Job Opportunity for Supervisor & Senior Supervisor -Gas Turbine in Thailand
JD-3579 & 3580

Essential Duties & Responsibilities:
•
•
•
•
•

Plan and execute part of the disassembly/assembly work of the turbine module on site. The part of the work
that he/she will be responsible to execute will be assigned by the Senior Technical Advisor on site.
Lead the hands-on work for certain work packages as assigned by the Senior Technical Advisor. In practice
would this involve giving work tasks to technicians, or others, that have been assigned to assist the
Technical Advisor and follow up that the work tasks are executed in a correct way.
Perform critical work tasks requiring special competence, e. g. taking measurements and filling out
measurement protocols as necessary.
Assume a mentoring role, i.e., advice junior TFAs on site of how to carry out work tasks as described in the
junior TFAs’ development plans.
Report the result of the disassembly/assembly job according to guidelines. Normally this will be limited to
filling out daily reports or give input to the mechanical reports written by the Senior Technical Advisor. The
actual level of reporting will be specified by the Senior Technical Advisor.

Required Qualifications & Experience:
•
•
•
•
•
•
•
•

Thai Nationality
Degree in Mechanical Engineering, or its equivalent discipline.
Minimum 5 years working experience with steam turbines
Experience from maintenance / overhauls of gas turbines / steam turbines / compressors and reciprocating
engines is valuable.
Strong written and spoken English
Proficient in MS Office
Open to travelling as this role requires 70 – 80% domestic travelling and the remaining will be international
Full work rights in Thailand

Interested, please send full resume to paul@omni-interconsult.com or visit www.omni-interconsult.com

www.omni-interconsult.com

โอกาสในการทํางานสําหรับหัวหน ้างานและหัวหน ้างานอาวุโส -Gas Turbine ในประเทศไทย
ํ ค ัญ:
หน้าทีแ
่ ละความร ับผิดชอบทีส
่ า
•

•
•
•
•

วางแผนและดําเนินการบางส่วนของงานถอด / ประกอบโมดูลกังหันในสถานที่ ส่วนหนึง่ ของงานทีเ่ ขา / เธอ
จะต ้องรับผิดชอบในการดําเนินการจะได ้รับมอบหมายจากทีป
่ รึกษาด ้านเทคนิคอาวุโสในสถานที่
เป็ นผู ้นํ าในการปฏิบต
ั งิ านจริงสําหรับชุดงานบางอย่างตามทีไ่ ด ้รับมอบหมายจากทีป
่ รึกษาด ้านเทคนิคอาวุโส
ในทางปฏิบต
ั ส
ิ งิ่ นีจ
้ ะเกีย
่ วข ้องกับการมอบหมายงานให ้กับช่างเทคนิคหรือคนอืน
่ ๆ ทีไ่ ด ้รับมอบหมายให ้
ช่วยเหลือทีป
่ รึกษาด ้านเทคนิคและติดตามว่างานของงานได ้รับการดําเนินการอย่างถูกต ้อง
ปฏิบต
ั งิ านทีส
่ ําคัญซึง่ ต ้องใช ้ความสามารถพิเศษ e. ก. ทําการวัดและกรอกโปรโตคอลการวัดตามความจําเป็ น
สมมติบทบาทให ้คําปรึกษาเช่นแนะนํ า TFAs รุน
่ เยาว์ในไซต์เกีย
่ วกับวิธด
ี ําเนินงานตามทีอ
่ ธิบายไว ้ในแผนการ
พัฒนาของ TFAs รุน
่ เยาว์
้ ส่วน/งานประกอบตามแนวทางปฏิบต
รายงานผลการถอดชิน
ั ิ โดยปกติจะจํากัดเฉพาะการกรอกรายงาน
ประจําวันหรือให ้ข ้อมูลในรายงานเชิงกลทีเ่ ขียนโดยทีป
่ รึกษาด ้านเทคนิคอาวุโส ระดับการรายงานทีแ
่ ท ้จริงจะ
ถูกระบุโดยทีป
่ รึกษาด ้านเทคนิคอาวุโส

คุณสมบ ัติและประสบการณ์ทจ
ี่ ําเป็น:
•
•
•
•

•
•
•
•

สัญชาติไทย
ปริญญาวิศวกรรมเครือ
่ งกลหรือสาขาวิชาทีเ่ ทียบเท่า
ประสบการณ์ทํางานอย่างน ้อย 5 ปี กบ
ั กังหันไอนํ้ า
ประสบการณ์จากการบํารุงรักษา/การยกเครือ
่ งกังหันก๊าซ/กังหันไอนํ้ า/คอมเพรสเซอร์และเครือ
่ งยนต์แบบ
ลูกสูบเป็ นสิง่ ทีจ
่ ะได ้รับพิจารณาเป็ นพิเศษ
เขียนและพูดภาษาอังกฤษได ้ดี
่ วชาญใน MS Office
มีความเชีย
เปิ ดกว ้างสําหรับการเดินทางเนือ
่ งจากบทบาทนีต
้ ้องเดินทางภายในประเทศ 70 - 80% และทีเ่ หลือจะเดินทาง
ระหว่างประเทศ
ิ ธิการทํางานเต็มรูปแบบในประเทศไทย
มีสท

สนใจกรุณาสง่ ประวัตม
ิ าที่ paul@omni-interconsult.com หรือเยีย
่ มชม www.omni-interconsult.com

www.omni-interconsult.com

