
คุณสมบัตขิองต ำแหน่งงำน 

ต ำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีการตลาด  
ประเภทของงำน สง่เสริม/สนบัสนนุ/ประสานงานการขาย-การตลาด 
จ ำนวนท่ีรับ 1 อตัรา 
เงนิเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท 

ลักษณะของงำน 

1.วิเคราะห์และวางแผนเชิงกลยทุธ์ด้านการตลาด และวางแผนการจดักิจกรรม
สง่เสริมการขาย การจดัโปรโมชัน่ตา่งๆให้กบัฝ่ายขาย 
2.ส ารวจตลาดหาแนวคดิใหมใ่นการออกสินค้าใหม่ 

คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 

จบการศกึษาระดบั ปริญญาตรี สาขาการตลาด 
ประสบการณ์ 2 ปีขึน้ไปในสายงานการตลาด 
ชาย/หญิง อายตุัง้แต ่25-35 ปี สามารถขบัรถยนต์และมีใบอนญุาตขบัข่ี 
มีบคุลิกภาพและมนษุย์สมัพนัธ์ดี 
มีทกัษะในการประสานงาน การส่ือสาร การน าเสนอเป็นอยา่งดี 
มีความคิดสร้างสรรค์ 
มีความกระตือรือร้น ขยนั ซ่ือสตัย์และตรงตอ่เวลา 
สามารถเดินทางไปปฏิบตังิานนอกสถานท่ีได้ 

สถำนที่ปฏิบัตงิำน ถนน จรัญสนิทวงศ์ 13  ซอยบางแวก 9  กรุงเทพมหานคร 

วิธีกำรสมัครงำน 

สมคัรด้วยตนเองได้ท่ี บริษัท ออร์ก้า (ประเทศไทย) จ ากดั  
เลขท่ี 2 ซอยบางแวก 9 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  
โทร. 02-8658228 , 088-7583791หรือ สง่จดหมายสมคัรงานได้ทาง  
อีเมล : hr@orcabiz.com 

หมำยเหตุ 
ในวนัสมัภาษณ์ น าผลงานด้านการตลาดมาน าเสนอเพ่ือประกอบการสมัภาษณ์
จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

 

 

 



คุณสมบัตขิองต ำแหน่งงำน 

 

ต ำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ์ 
ประเภทของงำน ออกแบบผลิตภณัฑ์ 
จ ำนวนท่ีรับ 1 อตัรา 
เงนิเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท 

ลักษณะของงำน 
1.ออกแบบผลิตภณัฑ์ แพคเกจสินค้า งานสัง่ท าลกูค้า และ Artwork ตา่งๆ 
ให้ทนัสมยั 

คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 

จบการศกึษาระดบั  ปวส.- ปริญญาตรี สาขาท่ีเก่ียวข้อง 
ชาย/หญิง อายตุัง้แต ่20-3  ปี 
รับนกัศกึษาจบใหม่  ไมจ่ าเป็นต้องมีประสบการณ์ 
ใช้โปรแกรม lllustrator,Photoshop ได้พอสมควร 

สถำนที่ปฏิบัตงิำน ถนน จรัญสนิทวงศ์ 13  บางแวก 9) 

วิธีกำรสมัครงำน 

สมคัรด้วยตนเองได้ท่ี บริษัท ออร์ก้า (ประเทศไทย) จ ากดั  
เลขท่ี 2 ซอยบางแวก 9 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  
โทร. 02-8658228 , 088-7583791หรือ สง่จดหมายสมคัรงานได้ทาง  
อีเมล : hr@orcabiz.com 



คุณสมบัตขิองต ำแหน่งงำน 

ต ำแหน่ง พนกังานขายอปุกรณ์เคร่ืองใช้ในบ้านประจ าตา่งจงัหวดั 
ประเภทของงำน เสนอขายสินค้าประจ าตา่งจงัหวดั 
จ ำนวนท่ีรับ 2 อตัรา 
เงนิเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท 

ลักษณะของงำน 

1.น าเสนอขายสินค้า อปุกรณ์เคร่ืองใช้ในบ้าน 
2.ปฏิบตังิานประจ าตา่งจงัหวดั 
3.สามารถเดนิทางไปปฏิบตัไิด้ทกุภาคของประเทศไทย 

คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 

ระดบัการศกึษา : ไมจ่ ากดัวฒุิการศกึษา 
เพศ : ชาย / หญิง อายตุัง้แต ่20-40 ปี   
รับนกัศกึษาจบใหม่  ไมจ่ าเป็นต้องมีประสบการณ์ 
มีความกระตือรือร้น ขยนั ซ่ือสตัย์ อดทน ตรงตอ่เวลา 
มีทกัษะในการประสานงาน การส่ือสารดี 
ขบัรถยนต์ได้  มีใบขบัข่ี (มีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 

สถำนที่ปฏิบัตงิำน ถนน จรัญสนิทวงศ์ 13  ซอยบางแวก 9  กรุงเทพมหานคร 

วิธีกำรสมัครงำน 

สมคัรด้วยตนเองได้ท่ี บริษัท ออร์ก้า (ประเทศไทย) จ ากดั  
เลขท่ี 2 ซอยบางแวก 9 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  
โทร. 02-8658228 , 088-7583791 
หรือ สง่จดหมายสมคัรงานได้ทาง อีเมล : hr@orcabiz.com 

 

 

  



คุณสมบัตขิองต ำแหน่งงำน 

ต ำแหน่ง พนกังานขายสายห้าง 
ประเภทของงำน เสนอขายสินค้าตามห้างสรรพสินค้า 
จ ำนวนท่ีรับ 1 อตัรา 
เงนิเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท 

ลักษณะของงำน 
1.น าเสนอขายสินค้า อปุกรณ์ เคร่ืองเขียน เคร่ืองใช้ส านกังาน 
2.จดั Event ตามห้างตา่งๆ 

คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 

ระดบัการศกึษา : ไมจ่ ากดัวฒุิการศกึษา 
เพศ : ชาย / หญิง อายตุัง้แต ่20-40 ปี   
รับนกัศกึษาจบใหม่  ไมจ่ าเป็นต้องมีประสบการณ์ 
มีความขยนั สู้งาน มีความอดทน ปฏิบตังิานนอกสถานท่ีได้  
รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑล 
ขบัรถยนต์ได้  มีใบขบัข่ี (มีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
สามารถใช้คอมพิวเตอร์  Microsoft  Office 

สถำนที่ปฏิบัตงิำน ถนน จรัญสนิทวงศ์ 13  ซอยบางแวก 9  กรุงเทพมหานคร 

วิธีกำรสมัครงำน 

สมคัรด้วยตนเองได้ท่ี บริษัท ออร์ก้า (ประเทศไทย) จ ากดั  
เลขท่ี 2 ซอยบางแวก 9 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  
โทร. 02-8658228 , 088-7583791 
หรือ สง่จดหมายสมคัรงานได้ทาง อีเมล : hr@orcabiz.com 

  



คุณสมบัตขิองต ำแหน่งงำน 

ต ำแหน่ง พนกังานขายตา่งจงัหวดั 
ประเภทของงำน เสนอขายสินค้าประจ าตา่งจงัหวดั 
จ ำนวนท่ีรับ 1 อตัรา 
เงนิเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท 

ลักษณะของงำน 

1.น าเสนอขายสินค้า อปุกรณ์ เคร่ืองเขียน เคร่ืองใช้ส านกังาน 
2.ปฏิบตังิานประจ าตา่งจงัหวดั 
3.สามารถเดนิทางไปปฏิบตัิได้ทกุภาคของประเทศไทย 

คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 

ระดบัการศกึษา : ไมจ่ ากดัวฒุิการศกึษา 
เพศ : ชาย / หญิง อายตุัง้แต ่20-40 ปี   
รับนกัศกึษาจบใหม่  ไมจ่ าเป็นต้องมีประสบการณ์ 
มีความกระตือรือร้น ขยนั ซ่ือสตัย์ อดทน ตรงตอ่เวลา 
มีทกัษะในการประสานงาน การส่ือสารดี 
ขบัรถยนต์ได้  มีใบขบัข่ี (มีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 

