
 
 

HABITAT FOR HUMANITY THAILAND/มูลนิธิท่ีอยูอ่าศยั ประเทศไทย 

มูลนิธิท่ีอยู่อาศยั ประเทศไทย  เป็นมูลนิธิท่ีก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2541 เพ่ือมุ่งพฒันาคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่าน       
การสร้างบา้นและพฒันาชุมชน โดยร่วมกบัพนัธมิตรท่ีมีความมุ่งหมายเดียวกนัท่ีจะน าการพฒันาแบบองคร์วมและสร้างความ
ยัง่ยืนอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงในเชิงบวกท่ีส่งผลในระยะยาว เราเช่ือว่าการให้ผูด้ ้อยโอกาสได้มีบา้นและท่ีอยู่อาศัยท่ีดี                
เป็นองค์ประกอบท่ีมีผลสืบเน่ืองไปยงัการพฒันาในดา้นอ่ืน เช่นเพ่ิมพูนรายไดข้องครอบครัว เอ้ือต่อการศึกษาของเยาวชน          
สร้างเสริมสุขอนามยั และน าใหเ้กิดการบูรณาการทางสงัคม ปัจจุบนัเราด าเนินงานมาแลว้ในพ้ืนท่ี 42 จงัหวดั ไดส้ร้าง ซ่อมแซม
และฟ้ืนฟบูา้นมากกวา่ 11,500 หลงัในประเทศไทย และไดช่้วยเหลือคนให้มีท่ีอยูอ่าศยัมากกวา่ 46,000 คน หากคุณมีวิสัยทศัน์
เดียวกันกับเราและมีความปรารถนาท่ีจะร่วมกันท าพนัธกิจในการขจัดปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยท่ีเส่ือมโทรมให้หมดไปจาก
สงัคมไทย โดยการช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสนั้น เขา้มาร่วมงานกบัเราไดใ้นต าแหน่งดงัน้ี : 

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่ือสารองค์กร / Communications Officer  

Job Responsibilities: 

 จดัท ำและพฒันำข้อมลูใน Social Media ของมลูนิธิฯ ทัง้ online และ offline เช่น Website , Facebook, Instagram 

เป็นต้น / Content creation and management for all online, offline and social media platforms 

 รวบรวมและจดักำรฐำนข้อมลูกำรติดต่อ ผู้บริจำค อำสำสมคัร และผู้ เข้ำร่วมกิจกรรม / Consolidate and manage 

all contact data bases for donors, volunteers and event participants 

 จดัท ำสือ่ตำ่งๆ เพื่อรวบรวมภำพกิจกรรมของมลูนิธิฯ / Create multi-media data base of HFHT events / activities 

 ติดต่อประสำนงำนกบัองค์กร และบคุคลภำยนอกตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ / Contact with the 

organization And outsiders as assigned effectively 

 จดัท ำสือ่ประชำสมัพนัธ์ของมลูนิธิฯ เช่น เอกสำรประชำสมัพนัธ์ แผน่ป้ำย สนิค้ำที่ระลกึเป็นต้น เพื่อใช้ประชำสมัพนัธ์

ไปยงักลุม่เป้ำหมำยที่สนใจเข้ำร่วมโครงกำรตำ่งๆ ของมลูนิธิฯ / Handle HFHT publication by creating brochure, 

leaflet, signage, souvenir gifts, etc.  

 จัดท ำ (ร่วมกับฝ่ำยโครงกำรและกำรให้ข้อมูลฝ่ำยพัฒนำแหล่งทุน) และกำรเผยแพร่ของสิ่งพิมพ์ทัง้หมด (เช่น 

หนงัสือพิมพ์ ประชำสมัพนัธ์งำนกิจกรรม เป็นต้น / Responsible to creating (with Program and RD providing 

information) and dissemination of all publications (e.g. newsletters, event announcements, beneficiary 

updates, etc.) 

 ออกแบบสนิค้ำของ HFHT / Design for HFHT merchandize  
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Job Qualifications: 

 Bachelor’s Degree in marketing or communication or relevant 

 Male/Female, age 22-25 

 0-2 years experience in administrative work would be advantaged 

 Good in computer literacy, excel, MS Word, power point, Microsoft project etc. 

 Strong command of written and spoken in English is a MUST 

 Good interpersonal & communications skills, details-oriented and able to work under high pressure 

 Be able to travel up country and work on field 

 
สนใจสง่ประวตัิสว่นตวัและเอกสำรประกอบมำได้ที่ ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล thanyaratl@habitatthailand.org   
ติดตอ่สอบถำมเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศพัท์ 0-2664 0644 ตอ่ 1601 หรือ 081-888-1631  
ประวัติผู้สมัครทุกท่านจะถกูเก็บเป็นความลับ 
 

ระดับต ำแหน่งงำน เจ้ำหน้ำท่ี (Officer) 
อำยุงำน  0-2 ปี 
ระดับกำรศึกษำ ปริญญำตรี  
ประเภทธุรกิจ  องค์กรไมแ่สวงหำผลก ำไร 
ประเภทงำน  ส่ือสำรองค์กร / ประชำสมัพนัธ์ 
สถำนที่ท ำงำน  ส ำนกังำนใหญ่(สขุมุวิท 21 อโศก) 
เงนิเดือน  ตำมตกลงกนั 
ประเภทกำรจ้ำงงำน งำนเตม็เวลำ, งำนประจ ำ 
สวัสดกิำร  ท ำงำนสปัดำห์ละ 5 วนั, วนัพกัผอ่นประจ ำปี, ประกนัสงัคม, ยนูิฟอร์ม, ประกนักลุม่, อื่นๆ 

ปิดรับสมัคร  วันที่ 15 สิงหำคม 2562 
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