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ตำแหน่ งงำนว่ ำง

เปิ ดรับสมัครงาน
ตำแหน่ง
หัวหน ้าช่าง (Supervisor) ด ้าน
งานโสตทัศนูปกรณ์ (AV) ห ้อง
ประชุมและงานระบบโทรศัพท์

จำนวนอ ัตรำ
หลายอัตรา

สถำนทีป
่ ฏิบ ัติงำน
-

ล ักษณะงำน

คุณสมบ ัติ

1. วางแผน ควบคุม กากับดูแลทีมช่าง
อาคาร ในการปฏิบต
ั งิ านด ้านงาน
ให ้บริการควบคุมระบบโสตทัศนูปกรณ์
(AV) ทัง้ อุปกรณ์ภาพ แสง สี เสียง
สาหรับ เพือ
่ ให ้การประชุมแต่ละงาน
สาเร็จลุลว่ งอย่างสมบูรณ์
2. ควบคุมระบบ Signage, TV WALL,
Streaming ในการปรับเปลีย
่ น Content
ต่างๆ ตามความต ้องการของลูกค ้าได ้
3. ทาหน ้าที่ วางแผนงาน ควบคุม
ติดตามซ่อมแซม กากับดูแลทีมช่าง AV
และทีมช่างโทรศัพท์ ในการปฏิบต
ั งิ าน
ด ้านงานซ่อมบารุง (Preventive
Maintenance) อุปกรณ์ รวมถึงทดสอบ
รวมทัง้ ระบบ (Commissioning Tests
System) 4. หาแนวทาง เสนอแนวทาง
ในการปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ และโทรศัพท์ รวมถึง
จัดหาผู ้รับจ ้างในการดาเนินการเสนอให ้
ผู ้ว่าจ ้างพิจารณา เพือ
่ ให ้ระบบสมบูรร์
และพร ้อมใช ้งานอยูเ่ สมอ
5. ประสานงานกับผู ้ว่าจ ้างหรือผู ้ที่
ว่าจ ้างมอบหมายในเรือ
่ งต่างๆ
6. ตรวจสอบ ประเมินแผนฉุกเฉิน และ
หาทางแก ้ไขข ้อบกพร่อมของงานระบบ
อาคารในโครงการ
7. ควบคุมการฝึ กซ ้อมตามแผนฉุกเฉิน
การแก ้ไขเหตุฉุกเฉินให ้เกิดความ
ชานาญในการปฏิบต
ั เิ มือ
่ เกิดเหตุ
8. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทุกกรณี หรือ
มีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึน
้ ต ้องแจ ้งให ้
ผู ้ว่าจ ้างทราบโดยด่วนทันที และ
รายงานผลการแก ้ไขปัญหา

เพศ : ชาย อายุ : 30-50 ปี
สัญชาติ : ไทย
วุฒ ิ : ไม่ตา่ กว่า ปวส. หรือ
เทียบเท่า สาขาอิเล็กทรอนิกส์/
เทคนิคคอมพิวเตอร์/ไฟฟ้ า
กาลัง/เครือ
่ งกล หรือสาขาอืน
่ ที่
เกีย
่ วข ้อง
- มีประสบการณ์ทางานใน
ตาแหน่งหัวหน ้างานไม่น ้อยกว่า
5 ปี และมีประสบการณ์ทางาน
รวมไม่น ้อยกว่า 8 ปี
- มีทก
ั ษะทางด ้านการติดตัง้
ตรวจสอบ และซ่อมบารุง
อุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์
และระบบโทรศัพท์
- มีภาวะความเป็ นผู ้นา มีใจรักบี
การ บุคลิกภาพดี และมีทศ
ั นคติ
ทีด
่ ี
่ สารทีด
- มีทก
ั ษะการสือ
่ ี
- มีความมุง่ มั่นใส่ใจต่องานที่
รับผิดชอบและงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
กับการให ้บริการลูกค ้า
- มีการปฏิบต
ั งิ าน ประสานงาน
ร่วมกันเป็ นทีม
- สามารถแก ้ไขเหตุการณ์
เฉพาะหน ้า และบริหารงานได ้ดี
- สามารถปฏิบต
ั งิ านเป็ นกะได ้
(กลางวัน, กลางคืน)

เปิ ดรับสมัครงาน
ตาแหน่ง
ผู ้ช่วย ผู ้จัดการอาคาร

จานวนอัตรา
1

สถานทีป
่ ฏิบต
ั งิ าน
เอ็มไพร์ ทาวเวอร์

ลักษณะงาน
1. วางแผนบริหารจัดการระบบ
การติดต่อประสานงานให ้มี
ประสิทธิภาพ
2. วางแผนและควบคุมการ
ทางานของผู ้ใต ้บังคับบัญชา
3. ควบคุมและจัดทาเอกสารที่
เกีย
่ วข ้องในการทางาน
4. ให ้คาปรึกษาและรับข ้อ
ร ้องเรียนจากลูกค ้า พร ้อมแก ้ไข
ปั ญหา
5. ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆทีเ่ กีย
่ วข ้อง
6. ควบคุมดูแลรับผิดชอบระบบ
ั่
ไฟฟ้ า ประปา แอร์คอนดิชน
และงานซ่อมแซมอาคาร

