ประกาศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ที่ 74 /2561
เรื่ อง รับสมัครตาแหน่งหัวหน้ างานสารบรรณและกิจกรรมพิเศษ (เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป 6)
สังกัดฝ่ ายเลขานุการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
----------------------------------โรงพยาบาลจุฬ าลงกรณ์ มี ค วามประสงค์ จ ะรั บ สมัค รบุค ลากร เพื่ อ คัด เลื อ กเข้ า ท างานใน
ตาแหน่งหัวหน้ างานสารบรรณและกิจกรรมพิเศษ (เจ้ าหน้ าที่บริ หารงานทัว่ ไป 6) สังกัดฝ่ ายเลขานุการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 1 อัตรำ อัตรำเงินเดือน ระดับ 6 เริ่มต้ น 23,820 บำท
หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ
บริ หารจัดการวางแผนการดาเนินงาน ในส่วนงานสารบรรณและกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น งาน
ลงทะเบียน รับ-ส่งเอกสารต่างๆ คัดแยกจดหมายผู้บริ หาร จัดทา ส่งคาสัง่ จัดเก็บ ค้ นหา เอกสารคาสั่ง
ประกาศต่างๆ ด้ วยความรอบคอบ ถูกต้ องตามกฎ ระเบียบต่างๆของโรงพยาบาลฯ รับผิดชอบ งานธุรการ
งานบุคลากร งานงบประมาณ และงานพัฒ นาคุณภาพของฝ่ าย วางแผน บริ หารจัดการ งานพิธีการ
กิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาลฯ ในส่วนของภาพรวม รายละเอียดของงาน และทีมงาน ให้ สาเร็ จลุล่วงไป
ด้ วยดี อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ จัด ทาคู่มื อ แผน แนวทางและนโยบายปฏิ บัติที่ เกี่ ย วข้ องกับ พิ ธี ก ารต่างๆ
พัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง และให้ คาปรึกษาแก้ ไขปั ญหาในการปฏิบตั ิงานแก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา พร้ อมทัง้
ประสานงานกับหน่วยงานทังภายในและภายนอกอย่
้
างมีประสิทธิภาพ รวมทังงานอื
้
่นๆที่เกี่ยวข้ อง
คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
1. สาเร็จการศึกษาตังแต่
้ ระดับปริญญาตรี ขึ ้นไป
2. ไม่จากัดเพศ (เพศชายต้ องปลดพันธะทางทหารประจาการมาแล้ วหรื อเป็ นทหารกองหนุน)
3. อายุตงแต่
ั ้ 35 ปี ขึ ้นไป
4. มีประสบการณ์ การทางานในสภากาชาดไทย ด้ านงานเลขานุการหรื องานบริ หารทัว่ ไป หรื อ
งานอื่นที่เกี่ยวข้ อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
5. มีความรู้ด้านกฎ ระเบียบงานสารบรรณ ระเบียบต่างๆของสภากาชาดไทย
6. มีความรู้ด้านงานพิธีการต่างๆ
7. มีทักษะการบริ หารกิจกรรมหน้ างาน (Event Management Skill) มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
สามารถแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
8. มีความเป็ นผู้นา และมีบคุ ลิกภาพและมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
9. มีทกั ษะในการติดต่อสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ
10. มีทกั ษะด้ านการบริหารทีมงาน

11. หากเป็ นเจ้ าหน้ าที่สภากาชาดไทย
 ต้ องดารงตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่ไม่ต่ากว่า ระดับ 5 ในกรณี ระดับ 5 ต้ องดารงตาแหน่ง
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้ องปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับงานเลขานุการ หรื องานบริ หาร
ทัว่ ไป หรื องานอื่นที่เกี่ยวข้ องมาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี
กำรติดต่ อยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทังหมดผ่
้
านhttp://www.chulalongkornhospital.go.th/hrjob
หรื อติดต่อยื่นใบสมัครและกรอกใบสมัครด้ วยตนเองที่ฝ่ายบริ หารทรัพยากรบุคคล ตึกอานวยการ ชันล่
้ าง
ตั ้ง แต่ บั ด นี ้ถึ ง วั น ที่ 31 ตุ ล ำคม 2561 ระหว่ ำงเวลำ 8.30 น.–16.30 น. โทรศัพ ท์ 0-2256-4408,
0-2256-5048
เอกสำรที่ต้องนำมำยื่นในกำรสมัครงำน
เอกสารต้ นฉบับและต้ องถ่ายสาเนา แล้ วรับรองเอกสารถูกต้ อง ถ้ าเอกสารต่าง ๆ มีรอย ขูด
ขีด ลบ แก้ ไข หรื อ ชื่อนามสกุล วัน เดือน ปี เกิด ไม่ตรงกันจะถือว่าเป็ นเอกสารที่ใช้ ไม่ได้
1. รูปถ่ายหน้ าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 รูป(ถ่ายมาแล้ วไม่เกิน
6 เดือน)
2. ทะเบียนบ้ าน บัตรประจาตัวประชาชน
3. ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา ใบแสดงผลการเรี ยน หรื อใบอนุมตั จิ ากสภามหาวิทยาลัยฯ
4. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และใบทะเบียนสมรส ฯลฯ
5. หนังสือรับรองจากผู้บงั คับบัญชาอนุญาตให้ มาสมัครสอบ(กรณีเป็ นเจ้ าหน้ าที่สภากาชาดไทย)
6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 150.-บาท

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

