บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จํากัด
ึ ษาฝึ กงาน
ประกาศรับสมัครพนักงานและนักศก
แผนก MIS (Management Information System)
บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จํากัด ได ้ก่อตัง4 ขึน
4 เมือ
7 ปลายปี พ.ศ.
2536 เพือ
7 ประกอบธุรกิจด ้านอาหารและเครือ
7 งดืม
7 ให ้บริการกาแฟคุณภาพสูง และ
อาหารนานาชนิด โดยมีวส
ิ ัยทัศ น์ เราจะเป็ นผู ้นํ าธุรกิจร ้านกาแฟและอาหารใน
ี ด ้วยการสร ้าง พัฒนา และรักษาคุณค่า แก่ลก
ภูมภ
ิ าคเอเชย
ู ค ้า คูค
่ ้า เพือ
7 นร่วมงาน
สังคมและองค์กร ในรูปแบบทีบ
7 ริษัทฯ บริหารงานเอง รวมถึงร ้านแฟรนไชส์ทัง4 ใน
ประเทศและต่างประเทศ จนกล่าวได ้ว่า “แบล็คแคนยอน” เป็ นธุรกิจคนไทยราย
แรก ทีบ
7 ก
ุ เบิกธุรกิจร ้านกาแฟ จนกลายเป็ นตํานานของธุรกิจ
ปั จ จุบัน “แบล็ ค แคนยอน”
ขยายธุร กิจ อย่า งมั7 นคง มีทํ า เลที7ตั ง4 ทั ง4 ใน
ศูนย์การค ้า ซุปเปอร์สโตร์ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย สถานีบริการนํ4 ามัน ศูนย์การ
ประชุม และท่าอากาศยานขนาดใหญ่ทั7วประเทศ นอกจากนี4 ยังขยายสาขาไปใน
ี อินโดนีเซย
ี สหภาพพม่า กัมพูชา ลาว และ
ต่างประเทศ อาทิ สงิ คโปร์ มาเลเซย
ฟิ ลป
ิ ปิ นส์
ื7 เสย
ี งมากทีส
ผลิตภัณฑ์ท ส
ี7 ร ้างชอ
7 ด
ุ คือ เมนูกาแฟคุณภาพ และรสชาติท ด
ี7 ี
เยี7ย ม ด ้วยความเอาใจใส่ใ นทุก ขัน
4 ตอนการผลิต การควบคุม คุณ ภาพที7เ ข ้มงวด
และการให ้บริการทีม
7 ม
ี าตรฐาน ทํ าให ้ “แบล็คแคนยอน” สามารถครองใจคนรัก
กาแฟได ้จนถึงทุกวันนี4

เนือ
7 งด ้วยแผนก MIS (Management Information System)
บริษัท
แบล็ ค แคนยอน (ประเทศไทย) จํ ากัด มีค วามต ้องการรั บสมัค รนั กศึกษาฝึ กงาน
จํานวน 2 อัตรา และรับสมัครพนักงานประจําตําแหน่ง Web Developer จํานวน 2
อัตรา เพื7อร่วมเป็ นส่วนหนึง7 ในการพั ฒนาโครงการ Restaurant Full Service
System และโครงการวิจัยทางด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆของบริษัท

หากคุณเป็ นคนทีช
7 อบพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ และอยากแสดงฝี มือในการร่วม
4 นํ าของประเทศ ต ้องการเรียนรู ้การทํางาน
พัฒนา Web Application ในบริษัทชัน
และต ้องการโอกาสในการพัฒนาฝี มือทางด ้านการพัฒนา Software พลาดไม่ได ้
สําหรับการร่วมงานกับเรา

ึ ษาฝึ กงานมีดังนี4
ลักษณะของงานสําหรับนักศก
1. ศึกษาและดูแลระบบต่างๆใน Restaurant Full Service System ตามที7
ได ้รับมอบหมายจากหัวหน ้างาน
2. คียข
์ ้อมูลทีส
7 าํ คัญเข ้าในระบบตามทีไ7 ด ้รับมอบหมายจากหัวหน ้างาน
3. Support ร ้านสาขาต่างๆของแบล็คแคนยอนด ้วยระบบ Remote Support
System

