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GRAPHIC DESIGNER
บริษัท AAPICO ITS จำกัด ก่อตัง้ ขึน
้ เมือ
่ ปี พ.ศ. 2547 ดำเนินธุรกิจให ้คำปรึกษำ, ออกแบบและพัฒนำ software ด ้ำน
telematics ผลิตภัณฑ์และบริกำรของเรำในปั จจุบันประกอบไปด ้วย GPS navigation software และแผนที่ digital
ื่ Galactio TH ให ้
ประเทศไทยภำยใต ้เครือ
่ งหมำยกำรค ้ำ POWERMAP ในส่วนของ mobile เรำมี app นำทำงรถยนต์ชอ
ดำวน์โหลดได ้ฟรีทงั ้ จำก Play Store และ App Store แล ้วเรำยังมี software สำหรับช่วยในงำนบริหำรจัดกำรรถส่งสินค ้ำ
่ วชำญในด ้ำนระบบภูมส
นอกไปจำกนี้ ด ้วยประสบกำรณ์และควำมเชีย
ิ ำรสนเทศ (GIS) และกำรวิเครำะห์ข ้อมูลกำรจรำจร
โดยใช ้ Big Data Analytics เรำได ้เริม
่ ให ้บริกำรเทคโนโลยีสำหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) กลุม
่ ลูกค ้ำของเรำมีทงั ้
บุคคลทั่วไป ตัวแทนจำหน่ำย ลูกค ้ำองค์กร และหน่วยงำนภำครัฐ
ตอนนี้เรำกำลังขยำยทีมเพือ
่ พัฒนำ platform ต่อยอดจำกผลิตภัณฑ์ทม
ี่ อ
ี ยู่ โดยจะเน ้นไปทีก
่ ำรให ้บริกำรด ้ำนแผนที่
ออนไลน์ ซึง่ รวมถึงแอพมือถือด ้วย โดยทีล
่ ก
ู ค ้ำเป้ ำหมำยคือกลุม
่ ธุรกิจด ้ำน e-commerce, กำรบริกำรจัดส่งสินค ้ำ, กำร
ขนส่งผู ้โดยสำร และกำรบริหำรจัดกำร Smart City
หน้าทีห
่ ล ัก
 ออกแบบและจัดเตรียม wireframe (รวมทัง้ UI/UX) สำหรับใช ้ใน web site และ mobile app
่ และ
 ออกแบบและจัดเตรียม graphic และ multimedia ต่ำงๆ เพือ
่ ใช ้ในกำรประชำสัมพันธ์บริษัทและสินค ้ำตำมสือ
ช่องทำงต่ำงๆ
 ทำงำนร่วมกับทีมพัฒนำ software โดยแปลง requirement ให ้เป็ นแบบและดูแลคุม theme ให ้เหมำะสม
คุณสมบ ัติ
 จบปริญญำตรีหรือโทสำขำนิเทศศิลป์, Graphic Design หรือสำขำทีเ่ กีย
่ วข ้อง
 มีประสบกำรณ์ทำงำนออกแบบ web site และ mobile app อย่ำงน ้อย 1 ปี ขน
ึ้ ไปหรือเคยผ่ำนกำรฝึ กงำนมำพอสมควร
 มีควำมรู ้ในด ้ำน UI Design, Graphic Design และ workflow ของ Web Design เป็ นอย่ำงดี
 สำมำรถเปลีย
่ น abstract idea ให ้เป็ นงำน design ทีเ่ ห็นภำพได ้
 ถ ้ำมีควำมรู ้พืน
้ ฐำนของ HTML5, CSS, Bootstrap, Javascript, UML จะได ้รับกำรพิจำรณำเป็ นพิเศษ
่ สำรกับเพือ
 สือ
่ นร่วมงำนได ้ดี ทำงำนเป็ นทีมได ้
 มีควำมรับผิดชอบในกำรทำงำน ตรงต่อเวลำ สำมำรถแก ้ไขปั ญหำได ้
 ชอบเรียนรู ้และติดตำมข่ำวสำรในแวดวง design หรือ technology อยูเ่ รือ
่ ยๆ
่ สำรเป็ นภำษำอังกฤษได ้บ ้ำง
 สำมำรถสือ
้ ชำติ หรือศำสนำ
 ไม่จำกัดอำยุ เพศ เชือ
 **ให ้นำผลงำนหรือ portfolio มำแสดงในวันสัมภำษณ์หรือส่งไฟล์มำล่วงหน ้ำ
สว ัสดิการและรายละเอียดต่างๆ
 ประกันสังคม เบิกค่ำรักษำพยำบำล
 ค่ำเดินทำงในกรณีปฏิบัตงิ ำนนอกสถำนที่
 เบีย
้ เลีย
้ งค่ำอำหำรกลำงวัน
 ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี
 เงินเดือนพิจำรณำตำมประสบกำรณ์และควำมสำมำรถ
 เวลาทำงาน จันทร์ถึงศุกร์ 9:00 - 18:00 น.
 ออฟฟิศอยู่ติดกับ BTS สถานีชิดลม
้ ๆ มำทีอ
ถ ้ำคุณสนใจร่วมงำนกับเรำ ให ้ส่ง resume กับผลงำนทีเ่ คยทำ พร ้อมแนะนำตัวสัน
่ เี มล์ nattapol.s@aapico.com
แล ้วทำงเรำจะติดต่อกลับไปครับ

