ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ที่ 5 /2564
เรื่อง รับสมัครตาแหน่ง เจ้ าหน้ าที่บริ หารงานทัว่ ไป ระดับ 3-5
สังกัด งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
----------------------------------โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ าทางานเป็ นบุคลากร
ประจาใน ตาแหน่ง เจ้ าหน้ าที่บริ หารงานทั่วไป ระดับ 3-5 สังกัด งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 1 อัตรำ รำยได้ รวมต่ อเดือนเริ่มต้ น15,060.-บำท และรำยได้ อ่ นื ๆเพิ่มเติม
หน้ ำที่ควำมรั บ ผิดชอบ ปฏิบัติห น้ าที่ จัดท าแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบความถูกต้ องว่าด้ วยการ

ด าเนิ น การเผยแพร่ ข้ อมู ล ข่ า วสารภายนอกโรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ ทั ้ง ในรู ป แบบสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ประสานงานกับสื่อมวลชน งานต้ อนรับผู้มาศึกษาดูงาน ถ่ายภาพกิจกรรมในโอกาสต่างๆ บริ การ
ติดต่อสอบถามข้ อมูล จัดเตรี ยมเอกสาร ห้ องประชุม การจัดอบรม สัมมนา รายงานการประชุม รวมไปถึงการ
แนะนาขัน้ ตอนการบริ การตรวจ โรค อานวยความสะดวกแก่ผ้ ูมีอุปการคุณของ ฝ่ ายฯ ในด้ านการสื่อสารสร้ าง
ความสัม พัน ธ์ กับ องค์ กรภายนอก การจัด กิจกรรมพิ เศษในวาระต่ าง ๆ ตลอดทั ง้ ผลสรุ ปการด าเนินการใน
ภาพรวมตามพันธกิจของฝ่ ายฯ อีกทัง้ แนะน า ชีแ้ จง รายละเอียดเนือ้ งานและโครงการต่าง ๆ ควบคุมและดูแล
การผลิตสื่อและข้ อมูลองค์กร ข่าวสารสุขภาพช่องทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย อินโฟกราฟฟิ ก
รวมถึงการเชื่อมโยงการผลิตสื่อวีดิทัศน์ เพื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ทัง้ ภายนอกและภายในองค์กร และ
ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องและได้ รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. วุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท ทางด้ านสังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน อักษรศาสตร์
ศิลปศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2. ไม่จากัดเพศ (สาหรับเพศชายต้ องปลดพันธะทางทหารประจาการมาแล้ วหรือเป็ นทหารกองหนุน)
3. อายุ 19- 35 ปี
4. มีประสบการณ์ผ่านงานการผลิตรายการต่าง ๆ ทางโทรทัศน์ และการสร้ างสรรค์รายการต่าง ๆ ตลอดทัง้
การดูและการผลิตและเผยแพร่ช่องทางการสื่อสารทังในรู
้ ปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะได้ รับ
การพิจารณาเป็ นพิเศษ
กำรติดต่ อยื่นใบสมัคร
ผู้ ส มั ค รส าม ารถ ส่ งใบ ส มั ค รแ ล ะแ น บ เอ ก ส าร https://jobs.kcmh.or.th/ ตั ้ ง แ ต่ บั ด นี ้ เ ป็ น ต้ น ไป
ระหว่ ำงเวลำ 8.30–16.30 น. โทรศัพท์ 02-256-4408

1.
2.
3.
4.
5.
6.

เอกสำรที่ต้องเตรียมมำยื่นพร้ อมใบสมัคร
เอกสารแนะนาตัว CV / ประวัติการทางาน / หนังสือรับรองการทางาน (ถ้ ามี)
รูปถ่ายหน้ าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนา
ทะเบียนบ้ าน
สาเนาใบแสดงผลการศึกษา สาเนาใบปริญญาบัตร และสาเนาใบประกอบโรคศิลปะ
เอกสารสาคัญแบบ สด.8 หรือแบบ สด.43 ฉบับจริง (กรณีเพศชาย)
หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และใบทะเบียนสมรส ฯลฯ
หนังสือรับรองจากผู้บงั คับบัญชาอนุญาตให้ มาสมัครสอบ (กรณีเป็ นเจ้ าหน้ าที่สภากาชาดไทย)

ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2564
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