สถำนที่ปฏิบัตงิำน ถนน จรัญสนิทวงศ์ 13  ซอยบางแวก 9  กรุงเทพมหานคร 

วิธีกำรสมัครงำน 

สมคัรด้วยตนเองได้ท่ี บริษัท ออร์ก้า (ประเทศไทย) จ ากดั  
เลขท่ี 2 ซอยบางแวก 9 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  
โทร. 02-8658228 , 088-7583791 
หรือ สง่จดหมายสมคัรงานได้ทาง อีเมล : hr@orcabiz.com 

 

  



คุณสมบัตขิองต ำแหน่งงำน 

ต ำแหน่ง พนกังานขายกรุงเทพฯ 
ประเภทของงำน เสนอขายสินค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
จ ำนวนท่ีรับ 1 อตัรา 
เงนิเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท 

ลักษณะของงำน 
1.น าเสนอขายสินค้า อปุกรณ์ เคร่ืองเขียน เคร่ืองใช้ส านกังาน 
2.สามารถเดนิทางไปปฏิบตัไิด้ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 

ระดบัการศกึษา : ไมจ่ ากดัวฒุิการศกึษา 
เพศ : ชาย / หญิง อายตุัง้แต ่20-40 ปี   
รับนกัศกึษาจบใหม่  ไมจ่ าเป็นต้องมีประสบการณ์ 
มีความขยนั สู้งาน มีความอดทน ปฎิบตังิานนอกสถานท่ีได้ 
รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑล 
ขบัรถยนต์ได้  มีใบขบัข่ี (มีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ 

สถำนที่ปฏิบัตงิำน ถนน จรัญสนิทวงศ์ 13  ซอย บางแวก 9  กรุงเทพมหานคร 

วิธีกำรสมัครงำน 

สมคัรด้วยตนเองได้ท่ี บริษัท ออร์ก้า (ประเทศไทย) จ ากดั  
เลขท่ี 2 ซอยบางแวก 9 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  
โทร. 02-8658228 , 088-7583791 
หรือ สง่จดหมายสมคัรงานได้ทาง อีเมล : hr@orcabiz.com 

  



คุณสมบัตขิองต ำแหน่งงำน 

ต ำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายตา่งประเทศ (Sale Export) 
ประเภทของงำน น าเข้า/สง่ออก/Shipping/งานด้านตา่งประเทศ 
จ ำนวนท่ีรับ 1 อตัรา 
เงนิเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท 

ลักษณะของงำน 

1.ติดตอ่ประสานงานในเร่ืองการน าเข้าและสง่ออกสินค้า จากตา่งประเทศ 
2.รับผิดชอบเอกสารทัง้หมดเก่ียวกบัการน าเข้าและสง่ออก 
3.ติดตอ่ลกูค้า ออกบู๊ทงานแสดงสินค้า ท่ีเก่ียวกบัตา่งประเทศ 
4.ท าการเสนอขายสินค้ากบัตา่งประเทศ 

คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 

ระดบัการศกึษา : ปริญญาตรี ทกุสาขา 
เพศ : ชาย / หญิง อายตุัง้แต ่20-35 ปี ไมจ่ าเป็นต้องสญัชาตไิทย  
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office และสามารถใช้ภาษาองักฤษได้เป็นอยา่งดี 
มีบคุลิกภาพเรียบร้อย มนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดี ตรงตอ่เวลา มีความรับผิดชอบสงู 
มีทกัษะในการประสานงาน การส่ือสารภาษาองักฤษ ฟัง พดู อา่น เขียน เป็นอยา่งดี 
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทศันคตท่ีิดี ท างานเชิงรุก 
มีความกระตือรือร้น ขยนั ซ่ือสตัย์และตรงตอ่เวลา 
สามารถออกไปปฏิบตังิานข้างนอกได้ตลอดเวลา 

สถำนที่ปฏิบัตงิำน ถนน จรัญสนิทวงศ์ 13  ซอยบางแวก 9  กรุงเทพมหานคร 

วิธีกำรสมัครงำน 

สมคัรด้วยตนเองได้ท่ี บริษัท ออร์ก้า (ประเทศไทย) จ ากดั  
เลขท่ี 2 ซอยบางแวก 9 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  
โทร. 02-8658228 , 088-7583791 
หรือ สง่จดหมายสมคัรงานได้ทาง อีเมล : hr@orcabiz.com 

 

 


