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AVAILABLE POSITIONS
ส�ำหรั บทุกท่ านที่สนใจจะเติบโตไปกับบริษัทของเรา และ
ท่ านที่มีความรู้ ภาษาญี่ปุ่นในระดับ N3 ขึน้ ไป
ความก้ าวหน้ าทางด้ านการงาน
ส�ำหรับท่านที่ต้องการมีอนาคตที่ดีและมัน่ คงในฐานะผู้บริ หารไป
กับเรา ขั ้นตอนในการเข้ าสูธ่ รุ กิจค้ าปลีกของเรา ท่านจ�ำเป็ นจะต้ อง
ฝึ กงานระยะสั ้นที่สาขาเพื่อศึกษาหน้ างานของบริ ษัทก่อนที่ทา่ นจะ
เข้ าเป็ นพนักงานส�ำนักงานใหญ่ผ้ บู ริ หารในส�ำนักงานใหญ่จ�ำเป็ นจะ
ต้ องมีประสบการณ์ในสาขาก่อน จึงจะสามารถก้ าวเป็ นผู้บริ หารใน
แผนกต่างๆได้ ไม่วา่ จะเป็ นแผนกจัดซื ้อ แผนกการเงิน แผนกบุคคล
แผนกฝึ กอบรมแผนก IT และ อื่นๆ ในกรณีที่ทา่ นมีความสามารถ
ทางภาษาญี่ปนด้
ุ่ วย ท่านจะมีโอกาสไปฝึ กงานเกี่ยวกับการค้ าปลีก
ในกลุม่ ประเทศอาเซียนและญี่ปนอี
ุ่ กด้ วย

บริษัท อิออน (ไทยแลนด์ ) จ�ำกัด
ก่อตั ้งขึ ้นในปี ค.ศ. 1984 (ชื่อเดิมคือ สยาม จัสโก้ ) เราด�ำเนิน
กิจการซุปเปอร์ มาร์ เก็ตในนาม “แม็กซ์แวลู” และ มินิซปุ เปอร์ มาร์ เก็ต
“แม็กซ์แวลู ทันใจ” ซึง่ มีให้ บริ การอยูท่ วั่ กรุงเทพมหานคร ปริ มณฑล
ศรี ราชาและมีส�ำนักงานใหญ่ประจ�ำอยูท่ ี่หลักสี่ ณ ปี ปั จจุบนั จ�ำนวน
พนักงานของเรามีทั ้งหมด 3,500 คน
เรามุง่ เน้ นให้ บริ การด้ านอาหารสด ซึง่ มีทงั ้ ผัก ผลไม้ เนื ้อ และ ปลา
โดยพิจารณาความสดใหม่เป็ นสิ่งส�ำคัญ เพื่อตอบสนองความ
พึงพอใจของลูกค้ าอันเป็ นเป้าหมายหลักในการด�ำเนินกิจการของเรา

ลักษณะบุคคลากรที่เราต้ องการ
เราต้ องการบุคคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาธุรกิจพร้ อม
แก้ ไขและอ�ำนวยความสะดวกสบายให้ ลกู ค้ าและสาขา
โดยยืดหลักอุดมการณ์ของอิออน คือ “การท�ำทุกอย่างเพิ่งลูกค้ า”
1. ผู้ที่เชื่อมัน่ ในการเจริ ญเติบโตของบริ ษัท กล้ าท้ าทายในสิง่
ใหม่ๆ โดยไม่กลัวความผิดพลาด มีความคิดสร้ างสรรค์ และมีความ
คิดนอกกรอบ
2. ผู้ที่มีความคิดสไตล์ญี่ปนหรื
ุ่ อเข้ าใจความหมายที่แท้ จริ งของ
การท�ำทุกอย่างเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ ลกู ค้ า และภูมิใจในการ
เป็ นผู้ให้ บริ การ
3. ผู้ที่พร้ อมจะยืดมัน่ ในหลักอุดมการณ์ของอิออน พร้ อมพัฒนา
ตนเองไปกับอิออน และพร้ อมท�ำทุกอย่างเพื่อลูกค้ าอย่างซื่อสัตย์
และจริ งใจ

