easybuy

COMPANY’S WELFARE
1. กองทุนประกันสังคม
2. ประกันสุขภาพ, ประกัน
สุขภาพส�ำหรับครอบครัว
พนักงานประจ�ำ, ความ
คุ้มครองการเดินทางไป
ต่างประเทศ
3. สวัสดิการเงินกู้ฉกุ เฉิน
4. เงินช่วยเหลือแสดงความ
ยินดี ในการสมรส, การ
มีบตุ ร
5. เงินช่วยเหลือแสดงความ
เสียใจ การเสียชีวติ ของ
พนักงาน, การเสียชีวติ ของ
ครอบครัวพนักงาน
6. กองทุนส�ำรองเลี ้ยงชีพ
7. เงินช่วยเหลือในการออก
ปฏิบตั งิ านนอกสถานที่ ค่า
เดินทาง, ค่าเบี ้ยเลี ้ยง, ค่า
เช่าทีพ่ กั , ค่าน� ้ำมันรถ, ค่า
ใช้ จา่ ยในการ
เตรียมตัวเมือ่ เดินทางไป
ต่างประเทศ
8. เครื่องแบบพนักงาน
หรือชุดยูนฟิ อร์ ม เฉพาะ

LOCATION

บริ ษัท อีซี่บาย จ�ำกัด (มหาชน) ชัน้ 4 อาคารพลาซ่า
เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์  ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310  โทรศัพท์: 02-646-0123 โทรสาร: 02-621-4487
E-mail: jobs@easybuy.co.th
วิธีการเดินทาง
1. MRT สุทธิสาร (ช่องทางออกที่ 3 อาคารเมืองไทย-ภัทร)
2. รถประจ�ำทาง สาย 73, 136, 137, 172, 179, 185, 186, 206, 514, 517,
528, 529, ปอ.73, 73ก.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

พนักงานประจ�ำสาขาทัว่
ประเทศ, แม่บ้าน,
คนขับรถ
เงินโบนัส 2 ครั ้ง คือ โบนัส
ตามผลประกอบการ
(โบนัสประจ�ำปี ), โบนัส
ตามผลการประเมินการ
ปฏิบตั งิ าน
สวัสดิการงานเลี ้ยง
สังสรรค์พนักงานประจ�ำปี
สวัสดิการตรวจสุขภาพ
ประจ�ำปี
เงินกู้เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
วันหยุดตามประเพณี ไม่
น้ อยกว่า 13 วันต่อปี (อิง
ตามวันหยุดแบงค์ชาติ)
วันหยุดพักผ่อนประจ�ำปี
เมือ่ อายุงานครบ 1 ปี บริ
บูรณ์ ประเภทการลา คือ
การลาป่ วย, การลาเพือ่
คลอดบุตร, การลากิจ, การ
ลาเพือ่ ท�ำหมัน,
การลาเพือ่ สมรส,
การลาเพือ่ ร่วมพิธีศพ

AVAILABLE POSITIONS

COMPANY’S PROFILE

1. Sales Planning (เจ้ าหน้ าที่
วางแผนการตลาด )
2. Sales Planning (เจ้ าหน้ าที่
วางแผนการตลาด )
3. Business information
Analyst Officer (เจ้ าหน้ าที่
วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ)
4. IT Administrative Officer
(เจ้ าหน้ าทีธ่ รุ การระบบงาน
คอมพิวเตอร์ )
5. System Operator
(เจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั กิ ารงาน
คอมพิวเตอร์ )
6. Programmer (โปรแกรมเมอร์)
7. Senior Programmer
(โปรแกรมเมอร์ อาวุโส)
8. System Administrator (เจ้ า
หน้ าทีบ่ ริหารและควบคุม
ระบบคอมพิวเตอร์ )
9. System Engineer
(วิศวกรรมระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
10. IT Auditor (เจ้ าหน้ าทีต่ รวจ
สอบสารสนเทศ)

