
 
 

Position: IT SUPPORT & REPORTING 

 
The main responsibilities for IT SUPPORT (30-40% of your daily time): 

• Single point of contact for IT user support e.g. issue with laptop, network or printer 

• Install and configure new PCs and laptops 

• Track IT inventory 
 

The main responsibilities for REPORTING (60-70% of your daily time): 

• Fill in reports on a daily, weekly and monthly basis across all departments 

• Ad hoc reports about the business in regards to inventory, sales or any other metric 

• Improve reports to make them quicker to fill out and easier to read 

• Interpret the numbers of the report and highlight abnormalities 

The key qualifications of the person we are looking for: 

• Thai national only 

• Basic reading and writing in English 

• Ability to conduct research into a wide range of computing issues as required 

• Microsoft operating systems expertise and troubleshooting skills 

• Experience with Microsoft Office products, Thunderbird and other typical office software 

• Knowledge about network topologies such as TCP/IP 

• Advanced Microsoft Excel skills are required such as usage of formula like SUM, VLOOKUP or IF 

• Knowledge about structuring a readable report 

• A strong eye for details and attention for possible errors 

• Keen to make a permanent fix rather than a sloppy workaround 

• Self-driven and well-organized 

• Fresh graduates are welcome to apply 
 
 
Salary: 20-30,000 THB (depending on previous experience and demonstrated ability). 
 
Please feel free to apply for this role by sending us a cover letter as well as an updated CV/resume with expected 
salary. 
 
The IT Support & Reporting position is an extremely exciting position for the right candidate who wishes to have a 
hands-on, multi-task role within a dynamic business! This position is limitless and is a great learning experience for 
individuals interested in IT support as an internal service and Excel reporting across the business. The successful 
candidate will be working with all departments of the business, which makes this job very interesting, exciting, and 
beneficial for individuals willing to learn with an open mind.  

Elevate Co., Ltd is a managed service provider (MSP) with over 20 years of combined experience in working with 
businesses to achieve their goals on online marketplaces and e-commerce websites. We have an exciting position 
that has become available in the IT department. Our business is growing quickly and our "promote from within" 
culture will see the successful candidate with a solid career plan for their future.  

 Company address 
 
Elevate Co., Ltd.  
17 On Nut Soi 37, On Nut Road,  
Suan Luang, Bangkok 10250 
Tel: 02-002-6177 
Google Maps: https://goo.gl/maps/eVa5vZofeq32 
 
https://elevate.co.th/ 
E-mail to: hr@elevate.co.th 
 
 

https://goo.gl/maps/eVa5vZofeq32
https://goo.gl/maps/eVa5vZofeq32
https://elevate.co.th/
https://elevate.co.th/
mailto:hr@elevate.co.th
mailto:hr@elevate.co.th


 

ต ำแหน่ง: IT SUPPORT & REPORTING 

หนา้ทีร่บัผิดชอบหลกัต่องานดา้น IT Support (ใช้เวลา 30-40% ภายในหน่ึงวนั): 

• เป็นศนูย์กลางช่วยเหลอืในด้านไอที เช่น ปัญหาเกี่ยวกบัการใช้งานโน๊ตบุค ระบบเน็ตเวิร์ค หรือ ปริน้เตอร์ 

• ตดิตัง้และปรบัแต่งค่าคอมพวิเตอรแ์ละโน๊ตบุคใหม ่

• ตดิตามสนิคา้คงคลงัหรอื IT inventory 

หนา้ทีร่บัผิดชอบหลกัต่องานดา้น Reporting (ใช้เวลา 60-70% ภายในหน่ึงวนั): 

• กรอกและจดัเตรยีมรพีอรท์รายวนั รายอาทติย ์และรายเดอืน ส าหรบัทกุแผนกในบรษิทั 

• มีความสามารถในการจดัเตรียมรายงานเฉพาะกิจเกี่ยวกบัธุรกิจในด้านคลงัสนิค้า การขาย และ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

• ปรบัปรงุเปลีย่นแปลงรายงานใหส้ามารถเขา้ใจไดง้า่ยและสะดวกในการใชง้านจรงิ 
• ตคีวามคา่ของตวัเลขและสามารถไฮไลทค์่าทีผ่ดิปกตไิด ้

คุณสมบตัหิลกัทีท่างเราก าลงัคน้หา: 

