ບໍ ລ ິ ສ ັດ ອ າລີອັ ນ ສ໌ ປະ ກັນ ໄພລາວ

ພະນັກງານກດໝາຍ
ສ ະ ຖານທ ີີ່
ນະຄອນຫວງງຽງຈັນ

ຫນ້າທີຮີ່ ັບຜິດຊອບ
•

ລ ະ ດ ັບການສກສາ
ຶ
ຈບປະລິນ ຍາຕີ

ກດໝາຍ

ເຮັດ ວຽກໃນທີມງານກດໝາຍ ແລະ ເປັນ ຜ ້ຕາງໜ້າໃຫ້ ບໍລິສັດ ແລະ ລກຄ້າທີີ່ໄດ້
ຮັບການປະກັນ ໄພ ດໍາເນີນ ການຕາມຂັັ້ນ ຕອນຂອງກດໝາຍກໍລະນີທີີ່ມີການ ຮ້ອ ງ

•

ຂ ງເຂດວຽກງານກດໝາຍທີີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ. ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຄໍາ

ຟ້ອງ.
•

ຄິດ ຄໍາເຫັນ ທາງດ້ານວິຊາການແກ່ຫວໜ້າສາຍງານ ແລະໃນສາຍງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອ ງ

ປະສານງານກັບເຈ ັ້າໜ້າທີີ່ຕໍາ ຫວດ ເພຼືີ່ອຂໍຂ ໍໍ້ມນກ່ຽວກັບອຸປະຕິເ ຫດເຊັົ່ນ : ບດລາຍ

ເພຼືີ່ອຮັບປະກັນ ການດໍາເນີນ ງານມີຄວາມຖຼືກ ຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບກດໝ

ງານການສຼືບສວນສອບສວນ, ຂໍໍ້ມນພາບສະເກັດ , ຄໍາໃຫ້ການ ແລະ ບດສະຫຼຸບ
ສັງລວມຄະດີ.
•

ຊ່ວຍເຫຼືອລກຄ້າໃນການເຈລະຈາ ແລະ ໄກ່ເກັຍກັບຝູ່າຍຄ່ກໍລະນີ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ
ທາງວິຊາການແກ່ລກຄ້າເຊັົ່ນ (ຂັັ້ນ ຕອນການດໍາເນີນ ຄະດີທາງດ້ານກດໝາຍ,

າຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
•

ຕິດ ຕາມກວດກາຄະດີທີີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັ ບຜິດ ຊອບຂອງຕນ ສະຫຼຸບສັງລວມບັນ ຫາ ທິດ
ທາງການແກ້ໄຂ ເພຼືີ່ອພັດ ທະນາແລະປັບປຸ ງຄຸນ ນະພາບຂອງວຽກງານ.

•

ປະຕິບັດ ໜ້າວຽກອຼືີ່ນ ໆ ຕາມທີີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກຫ ວໜ້ າສາຍງານ ແລະ ຫວໜ້າ

ລະບຽບການຈາລະຈອນ ແລະ ອຼືີ່ນ ໆທີີ່ຈ ໍາເປັນ ແລະກ່ຽວຂ້ອງ)
•

ເປັນ ຜ ້ຕາງໜ້າຂອງບໍລິສັດ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອລກຄ້າ ໃນຂັັ້ນ ຕອນການດໍາເນີນ
ການທາງກດໝາຍຕໍໍ່ໜ້າສານ, ໜ່ວຍງານຂອງລັດ ຫຼື ໜ່ວຍງານອຼືີ່ນ ໆ, ກະກຽມ

•

•

•

ປະຕິບັດ ວຽກງານຕາມຂັັ້ນ ຕອນທີີ່ໄດ້ກໍານ ດໄວ້ ແລະ ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນ

ພະແນກ.

ເງຼືີ່ອນໄຂການສະຫມ ັກ

ເອກະສານຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ຕິດ ຕາມຄະດີຈ ນກວ່າຄະດີຈ ະມີການຕັດ ສິນ ແລະ

•

ສິັ້ນ ສຸດ .