คุณสมบัต ิ
เพศ : ชาย
วุฒ ิ : ปริญญาตรี ขึน
้ ไป

เปิ ดรับสมัครงาน
ตาแหน่ง

จานวนอัตรา

สถานทีป
่ ฏิบต
ั งิ าน

ลักษณะงาน

คุณสมบัต ิ

ช่างเครือ
่ งกล

1

แอทธินี ทาวเวอร์

ให ้บริการต่อลูกค ้าผู ้เช่าพืน
้ ที่
ภายในอาคาร ในส่วนงาน
สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ

เพศ : ชาย
วุฒ ิ : ปวช.-ปริญญาตรี สาขา
เครือ
่ งยนต์ หรือ เครือ
่ งกล
ความสามารถอืน
่ ๆ : มี
ประสบการณ์งานอาคารสูง /
ซ่อมเครือ
่ งปรับอากาศได ้

ผู ้ช่วย ผู ้จัดการแผนก
วิศวกรรมไฟฟ้ า

1

แอทธินี ทาวเวอร์

1. วางแผนและจัดทาแผนงานที่
มีอยูท
่ งั ้ หมดภายในอาคาร
2.วางแผนการปฎิบต
ั งิ านของ
ผู ้ใต ้บังคับบัญชา
3.วางแผนการใช ้อุปกรณ์และ
อะไหล่ทจ
ี่ าเป็ น
4.ร่วมกับผู ้จัดการอาคารและ
ฝ่ ายวิศวกรรม กลางในการตรวจ
รับมอบงาน
5.ตรวจสอบเอกสารการทางาน
ทัง้ หมดในแผนก

เพศ : ชาย
วุฒ ิ : ปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้ า ประสบการณ์ 5
ปี ขน
ึ้ ไป

เจ ้าหน ้าทีข
่ าย

2

เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ และ อินเตอร์
ลิง้ ทาวเวอร์

1. รับผิดชอบการเสนอขาย/
ปล่อยพืน
้ ทีเ่ ช่า
2. มีความรู ้ความเข ้าใจในอาคาร
สานักงานและสามารถให ้ข ้อมูล
ทีถ
่ ก
ู ต ้องได ้
3. พัฒนาและสร ้างสัมพันธ์อน
ั ดี
กับลูกค ้า
4. สามารถปิ ดการขายได ้

เพศ : ชาย/หญิง
วุฒ ิ : ปริญญาตรีทก
ุ สาขา
บุคลิกดี มีทก
ั ษะในการนาเสนอ
, มีทก
ั ษะในการเจรจาต่อรอง

เปิ ดรับสมัครงาน
ตาแหน่ง

จานวนอัตรา

สถานทีป
่ ฏิบต
ั งิ าน

ลักษณะงาน

คุณสมบัต ิ

พนักงานธุรการอาคาร

3

เอ็มไพร์ ทาวเวอร์
แอทธินี ทาวเวอร์
อินเตอร์ลงิ้ ทาวเวอร์

1. ควบคุมตรวจสอบความเรียบร ้อย
ของอาคาร สถานที่
2. ประสานงานกับผู ้รับผิดชอบ ใน
การดูแลงานระบบต่างๆ ตาม
เงือ
่ นไขและข ้อตกลงของบริษัท
3. ประสานงานการซ่อมแซมอาคาร
สถานทีแ
่ ละดาเนินการบารุงรักษา
4. เดินตรวจความเรียบร ้อยของ
สวนหย่อม ต ้นไม ้ พืน
้ ทีโ่ ดยรอบ
5. ตรวจการทางานของ รปภ. และ
ระบบดูแลรักษาความปลอดภัย
6. จัดทาเอกสาร รายงานต่างๆ เพือ
่
นาเสนอ นาส่งแก่ผู ้เกีย
่ วข ้อง

เพศ : ชาย/หญิง
วุฒ ิ : ปวส.-ปริญญาตรี
สามารถใช ้ Microsoft office
ได ้
สามารถทางานภายใต ้แรง
กดดันได ้
แก ้ปั ญหาเฉพาะหน ้าได ้ดี มี
มนุษยสัมพันธ์ และมีความ
ละเอียดรอบคอบ

