JTEKT (THAILAND) CO., LTD.

AVAILABLE POSITIONS
1. วิศวกร ประจ�ำฝ่ ายประกันคุณภาพ (Quality Assurance Engineer)
: วุฒปิ ริญญาตรี / สาขาวิศวกรรมเครื่องกล , วิศวกรรรมการผลิต , วิศวกรรม
อุตสาหการ วิศวกรรมเคมี
2. วิศวกร ประจ�ำฝ่ าย Technical Center (Technical Center Engineer)
: วุฒปิ ริญญาตรี / สาขาวิศวกรรมเครื่องกล , วิศวกรรรมการผลิต , วิศวกรรม
อุตสาหการ
3. ล่ามภาษาญี่ปนุ่ (Interpreter) : วุฒปิ ริญญาตรี / เอกภาษาญี่ปนุ่ /
สอบวัดระดับ Level 2
4. เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงาน ประจ�ำฝ่ ายควบคุมการผลิต (Officer Production
Control) : วุฒปิ ริญญาตรี / สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

ส�ำนักงานใหญ่อำ� เภอบางปะกง

COMPANY’S PROFILE

สาขานิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์

บริษทั เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด เป็ นบริษทั ฯ ทีผ่ ลิตและจ�ำหน่ายชิ ้นส่วน
ยานยนต์ ประเภท Bearing , Steering , Driveline Components ด�ำเนินธุรกิจ
ภายใต้ การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI บริษทั ฯ มีพื ้นทีก่ ว่า 258,772ตาราง
เมตร ผลิตสินค้ าและบริการภายใต้ การรับรองระบบมาตรฐานสากล อาทิเช่น
ISO 14001 , ISO/TS 16949 , OHSAS 18001

TYPE OF BUSSINESS:

ผลิตและจ�ำหน่ายชิ ้นส่วนยานยนต์
ประเภท Bearing , Steering , Driveline Components.
LOCATION

ส�ำนักงานใหญ่อำ� เภอบางปะกง กิโลเมตร 42 ถนนบางนา - ตราด
เลขที่ 172/1 หมู่ 12 ต�ำบลบางวัว อ�ำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
สาขานิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี ้ เลขที่ 839 หมูท่ ี่ 9
ต�ำบลส�ำโรง อ�ำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
REGISTERED CAPITAL:
YEAR OF

FOUNDATION
เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2532

COMPANY’S MESSAGE
“ความเป็ นมิตรต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้ อม การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในองค์กร คือหัวใจของความ
มัน่ คงอย่างมีคณ
ุ ค่าและยัง่ ยืน” บริษทั
เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด คือผู้นำ�
ด้ านอุต สาหกรรมชิ ้นส่วนยานยนต์ท ี่
มุง่ สู่ อันดับหนึง่ ของโลก เพือ่ รองรับต่อ
องค์กรทีเ่ ติบโตอย่างรวดเร็วจึงมีความ
Mr.Makoto Hosoi
ต้ องการบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
ต�ำแหน่ง รองประธานบริ ษัทฯ
ความตั ้งใจ พร้ อมทีจ่ ะพัฒนาและก้ าว
ไปกับองค์กร โดยเรามอบโอกาสให้ ทกุ คนได้ เรียนรู้และ ได้ พฒ
ั นาศักยภาพและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทกุ ชนิดด้ วยเทคโนโลยีทกี่ ้ าวล� ้ำและตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าสืบไป

2,772 ล้ า นบาท

EMPLOYEE

พนักงานคนญี่ปนุ่ 37 คน
คนไทย 1,907 คน

COMPANY’S WELFARE
1. สวัสดิการ : ค่ากะ / ค่าล่วงเวลา / คูปองอาหารกลางวัน /
ค่าอาหารช่วง OT / ค่าอาหารกะกลางคืน / ค่าอายุงาน /
เบี ้ยขยันรายเดือน / เบี ้ยขยันรายปี / เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง /
เงินช่วยเหลือค่าทีพ่ กั อาศัย / ค่ารักษาพยาบาล / ค่าเล่าเรียนบุตร /
สหกรณ์ออมทรัพย์ / กองทุนส�ำรองเลี ้ยงชีพ /
เงินช่วยเหลือค่าสมรส / ประกันสังคม /
เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ / ประกันชีวิต / รถรับ – ส่ง /
หอพัก / ชุดยูนิฟอร์ ม / ตรวจสุขภาพประจ�ำปี ฯ
2. อื่น ๆ : โบนัส / ปรับเงินขึ ้นประจ�ำปี / ทดลองงาน 4 เดือน ผ่าน
ทดลองงานบรรจุเป็ นพนักงานประจ�ำ
3. การอบรม : การอบรมตามแผนประจ�ำปี / ส่งพนักงานไปศึกษาดู
งานต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปนุ่
4. กิจกรรมภายในบริ ษัทฯ : Walk Rally / Sport Day And New Year
Party / QCC / CCCF / Kaizen / Birthday Party ฯลฯ

บริ ษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง บริ ษัทฯ
ค�ำนึงถึงชีวิตความเป็ นอยู่ ของพนักงาน
โดยปรับปรุ งสวัสดิการด้ านต่าง ๆ ให้
คลอบคลุม การเสริ มสร้ างความเป็ นอยู่
และคุณภาพชีวิตที่ดีให้ กบั พนักงานถือ
เป็ นความตังใจขององค์
้
กรอย่างแท้ จริ ง
จากการที่ผมได้ มาท�ำงานกับ
คุณไวยวุฒิ สุกิจพิริยพันธ์
ต�ำแหน่ง ผู้ชว่ ยผู้จดั การแผนกบุคคล บริ ษัทฯ และได้ มีโอกาสในการออกแบบ
และบริ หารงานด้ านสวัสดิการร่ วมกับ
บริ ษัทฯ ผมมีความภูมิใจเป็ นอย่างยิ่งที่ได้ ท�ำหน้ าที่นี ้ เพราะเป็ นการส่งเสริ มคุณภาพ
ชีวิตพนักงานให้ ดีขึ ้น ผมมีโอกาสได้ ก�ำหนดสวัสดิการใหม่ๆ ขึ ้นร่ วมกับบริ ษัทฯ ยิ่ง
ท�ำให้ ผมเห็นแนวทางการพัฒนาด้ านสวัสดิการที่บริ ษัทฯ มอบให้ กับพนักงาน ผม
ยิ่งมัน่ ใจได้ ว่าความเจริ ญเติบโตของบริ ษัทฯ จะท�ำให้ พนักงานทุกคนมีความสุขได้
และส่งผลไปยังครอบครัวพนักงานต่อไป
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