เจนเนอรัล มอเตอร์ ส ประเทศไทย
เจนเนอรัล มอเตอร์ ส ประเทศไทย มุ่งมันนําเสนอยานยนต์ทีเพียบพร้ อมด้ วยนวัตกรรมและการมอบ
ประสบการณ์ด้านการขายและการบริการทียอดเยียม เป้าหมายการทํางานของเรา ในทุกวัน คือ การดูแลลูกค้าใน
ประเทศไทยและภูมภิ าคนีให้ อยู่กบั เราตลอดไป
ทีมผู้บริหารของเราเปี ยมด้ วยประสบการณ์และความชํานาญนําโดย มาร์ คอส เพอร์ ตี กรรมการผู้จดั การ ผู้
ซึงยกระดับมาตราฐานการปฏิบัตงิ านให้ สูงขึนเพือมุ่งมันทีจะนําเสนอยานยนต์ทีมีคุณภาพ ความทนทาน ความ
น่ าเชือถือ ความโดดเด่ นสะดุดตา การประหยัดนํามัน และความปลอดภัยให้แก่ล ูกค้าเชฟโรเลตในประเทศไทยและทัว
ภูมิภาค การดําเนินงานโดยยึดหลักลูกค้าคือหัวใจของทุกสิงทีเราทําถือเป็ นวิสัยทัศน์ ทพนั
ี กงานเชฟโรเลตทุกคนยึดมัน
เสมอมา ด้ วยความทุ่มเทเอาใจใส่ อย่างเต็มทีในการส่ งมอบรถทีมีคุณภาพเป็ นเลิศและมอบประสบการณ์การใช้ งานทีน่ า
ประทับใจให้ แก่ลูกค้าทังในประเทศไทย และทัวภูมภิ าค
จีเอ็ม ประเทศไทย ก่อตังขึนในปี พ.ศ. 2536 ในฐานะศูนย์การผลิตรถแห่งแรก ของจีเอ็มในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เดินหน้ าขับเคลือนการเติบโตของอุตสาหกรรม ยานยนต์ไทยอย่างต่อเนืองจีเอ็มใช้ เงินลงทุน 1,400
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในการก่อตังศูนย์การผลิตยานยนต์ในจังหวัดระยอง ประเทศไทย เปิ ดทําการเมือวันที 3 สิงหาคม
2543 ศูนย์การผลิตของจีเอ็มถือเป็ นศูนย์กลางการผลิตรถสําหรับจําหน่ ายในประเทศและส่ งออกภายใต้แบรนด์ เชฟโร
เลต และโฮลเด้น โดยมีการฉลองความสําเร็จการผลิตครบ 1 ล้านคันไปเมือเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ในเดือนกันยายน
2554 จีเอ็มได้ เปิ ดศูนย์การผลิตเครืองยนต์แห่ งใหม่มูลค่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในเดือนมิถุนายน 2556
จีเอ็ม เพาเวอร์ เทรน ประเทศไทย ได้ฉลองความสําเร็จการผลิตเครืองยนต์ครบ 1 แสนเครือง นับเป็ นศูนย์การผลิต
เครืองยนต์ดเี ซลแห่ งแรกของจีเอ็มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็ นแห่งแรกในโลกทีผลิตเครืองยนต์ดีเซล ดูรา
แม็กซ์ 4 สู บตระกูลใหม่ล่าสุด
ในปี พ.ศ. 2557 จีเอ็ม ประเทศไทย มียอดขายรถ 25,798 คัน ผลิตรถ 55,491 คัน และ
ส่ งออกรถ 35,117 คันไปยัง 64 ประเทศทัวโลก รถเชฟโรเลตของจีเอ็ม ประเทศไทย ได้ แก่ โซนิค (รถซับคอม
แพ็คต์ซีดานและแฮทช์ แบ็ค) สปิ น (รถซับคอมแพ็คต์เอ็มพีว)ี ครูซ (รถคอมแพ็คต์ซีดาน) แคปติวา (รถคอมแพ็คต์เอสยู
วี) โคโลราโด (รถกระบะขนาดกลาง) และเทรลเบลเซอร์ (รถเอสยูวีขนาดกลาง) โดยรถเชฟโรเลตทุกรุ่น ยกเว้นสปิ น

