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Sales Coordinator
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
ตอนนี้เรำกำลังสร ้ำงทีมใหม่เพือ
่ 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
สำมำรถทำวิจัยตลำด จัดทำแผนกำรตลำด วำงแผนกลยุทธ์ในกำรขำย จัดทำ Action Plan ประมำณกำรยอดขำย
่ สำรกำรตลำดได ้
และวำงแผนสือ
สำมำรถนำเสนอสินค ้ำ และออกแสดงสินค ้ำในนิทรรศกำรต่ำงๆได ้ (ถ ้ำมีประสบกำรณ์จะได ้รับกำรพิจำรณำเป็ นพิเศษ)
ประสำนงำนระหว่ำงทีมงำนกับลูกค ้ำและหน่วยงำนอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
สร ้ำงยอดขำยตำมเป้ ำทีต
่ งั ้ ไว ้ โดยดำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์ทจ
ี่ ัดทำขึน
้
จัดทำรำยงำนกำรขำยรำยสัปดำห์ รำยเดือน และรำยปี
ถ ้ำมีประสบกำรณ์ในกำรขำยอุปกรณ์จพ
ี เี อสติดตำมรถยนต์ หรือสินค ้ำทีเ่ กีย
่ วข ้องให ้กับร ้ำนค ้ำ หน่วยงำนรำชกำร และ
เอกชนจะได ้รับกำรพิจำรณำเป็ นพิเศษ
สนั บสนุนงำนอืน
่ ๆ ตำมทีไ่ ด ้รับมอบหมำย
คุณสมบ ัติ
อำยุ 20 ปี ขึน
้ ไป
จบ ปวส. หรือปริญญำตรีในสำขำกำรตลำด, IT, หรือสำขำอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
่ Social Media เบือ
มีควำมรู ้พืน
้ ฐำนทำงด ้ำนอุปกรณ์ GPS, สินค ้ำ IT, computer และสือ
้ งต ้น
มีประสบกำรณ์ทำงำนอย่ำงน ้อย 1 ปี ขน
ึ้ ไป
สำมำรถใช ้งำน Microsoft Office ได ้อย่ำงคล่องแคล่ว
่ สำรดี ทำงำนเป็ นทีมได ้
มีทักษะกำรสือ
มีควำมละเอียดรอบคอบ บุคลิกภำพดี
มีควำมรับผิดชอบสูง ทำงำนภำยใต ้ควำมกดดันได ้
สำมำรถคิดวิเครำะห์ได ้อย่ำงเป็ นระบบ แก ้ไขปั ญหำเฉพำะหน ้ำได ้ดี
ชอบเรียนรู ้และติดตำมข่ำวสำรเทคโนโลยีใหม่ๆ
่ สำรเป็ นภำษำอังกฤษได ้บ ้ำง
สำมำรถสือ
มีรถเป็ นของตัวเองจะได ้รับกำรพิจำรณำเป็ นพิเศษ

สว ัสดิการและรายละเอียดต่างๆ
ประกันสังคม เบิกค่ำรักษำพยำบำล
ค่ำเดินทำงในกรณีปฏิบัตงิ ำนนอกสถำนที่
เบีย
้ เลีย
้ งค่ำอำหำรกลำงวัน
ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี
เงินเดือนพิจำรณำตำมประสบกำรณ์และควำมสำมำรถ
เวลำทำงำน จันทร์ถงึ ศุกร์ 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

