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SOFTWARE APPLICATION DEVELOPER
บริษัท AAPICO ITS จํากัด ก่อตัง ขึน
 เมือ
 ปี พ.ศ. 2547 ดําเนินธุรกิจให ้คําปรึกษา, ออกแบบและพัฒนา software ด ้าน
telematics ผลิตภัณฑ์และบริการของเราในปั จจุบน
ั ประกอบไปด ้วย GPS navigation software และแผนที digital
ื Galactio TH ให ้
ประเทศไทยภายใต ้เครือ
 งหมายการค ้า POWERMAP ในส่วนของ mobile เรามี app นํ าทางรถยนต์ชอ
ดาวน์โหลดได ้ฟรีทงั  จาก Play Store และ App Store แล ้วเรายังมี software สําหรับช่วยในงานบริหารจัดการรถส่งสินค ้า
 วชาญในด ้านระบบภูมส
นอกไปจากนี ด ้วยประสบการณ์และความเชีย
ิ ารสนเทศ (GIS) และการวิเคราะห์ข ้อมูลการจราจร
โดยใช ้ Big Data Analytics เราได ้เริม
 ให ้บริการเทคโนโลยีสําหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) กลุม
่ ลูกค ้าของเรามีทงั 
บุคคลทัว ไป ตัวแทนจําหน่าย ลูกค ้าองค์กร และหน่วยงานภาครัฐ
ตอนนีเ รากําลังขยายทีมเพือ
 พัฒนา platform ต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ทม
ี อ
ี ยู่ โดยจะเน ้นไปทีก
 ารให ้บริการด ้านแผนที
ออนไลน์ ซึง รวมถึงแอพมือถือด ้วย โดยทีล
 ก
ู ค ้าเป้ าหมายคือกลุม
่ ธุรกิจด ้าน e-commerce, การบริการจัดส่งสินค ้า, การ
ขนส่งผู ้โดยสาร และการบริหารจัดการ Smart City

หน้าทีห
 ล ัก
 รับผิดชอบกระบวนการพัฒนา mobile application บน Android เริม
 ตัง แต่นําแม่แบบ user interface / user
ั การใช ้ทํางานต่างๆของ application พร ้อมทําการ
experience มาทําเป็ นโครง application, พัฒนาโมดูลและฟั งก์ชน
ทดสอบการใช ้งานจริง
 สร ้าง prototype app จาก user requirement
 มต่อ mobile app กับ web services หรือ APIs ต่างๆ
 ทํางานร่วมกับทีม back-end เพือ
 เชือ

คุณสมบ ัติ
 จบปริญญาตรีหรือโทสาขา Computer Engineering หรือ Computer Science
 มีประสบการณ์ทํางานหรือพัฒนา Android app อย่างน ้อย 3 ปี ขน
ึ ไป
 เข ้าใจหลักการพืน
 ฐานของ Software Engineering กับ Software Development Life Cycle (SDLC) เป็ นอย่างดี
 สามารถเขียนโปรแกรมด ้วย OOP
 เข ้าใจ MVC Design เป็ นอย่างดี
 มีประสบการณ์ใช ้งาน MySQL, SQL Server หรือ Postgres
 คุ ้นเคยกับขัน
 ตอนการพัฒนา software โดยใช ้ version control เช่น Git หรือ Subversion
 ถ ้าเคยมีประสบการณ์พัฒนาด ้วย Agile จะได ้รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
 ถ ้ามีผลงาน App Store or Play Store จะได ้รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
 สารกับเพือ
 สือ
 นร่วมงานได ้ดี ทํางานเป็ นทีมได ้
 มีความรับผิดชอบ สามารถแก ้ไขปั ญหาได ้
 ชอบเรียนรู ้และติดตามข่าวสารหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ
 สารเป็ นภาษาอังกฤษได ้บ ้าง
 สามารถสือ
 ชาติ หรือศาสนา
 ไม่จํากัดอายุ เพศ เชือ
สว ัสดิการและรายละเอียดต่างๆ
 เงินเดือนพิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ (35,000-50,000 บาท)
 ประกันสังคม เบิกค่ารักษาพยาบาล
 ปรับเงินเดือนและโบนัสประจําปี
ิ ลม
 ออฟฟิ สอยูต
่ ด
ิ กับ BTS สถานีชด
 เวลาทํางาน จันทร์ถงึ ศุกร์ 9:00 – 18:00 น.
 ๆ มาทีอ
ถ ้าคุณสนใจร่วมงานกับเรา ให ้ส่ง resume กับผลงานทีเ คยทํา พร ้อมแนะนํ าตัวสัน
 เี มล์ nattapol.s@aapico.com
แล ้วทางเราจะติดต่อกลับไปครับ

