไขปั ญหำ
- เงินเดือนจะพิจำรณำตำมควำมรู ้ควำมสำมำรถ และให้ผลตอบแทนสู งกว่ำมำตรฐำนได้หำก
พิสูจน์ตนเองได้วำ่ มีควำมรู ้ควำมสำมำรถดีเยีย่ มในกำรทำงำนในตำแหน่งนี้
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(2) นักวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
มี ห น้ำที่ รับ ผิดชอบในกำรสำรวจข้อ มูลควำมต้อ งกำรของผูใ้ ช้งำนเพื่อ วิเครำะห์ สรุ ป Requirement
Specifications และออกแบบระบบสำหรั บกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ และทดสอบโปรแกรมของระบบ

e-Document, e-Workflow, e-Signature, e-Security, e-Office, Mobile Office, Mobile
Application & ERP ส ำหรั บ กำรใช้งำนผ่ำ นเครื่ อ ง PC และ Smart Device/อุ ป กรณ์ Mobile อย่ำ ง
Smart Phone และ Tablet ตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนขนำดใหญ่ ผูส้ มัครต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้
- จบปริ ญญำตรี สำขำ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรื อ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรื อ สำรสนเทศ
เพื่อกำรจัดกำร (MIS) หรื อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) ขึ้นไป
- มีควำมสำมำรถในกำรสำรวจ ศึ กษำวิเครำะห์ ควำมต้องกำรของผูใ้ ช้งำน และออกแบบ
ระบบซอฟต์แวร์และระบบฐำนข้อมูล ประกอบรวมระบบ และทดสอบระบบโปรแกรม
- มีควำมเข้ำใจกลไกด้ำนกำรบริ หำรงำนของงำนรำชกำรและเอกชนและด้ำนสำรสนเทศ
- มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ รอบคอบ เข้ำใจกลไกกำรทำงำนของโปรแกรมอย่ำงเป็ นระบบ
- มีค วำมสำมำรถในกำรออกแบบระบบด้วยภำษำ UML และใช้โปรแกรม VISIO จัดท ำ
ห น้ ำ จ อ ต้ น แ บ บ Use-Case Diagram, Flowchart/Business Flow Diagram แ ล ะ E-R
Diagram
- สำมำรถวำงแผนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ ดว้ ย Ms. Project และบริ หำรโครงกำรพัฒนำระบบ
ได้เป็ นอย่ำงดี
- มีควำมสำมำรถในกำรกำหนดมำตรฐำนควบคุมคุณภำพกำรพัฒนำและทดสอบโปรแกรม
รวมถึงกำรกำหนดแนวทำงในแก้ไขข้อบกพร่ องของโปรแกรมที่ทดสอบพบ
- มี Logic ในกำรออกแบบระบบโปรแกรมและฐำนข้อมูลให้สำมำรถประมวลผลได้อย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพ รวดเร็ ว และปลอดภัย
- มีใจรักในกำรร่ วมสร้ำงสรรค์ซอฟต์แวร์ ให้เป็ นเลิศและมีมำตรฐำนที่ดี
- มีควำมขยัน อดทน ตรงต่อเวลำ รับผิดชอบต่องำนที่ได้รับมอบหมำย ซื่ อสัตย์ ทำงำนเป็ น
ทีม และมีไหวพริ บในกำรแก้ไขปั ญหำ
- เงินเดือนจะพิจำรณำตำมควำมรู ้ควำมสำมำรถ และให้ผลตอบแทนสู งกว่ำมำตรฐำนได้หำก
พิสูจน์ตนเองได้วำ่ มีควำมรู ้ควำมสำมำรถดีเยีย่ มในกำรทำงำนในตำแหน่งนี้
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(3) เจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบัตกิ ารและบารุงรักษาระบบ
เพื่อสนับสนุ น ช่วยเหลือ ให้กำรฝึ กอบรม จัดทำคู่มือกำรใช้งำน และดูแลบำรุ งรักษำระบบโปรแกรม
แก่ผใู ้ ช้งำนทั้งที่มีสำนักงำนอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหำนครและต่ำงจังหวัด ผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- จบปริ ญญำตรี สำขำ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ, MIS, IT หรื อ สำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีทกั ษะในกำรใช้โปรแกรมแบบ Web-based หรื อ โปรแกรมที่ใช้งำนผ่ำน Web Browser
- มี ค วำมรู ้ พ้ื น ฐำนที่ จะเข้ำใจในกระบวนกำรบริ ห ำรงำนต่ ำงๆ ขององค์กร และสำมำรถ
สำรวจควำมต้องกำรของผูใ้ ช้งำนเพื่อกำหนดเป็ นแนวทำงให้ SA และโปรแกรมเมอร์ นำไป
วิเครำะห์ ออกแบบ และเขียนโปรแกรมได้
- มีไหวพริ บในกำรแก้ไขปั ญหำ กำรสื่ อสำร และนำเสนอ หรื อ จัดทำเอกสำรประกอบกำร
ใช้งำนระบบได้เป็ นอย่ำงดี
- มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี และสำมำรถเป็ นวิทยำกรในกำรฝึ กอบรมผูใ้ ช้งำนได้
- สำมำรถเดิ น ทำงไปท ำงำนในต่ ำงจังหวัด ได้ หรื อ ไปประจ ำหน่ ว ยงำนภำยนอกเพื่ อ
สนับสนุนกำรใช้งำนระบบงำนได้
- มีควำมขยัน อดทน รับผิดชอบต่องำนที่ได้รับมอบหมำย และทำงำนเป็ นทีม
- เงินเดือนจะพิจำรณำตำมควำมรู ้ควำมสำมำรถ และให้ผลตอบแทนสู งกว่ำมำตรฐำนได้หำก
พิสูจน์ตนเองได้วำ่ มีควำมรู ้ควำมสำมำรถดีเยีย่ มในกำรทำงำนในตำแหน่งนี้

ผู้สนใจสมัครงาน โปรดส่ งใบสมัครงาน ประวัติ พร้ อมหลักฐานด้ านการศึ กษาและภาพถ่ ายของท่ านไปยัง
บริ ษั ท ฯ ได้ ที่ E-mail: service@ecombot.com หรื อ sale@cryptbot.com หรื อ กรอกใบสมั คร Online ได้
โดยตรงที่เว็บไซต์ www.eofficeservice.com หรื อ www. maxcyber.com
หรื อ ส่ งโทรสารไปที่ 02-587-9388-89 หรื อ โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ โทร 02-587-5400 ต่ อ
105, 200, 205 หรื อ 087-719-0040, 089-699-1080, 081-490-8510
หรื อ ยื่นสมัครด้ วยตนเองที่ บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 11 ซ. รัชดาภิเษก 64 แขวงวงศ์ สว่ าง เขตบางซื่ อ กทม. 10800
(ดูแผนที่ที่ต้งั บริษัทฯ ได้ ที่ “www.eofficeservice.com/map”)
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