HABITAT FOR HUMANITY THAILAND/มูลนิธิที่อยูอ่ าศัย ประเทศไทย
มูลนิ ธิที่อยูอ่ าศัย ประเทศไทย เป็ นมูลนิ ธิที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชี วิตของคนไทยผ่าน
การสร้างบ้านและพัฒนาชุมชน โดยร่ วมกับพันธมิตรที่มีความมุ่งหมายเดียวกันที่จะนาการพัฒนาแบบองค์รวมและสร้างความ
ยัง่ ยืนอันเกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงในเชิ งบวกที่ ส่งผลในระยะยาว เราเชื่ อว่าการให้ผูด้ ้อยโอกาสได้มีบา้ นและที่ อยู่อาศัยที่ ดี
เป็ นองค์ประกอบที่ มีผลสื บเนื่ องไปยังการพัฒนาในด้านอื่น เช่นเพิ่มพูนรายได้ของครอบครั ว เอื้ อต่อการศึ กษาของเยาวชน
สร้างเสริ มสุขอนามัย และนาให้เกิดการบูรณาการทางสังคม ปั จจุบนั เราดาเนินงานมาแล้วในพื้นที่ 42 จังหวัด ได้สร้าง ซ่อมแซม
และฟื้ นฟูบา้ นมากกว่า 11,500 หลังในประเทศไทย และได้ช่วยเหลือคนให้มีที่อยูอ่ าศัยมากกว่า 46,000 คน หากคุณมีวิสัยทัศน์
เดี ย วกัน กับ เราและมี ค วามปรารถนาที่ จ ะร่ ว มกันทาพัน ธกิ จ ในการขจัด ปั ญ หาด้านที่ อยู่อาศัยที่ เสื่ อมโทรมให้หมดไปจาก
สังคมไทย โดยการช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสนั้น เข้ามาร่ วมงานกับเราได้ในตาแหน่งดังนี้ :

เจ้ าหน้ าที่ ( งานก่ อสร้ าง/พัฒนาชุมชน )
ประจาทีส่ านักงานภาคกลาง(จังหวัดปทุมธานี)
คุณสมบัติ : มีความสามารถในการดูแล ควบคุมงานก่อสร้ าง
ความรับผิดชอบ :
1. จัดทาเอกสารเจ้ าของบ้ าน เขียนโครงการนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิการสร้ าง หรื อซ่อมแซมบ้ าน
2. ลงพื ้นที่ ดูแลอาสาสมัครในการสร้ างหรื อซ่อมแซมบ้ าน ติดตามเจ้ าของบ้ าน และชาวบ้ านให้ มาลงแรงใน
การก่อสร้ างบ้ านทุกครัง้
3. จัดเตรี ยมแผนงานการก่อสร้ าง / ซ่อมแซมบ้ านตามโครงการที่กาหนด
4. ควบคุม/ประสานงาน/แก้ ไขปั ญหากับผู้รับเหมาที่ได้ รับงานจากมูลนิธิฯ เพื่อให้ งานก่อสร้ างเป็ นไปตามแบบ
และงบประมาณที่กาหนด
5. ให้ ความรู้ / คาปรึกษา เกี่ยวกับการสร้ างบ้ านแก่ ชุมชน / เจ้ าของบ้ าน / อาสาสมัคร
6. ติดตามเก็บเงินชาระคืนจากเจ้ าของบ้ าน ตลอดทังต้
้ องประสานข้ อขัดแย้ ง / อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ ้นจาก
เจ้ าของบ้ าน และชุมชน
7. ลงพื ้นที่สารวจ และหาข้ อมูลความต้ องการบ้ านจากชุมชน หรื อจากผู้ให้ การสนับสนุน โดยประสานงานกับ
หน่วยงานท้ องถิ่น (เช่น กานัน / ผู้ใหญ่บ้าน / อบต.)

คุณสมบัติ
 เพศชาย
 อายุ 20-35 ปี
 วุฒิ ปวส. / ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้ องกับงานก่อสร้ าง
 มีประสบการณ์ในการทางาน 0-3 ปี ขึ ้นไป
 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรู้ด้านชุมชน และมีความคล่องตัวในการลงชุมชน
 มีความละเอียดรอบครอบ มีความอดทน และมีความสามารถในการเรี ยนรู้สิ่งใหม่ๆ
 สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
 สามารถใช้ Program Microsoft Office ได้
 มีทกั ษะในการใช้ Internet โดยเฉพาะการรับส่ง E-Mail
 มีทศั นคติที่ดีตอ่ องค์กร ต่อการทางาน และสามารถบริหารทีมงานได้
สนใจส่งประวัติสว่ นตัวและเอกสารประกอบมาได้ ที่ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล thanyaratl@habitatthailand.org
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่เบอร์ โทรศัพท์ 0-2664 0644 ต่อ 1601 หรื อ 081-888-1631
ประวัติผ้ สู มัครทุกท่ านจะถูกเก็บเป็ นความลับ
ระดับตาแหน่งงาน

เจ้ าหน้ าที่ (Officer)

อายุงาน

0-3 ปี ขึ ้นไป

ระดับการศึกษา

วุฒิ ปวส. / ปริ ญญาตรี สาขาทีเ่ กี่ยวข้ องกับงานก่อสร้ าง

ประเภทธุรกิจ

องค์กรไม่แสวงหาผลกาไร

ประเภทงาน

ลงพื ้นที่ชมุ ชนเพื่อคัดเลือกเจ้ าของบ้ าน

สถานที่ทางาน

สานักงานภาคตะวันออก(จังหวัดระยอง )

เงินเดือน

12,000-18,000 บาท

ประเภทการจ้ างงาน

งานเต็มเวลา, งานประจา

สวัสดิการ

ทางานสัปดาห์ละ 5 วัน, วันพักผ่อนประจาปี , ประกันสังคม, ยูนิฟอร์ ม, ประกันกลุม่ , อื่นๆ

ปิ ดรับสมัคร

วันที่ 15 มกราคม 2562

