
ตัวอยางตำแหนงงาน

รายละเอียดงาน

• Candidate has at least 5+ years experienced in wireless telecommunication project
management who can support multiple projects at the same time. 
• Have some wireless telecommunication technical skill and knowledge would be advantage. 
• Establishes project tracking and maintains project schedules. 
• Establishes project budget and manage the budget of each project. 
• Need to work directly with clients, sale dept. and high management. 
• Need to manage several team leaders and manage resource to implement the projects 
• Helped establish policies and procedures within the telecom engineering dept. to streamline
workflow from project conception to completion as well as provide accurate resource allocation
data for the entire telecom dept. on all projects. 
• Organizes project activities that may require interdepartmental meetings and communication
ensuring completion of the program/project on schedule and within budget constraints 
• Directs the activities of project support staff and sub-contractors and is responsible for
ensuring appropriate resources are allocated and maintained to facilitate the successful
completion of the project

คุณสมบัติผูสมัคร

1. Age 35 to 45 years old Bachelor's degree in Electrical, Electronic, Telecommunication
Engineering Technology or related field

2. Minimum 5 years of experience in project management and years in 3G/4G Roll out activity or
any wireless telecommunication.

บริษัท แอร คอนเนค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ดูรายละเอียดบริษัท

10 ก.พ. 64

Project Manager (TE)

สถานท่ีปฏิบัติงาน เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน N/A

อัตรา 1

รับเฉพาะใบสมัครภาษาอังกฤษเทานั้น
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3. Knowledge in the areas of resentment management Project team director
4. Good command in English.

สวัสดิการ

ดูขอมูลสวัสดิการท้ังหมด

วิธีการสมัคร

สมัครผาน Jobthai  
สงใบสมัครมาทาง Email

ติดตอ

คุณอัญญริณญ
บริษัท แอร คอนเนค เอ็นจิเนียร่ิง (ประเทศไทย) จํากัด
61/71 ทวีมิตร ซอย 8 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กทม.10310
โทรศัพท : 090-990-4117
อีเมล : hrairconnect_10@trustmail.jobthai.com (อีเมลน้ีใชสําหรับการติดตอและสมัครงาน)
แฟกซ : 02-643-09634
เว็บไซต : http://www.airconnect-e.com

 LINE ID: @600ceynk

สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

วิธีการเดินทาง

เดินทางดวย MRT ลงสถานีพระราม 9 
หรือรถเมล สาย 137,168,179,171, ปอ.พ.4, ปอ.พ.25
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