Waaneiza Worldwide Group of Companies
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအရည္အေသြးစီမံခန္႕ခြဲမႈ
ISO:22000

&

HACCP,

GMP

ISO:9001,

အရ

လုပ္ငန္း

ေဆာင္ရြက္ေသာ ကုမၸဏီ္အုပ္စုအေနျဖင့္ F&B အစားအစာ
ႏွင့္

အေဖ်ာ္ယမကာမ်ားကို

ထုတ္လုပ္ျခင္း၊

ျပည္တြင္း

ျပည္ပသို႔ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကို လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕လ်က္
ရွိပါသည္။ ကုမၸဏီ္၏ အဓိက အေျခခံ Principle သည္
Entrepreneur
လုပ္ငန္းရွင္

Development

ျဖစ္ၿပီး

လူငယ္မ်ားျဖစ္လာေစရန္

ေလ့က်င့္သင္ၾကားၿပီး
လ်က္ရွိပါသည္။

အတူတကြ

စီးပြားေရး

လုပ္ငန္းခြင္တြင္
လုပ္ငန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕

သို႔ျဖစ္ပါ၍

ငယ္ရြယ္တက္ၾကြေသာ၊

သင္ယူလိုစိတ္ျပင္းထန္ေသာ၊

တာဝန္ခံတာဝန္ယူလိုစိတ္

ရွိေသာ၊

လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္လိုသည့္

ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမား

ေသာ၊ လူငယ္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း လိုအပ္လ်က္ရွိ
ပါသည္။

ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္း
၁။ Junior Officer

(၁၀) ဦး

၂။ Senior In-Charge

(၂၀) ဦး

၃။ Junior In-Charge

(၄၀) ဦး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ျမန္မာျပည္ေအာက္ပိုင္း
၁။ Junior Officer

(၁၀) ဦး

၂။ Senior In-Charge

(၂၀) ဦး

၃။ Junior In-Charge

(၄၀) ဦး

မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ျမန္မာျပည္အထက္ပိုင္း
၁။ Junior Officer

(၁၀) ဦး

၂။ Senior In-Charge

(၂၀) ဦး

၃။ Junior In-Charge

(၄၀) ဦး

M.Sc/M.A

(Any

Discipline)
အေတြ႔အၾကံဳမရွိသူမ်ားလည္း

ေလွ်ာက္ထား

ႏိုင္သည္။
-

အသက္ (၂၂) ႏွစ္မွ (၂၇)ႏွစ္ၾကား။

-

အဂၤလိပ္စာ ေရးႏိုင္၊ ဖတ္ႏိုင္ရမည္။

-

ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံရွိရမည္။

ေလးႏွစ္သင္ယူရေသာ

ႏိုင္သည္။

-

အေတြ႔အၾကံဳမရွိသူမ်ားလည္း

ေလွ်ာက္ထား

ႏိုင္သည္။
-

အသက္ (၂၀) ႏွစမ
္ ွ (၂၅)ႏွစ္ၾကား။

-

အဂၤလိပ္စာ ေရးႏိုင္၊ ဖတ္ႏိုင္ရမည္။

-

ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံရွိရမည္။

အေထြေထြလိုအပ္ခ်က္
-

Production ၊ Procurement ၊ Distribution ႏွင့္
Sales

ဌာနတို႔တြင္

အလွည့္က်တာ၀န္

ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္။
-

ကုမၸဏီမွပို႔ခ်သည့္

သင္တန္းမ်ားကို

ၿပီးေျမာက္ေအာင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ရမည္။
-

ခရီးသြားလာႏိုင္ရမည္။

-

တစ္ႏိုင္ငံလုးံ ရွိ ခရိုင္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏ ကုမၸဏီရံုးခြဲမ်ား

သည္

ဘြ႔လ
ဲ က္မွတ္မိတၱဴ၊

ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ၊

သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴ၊

ရပ္ကက
ြ ္တြင္းေနထိုင္ေၾကာင္း

ေထာက္ခံစာ၊

ပတ္စပို႔အရြယ္အစား

ဓာတ္ပံု(၂)

ပံုတို႔ႏွင့္အတူ

မိမိေလွ်ာက္ထားလိုသည့္

ရာထူး၊

လိပ္စာမ်ားသို႔

(၃၀

-

၁၂

-

၂၀၁၆)

ရက္ေန႔

ေနာက္ဆံုး ထားၿပီး၊ လူကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
အီးေမးလ္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထား
ႏိုင္ပါသည္။
။ပထမဦးစြာေရာက္ရွိေသာ ေလွ်ာက္လႊာ

မ်ားကို ဦးစြာေရြးခ်ယ္သြားပါမည္။
ဆက္သြယ္ရန္ အမွတ္

(၃၀၀၈၇)၊

ရႈမ၀လမ္း

ႏွင့္

သီရိမာလာ

အခန္းအမွတ္

(၀၁၀)၊

တိုက္

A1၊

စပါယ္လမ္း၊

Highway Complex ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း - (၀၉) ၉၇၇၁၀၃၀၀၈၊ ၇၃၀၉၈၇၀၈။

လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ဖုန္း - (၀၂) ၇၂၀၁၁ ၊ ၆၈၈၉၀၊ (၀၉) ၉၁၀၁၂၃၁၂။

B.Com, B.Ag, B.C.Sc, B.C.Tech, B.Tech

အေတြ႔အၾကံဳမရွိသူမ်ားလည္း

AGTI (သို႔) ဘြ႔တ
ဲ စ္ခုခုရရွိျပီးသူျဖစ္ရမည္။

ယုဇနလမ္းေထာင့္၊ (၂၃ x ၂၄) လမ္း ႏွင့္ (၈၈ x ၈၉)

Professional

ဘြ႔မ
ဲ ်ားအားလံုး
-

-

အမွတ္ (၅၂-၅၅)၊ ျမတ္ေစာညီေနာင္ဘုရားလမ္းႏွင့္

၂။ Senior In-Charge (Sales Department)
(သို႔)

၃။ Junior In-Charge (Sales Department)

ဖုန္း - (၀၆၇) ၈၁၀၀၁၅၅၊ ၈၁၀၀၁၆၆

၁။ Junior Officer (All Department)

-

ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံရွိရမည္။

လမ္းေထာင့္၊ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္။

လိုအပ္သည့္အရည္အခ်င္း

-

-

မွတ္ခ်က္။

က်ား

Discipline),

အဂၤလိပ္စာ ေရးႏိုင္၊ ဖတ္ႏိုင္ရမည္။

ေနရာမ်ားကို တိက်စြာေဖၚျပလ်က္ ေအာက္ေဖၚျပပါ

က်ား

(Any

-

အထက္ေဖၚျပပါအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသူမ်ား

က်ား

B.E

အသက္ (၂၀) ႏွစ္မွ (၂၅)ႏွစ္ၾကား။

တြင္ အလွည့္က်တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္။

ေနျပည္ေတာ္္ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမႏွင့္

-

-

ေလွ်ာက္ထား

E-mail: wwh.waaneiza@gmail.com
Website: www.waaneiza.com