COMPANY’S PROFILE
กลุ่มบริ ษัท อิออน ก่อตั ้งมาแล้ วกว่า 250 ปี โดยเริ่ มต้ นจาก
ธุรกิจค้ าปลีกในประเทศญี่ปนุ่ ในปั จจุบนั ห้ างสรรพสินค้ าอิออน ถูก
ขนานนามว่าเป็ นห้ างสรรพสินค้ าที่ครบครัน และ มีสาขาครอบคลุม
ที่สดุ ในญี่ปนุ่
นอกจากธรุ กิจค้ าปลีกแล้ ว อิออนมีธรุ กิจในเครื ออีกมากมาย
ไม่ว่าจะเป็ น กลุ่มซุปเปอร์ มอลล์และซุปเปอร์ มาร์ เก็ต (ห้ างสรรพสินค้ า
ขนาดกลางและใหญ่), กลุ่มธุรกิจไฟแนนซ์ , กลุ่มธรุ กิจการพัฒนา
ศูนย์การค้ า และ กลุ่มธุรกิจบริ การต่างๆ อีกมากมาย
บริ ษัท อิออน (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ด�ำเนินกิจการซุปเปอร์ มาร์ เก็ต
ในนาม “แม็กซ์แวลู” และ มินิซุปเปอร์ มาร์ เก็ต “แม็กซ์แวลู ทันใจ”
พร้ อมกันนี ้ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เราได้ เปิ ดสาขา อิออนช้ อปปิ ง้
เซนเตอร์ ที่สาขาศรี ราชา อีกด้ วย
สนใจสมัครงานหรื อต้ องการติดต่อขายสินค้ า ติดต่อสอบถามได้ ที่
ที่อยู่ : 78 ชั ้น 2 อาคารอิออน ถ.แจ้ งวัฒนะ แขวงอนุเสาวรี ย์ เขต
บางเขน กรุ งเทพมหานคร 10220 โทร : 02-970-1825-30
www.aeonthailand.co.th

COMPANY’S MESSAGE
กลยุทธ์และแผนการพัฒนาธุรกิจของอิออน
และอิออนกรุ๊ปในช่วงปี 2014-2016 คือ
การขยายตัวอย่างต่อเนื่องในประเทศกลุม่
อาเซียนและประเทศจีน และในฐานะบริษัท
ในเครื ออิออน อิออนไทยแลนด์ของเราได้
ด�ำเนินธุรกิจค้ าปลีกมาแล้ วกว่า 30 ปี
ในรูปของแบบของร้ านซุปเปอร์ มาเก็ต
“แม็กซ์แวลู” ซึง่ ปั จจุบนั มีทั ้งหมด 80 สาขา
เพือ่ การเข้ าถึงลูกค้ าให้ ได้ มากทีส่ ดุ เราตังเป้
้ า
ไว้ วา่ จะเปิ ดสาขาใหม่ทกุ ๆปี ปี ละประมาณ 5 สาขา
สโลแกนของพวกเรา อิออนไทยแลนด์คอื “การท�ำทุกอย่างเพือ่ ลูกค้ า”
และ “การเข้ าถึงลูกค้ าทุกพื ้นที”่ การบริการของเราตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของความ
พึงพอใจของลูกค้ า เราจะให้ บริ การลูกค้ าด้ วยความเต็มใจ ขายสินค้ าที่มี
คุณภาพด้ วยราคาทีเ่ หมาะสม เพราะนัน่ คือหน้ าทีข่ องพวกเราชาวอิออนทุกคน
อิออนเป็ นบริษัทค้ าปลีกทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศญี่ปนุ่ และเป้าหมายของอิออน
ไทยแลนด์ในอนาคตอันใกล้ นี ้ คือการเป็ นบริษัทค้ าปลีกอันดับ 1 ในประเทศ
ด้ วยเครื อข่ายของอิออนที่ครอบคลุมทั ้งเอเชียแฟซิฟิก เราสามารถ
น�ำเข้ าสินค้ าและขยายธรุกิจไปพร้ อมๆกับกลุม่ อิออนในอาเซียน พร้ อมพัฒนา
ร้ านสะดวกซื ้อทีเ่ หมาะกับ Life style ของคนไทยมากทีส่ ดุ มาร่วมเป็ นหนึง่ ใน
ผู้พฒ
ั นาร้ านซุปเปอร์ มาร์ เก็ตชั ้นน�ำกับเราสิครับ!

COMPANY’S WELFARE
1. โบนัสประจ�ำปี / ปรับเงิน
เดือนประจ�ำปี
2. กองทุนสะสมเลี ้ยงชีพ
3. ตรวจสุขภาพประจ�ำปี
4. พักร้ อนประจ�ำปี

5. เที่ยวประจ�ำปี กับบริ ษัท /
ปาร์ ตี ้ปี ใหม่
6. การสอบเลื่อน Rank
/ การเลื่อนต�ำแหน่ง
ประจ�ำปี
14