พนักงานลูกค ้าสัมพันธ์

2

แอทธินี ทาวเวอร์ และ อินเตอร์
ลิง้ ทาวเวอร์

1. ติดต่อประสานงานและรักษา
ความสัมพันธ์อน
ั ดีกบ
ั ผู ้เช่าพืน
้ ทีอ
่ าคาร
2. ให ้คาแนะนาเบือ
้ งต ้นต่อผู ้เช่าอาคาร
และผู ้ใช ้อาคาร ตามคูม
่ อ
ื การฯ
3. ต ้อนรับผู ้มาติดต่อฝ่ ายบริหารอาคาร
4. ดูแลงานประชาสัมพันธ์ขา่ วสาร การ
แจ ้งจดหมายจากฝ่ ายบริหารอาคารถึงผู ้
เช่า รับแจ ้งและออกเอกสารใบแจ ้งซ่อม
และรับเรือ
่ งร ้องเรียน
5. ติดตามการแจ ้งซ่อมของผู ้เช่ากับฝ่ าย
วิศวกรรม และฝ่ ายทีเ่ กีย
่ วข ้องและ
รับผิดชอบในการดาเนินการตามเอกสาร
การแจ ้งซ่อม
6. ดูแลงานการรับโทรศัพท์ของฝ่ าย
ปฎิบต
ั ก
ิ ารอาคาร ลูกค ้า/ผู ้เช่า
7. ประสานงาน ดูแล ให ้บริการกับผู ้เช่า
พืน
้ ทีอ
่ าคาร และผู ้ใช ้อาคาร

เพศ : หญิง
วุฒ ิ : ปวส.-ปริญญาตรี
สามารถใช ้ Microsoft office
ได ้
สามารถทางานภายใต ้แรง
กดดันได ้ แก ้ปั ญหาเฉพาะหน ้า
ได ้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ รักงาน
บริการ

เปิ ดรับสมัครงาน
ตาแหน่ง
เจ ้าหน ้าทีส
่ ารวจพืน
้ ทีแ
่ ละ
บริการ

จานวนอัตรา
3

สถานทีป
่ ฏิบต
ั งิ าน

ลักษณะงาน

คุณสมบัต ิ

208 วายเลสโร ้ด, แอทธินี ทาว
เวอร์ และ อินเตอร์ลงิ้ ทาวเวอร์

1. ควบคุม ดูแลการตรวจพืน
้ ที่
ของเจ ้าหน ้าทีร่ ักษาความ
ปลอดภัย ในด ้านความปลอดภัย
ของอาคาร
2. ร่วมประชุมคณะกรรมการ
ความปลอดภัยในการทางาน
ประจาเดือน (กรณีเป็ น
กรรมการ)
3. เข ้าระงับเหตุฉุกเฉิน เหตุ
เพลิงไหม ้ ตลอดจนเหตุการร ้าย
ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ในอาคาร
4. เข ้าร่วมการแจ ้งข ้อมูลการ
ทางานของฝ่ ายความปลอดภัย
(Morning Talk)
5. ดาเนินการดูแลการรักษา
ความปลอดภัยในอาคารของ
เจ ้าหน ้าทีร่ ักษาความปลอดภัย
ของอาคาร
6. เข ้าร่วมการทดสอบระบบ
Generator และระบบ Fire
Pump ประจาสัปดาห์

เพศ : ชาย/หญิง
วุฒ ิ : ปวปวช.หรือเทียบเท่า ปริญญาตรี
ความรู ้ด ้านงานความปลอดภัย,
ผ่านอบรมด ้านงานความ
ปลอดภัย
หากมีประสบการณ์จะพิจารณา
เป็ นพิเศษ
่ สารภาษาอังกฤษได ้
สามารถสือ
บ ้าง
ทางานเป็ นกะได ้

เปิ ดรับสมัครงาน
ตาแหน่ง
ผู ้จัดการแผนกความปลอดภัย

จานวนอัตรา
1

สถานทีป
่ ฏิบต
ั งิ าน
แอทธินี ทาวเวอร์

ลักษณะงาน

คุณสมบัต ิ

1. ประชุมร่วมรายงานวิศวกรรม
และความปลอดภัย และประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัยใน
การทางานประจาเดือน
2. ประชุมร่วมกับผู ้รับจ ้างงาน
บริการตามสัญญาของฝ่ ายความ
ปลอดภัย พิจารณาปั ญหาและ
การแก ้ไขเบือ
้ งต ้น
3. ควบคุมการใช ้อุปกรณ์
้ เปลืองภายในหน่วยงานบน
สิน
พืน
้ ฐานการประหยัด และไม่
ส่งผลกระทบกับการใช ้งาน
4. ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานราชการทีเ่ กีย
่ วข ้อง
และติดตามในส่วนของกฎหมาย
ว่าด ้วยเรือ
่ งความปลอดภัย
5. ปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายบูรณาการ
วัตถุประสงค์บรู ณาการ ระบบ
บริหารคุณภาพ และการจัดการ
สิง่ แวดล ้อม
6. ติดต่อประสานงานและรักษา
ความสัมพันธ์อน
ั ดีกบ
ั ผู ้เช่าพืน
้ ที่
อาคาร

เพศ : ชาย
วุฒ ิ : ปริญญาตรีขน
ึ้ ไปหรือ
หลักสูตร จป.วิชาชีพ
ประสบการณ์ 3-5 ปี ขน
ึ้ ไป ผ่าน
การอบรม จป.บริหารในกรณีท ี่
ไม่มใี บอนุญาติจป.วิชาชีพ
่ สารภาษาอังกฤษได ้
สามารถสือ
ผ่านอบรมการดับเพลิงขัน
้ ต ้น
หรือสูง
มีความรู ้เรือ
่ งกฎหมายจะ
พิจารณาเป็ นพิเศษ

