ຕຳແຫນງ່ : ຜຊ
ູ້ ວ
່ ຍສຳງ
ພະແນກ: ສະໜອງ
ລຳຍງຳນຫຳ: ຫ ົວໜຳູ້ ສຳງ
ບອ
່ ນປະຈຳກຳນ: ປຳກເຊ, ແຂວງ ຈຳປຳສ ັກ
ໜຳູ້ ທ່ ຮ ັບຜິດຊອບ:


ລຳຍງຳນຈຳນວນສິນຄຳູ້ ໃນສຳງໃຫພ
ູ້ ະແນກຂຳຍສ່ງົ ແລະ ໜຳູ້ ຮຳູ້ ນຮ ັບຊຳບເປັນປະຈຳວ ັນ



ແຈກຍຳຍສິນຄຳູ້ ໃຫພ
ູ້ ະນ ັກງຳນຂຳຍ ແລະ ເກັບກຳລຳຍກຳນສິນຄຳູ້ ຂຳອອກໃນລະບ ົບ



ຮ ັບສນຄຳູ້ ຈຳກຜສ
ູ້ ະໜອງ ແລະ ບ ັນທຶກລ ົງໃນລະບ ົບຂຳເຂົູ້ຳ



ູ້ ນເພ່ ອຕິດຕຳມສິນຄຳູ້
ມທັກສະ ແລະ ຄວຳມເຂົູ້ຳໃຈໃນລະບ ົບຈ ັດເກັບຂມ



ຈ ັດລຽງສິນຄຳູ້ ຕຳມວ ັນທເດອນປຜະລິດໃນໄລຍະຮ ັບປະກ ັນສິນຄຳູ້ ແລະ ລຳຍງຳນເມ່ ອພ ົບສິນຄຳູ້ ຄຳູ້ ງສຳງ
ຫຼຳຍກວ
່ ຳ 7 ອຳທິດ



ເມ່ ອມສິນຄຳູ້ ເປເພ ແລະ ສນເສຍແມນຕ
ຫ
່ ອ
ູ້ ງແຈງໃຫ
ູ້
ູ້ ົວໜຳູ້ ໜວ
່ ຍງຳນຮ ັບຮໃູ້ ນທັນທທັນໃດ



ຊວ
່ ຍວຽກງຳນອ່ ນຯໃນກຳນ ນຳເຂົູ້ຳ-ສ່ງົ ອອກ ສິນຄຳູ້



ຮຽນຮຜ
ບ ັດງຳນຂອງພະແນກ ແລະ ນະໂຍບຳຍຂອງບລິສ ັດ
ັ ູ້
ູ້ ະລິດຕະພ ັນຂອງບລິສ ັດ, ຂນຕອນກຳນປະຕິ



ຄວບຄຸມ ແລະ ເບິ່ ງແຍງເພ່ ອລຸດຜອ
ຳ່ ງໆຂອງບລິສ ັດ
່ ນລຳຍຈຳຍຕ
່



ປະຕິບ ັດວຽກງຳນຕຳມທ່ ຫ ົວໜຳູ້ ໜວ
່ ຍງຳນມອບໝຳຍໃຫ ູ້

ຄຸນນະວຸດ:


ຊນສ
ັ ູ້ ງ ຫຼ ປະລິນຍຳຕ ໃນສຳຂຳ ບລິຫຳນທຸລະກິດ ຫຼ ສຳຂຳທ່ ກຽ່ ວຂອ
ູ້ ງກ ັບຕຳແໜງ່



ຖຳູ້ ສຳມຳດເວົູ້ຳພຳສຳອ ັງກິດໄດ ູ້ (ຈະພິຈຳລະນຳພິເສດ)



ປະສ ົບກຳນໃນກຳນເຮັດວຽກຢຳ່ ງໜອ
ູ້ ຍ 1 ປ



ສຳມຳດເຮັດວຽກບ ົນຄວຳມກ ົດດ ັນ ແລະ ຮ ັບມບ ັນຫຳທ່ ຫຍຸງູ້ ຍຳກ



ສຳມຳດນຳໃຊຄ
ູ້ ອມພິວເຕໄດດ
ູ້ ( Microsoft Office )



