เปิ ดรับผู้สมัครทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร

ตำแหน่งงำน

:

พนักงานทาความสะอาด (MHAC)

ประจำสำนักงำน

:

กรุ งเทพฯ, ประเทศไทย

หมวดหมู่

:

พนักงานบริการทั่วไป (G1, 24,036.42 บาท ต่อเดือน)

ประเภทของสัญญำ

:

สัญญาพิเศษระยะสั้น, 6 เดือน (มีความเป็ นไปได้ทจี่ ะต่อสัญญา)

วันเริ่มงำนที่ตอ้ งกำร

:

โดยเร็วทีส่ ุด

วันที่ปิดประกำศ

:

02 ธันวาคม 2564

รหัสอ้ำงอิง

:

SVN037/2021

1. ขอบข่ายและลักษณะงาน
ตำแหน่งนีอ้ ยู่ภำยใต้กำรดูแลทั่วไปของหัวหน้ำแผนกสุขภำพผูอ้ พยพ และอยู่ภำยใต้กำรดูแลบังคับบัญชำโดยตรงของเจ้ำหน้ำที่
พยำบำลและประสำนงำนอำวุโส พนักงำนทำควำมสะอำดมีหน้ำที่ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยของพืน้ ที่หอ้ งแล็บ ประจำศูนย์
ประเมินสุภำพผูอ้ พยพ ไอโอเอ็มกรุงเทพฯ ประเทศไทย
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
1. เช็ดถูทำควำมสะอำด พืน้ หิง้ โต๊ะ ตูเ้ ก็บของ และเก้ำอีป้ ฏิบตั ิงำน ให้ปรำศจำกฝุ่นโดยใช้นำ้ ยำทำควำมสะอำดที่
เหมำะสม
2. กวำด ถูและดูดฝุ่น พืน้ และบริเวณปฏิบตั ิงำนตำมตำรำง
3. เช็ดถูลกู บิดประตู ที่จบั ประตูบ่อยๆ เพื่อให้สะอำดและปรำศจำกเชือ้ โรค
4. เปลี่ยนผ้ำปูเตียงในห้องตรวจแพทย์หลังมีกำรตรวจร่ำงกำย เติมกระดำษที่รองบนผ้ำปูเตียงเพื่อให้มีเพียงพอและไม่ใช้
ซำ้
5. เทขยะไม่ตดิ เชือ้ และจัดกำรนำไปทิง้ อย่ำงเหมำะสม
6. เก็บขยะที่ทำให้ปลอดเชือ้ แล้วในพืน้ ที่ท่จี ดั เก็บก่อนนำไปกำจัดที่โรงพยำบำลที่ไอโอเอ็มประสำนงำนเพื่อให้ชว่ ยเผำ
ทำลำย
7. ทำควำมสะอำด เช็ด ละจัดเก็บอุปกรณ์แล็บ เครื่องแก้วแล็บที่มีกำรนำมำใช้ซำ้ เพื่อให้อยูใ่ นสภำพพร้อมใช้งำน

8. แจ้งผูบ้ งั คับบัญชำหำกพบว่ำมีเฟอร์นิเจอร์ท่ชี ำรุดเพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
9. ตรวจสอบสต็อคอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดทุกสัปดำห์เพื่อให้มใี ช้อย่ำงเพียงพอ แจ้งเจ้ำหน้ำที่จดั ซือ้ หำก
ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ขำด
10. ช่วยงำนด้ำนธุรกำรทั่วไป
11. ทำหน้ำที่อื่น ๆตำมที่ได้รบั มอบหมำย
2.