• ผู้สมคัรจะต้องมีสญัชาติไทยเท่านัน้ 

• มคีวามรูภ้าษาองักฤษในการอา่นและเขยีนขัน้พิน้ฐาน 

• ทกัษะในการค้นคว้าท าวิจยัเกี่ยวกบัปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์อื่นๆหากต้องการ 

• ช านาญในระบบ Microsoft operating systems และทกัษะการจดัการกบั Troubleshooting  

• มปีระสบการณ์คุน้เคยกบัโปรแกรม Microsoft Office, Thunderbird และโปรแกรมทีใ่ชใ้นส านกังานทัว่ไป 

• ความรู้ในด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เช่น TCP/IP 

• เชีย่วชาญในการใชง้าน Microsoft Excel ดงัเชน่การใชสู้ตรค าสัง่ SUM, VLOOKUP และ IF 

• มคีวามรูเ้กีย่วกบัการจดัเตรยีมโครงสรา้งรายงานใหอ้า่นและเขา้ใจไดง้า่ย 

• มคีวามเอาใจใส่อย่างสงูในรายละเอยีดปลกีย่อยของปัญหาและพรอ้มทีแ่กไ้ขปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดใ้นอนาคต 

• มีความจริงจงัที่จะแก้ปัญหาอย่างถาวรมากกว่าการแก้ไขปรับแต่งเลก็น้อย 

• มแีรงผลกัดนักระตอืรอืรน้ในตวัเองและมคีวามสามารถบรหิารจดัการตนเองไดอ้ยา่งด ี

• ยนิดพีจิารณารบัสมคัรนกัศกึษาจบใหม ่

 

เงนิเดอืน: 20-30,000 บาท (พจิารณาจากประสบการณ์และความสามารถ). 

 

หากสนใจในต าแหน่งนี้สามารถสง่ cover letter และ CV/resume พรอ้มทัง้ระบุเงนิเดอืนทีค่าดหวงั 
 

ต าแหน่ง IT Support & Reporting นัน้เป็นต าแหน่งทีน่่าสนใจส าหรบัผูส้มคัรทีต่อ้งการทีจ่ะไดป้ฏบิตังิานจรงิ บรหิารจดัการงานหลากหลายในเวลา
เดยีวกนัในบรรยากาศบรษิทัธรุกจิทีข่บัเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา ต าแหน่งนี้นบัว่าเป็นโอกาสทีด่ตี่อผูส้มคัรในการเรยีนรูท้างดา้นชว่ยเหลอืดา้น IT 

SUPPORT ภายในองคก์รบรษิทัและทกัษะในการใช ้Excel ในการจดัเตรยีมรายงานทางธรุกจิอย่างทัว่ถงึ ผูส้มคัรทีไ่ดร้บัการพจิารณาจะไดท้ างาน
กบัทกุแผนกในบรษิทั ซึง่นัน้ท าใหง้านต าแหน่งนี้น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อตวัผูส้มคัรเองในการทีจ่ะเรยีนรูง้านเพื่อความกา้วหน้าในสายอาชพีงานนี้  

บรษิทั Elevate Co., Ltd คือบริษัทผู้ให้บริการการบริหารจดัการแก่ลกูค้า ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปี ทางด้านธุรกิจที่ช่วยผลกัดนัให้ธุรกิจของคณุบรรลเุปา้หมายในด้าน
การค้าธุรกิจออนไลน์และระบบเว็บไซต์ E-commerce เรามีต าแหน่งอนัน่าต่ืนเต้นนีว้่างในแผนกไอที ธรุกิจของเราก าลงัเติบโตอย่างมากและวฒันธรรมการเลือ่นต าแหน่งให้แก่พนกังาน
บริษัทก่อนท่ีจะท าการจดัจ้างใหม่นัน้จะช่วยผลกัดนัให้ผู้สมคัรที่สนใจมีต าแหน่งหน้าที่การงานท่ีมัน่คงในอนาคตอีกด้วย  

 ทีอ่ยู่ของบรษิทั 

 

บรษิทั Elevate Co., Ltd.  

17 ซอยออ่นนุช 37, ถนนออ่นนุช,  

เขต สวนหลวง, กรงุเทพฯ 10250 

โทรศพัท:์ 02-002-6177 

Google Maps: https://goo.gl/maps/eVa5vZofeq32 
https://elevate.co.th/ 

อเีมลลไ์ดท้าง: hr@elevate.co.th 
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