MODERN DYESTUFFS & PIGMENTS
CO., LTD.

ผลิตภัณฑ์ บริษทั
บริษัทฯ เป็ นผู้ผลิตและจำหน่ ำยสี ย้อมทีใ่ ช้ ใน
อุตสำหกรรมสิ่ งทอ หนัง พียู กระดำษ
digital ink เฟอร์ นิเจอร์ พลำสติก ยำง อลู
มินัม ของเด็กเล่ น เครื่องเขียน ผลิตภัณฑ์
นำโน และเคมีภัณฑ์ ต่ำงๆ รวมถึง ผลิตภัณฑ์
อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม

บริษัท โมเดอร์ น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนทส์ จำกัด

วิสัยทัศน์ องค์ กร
เรำจะเป็ นบริษัทสี ย้อมทีม่ พี ลัง และศักยภำพ
ทีส่ ุ ดในเอเชีย
ขับเคลือ่ นอุตสำหกรรมกำรผลิต
ตอบแทนสั งคม

พันธกิจองค์ กร
มอบควำมพึงพอใจให้ ลูกค้ ำ
สร้ ำงควำมผำสุ กให้ พนักงำน
มุ่งสู่ ควำมเป็ นเลิศ
ตอบแทนสั งคม

ค่ ำนิยมองค์ กร
ริเริ่ม สร้ ำงสรรค์ มุ่งมัน่ เตรียมพร้ อม ซื่อสั ตย์
สำนึกบุญคุณ นอบน้ อม กระตือรือร้ น

ประวัตคิ วำมเป็ นมำ

บริษัท โมเดอร์ น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนทส์ จำกัด
หรือ MDP
ก่อตั้งในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยกลุ่ม
ผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยมีพนั ธกิจเพื่อเป็ นผูน้ าอุตสาหกรรม
การผลิตสารย้อมสี และสี ยอ้ ม
โดยได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าทัว่ โลกกว่า 70
ประเทศ ปั จจุบนั เราเป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย ฐานะ
ผูผ้ ลิตและส่ งออกสารย้อมสี
สาหรับหนัง สิ่ งทอและกระดาษ บริ ษทั MDP ได้รับ
การรับรองตามมาตรฐาน การจัดการด้านคุณภาพ ISO
9001 ในปี พ.ศ. 2540 และได้รับการรับรอง ตาม
มาตรฐานการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม ISO14000 ใน
ปี พ.ศ. 2544 และ ISO 5001 ,OHSAS 18001
ตามลาดับ ซึ่งนับเป็ นคาสัญญาของบริ ษทั ในการสร้าง
ความ
พึงพอใจให้กบั ลูกค้าและ ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตำแหน่ งงำนว่ำง
1.Mechanical Engineering
2.Mechatronics Engineering
3.Industrial Engineering
4.Civil Engineering
5.Chemical Engineering (Bachelor’s or Master)

6.Maintenance Staff
7.Purchasing Supervisor / Purchasing Officer
MODERN DYESTUFFS & PIGMENTS 8.Environmental Manager
9.Chemistry
CO., LTD.
10.Worker
บริษัท โมเดอร์ น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนทส์ จำกัด
วิธีกำรสมัคร
ฝ่ ำยทรัพยำกรมนุษย์
ส่ งใบสมัครพร้ อมแนบ Resume
ที่ต้งั สำนักงำนใหญ่ 324 ชั้น 2 ซอยลำดพร้ ำว 94
ภำษำอังกฤษ / ไทย พร้ อมหลักฐำนประกอบกำร
ถนนลำดพร้ ำว แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง
กรุ งเทพฯ 10310 หมำยเลขโทรศัพท์ (02) 530-3890 – 5 สมัครงำนมำยัง ที่อยู่ อีเมลล์ ของบริษัท หรือสนใจ
สมัครด้ วยตนเอง
มือ 087-128-4727 โทรสำร (02) 539-2488
---------------------------Email : somchai@modern.co.th
1.วันทำงำน : จันทร์ – เสำร์
Website : moderndyestuffs.com
เวลำ 08.00-17.00
ฝ่ ำยทรัพยำกรมนุษย์
2.วันหยุด
โรงงำน 688/3 หมู่ 1 ถนนชลบุรี-บ้ ำนบึง ต.คลองกิว่ อ.
- วันอำทิตย์
บ้ ำนบึง จ.ชลบุรี 20220
- วันหยุดประเพณี 13 วัน
หมำยเลขโทรศัพท์ 038-158864-6 ต่ อ 5115
- และหยุดวันจันทร์ 2 จันทร์ / เดือน
หรือ 098-258 8489 โทรสำร 038-158867
Email : songkiat@moderndyestuffs.com

สวัสดิกำรพนักงำน
(WELFARE & BENEFITS)
เงินช่ วยเหลือกำรสมรส
เงินช่ วยเหลือกำรศึกษำบุตร
ประกันอุบัตเิ หตุ
เงินรำงวัลตอบแทนช่ วงอำยุงำน
5,10,15,20,25 ปี
เงินช่ วยเหลือกำรเสียชีวติ
เงินกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
เงินค่ำเข้ ำกะ (บำงแผนก)
เบีย้ ขยัน 1,000-2,500 บำท
เงินช่ วยเหลือค่ำที่พกั 400 /เดือน
(สำหรับพนักงำนที่ไม่ พักหอพักของโรงงำน)

อำหำรฟรี 3 มือ้ เช้ ำ กลำงวัน เย็น
เงินโบนัส 1 ครั้ง/ปี + อังเป่ ำสิ้นเดือนมีนำคม
ชุดยูนิฟอร์ ม + อุปกรณ์ +Safety ฟรี
รถรับ - ส่ งพนักงำน สำยบ้ ำนบึง
วันหยุดพักผ่ อนประจำปี 7-15 วัน
ตรวจสุ ขภำพประจำปี ของขวัญวันเกิดประจำเดือน
งำนเลีย้ งสังสรรค์ปีใหม่ และกีฬำสีประจำปี
สิทธิกำรลำ ตำมกฏหมำย
ประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
หอพักพนักงำน
อืน่ ๆ

อย่ ารอช้ าหากคุณต้ องการข้ อมูลสอบถาม
เพิม่ เติมตามเบอร์ ที่แจ้ งได้ ทันที
เพราะคุณคือคนสาคัญ

