JOIN US !!

NEXT GEN!! We are looking
forward to having you at
our trainees program
Education Requirements :
rd

th

3 or 4 year in related Engineering ﬁelds

Employee Beneﬁts:

Employee Characteriﬆics
and Skills
- Must have basic fundamental knowledge in Automotive,
Mechanical or Aeronautic Engineering
- Have solid grasp of CAE, CAD and CAM programs such as
Solidworks, , Catia Special consideration will be made for
those who are able to operate CFD or FEM programs
- Able to read and understand technical documents in English
- Good Communication and interpersonal skills (listening,
speaking, reading, writing)
- Good team player and able to work well in a team
environment
- Very responsible and keen to learn new things and perform
work tasks
- Able to work 3-5 days per week

www.rvconnex.com

- Cooperative Education
- Income: 450THB/Day
- Free Lunch provided
- Working Hours 8AM-5PM

For more information
please contact :
- Asst.Prof. Boonchai WATJATRAKUL,
Ph.D. at Department of Mechanical
Aerospace Engineering .
30/1 Moo 1, Phaholyothin Road,
Klong Nueng Sub-Dist r ict , Klong Luang
Dist r ict , Pathum Thani 12120.
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วุฒกิ ารศึกษา :
ปที่ 3 หรือปที่ 4 ในสาขาวิศวกรรมทีเ่ กีย่ วของ

คุณสมบัติ :
- มีพื้นฐานดานวิศวกรรมยานยนต, เครื่องกลและ
Aeronautic
- สามารถใช ง านโปรแกรม CAE, CAD, CAM เช น
Solid work Catia ไดดี หากใชงาน
โปรแกรมประเภทCFD หรือ FEM ไดดวย จะพิจารณา
เปนพิเศษ
- อานเอกสารทางเทคนิคที่เปนภาษาอังกฤษไดพอสมควร
- สื่อสารไดดี (ฟง พูด อานและเขียน)
- ทำงานเปนทีมไดดี
- มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบสู ง กระตื อ รื อ ร น ในการทํ า งานและ
เรียนรูสิ่งใหมๆ
- สามารถทำงานได 3 - 5 วันตออาทิตย
www.rvconnex.com

สวัสดิการ :

- รายได 450 บาท/วัน
- สวัสดิการอาหารกลางวันฟรี
- เวลา 08.00 - 17.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถติดตอไดที่ :

- ผศ.ดร.บุญชัย วัจจะตรากุล
ภาควิชาวิศวกรรมการบิน-อวกาศ

- บริษัท อาร วี คอนเน็กซ จำกัด
ที่อยู 30/1 หมูที่ 1 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120

