เจ้าหน้าทีก่ ู้ภัยสัตว์ หน่วยทาหมันเคลื่อนทีภ่ าคใต้
(Animal Rescue Officer, Southern Mobile)
เกี่ยวกับมูลนิธิเพือ่ สุนัขในซอย
มูลนิธิเพื่อสุนขั ในซอย ( Soi Dog Foundation ) เป็ นองค์กรด้านสวัสดิภาพสัตว์ทใี่ หญ่ที่สดุ ในเอเชีย ซึง่ อุทิศตนเพื่อ
ช่วยเหลือสุนขั และแมวจรจัด โดยการให้บริการทาหมัน ฉีดวัคซีน ทาการรักษาทางการแพทย์ จัดศูนย์พกั พิงดูแล และจัดหาผูร้ บั
เลีย้ งสุนขั และแมวจรจัดในประเทศไทย รวมถึงให้ขอ้ มูลความรูเ้ กี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ มูลนิธิเพื่อสุนขั ในซอยยังดาเนินงานอย่าง
แข็งขันเพื่อยุติการค้าเนือ้ สุนขั ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทขี่ ยายตัวอย่างรวดเร็ว
พันธกิจของมูลนิธิเพื่อสุนขั ในซอยคือ “เพื่อปรับปรุ งสวัสดิภาพของสุนัขและแมวในเอเชีย ส่งเสริมให้มีชีวติ ที่ดี
ขึน้ ทั้งคนและสัตว์ในชุมชน เพื่อสร้างสังคมที่ปราศจากสัตว์จรจัด และเพื่อยุตกิ ารทารุ ณสัตว์” ค่านิยมหลักคือ ความรัก
ความเมตตา ความซื่อสัตย์สจุ ริต และความโปร่งใส
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
- รับผิดชอบในการหา ติดตาม และจับสุนขั เพื่อขนส่งเข้ามาทาหมันในโครงการฯ ตามจานวนที่กาหนดในแต่ละวัน
- บริการรับ-ส่งสัตว์ ให้แก่ประชาชนในพืน้ ที่ออกหน่วยที่รบั ผิดชอบ ไปยังที่ตงั้ ของหน่วยทาหมันเคลือ่ นที่ รวมถึงการ
ประสานงานขนส่งกรณีที่สตั ว์มีปัญหาหลังการผ่าตัด
- ทาการสารวจจานวนสุนขั ทัง้ ก่อนและหลังจากการลงพืน้ ที่ (Pre and Post survey) และบันทึกข้อมูล ส่งให้กบั หัวหน้า
ผูด้ แู ลตามเวลาทีก่ าหนด
- เอาใส่ใจสุขภาพสัตว์ก่อนและหลังการผ่าตัด ทัง้ ที่หน่วยทาหมันและระหว่างการขนส่ง
- ติดต่อ ขออนุญาต และอธิบายจุดประสงค์ของโครงการฯให้ประชาชนในแต่ละพืน้ ที่ทราบทุกครัง้ ก่อนทาการจับสุนขั
ในพื่นที่
- เก็บหลักฐานใบยินยอมจากผูร้ บั ผิดชอบตัวสัตว์ก่อนนาสัตว์มาทุกครัง้ พร้อมทัง้ แจ้งความเสีย่ งที่อาจเกิดขึน้ ได้กบั ตัว
สัตว์ และส่งหลักฐานทัง้ หมดให้กบั พยาบาลประจาหน่วยทาหมันเคลือ่ นที่
- เป็ นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลของโครงการ อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ โดยยึดตามสือ่ ความรู ้ เช่นใบปลิว
แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ และเว็ปไซด์หลักของมูลนิธิฯ
- ดูแล รักษาทรัพย์สนิ ของมูลนิธิฯให้อยูใ่ นสภาพที่พร้อมใช้งานและไม่สญ
ู หาย
- รักษาความสะอาดภายในรถอยูเ่ สมอ โดยเฉพาะส่วนที่บรรทุกสัตว์ ต้องล้างและฆ่าเชือ้ ทุกครัง้ ก่อนทาการขนส่งสัตว์
กลุม่ ใหม่