คุณลักษณะทีต่ ้องการ
ผูไ้ ด้รบั กำรคัดเลือกในตำแหน่งนีจ้ ะต้องปฏิบตั ิตำมค่ำนิยมและมีคณ
ุ ลักษณะ ดังต่อไปนี ้
ค่านิยม
เจ้ำหน้ำที่ไอโอเอ็มทุกครชนจะต้องมีค่ำนิยมสำมประกำร ดังนี ้
• เคารพความแตกต่างหลากหลาย: ทัง้ ด้ำนวัฒนธรรมและควำมเป็ นปั จเจกบุคคล สนับสนุนให้เกิดควำมหลำกหลำย
และควำมกลมเกลียวขึน้ เท่ำที่จะสำมำรถทำได้
• มีความซื่อสัตย์และโปร่งใส: มีมำตรฐำนทำงศีลธรรมและปฏิบตั ิตนตำมกฏระเบียบและมำตรฐำนควำมประพฤติ
ขององค์กร
• มีความเป็ นมืออาชีพ: แสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถในกำรทำงำน ทุ่มเท อุตสำหะรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิงำน
คุณลักษณะหลัก
• ทางานเป็ นทีม: ส่งเสริมกำรทำงำนเป็ นทีมและควำมร่วมมือในกำรทำงำนทัง้ ในแผนกเดียวกับและต่ำงแผนก
โดยมีจดุ มุ่งหมำยร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลตำมที่คำดหวัง
• ทางานให้ประสบผลสาเร็จ: ปฏิบตั ิงำนโดยเน้นคุณภำพของงำน และควำมสำเร็จของงำน ทำงำนให้ทนั ตำม
กำหนดเวลำ
• จัดการและแบ่งปั นความรู้: เรียนรูอ้ ยู่เสมอและแบ่งปั นควำมรูท้ ่ไี ด้
• มีความรับผิดชอบ: มีควำมรับผิดชอบต่องำนที่ได้รบั มอบหมำยของตนเองโดยถือเอำผลประโยชน์ขององค์กร
เป็ นสำคัญ
• มีทักษะการสื่อสารทีม่ ีประสิทธิภาพ: สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงชัดเจนตรงประเด็น อธิบำยงำนที่ซบั ซ้อนได้
อย่ำงครบถ้วน และสร้ำงสรรค์

3.

การศึกษาและประสบการณ์
• สำเร็จกำรศึกษำระดับชัน้ มัธยมศึกษำ
• มีประสบกำรณ์ดำ้ นงำนทำควำมสะอำด
• สื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
• มีทกั ษะในกำรประสำนงำนให้ควำมร่วมมือ
• มีควำมใส่ใจในรำยละเอียด
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• สำมำรถฎิบตั ิตำมนโยบำยและมำตรฐำกำรปฏิบตั ิงำนที่วำงไว้ได้
• สำมำรถทำงำนเป็ นทีมได้

4.

ภาษา
จาเป็ น: ฟั งพูดอ่ำนเขียนภำษำไทยได้ระดับดีมำก

อื่นๆ
ข้อเสนอใด ๆ ที่ตกลงกับผูส้ มัครที่เกี่ยวข้องกับประกำศตำแหน่งว่ำงนีข้ นึ ้ อยู่กบั กำรยืนยันเงินทุน
กำรนัดหมำยจะขึน้ อยู่กับกำรรับรองว่ำผูส้ มัครมี คุณสมบัติท่ีเพรียบพร้อมในทำงกำรแพทย์สำหรับตำแหน่งนั้น เช่นเดียวกับกำร
ตรวจสอบถิ่นที่อยู่ วีซ่ำ และกำรอนุญำตจำกรัฐบำลที่เกี่ยวข้อง หำกมี
เฉพำะผูส้ มัครที่อำศัยอยู่ในประเทศของสำนักงำนหรือในประเทศเพื่อนบ้ำนภำยในระยะเดินทำงของสำนักงำนจะได้รบั กำรพิจำรณำ
ในทุกกรณี ผูส้ มัครต้องมีถ่นิ ที่อยู่ตำมกฎหมำยในประเทศของสำนักงำนหรือในประเทศเพื่อนบ้ำนที่อยู่ในระยะกำรเดินทำง และ มีใบ
อนุญำติทำงำนหำกจำเป็ น
วิธีการสมัคร:
ขอเชิญผูส้ นใจส่งใบสมัครพร้อมกับแบบฟอร์มประวัติส่วนตัวของ IOM ที่กรอกครบถ้วนแล้วไปยังฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลของ IOM ที่
อี เม ล bkkrecruitment@iom.int ภ ำ ย ใ น วั น ที่ 0 2 ธั น ว ำ ค ม 2 5 6 4 โด ย ส ำ ม ำ ร ถ ด ำ ว น์ โห ล ด แ บ บ ฟ อ ร์ ม ได้ ที่
https://thailand.iom.int/sites/thailand/files/Recruitment/IOM%20Personal%20History%20Form%20with%20Declaration.xl
s กรุณำระบุรหัสอ้ำงอิง SVN037/2021 ตำมด้วยชื่อเต็มของคุณ ในหัวเรื่องของอีเมล ใบสมัครควรรวมถึง: ก) จดหมำยปะหน้ำระบุ
วันที่ว่ำง; ข) ประวัติย่อ; ค) แบบฟอร์มประวัติส่วนตัวของ IOM ที่กรอกเรียบร้อย (ดำวน์โหลดได้จำก http://thailand.iom.int/ );
เฉพำะผูส้ มัครที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเท่ำนัน้ ที่จะได้รบั กำรติดต่อ
ระยะเวลาการประกาศ:
ตัง้ แต่ 18.11.2564 to 02.12.2564
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