บริ ษัท อีซี่ บาย จ�ำกัด (มหาชน) (“อีซี่บาย”) จดทะเบียนก่อตังเมื
้ ่อวันที่
30 กันยายน 2539 ภายใต้ ชื่อ บริ ษัท สยาม เอ แอนด์ ซี จ�ำกัด ด้ วยทุนจด
ทะเบียนเริ่ มแรกจ�ำนวน 120 ล้ านบาท ภายใต้ การร่วมทุนระหว่างบริ ษัทชัน้
น�ำของประเทศไทย และบริ ษัท อาคอม จ�ำกัด หนึง่ ในผู้ให้ บริ การธุรกิจสิน
เชื่อเพื่อผู้บริ โภคระดับแนวหน้ าของประเทศญี่ปนุ่ ในวันที่ 1 เมษายน 2548
ได้ ท�ำการแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจ�ำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท อีซี่
บาย จ�ำกัด (มหาชน) อีซี่บายได้ รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วน
บุคคลภายใต้ การก�ำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้ บริ การธุรกิจ
สินเชื่อเพื่อผู้บริ โภค ภายใต้ ชื่อผลิตภัณฑ์ “ยูเมะ พลัส” ประกอบด้ วย สิน
เชื่อเงินสดหมุนเวียน และสินเชื่อผ่อนช�ำระ อีซี่บายมุง่ มัน่ ในการเป็ นผู้น�ำ
สถาบันการเงินที่ดีที่สดุ ของประเทศไทยที่สามารถสร้ างความน่าเชื่อถือ
และสร้ างความพึงพอใจสูงสุดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้ างความสะดวก
สบายทางการเงินแก่ลกู ค้ า คูค่ ้ าบริ ษัทฯ จนท�ำให้ ได้ รับความไว้ วางใจจาก
ลูกค้ ามากกว่า 2 ล้ านรายทัว่ ประเทศ
อีซี่บายน�ำเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม ผ่านแนวคิด
Green Technology Organization เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการ
บริ การแก่ลกู ค้ า เพื่อสร้ างความสะดวก รวดเร็ วผ่านสาขายูเมะ พลัส และ
จุดให้ บริ การร้ านค้ าสมาชิกทัว่ ประเทศ
ด้ วยการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อีซี่บายให้ ความส�ำคัญต่อ
การเตรี ยมความพร้ อมแผนความต่อเนื่องในการด�ำเนินธุรกิจและการรักษา
ความปลอดภัยของข้ อมูล เพื่อสร้ างความมัน่ ใจและให้ ลกู ค้ าได้ เข้ าถึงการ
บริ การที่มีคณ
ุ ภาพสูงสุด ปั จจุบนั อีซี่บายได้ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น
4,500 ล้ านบาท และมีพนักงานมากกว่า 2,500 คน ทัว่ ประเทศ
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11. Internal Auditor (เจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบภายใน)
12. Senior Lawyer (ทนายความ
อาวุโส)
13. Call Center Officer New
Staff (เจ้ าหน้ าทีต่ ดิ ต่อลูกค้ า)
14. Accounting Staff (เจ้ า
หน้ าทีบ่ ญ
ั ชี)
15. Internal Audit Coordinator
(เจ้ าหน้ าทีธ่ รุ การตรวจสอบ
ภายใน)
16. Inbound-Officer (เจ้ าหน้ าที่
งานรับสาย)
17. Consumer Loan Officer (เจ้ าหน้ าทีส่ นิ เชือ่ เพือ่
ผู้บริโภค)
18. Sales Team Officer (เจ้ า
หน้ าทีฝ่ ่ ายขายธุรกิจสินเชือ่
เพือ่ ผู้บริโภค)
19. Key data officer (เจ้ าหน้ าที่
บันทึกข้ อมูล)
20. Card Approve Officer (เจ้ า
หน้ าทีอ่ นุมตั สิ นิ เชือ่ )

