CLIENT
ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความ
เชี่ ยวชาญด้านงานไอทีโดยเฉพาะมากว่า
15 ปี ที่ พร้ อ มจะบริ ก ารช่ วยเหลื อ
จั ด สรรงานและผู ้ ร่ ว มงานไอที ไ ด้ อ ย่ า ง
สมบู รณ์
BTS สถานี
สะพานควาย

ถนนประดิพัทธ์
อาคาร
ชิ นวัตร 2

อาคาร
ชิ นวัตร 1
ซอยพหลโยธิน 8

อาคาร
พหลโยธินเพลส

408/160 ชั้ น 39 อาคารพหลโยธินเพลส
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400
โทร. 02 619 1671
แฟกซ์. 02 619 1670

INFORMATION TECHNOLOGY
RESOURCES

เมื่อท่านต้องการ คนทํางานที่ใช่

ธนาคาร
กสิกรไทย

ซอยอารีย์
BTS

สถานี
อารีย์
info@itrm.co.th

www.itrm.co.th

จุ ดมุ ่งหมาย

รู้จักกับ ITR

เมื่อคุณต้องการ “คนทํางานที่ใช่ ” ให้ ITR เป็นคําตอบ
เพราะเราตระหนักดีวา่ “บุ คลากรที่ใช่ ” จะเป็นกําลัง
สําคัญในการขับเคลื่อนองค์กรของคุณให้ไปสู่ความ
สําเร็จและเติบโตรุ ดหน้าอย่างต่อเนื่องมีอนาคตที่ม่นั คง
และยั่งยืน

ITR เป็นที่หนึ่งในงานด้านไอที บริษทั ITR
มี ค วามยิ น ดี ท่ี จ ะแนะนํ า บริ ก ารสรรหา
บุ คลากรในตําแหน่งงานด้านคอมพิวเตอร์
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะไม่วา่
จะเป็ นตําแหน่งงานในสายการพัฒนา
ระบบงานคอมพิวเตอร์ (Software Development Life Cycle) ตําแหน่งงานในสาย
งานด้านดูแลและให้การสนับสนุนการใช้
งานระบบคอมพิวเตอร์ทั้งตัวโปรแกรม
และตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ (Application
Support/Technical Support) รวมถึง
ตําแหน่งงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในแวดวง
ธุ รกิจด้านคอมพิวเตอร์

ขัน้ ตอนการหาคนที่ใช่

หลักการทํางาน

เชื่ อมั่นในผลลัพธ์จากข้อมู ลเชิ งลึก เรา
มอบหมายให้ทีมงานที่เชี่ ยวชาญในด้าน
การคั ด สรรบุ คลากรคุ ณ ภาพด้ า น
คอมพิวเตอร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยตรง
มาวิเคราะห์เชิ งลึกจากข้อมู ลที่ได้รับทั้ง
จากองค์กรและผู ้สมัคร ผลการคัดสรร
จึงมีความแม่นยําและน่าเชื่ อถือ คุณจึง
มั่นใจได้ว่าจะได้ “บุ คลากรที่ใช่ ” อย่าง
แน่นอน

โทรติดต่อเพื่อนัดสัมภาษณ์

CLIENT ทีมงานที่มีประสบการณ์ของ ITR จะโทร
ติ ด ต่ อ หาท่ า นเพื่ อ ทํ า การนั ด สั ม ภาษณ์
ระหว่างทีม ITR และองค์กรของท่าน ทัง้ นี้
ท่านสามารถติดต่อหาเราเพื่อทําการนัด
หมายได้เช่ นกัน

วิสัยทัศน์

มั่นใจกับประสบการณ์อนั ยาวนานของเรา ด้วยประสบการณ์
การทํางานด้านคอมพิวเตอร์กว่า 15 ปี และการจัดการระบบ
สรรหาบุ คลากรที่เกี่ยวข้องกับทางด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง
ในสาขาต่างๆกว่า 10 ปี ITR มุ ง่ มั่นที่จะเป็นองค์กรระดับ
แนวหน้าที่มคี วามเชี่ ยวชาญด้านการคัดสรรบุ คลากรสําหรับ
ธุ รกิจไอทีในเขตกรุ งเทพฯ และปริมณฑล

สอบถามข้อมู ลเชิ งลึก

วิเคราะห์ข้อมู ลผู ้สมัคร

คัดเลือกผู ้สมัครที่ “ใช่ ”

สัมภาษณ์ผู้สมัครโดยตรง

ติดตามผล

ในวั น สั ม ภาษณ์ ที ม ITR จะสอบถาม
ข้ อ มู ลในเชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ข อง
บุ คลากรที่องค์กรของท่านต้องการ เช่ น
ระบุ สายงานด้านคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา
ของประสบการณ์ ก ารทํ า งาน ระบุ
ประสบการณ์ ต รงหรื อใกล้เ คี ยงรวมถึ ง
บุ คลิกภาพและทัศนะคติเป็นต้น

ทีม ITR จะนําข้อมู ลเชิ งลึกที่ได้จากการ
สัมภาษณ์มาวิเคราะห์กับฐานข้อมู ลของผู ้
สมัครเพื่อสรรหาบุ คลากรที่มีคุณสมบัติ
ตามข้อกําหนดองค์กรของท่าน จากนั้น
เราจะทําการติดต่อนัดสัมภาษณ์กบั ผู ส้ มัคร
เพื่อทําการคัดเลือกต่อไป

ในการสัมภาษณ์ผู้สมัครทีมผู ้เชี่ ยวชาญ
ของ ITR ที่มปี ระสบการณ์ทาํ งานในสายงาน
ที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู ้สัมภาษณ์และคัดเลือก
ผู ้สมัครที่เหมาะสมที่สุดก่อนที่จะทําการ
แนะนําผู ้สมัครนัน้ ให้กับองค์กรของท่าน

ทีมงานที่มีประสบการณ์ของ ITR จะโทร
ติ ด ต่ อ หาคุ ณ โดยตรงเพื่ อ ทํ า การนั ด
สัมภาษณ์ระหว่าง ทีม ITR และองค์กร
ของคุ ณ ทั้ ง นี้ คุ ณ สามารถติ ด ต่ อ หาเรา
โดยตรง เพื่อทําการนัดหมายได้เช่ นกัน

ภายหลังการคัดสรรบุ คลากรให้กบั องค์กร
ของคุณเสร็จสิน้ เรายังมีทมี Customer
Service ที่ทาํ หน้าที่ในการติดตามผลเพื่อ
ให้แน่ใจว่าบุ คลากรที่ถูกคัดเลือกนั้นมี
คุ ณ ภาพและเหมาะสมกั บ องค์ ก รของ
ท่านอย่างแท้จริง
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