ผลิตจากศูนย์การผลิตจีเอ็มประเทศไทยในจังหวัดระยอง ตลอดหลายปี ทีผ่านมา จีเอ็ม ประเทศไทย คว้ารางวัลมาแล้ว
มากมายโดยเฉพาะ ในด้านการบริหารจัดการสิงแวดล้อม พลังงาน และความปลอดภัย จีเอ็มเป็ นบริษัทรถยนต์แห่ งแรก
ในประเทศไทยทีได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001 แสดงถึงความมุ่งมันในการยกระดับ การใช้ พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีเกิดจากกระบวนการผลิต จีเอ็ม ประเทศไทย ได้ รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 14001 สะท้ อนถึงกระบวนการจัดการสิงแวดล้อมทีดีทีสุดในอุตสาหกรรมนี และการรับรอง
สถานะการเป็ นศูนย์การผลิตปลอดการฝังกลบด้ วยกระบวนการผลิตทีมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อ
กระบวนการรีไซเคิลหรือการนํา ของเสียกลับมาใช้ ใหม่ นอกจากนีจีเอ็ม ประเทศไทย ยังได้ รับรางวัล 3Rs
(Reduce, Reuse, Recycle) และเหรียญทองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเรืองการบริหารจัดการ
ของเสีย รวมถึง การรับรองมาตรฐานเอ็นเนอร์ จี สตาร์ (ENERGY STAR) จากหน่ วยงานพิทกั ษ์ สิงแวดล้อม
ของสหรัฐอเมริกา
ด้ วยความมุ่งมันอย่างต่อเนืองในการคืนประโยชน์กลับสู่ ชุมชนทีดําเนินธุรกิจอยู่ จีเอ็ม และพนักงานทุก
คนยึดมันทําหน้ าทีด้ วยหลักจริยธรรมทังในสถานทีทํางาน อุตสาหกรรม และชุมชน โดยมุ่งเน้นในด้ านการศึกษา
สุ ขภาพและการบริการประชาชน สิงแวดล้อม พลังงาน และความปลอดภัย ตลอดจนถึงการพัฒนาชุมชน นับตังแต่ปี
พ.ศ. 2555 เป็ นต้นมา เชฟโรเลตได้ จับมือกับโครงการวัน เวิลด์ เพลย์ (One World Play Project)
ด้ วยเป้าหมายการมอบพลังแห่งการเล่นให้ แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน ทีขาดแคลน ปัจจุบันเชฟโรเลตได้ ส่งมอบลูกวัน
เวิลด์ ฟุตบอล (One World Futbol) ลูกฟุตบอลทีมีความทนทานสูง จํานวน 1 ล้านลูกทัวโลก ซึงรวมถึง
จํานวนกว่า 5,000 ลูก ในประเทศไทย อันเป็ นส่ วนหนึงของเป้าหมายการส่ งมอบลูกวัน เวิลด์ ฟุตบอล 1.5 ล้าน
ลูกให้ แก่เด็กและเยาวชนทัวโลกภายในระยะเวลา 3 ปี
สิงสําคัญทีสุ ด คือ จีเอ็ม ประเทศไทย ขับเคลือนด้ วยแนวคิดการเดินหน้ าพัฒนา อย่างต่อเนืองเพือพลิก
โฉมธุรกิจให้ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภูมิภาค ทีมีการเติบโตเพิมขึนอย่างรวดเร็ว และช่ วยให้การ
ปฏิบัตงิ านของจีเอ็ม ระดับโลก สามารถสร้ างอนาคตทีดีกว่าอย่างยังยืน

หากต้ องการข้ อมูลเพิมเติม เยียมชมได้ ทเว็
ี บไซต์ www.chevrolet.co.th

ตําแหน่ งนักศึกษาฝึ กงานทีเปิ ดรั บสมัคร

รับสมัครนักศึกษาฝึ กงาน
สนใจยืนหลักฐานการสมัคร ภายในวันที 25 มิถุนายน 2560
วิธกี ารคัดเลือก : นิสติ สัมภาษณ์ ณ สถานประกอบการ, สัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์หรือวีดโี อ

ช่ วง สิงหาคม จนถึง พฤศจิกายน
Engineering
19 ตําแหน่ง ปฏิบต
ั งิ านทีโรงงานระยอง

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 8 ตําแหน่ง
สาขาอิเล็คทรอนิคส์ 2 ตําแหน่ง

สวัสดิการ
ค่าเบียเลียง บาท ต่อวัน
อาหารกลางวัน สําหรับนิสติ ทีปฏิบตั งิ านทีโรงงานระยอง
รถรับส่งทัวเขตชลบุรีและระยอง สําหรับนิสติ ทีปฏิบตั งิ านที
โรงงานระยอง

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 ตําแหน่ง
สาขาวิศวกรรมยานยนต์ 2 ตําแหน่ง
สาขาอาชีวอนามัยและสิงแวดล้ อม 2 ตําแหน่ง
Global Supply Chan/Global Purchasing

เวลาทําการของบริษทั
โรงงานระยอง ทํางานจันทร์ – ศุกร์ เวลา 7.30น. – 16.40 น.
สํานักงานใหญ่ ทํางานจันทร์ – ศุกร์ เวลา . น. – . น.

เอกสารประกอบการสมัครนักศึกษาฝึ กงาน
1. Resume พร้ อมรูปถ่าย (ฉบับภาษาอังกฤษ)
2. สําเนาผลการเรียน (เกรดเฉลียสะสม .

สาขาแมคคานิคส์ 3 ตําแหน่ง

ขึนไป)

6 ตําแหน่ง สําหรับปฏิบตั งิ านทีโรงงานระยอง
สาขาโลจิสติกส์ 6 ตําแหน่ง
Business Administration

12 ตําแหน่ง สําหรับปฏิบตั งิ านทีโรงงานระยองและ
สํานักงานทีกรุงเทพฯ (ตึกรสา2,ลาดพร้ าว)
สาขาการบัญชี 3 ตําแหน่ง

3. สําเนาบัตรประชาชน

สาขาการเงิน 3 ตําแหน่ง

4. สําเนาทะเบียนบ้ าน

สาขาการตลาด 3 ตําแหน่ง

5. สําเนาบัตรนิสติ

สาขาการจัดการ 3 ตําแหน่ง

สนใจติดต่ อยืนเอกสารสมัครได้ ที
gmth.recruitment@gm.com, wanlapa.thanomjit@gm.com, nutpiya.saeeab@gm.com

หรื อสอบถามข้ อมูลเพิมเติมได้ ที เบอร์ โทรศัพท์ 06-0007-2525, 06-0006-8047