- ช่วยดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในบริเวณทีต่ งั้ หน่วยทาหมันเคลือ่ นที่ และช่วยสังเกตสภาพสัตว์ในกรงพัก
- รับผิดชอบดูแลตรวจเช็คสภาพยานพาหนะทีใ่ ช้ในการออกหน่วย รวมถึงการซ่อมบารุง และตรวจสอบสภาพรถ
ประจาปี
- รับ-ส่ง สัตว์ป่วย ระหว่างหน่วยทาหมันเคลือ่ นที่ และมูลนิธิเพื่อสุนขั ในซอย จ.ภูเก็ต รวมถึงโรงพยาบาลสัตว์อื่นๆ ใน
กรณีฉกุ เฉิน
- รับผิดชอบในการขนส่ง และกาจัดซากสัตว์ ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของโครงการฯ
- ขนส่งอุปกรณ์ และทรัพย์สนิ ประจาหน่วย ในกรณีทมี่ ีการย้ายพื่นที่ออกหน่วย หรือย้ายสถานที่พกั
- รับผิดชอบและดูแลกล่องบริจาคประจารถ พร้อมส่งคืนแผนกบัญชีเมื่อกลับมาที่ จ.ภูเก็ต
- บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลือ่ นไหวขณะปฏิบตั ิงานในบางเคส และนาส่งต่อให้แผนกที่เกี่ยวข้อง
แผนกและหัวหน้าผู้ดูแล: สังกัดแผนก Animal Welfare-Southern Mobile, หัวหน้าผูด้ แู ล

CNVR Logistics Manager

ทักษะและคุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ 23 – 40 ปี
2. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถเกียร์ธรรมดาได้
3. มีจิตใจเมตตาและรักสัตว์ ไม่กลัวเลือดและบาดแผล
4. สามารถยกสัมภาระได้ 20-30 กิโลกรัม
5. มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกันป็ นทีมได้
6. มีความตรงต่อเวลาและขยัน
7. สามารถปฏิบตั งิ านต่างจังหวัด และว่ายนา้ ได้ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบตั ิงานในจังหวัดต่างๆในภาคใต้ ปั จจุบนั มูลนิธิฯออกหน่วยทาหมันเคลือ่ นที่ในพืน้ ที่ จ.นครศรีธรรมราช,
จ.สุราษฎร์ธานี, จ.พังงา และ จ.พัทลุง
ประเภทการจ้างงาน พนักงานเต็มเวลา (Full Time)
สวัสดิการ
- ทางาน 6 วันต่อสัปดาห์ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. และเมื่อครบ 20 วันทางาน จะได้หยุดชดเชยในการ
ปฏิบตั ิงานวันเสาร์ รวม 5 วันติดต่อกัน
- ได้รบ
ั เบีย้ เลีย้ งการออกหน่วยทาหมันเคลือ่ นที่ตามวันที่ทางาน ในกรณีออกปฏิบตั ิงานนอกจังหวัดภูเก็ต
- ทางมูลนิธิฯจัดหาที่พกั ให้ในการออกหน่วยทาหมันเคลือ่ นที่นอกจังหวัดภูเก็ต
- วันหยุดประจาปี 19 วันต่อปี ( รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วันต่อปี ) และเพิ่มตามอายุงานจนถึง 25 วันต่อปี
- ปรับเงินเดือนประจาปี
- โบนัสประจาปี
- กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
- ประกันสังคม
- เครือ่ งแบบพนักงาน
วิธีการสมัครงาน
สนใจติดต่อ ฝ่ ายบุคคล โทร 076 681029 ต่อ 5 / 081-7884222 หรือส่งประวัติเพื่อสมัครงานที่ hr@soidog.org

