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Marketing Import / Export Officer!!

!

!

1 August 2014!

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดสินค้านำเข้าและส่งออก!

!
!

Aeskimo is a design firm specialises in high-quality functional bags. Aeskimo design Aive,
the award-winning innovative camera bag line. We are seeking ambitious and energetic
individuals to join our design team to help us develop the next generation of our
groundbreaking products.!

!

Aeskimo เป็นบริษัทออกแบบกระเป๋า function คุณภาพ บริษัท Aeskimo เป็นผู้ออกแบบกระเป๋ากล้อง Aive ที่
นำนวัตกรรมใหม่ๆมาประยุกต์ใช้จนได้รับรางวัลออกแบบ DEMark Award ทางบริษัทกำลังหาบุคคลากรรุ่น
ใหม่ไฟแรงมาร่วมงานกับเรา!

!
!
Job Details รายละเอียดงาน!
!

• Employment Type: Full-Time!

• Location: Laksi, Bangkok!

งานตำแหน่ง: พนักงานประจำ!

สถานที่ทำงาน: หลักสี่ กรุงเทพฯ

!
!
Job Description ลักษณะงาน!
!

• Establish and execute marketing plans for both domestic and overseas market!
วางแผนและดำเนินการแผนการตลาดสำหรับทั้งในและต่างประเทศ!

• Co-ordinate and liaise with local and international customers!
ติดต่อประสานงานและดูแลลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติ!

• Create and Maintain online & social marketing campaign!
สร้างและพัฒนาการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดีย!

• Help shape Aeskimo branding through communications in various medium!

สร้างและพัฒนาแบรนด์ Aeskimo โดยการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพผ่านทางสื่อต่างๆ!

• Organise promotion campaign to assist sales effort!

วางแผนและสร้าง Promotion Campaign เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขาย!

!
!
Qualifications คุณสมบัติผู้สมัคร!
!

• BA or BSc in Marketing, Business Management or related fields!
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	


• 2 years work experience in retail marketing or related field!
ประสบการณ์ทางด้านการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2 ปี!

• Special consideration will be given for prior bag marketing/export experience.!
ผู้สมัครที่มีประสบการณ์ตรงทางด้านการตลาดหรือส่งออกกระเป๋าจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ!
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• Has experience dealing with Department stores and Modern Trade!
มีประสบการณ์ในการติดต่องานกับห้างสรรพสินค้าและร้านค้าที่มีสาขา!
• Posses good communication skill and service mind!
มีทักษะการสื่อสาร และการใช้ภาษาที่ดี มีใจรักการบริการ!

• Good interpersonal skills, highly responsible and work systematically!
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติดี - ทำงานเป็นระบบ มีความรับผิดชอบ!

• Knowledge in Adobe Photoshop or Illustrator is a plus!

สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop หรือ Illustrator จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ!

• Thrives on challenges. Active and dedicated to getting the job done. !
รักงานท้าทาย เป็นคน active กระตือรือร้น ลุยและทุ่มเท!

• Good English skills is preferred!

ถ้าสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ!

• Good Japanese skills is will be given special considerations!
ถ้าสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ!

!
!

Interested candidates are invited to submit their resume along with a short introduction of
themselves to: careers@Aeskimo.com!
ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมผลงานและจดหมายแนะนำตัวเองมาได้ที่ careers@Aeskimo.com!

!

For more details about our company, please visit: www.Aeskimo.com!
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทได้ที่ www.Aeskimo.com
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