ึ ษาฝึ กงาน
คุณสมบัตข
ิ องนักศก
1. กํา ลังศึกษาอยู่ในคณะวิท ยาศาสตร์ ภาควิชาวิท ยาการคอมพิวเตอร์ หรือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาใกล ้เคียง
ื7 สต
ั ย์ มีความตัง4 ใจและมุง่ มั7นในการทํางานสูง
2. เป็ นคนดี มีคณ
ุ ธรรม ซอ
3. เกรดไม่ตํา7 กว่า 2.50
4. ใช ้เวลาส่ ว นใหญ่ ใ นการออนไลน์ อ ิน เตอร์ เ น็ ต ชื7น ชอบการทํ า งานบน
้
คอมพิวเตอร์และใชงานเว็
บไซต์ได ้อย่างคล่องแคล่ว
5. มีความคิดสร ้างสรรค์ กล ้าแสดงออก กล ้าแสดงความคิดเห็น
6. มีความละเอียดรอบคอบ และมีความอดทนในการทํางานสูง
7. สามารถทํางานเป็ นทีมได ้
8. หากมีความสามารถในการพัฒนา Web Application จะได ้รับการพิจารณา
เป็ นพิเศษ

ลักษณะของงานสําหรับพนักงานประจําตําแหน่ง Web Developer มีดงั นี4
1. ศึกษาการพัฒนา Web Application จาก Senior Programmer ของทาง
้
บริษั ท เพื7อ สามารถนํ าความรู ้ที7ไ ด ้มาใชในการออกแบบและพั
ฒ นา Web
Application บางสว่ นในโครงการ Restaurant Full Service System และ
โครงการวิจั ย ทางด ้านเทคโนโลยีส ารสนเทศต่า งๆของบริษั ท ด ้วยภาษา
C#, ASP.NET, JavaScript, และ SQL เป็ นต ้น
2. ตรวจสอบข ้อมูลทีส
7 าํ คัญในระบบตามทีไ7 ด ้รับมอบหมายจากหัวหน ้างาน
3. Support ร ้านสาขาต่างๆของแบล็คแคนยอนด ้วยระบบ Remote Support
System
4. เดินทางไปติดตัง4 ระบบต่างๆทีร7 ้านสาขาของแบล็คแคนยอน

คุณสมบัตข
ิ องพนักงานประจําตําแหน่ง Web Developer
1. จบการศึ ก ษ าปริ ญ ญ าต รี จ ากคณ ะ วิท ยาศาสต ร์ ภาค วิ ช าวิ ท ย าการ
คอมพิวเตอร์ หรือคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ
สาขาใกล ้เคียง
2. เกรดไม่ตํา7 กว่า 2.50
3. สามารถออกแบบเว็บโดยใช ้ Adobe Dreamweaver หรือเขียนภาษา
Html5 , CSS ได ้ โดยจะต ้องเคยมีผ ลงานในการออกแบบเว็บด ้วยฝี มือ
ตนเองอย่างน ้อย 1 เว็บไซต์ และถ ้าเคยพัฒนา Web Application ด ้วย
ภาษา C#, ASP.NET และ JavaScript จะได ้รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
้
4. สามารถใชโปรแกรม
Graphic
Photoshop,
Illustrator
ได ้อย่า ง
คล่องแคล่ว
้ ทความ
5. มีหั ว ศิล ป์ ในการออกแบบกราฟิ ก จั ด Layout ที7จ ะนํ า เสนอให บ
น่าสนใจ
้
่ ว นใหญ่ ใ นการออนไลน์ อ ิน เตอร์ เ น็ ต ช ื7น ชอบการทํ า งานบน
6. ใช เวลาส
้
คอมพิวเตอร์และใชงานเว็
บไซต์ได ้อย่างคล่องแคล่ว
7. มีความคิดสร ้างสรรค์ กล ้าแสดงออก กล ้าแสดงความคิดเห็น
ื7 สัตย์ มีความตัง4 ใจและมุ่งมั7นในการทํ างานสูง มี
8. เป็ นคนดี มีคุณ ธรรม ซ อ
ั พันธ์ด ี
บุคลิกและมนุษยสม
9. มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทนในการทํางานสูง และสามารถทํางาน
เป็ นทีมได ้
*จําเป็ นต ้องแนบ Portfolio ทีม
7 ผ
ี ลงานออกแบบทีม
7 จ
ี ํานวนเพียงพอสําหรับการ
พิจารณาสไตล์งาน ประกอบการสมัคร

สนใจสามารถติดต่อและสมัครได ้ที7

โทร 02-376-0014-8 ต่อ 1500, 1501 และ 1503
ติดต่อได ้ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00 น. – 17:00 น.
E-Mail : nattapong@blackcanyonthai.com

www.blackcanyoncoffee.com

