Date: 13 / 09 / 2019
Promenada Shopping Mall, Chiang Mai, the shopping center which located in Chiang Mai with provide
unique activities, cinema, merchandising of fashion, retails distributer and restaurant. We are looking for
the dynamic partner to be work and achievements with Promenada shopping center.

Job Vacancy
1. Finance staff (Accounting Department)

1

Position

Responsibility:
- To conduct the finance and account works in part of Account Receivable.
- To check and complete invoice, receipt and other related bill to the customer after
payments.
- Monitoring and reporting the summary of aging of account receivable.
- Controlling the company petty cash and daily petty cash report.
Qualification:
- Male or Female, Thai Nationality, Age between 24 – 35 years old.
- Holding the bachelor’s degree in Accounting.
- Minimum of 2 years experiences in finance or accountant task.
- Able to use program in accountant such as Express.
- Good in MS Office suit especially Excel.
- Interpersonal skills with good relationship.

2. Sale Advisor
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Positions

Responsibility:
- Greet and welcome with delight services to the customer of retailer shop in shopping mall.
- Advised the products to the customer with cheerful.
- Preparing and checking the products in a shop with perfect, tidy and clean.
- Complete sale report in daily and monthly.
Qualification:
- Male or Female, Thai Nationality, age 20 - 35 years old.
- Certificate or Diploma degree or higher in every fields.
- Experience in sale will be advantage.
- Good personality with patience to any pressure.
- Flexible working time and able to work on shopping mall clock.

Please send your Resume or C.V. to: hr@promenadachiangmai.com

ECC Chiang Mai Project 1 Ltd., 192-193 Moo 2, Tumbon Tasala, Amphur Muaeng, Chiang Mai, Thailand 50000
Tel: +66 53 107-888, Fax: +66 53 107-865 www.promenadachiangmai.com

ศูนย์การค้ าพรอมเมนาดาช้ อปปิ ง้ มอลล์เชียงใหม่ เป็ นแหล่งศูนย์รวมความบันเทิงระดับสากล ซึ่งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
พรอมเมนาดามีกิจกรรมต่างๆมากมายที่เป็ นเอกลักษณ์ ได้ แก่ โรงภาพยนตร์ , ร้ านค้ าและสินค้ าแฟชัน่ , ร้ านอาหารชันน
้ า เป็ นต้ น
เรากาลังมองหาผู้ร่วมงานที่มีพลังความมุ่งมัน่ ต่อความสาเร็ จในอาชีพ และพร้ อมที่จะสร้ างความสาเร็ จไปพร้ อมกันกับศูนย์การค้ า
พรอมเมนาดา

ตาแหน่งงานว่าง
1. เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชีการเงิน (แผนกบัญชี)
1 อัตรา
หน้ าที่และความรับผิดชอบ:
- ปฎิบตั ิหน้ าที่ด้านการเงินในส่วนของการรับชาระเงินจากลูกหนี ้
- ตรวจสอบความถูกต้ องเรี ยบร้ อย สาหรับการออกเอกสารทางการเงินต่างๆ อาทิเช่น ใบแจ้ งหนี ้, ใบกากับภาษี ,
ใบเสร็ จรับเงิน, ใบหักภาษี ณ ที่จา่ ย หลังจากได้ รับชาระจากลูกหนี ้ครบถ้ วนถูกต้ อง
- รายงานความเคลือ่ นไหวของบัญชีด้านลูกหนี ้
- กากับดูแลเงินสดย่อยของบริ ษัท
คุณสมบัติ:
- เพศชายหรื อหญิง, สัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 24 ปี ถึง 35 ปี
- สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี
- ผ่านประสบการทางานด้ านบัญชี หรื อด้ านการเงิน อย่างน้ อย 2 ปี
- สามารถใช้ โปรแกรมบัญชีสาเร็ จรูป เช่น Express ได้
- สามารถใช้ งาน MS Office โดยเฉพาะ Excel ได้ ดี
- บุคลิกเข้ ากับผู้อื่นได้ ดี มีทศั นคติในการทางานที่ดี
2. เจ้ าหน้ าที่แนะนาสินค้ า (แผนกร้ านค้ าปลีก)
2 อัตรา
หน้ าที่และความรับผิดชอบ:
- ให้ การต้ อนรับเป็ นอย่างดีทสี่ ดุ ต่อลูกค้ าที่สนใจสินค้ าของร้ านค้ าปลีก
- ให้ คาแนะนาในตัวสินค้ า นาเสนอและปิ ดการขายสินค้ า
- ตรวจสอบและจัดเรี ยงสินค้ าในร้ านให้ อยูใ่ นลักษณะที่สวยงามและพร้ อมขาย
- จัดทารายงานการขายประจาวัน ส่งให้ ผ้ บู งั คับบัญชา
คุณสมบัติ:
- เพศชายหรื อหญิง, สัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 20 ปี ถึง 35 ปี
- สาเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร หรื อระดับสูงกว่า
- มีประสบการงานขายสินค้ า จะได้ รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
- มีบคุ ลิกดี สามารถแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าได้ และสามารถรับการกดดันจากลูกค้ าได้ ดี
- สามารถทางานตามเวลาของศูนย์การค้ าได้
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