
Zy Movement Foundation is now HIRING !!! 

 

 
We need "Talented Staffs" with a Big Heart to complete our talented team, working to improve 
the quality of life of Children with Movement Disabilities :  
 
POSITIONS :  [Full time position / Contract at least 1 year] 
 
FP1. PROJECT COORDINATOR  [22,000-25,000฿]  Toeic Score 700 & above 
 
FP2. ADMINISTRATOR  [16,500-18,000฿]  Toeic Score 500 & above 
 
The positions open for anyone with coordinating skills and right attitude about persons with 
disabilities, college students are welcome and internships available ! 
 
As a part of our team you must be : 

1. open minded for new working platform, focusing on improving the quality of life of 
children with movement disabilities 

2. able to work individually under tight deadlines, with moderate guide line and supervision 
3. able to give report on your assignment progress at all times, 
4. able to make correspondence in both THAI & ENGLISH relating to the project within 48 

hours (phone call, email, Line, whatsapp and others), 
5. able to work overtime & weekend & abroad (occasionally) 
6. able to organize & attend our fundraising activities  
7. able to communicate both Thai & English in writing, reading & speaking 

 

   

 
 
 



 

 

 
TASKS : Project Coordinator 
 

● coordinate, update progress, conduct information, prepare to organize all projects run 
and collaborated by Zy Movement Foundation 

● draft related letters in both Thai & English to related partners, supporters, project 
participants, suppliers & team and follow up throughout the process 

● coordinate, prepare and manage foundation contents to promote on social media and 
website 

● prepare and update foundation profile to present to related partners and supporters in 
order to promote foundation works and request funding support 

● ensure all tasks are completed and ready to support the onsite projects 
● others related tasks assigned by the project manager and directors 

 
TASKS : Administrator 

● รวบรวม จัดเกบ็ ตรวจสอบ เอกสารสําคญัของมลูนธิฯิ ใหเ้ป็นปัจจบุนั สามารถนํามาใชง้านไดท้นัท ี

● จัดทํา จัดเกบ็ และนําสง่จดหมายตา่งๆ ใหผู้ท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการของมลูนธิฯิ 

● จัดทํารายงานการประชมุ เตรยีมเอกสารการประชมุ นัดหมาย แจง้เตอืนการประชมุกบัคณะกรรมการ 
และผูเ้กี�ยวขอ้ง 

● อพัเดทขอ้มลูโครงการ และการนัดหมายของมลูนธิฯิ ลงปฏทินิ (Google Calendar) และสง่เชญิผู ้
เกี�ยวขอ้ง เพื�อเขา้รว่ม 

● จัดทํา จัดเตรยีมเอกสารการรับเงนิ จา่ยเงนิของมลูนธิฯิ และรวบรวมขอ้มลู เอกสารรายรับรายจา่ย 

เพื�อสง่สํานักงานบญัช ี

● นําสง่ภาษี และประกนัสงัคมทกุเดอืนตามรอบ 

● จัดทํา และ update บญัช ีStock สนิคา้ระดมทนุของมลูนธิฯิ 

● นับกลอ่งรับบรจิาค รวมถงึจัดการดแูลความเรยีบรอ้ย การสั�งผลติ หรอืเปลี�ยนกลอ่งรับบรจิาคที�ชาํรดุ 

ตามนัดหมาย และรายงานขอ้มลูกลอ่งรับบรจิาคใหค้ณะกรรมการรับทราบ 

● งานอื�นๆ ที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการมลูนธิฯิ เพื�อสนับสนุนการดําเนนิงานของมลูนธิฯิ 

 
To submit your application, please complete 2 steps : 

1. Send in a short video introducing yourself in English with education and working 

background to INBOX Facebook : Zy Movement Foundation  ONLY 

2. Fill out the online application form and wait to be scheduled for an interview 

 
For more information, please contact us via INBOX : Zy Movement Foundation  by 31 July 2019. 
(Only shortlisted candidates will be contacted from Zy Movement Foundation for interview set up 
within 48 hours after application received) 

 

-----------Looking forward to having you as a part of our TALENTED TEAM----------- 

 

 

มลูนธิซิายมฟูเมน้ท ์(Zy Movement Foundation) 
238 ลาดพรา้ว ซอย 1 แยก 14, จอมพล, จตจัุกร, กรงุเทพมหานคร, 10900 

 
 


