Street Smart.

World Wise.
Altus Page Kirkland is part of the Altus Group, a public company listed on the
Toronto Stock Exchange. With a staff of 1500 in a network of over 50 offices in 11
countries, we bring extensive experience and provide trusted independent advice
to the international property and construction industry.

QUANTITY SURVEYOR / COST ENGINEER

วิศวกรสํารวจและควบคุมปริมาณ (หลายอัตรา!)
ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ: สามารถตรวจสอบงบประมาณโครงการ ประเมินราคางานกอสรางและหรืองานระบบ, ศึกษาระบบควบคุม
งบประมาณโครงการและ สามารถนํางบประมาณไปใชอยางเปนระบบ ประสานงานกับฝายจัดซื้อโครงการ เจาหนาที่คลังพัสดุ เพื่อชวยรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับพัสดุคงคลัง จัดทํารายงานความกาวหนาของงานเพื่อใหวิศวกรสํานักงานรวบรวมเปนรายงานประจําเดือนตอไป
คุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสม:
1. สัญชาติไทย ไมมีขอจํากัดทางเพศ และ อายุ
2. ยินดีตอนรับและรวมงานกับบัณฑิตใหม วุฒิ ปริญญาตรี (วศบ.) ขึ้นไป สาขาโยธา, เครื่องกล, ไฟฟา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
3. มีประสบการณทํางานในตําแหนง 0-3 ปขึ้นไป สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรไดดี
4. ทักษะดานวิศวกรรม ถอดแบบ ประมาณราคา ควบคุมการเบิกจายคาผลงาน ตรวจสอบปริมาณงาน คิดงานเพิ่ม ลด ได
5. มีความเปนผูนํา รับผิดชอบ ทักษะดานการเจรจาและตอรอง ตั้งใจเรียนรู และกระตือรือรนเพื่อพัฒนาตนเอง ทํางานรวมกับผูอื่น
ผลตอบแทนที่จะไดรับนอกเหนือเงินเดือน ไดแก 1.กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 2.ประกันสังคม 3.โบนัสประจําป และ อื่นๆ
ผูที่สนใจสามารถสมัครสงประวัติ พรอมเอกสารสําเนาหลักฐานการศึกษา ประวัติการทํางาน พรอมเอกสารสําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน มาที่ Email; vipavee.klubdee@altusgroup.co.th ถึงฝายบริหารทรัพยากรบุคคล คุณวิภาวี กลับดี หรือ สมัครดวย
ตนเองที่ สํานักงานใหญ อัลทัส เพจ เคิรกแลนด ประเทศไทย เลขที่ 219/63-65 ชั้น 19 อาคารอโศกทาวเวอรส ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) ถนน
สุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานครฯ 10110 โทรศัพท 02 259 8545 โทรสาร 02 259 8546
ขอมูลสวนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับโดยเครงครัด
JOB DESCRIPTION AND PROPER QUALIFICATIONS:
1. Thai Nationality without any Age & Sexual Discrimination.
2. Bachelor’s Degree in Civil, Electrical or Mechanical or other engineering field.
3. 0-3 years experiences in the abovementioned field, fresh graduate will be welcomed though.
4. Good command and negotiation skill, Provide Bill of Quantity, Inspect the progress payments, Estimate and
Calculate the variation works and the Full Skill of Computer literacy is significantly required.
5. Self-management, Enthusiast to self-develop and willing to learn and High responsibility.
We offer attractive remuneration and benefits with a really exciting opportunity for career advancement. Other benefits
such as the Provident Fund, the Social Security Benefits Eligibility, Bonus, etc,.
Qualified candidates are invited to apply by submit your resume which should contain full details of academic
qualification, work experiences with current and expected salary at Human Resources Division of Altus Page Kirkland through
the following email; vipavee.klubdee@altusgroup.co.th, attention to Khun Vipavee Klubdee or by visiting our head office
located at 219/63-65 19th Floor Asoke Towers, Sukhumvit 21 (Asoke), Klongtoey Nua, Wattana Bangkok 10110
T 662 259 8545 F 662 259 8546

All applications shall be treated strictly confidential.

altusgroup.com
Australia Canada China Hong Kong India Singapore Taiwan Thailand United Kingdom United Arab Emirates United States of America Vietnam