ຈ ບປະລິນ ຍາຕີສາຂາກດໝາຍ, ມີປະສບການເຮັດ ວຽກໃນສາຍນີັ້.

•

ມີທັກສະການສຼືີ່ສານ ແລະ ພາສາອັງກິດ ທີີ່ດ ີ

ກະກຽມເອກະສານດ້ານກດໝາຍ ແລະ ເອກະສານອຼືີ່ນ ໆ ເພຼືີ່ອສະໜັບສະໜນຂັັ້ນ

•

ມີປະສບການຢູ່າງໜ້ອຍ 2 ປີໃນວຽກງານ ສາຂາອຼືີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຕອນການດໍາເນີນ ງານ ແລະ ລາຍງານຊີັ້ແຈງໃຫ້ກັບລກຄ້າ ຊາບຢູ່າ ງເປັນ ປະຈໍາ ໃນ

•

ຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານວຽກຫ າຍຢູ່າງພ້ອ ມກັນ ,

ກໍລະນີມີການແກ່ຍາວທາງດ້ານຂັັ້ນ ຕອນການຟ້ອ ງຮ້ ອງຫາຍຂັັ້ນ ຂອງກດໝາຍ.

•

ມີການພັດ ທະນາຕນເອງຕະຫ ອດເວລາ ແລະ ປະຕິບັດ ວຽກງານຢູ່າງມີປ ະສິດ ທິພ າບ

ຕິດ ຕາມ ແລະ ດໍາເນີນ ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການທດແທນຄຼືນ ມນ ຄ່າຄວາມເສັ ຍ

ເຖິງວ່າຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ຄ ວາມກດດັນ .

ຫາຍ ເພຼືີ່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜ ນປະໂຫຍດອັນ ຊອບທໍາຂອງ ບໍລິສັດ ແລະ/ຫຼື ລກ

•

ຄ້າ ຕາມລະບຽບກດໝາຍ.

ຜ ນປະໂຫຍດທີເຮ
ີ່ າມອບໃຫ້ທາ່ ນ

ຄັ້ນ ຄັ້ວ, ສຼືກສາ ແລະ ກະກຽມບັນ ດາຂໍໍ້ມນ, ເອກະສານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຮ ບຄະດີ,
ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ເອກະສານທາງກດໝາຍ ເພຼືີ່ອລາຍງານ ແລະ ນໍາໄປດໍາເນີນ ການ
ຕາມກໍານ ດເວລາ.

ມີຄວາມຮ້ກ່ຽວກັບລະບຽບການປະກັນ ໄພ, ນະໂຍບາຍ, ຫຼື ຂໍໍ້ແນະນໍາ

ພວກເຮາມີຊົ່ວໂມງເຮັດ ວຽກທີີ່ flexible, ມີກິດ ຈະກໍາຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດ ວຽກ, ມີການ
ສົ່ງເສີມການຮຽນຮ້ຕະຫ ອດເວລາ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ ທ່ານສາມາດເຕີບ ໃຫຍ່ໃນ
ສາຍອາຊີບ ແລະ ສາມາດພັດ ທະນາທັກສະຂອງທ່ານ.
ພວກເຮາໃຫ້ຄຸນ ຄ່າ ທີີ່ເປັນ ເອກະລັກຂອງທ່ານ, ບໍໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນ ໃຜ, ທ່ານຈະເປັນ ຄນ
ແບບໃດ, ທ່ານມາຈາກໃສ, ທ່ານເຊຼືີ່ອ ຫຼື ຮັກໃຜ.

ວ ີທສ
ີີ່ ະໝັກ
ສ ົ່ງໃບຊີວະປະຫວັດ ຫຼື CV ຂອງທ່ານ, ຕຼືີ່ມແບບຟອມສະໝັກວຽກໃນເວັບໄຊ
ຂອງພວກເຮ າ ແລ້ວສ ົ່ງຫາ
ໂທ
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