
ประกาศรับสมคัร 

เจ้าหน้าที�ความปลอดภัยวชิาชีพ 

 บริษทัโฮยา ออปติคส์ ( ประเทศไทย ) จาํกดั  ตั�งอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลาํพูน เป็นบริษทัฯ 
ผูผ้ลิตและส่งออกเลนส์ไปยงัประเทศตา่ง ๆ กวา่ 20 ประเทศทั4วโลก เป็นบริษทัฯ ที4มีการพฒันาเติบโตอยา่งรวดเร็ว มีความ
ประสงคที์4จะรับสมคัรพนกังานในตาํแหน่ง “เจา้หนา้ที4ความปลอดภยัวชิาชีพ” 
 

อตัรา 

2  อตัรา 
 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

- ปริญญาตรี สาขาความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
- เพศหญิง / เพศชาย 
- อาย ุ20 ปีขึ�นไป และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ 
- มุ่งมั4น, ตั�งใจในการทาํงาน  
- มีความรับผิดชอบและมีความเป็นผูน้าํ 
- สามารถสื4อสารภาษาภาษาองักฤษไดดี้ 
- ใชโ้ปรแกรม Microsoft Office พื�นฐานไดดี้ 

 

รายละเอยีดของงาน 

- ดูแลความเรียบร้อยในงานดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัภายในโรงงาน 
- ติดตามการดาํเนินกิจกรรมดา้นความปลอดภยัฯ ของส่วนงานที4เกี4ยวขอ้ง 
- ส่งเสริมและรณรงคกิ์จกรรมดา้นความปลอดภยัฯ ภายในโรงงาน 
- ร่วมดาํเนินการกบักลุ่ม คปอ. เพื4อรณรงคแ์ละดาํเนินกิจกรรมดา้นความปลอดภยัฯ ภายในโรงงาน 

 

สวสัดิการ 

- เงินเดือน, ประกนัสังคม, ค่าอาหาร, ค่าเดินทาง, ค่าล่วงเวลา, เบี� ยขยนั, โบนัสประจาํปี, ชุดยูนิฟอร์ม, กองทุน
สาํรองเลี�ยงชีพและประกนัสุขภาพ 

 

  

 

 

  HOYA OPTICS (THAILAND) LTD. 

ส่ง Resume พร้อมรูปถ่ายที� 

ekachai.kawilo@hoya.com 

หรือ 

สอบถามข้อมูลเพิ�มเติม 

053-552413-6 ต่อ 1117 



SAFETY OFFICER 

Hoya optics (Thailand) company limited located in northern region industrial estate, Lamphun. 

Company is well known about Lens (such as camera lens) and exporter of lens and optical 

devices to more than 20 countries in the world. Company is continuous development and 

repaid growth. Company Purpose to recruitment position “Safety Officer   2 position” 

Qualification: 

• Bachelor Degree in Occupational Health and Safety 

• Gender : Male / Female 

• Age 20 -28 years  old 

• Performance oriented and work well under pressure  

• Responsibility and leadership 

• Good command in English 

• Ability to use software such as Microsoft Office, other 

Responsibilities: 

• Control and lead occupational health and safety activities in factory 

• Follow up activities about occupational health and safety in Company and report to 

management 

• Support campaign and activity occupational health and safety in factory 

• Coordinate and work with safety committee group for operations activity in factory 

Welfare: 

• Salary  

• Diligence 

• Uniform 

• Life insurance 

• Annual health check  

• Bonus  

• Provident fund 

 

Please submit your resume with recent photo, Transcript, Certificate, or related 

document. >>> E-mail: Ekachai.kawilo@hoya.com <<< 

>>> Contract us: 053-552413-6 ex. 1117<<< 
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Qualification: 

• Bachelor degree in Occupational Health and Safety

• Gender : Male / Female 

• Age 20 -28 years  old 

• Performance oriented and work well under pressure

• Responsibility and leadership

• Good command in English

• Ability to use software such as Microsoft Office, other

Responsibilities: 

• Control and lead occupational 

• Follow up activities about 

• Support campaign and activi

• Coordinate and work with safety committee group for operations 

HOYA OPTIC (THAILAND) LTD. 
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SAFETY OFFICER

Occupational Health and Safety 

 

Performance oriented and work well under pressure  

leadership 

English 

Ability to use software such as Microsoft Office, other 

cupational health and safety activities in factory 

Follow up activities about occupational health and safety in company report to management

Support campaign and activities occupational health and safety in factory

and work with safety committee group for operations activities in 
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SAFETY OFFICER

in company report to management 

in factory 

activities in factory  

Welfare: 

 Salary  

 Diligence 

 Uniform 

 Life insurance 

 Annual health check  

 Bonus  

 Provident fund 

 

6 6 6 6 ตอ ตอ ตอ ตอ 1117111711171117    

kawilo@hoya.com 

nntt  pphhoottoo,,  

mmeenntt<<<<  

iiirrreeeddd!!!   

SAFETY OFFICER 


	Safety Officer_Thai
	Safety Officer_Eng