ມຄວຳມເປັນຜນ
ູ້ ຳ, ຊ່ ສ ັດ ແລະ ແນວຄິດສຳູ້ ງສ ັນ

ູ້ ນໂດຍຫຍ
ູ້ ດຳູ້ ນຜ ົນຕອບແທນ
ຂມ


ູ້ ເງນເດອນແມນ
ກຳນປັບຂນ
ັ ູ້ ່ ປ
່ 2 ຄງຕ



ເງນສ ົມທົບປກຳນເຮັດວຽກ ( ອງຕຳມຂນຂອງພະນ
ັ ູ້
ັກງຳນ )



ຄຳ່ ໂທລະສ ັບ ( ອງຕຳມຂນຂອງພະນ
ັ ູ້
ັກງຳນ )



ສະໜອງທພ ັກອຳໃສ, ຄຳ່ ນຳູ້ ຄຳ່ ໄຟ ແລະ ກຳນເດນທຳງ (ສຳລ ັບພະນ ັກງຳນຕຳ່ ງແຂວງ)



ບລິສ ັດຈະສ ົມທົບຄຳ່ ຮຽນສຳລ ັບລກໃຫ ູ້ 50% (ສຳລ ັບພະນ ັກງຳນຕຳ່ ງແຂວງ)



ປະກ ັນໄພແບບສ ົມບນ (ປະກ ັນຊວິດ, ສຸຂະພຳບ ແລະ ອຸບ ັດຕິເຫດ)



ປະກ ັນສ ັງຄ ົມ



ຜອ
່ ນສິນຄຳູ້ ໃນລຳຄຳຂຳຍສ່ງົ



ພ ັກປະຈຳປ, ພ ັກລຳປ່ວຍ, ພ ັກເກດລກ, ພ ັກດແລເມຍເກດລກ, ຄ ົນໃນຄອບຄ ົວເສຍຊວິດ, ພ ັກແຕງ່ ງຳນ



ມໂອກຳດໄດຮ
ູ້ ັບກຳນຝຶກອ ົບຮ ົມ ພຳຍໃນ ແລະ ຕຳ່ ງປະເທດ



ໂອກຳດກຳູ້ ວໜຳູ້ ໃນໜຳູ້ ທວຽກງຳນສງ
ປິ ດຮ ັບສະໝກ
ັ ວ ັນທ 20 ກຸມພຳ 2014
ູ້ ນອ່ ນໆແມນສຳມຳດເບິ່
ລຳຍລະອຽດຂອງໜຳູ້ ວຽກ ແລະ ຂມ
ງໄດຢ
່
ູ້ ໃ່ ນເວັບໄຊ
www.laomobilegroup.com/company
ູ້ ໃນກຳ່ ວເຖງ ລຳຍລະອຽດຂອງຜສ
ເອກະສຳນປະກອບມ ໃບສະເໜທມເນອ
ັ ທເຫມຳະສ ົມກ ັບວຽກງຳນ
ູ້ ະໝກ
ູ້ ນທ່ ຢ,່ ສຳມະໂນຄ ົວ, ໃບແຈງໂທດ,
ດງ່ ັ ກຳ່ ວ, ຊວະປະຫວ ັດຫຍ,ູ້ ໃບຢັງຢ
ໃບກວດສຸຂະພຳບ (ຖຳູ້ ມ)
ູ້
ສຳມຳດສ່ງົ ແບບຟອມສະໝກ
ັ ງຳນໄດທ
ູ້ ່ ຫອ
ູ້ ງກຳນສຳຂຳ ປຳກເຊ ຫຼ ຫອ
ູ້ ງກຳນໃຫຍ
່ ວຽງຈ ັນ
ຫອ
ູ້ ງກຳນສະຫວ ັນນະເຂດ 020 58999755
ຫອ
ູ້ ງກຳນນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ັນ 021 254888
ຫຼ ສຳມຳດສ່ງົ ທຳງອ່ ເມວ ໄດທ
ູ້ ່ LMG.JobVacancies@laomobilegroup.com

