Position available
within NAPNEUNG, a RESEARCH PROJECT
(www.napneung.net)
Position available: Outreach Coordinator / Mass Communication Specialist
Main Duties and Responsibilities:
Our Unit is about to implement a 3-year project aimed at improving access to efficient HIV
prevention, testing and referral services in the healthcare system for at-risk individuals
living in medium-sized cities in Thailand. In particular, we plan to develop and implement
outreach strategies that will encourage individuals at risk of HIV infection to go for regular
testing.
Under the supervision of and in close collaboration with the Project Management Team,
the Outreach Coordinator / Mass Communication Specialist will be responsible for the
following duties:
• Create and design all outreach materials: vouchers, posters, online ads, etc.
• Create, design, manage the content of, and maintain a project website that
incorporates an online appointment booking system.
• Create, manage the content of, and maintain Facebook pages.
• Ensure the visibility of the project website and Facebook pages, e.g. using search
engine optimization (SEO).
• Launch and monitor digital advertising campaigns, e.g. using Facebook Ads
Manager and Google AdWords.
• Coordinate of the team of outreach workers.
Preferred Skills and Qualifications:
• Thai native speaker.
• Bachelor's degree or equivalent in Mass Communication, Marketing, Business
Administration or related field.
• Previous experience in related field would be an asset.
• Creative, innovative, proactive.
• Good communication and interpersonal skills.
• Good English speaking and writing skills.
Training will be provided. Please email your CV and cover letter to secretary@phpt.org,
copy to pongsak.pirom@phpt.org
More information: Tel: 053 240 910-2 (Mr. Pongsak Pirom), www.phpt.org
PHPT Research Unit 195 (3-4 Floor), Kaew Nawarat Road, Wat Ked, Muang, Chiang Mai

ตำแหน่งงำนว่ำง
สำหรับโครงกำรวิจัยนับหนึ่ง
(www.napneung.net)

ตำแหน่งงำนว่ำง: ผู้ประสำนงำนภำคสนำม/ผู้เชี่ยวชำญงำนด้ำนสื่อสำรมวลชน
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ:
โครงการวิจัยนับหนึ่งเป็นโครงการ 3 ปีที่ดาเนินการเพื่อพัฒนาการเข้าถึงการป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี การตรวจหา
การติดเชื้อ และการส่งต่อในระบบการดูแลรักษาสุขภาพ ที่มีประสิทธิภาพสาหรับผู้ที่มีความเสี่ยงซึ่งอาศัยในจังหวัดที่มี
ขนาดกลางในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางโครงการได้วางแผนเพื่อพัฒนาและดาเนินการกลวิธีต่างๆ ในการ
เข้าถึงผู้รับบริการเพื่อส่งเสริมผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อเอช ไอ วีให้มารับบริการตรวจเป็นประจา
ผู้ประสำนงำนภำคสนำม/ผู้เชี่ยวชำญงำนด้ำนสื่อสำรมวลชน จะทางานภายใต้การกากับดูแลและทางานร่วมกันกับ
คณะบริหารจัดการโครงการอย่างใกล้ชิด และมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้:
• สร้างและออกแบบวัสดุอุปกรณ์ภาคสนามทั้งหมด ได้แก่คูปอง โปสเตอร์ โฆษณาออนไลน์ ฯลฯ
• สร้าง ออกแบบ ดาเนินการบริหารจัดการในส่วนเนื้อหา และดูแลเว็บไซต์ของโครงการซึ่งรวมถึงระบบการจองออนไลน์
เพื่อนัดหมายรับบริการตรวจ
• สร้าง ดาเนินการบริหารจัดการในส่วนเนื้อหา และดูแลหน้าเฟซบุ๊กของโครงการ
• ทาให้แน่ใจว่าหน้าเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของโครงการเห็นได้อย่างชัดเจน จากการใช้ search engine optimization (SEO)
• ดาเนินการและติดตามการทาการโฆษณาออนไลน์ เช่นการใช้ Facebook Ads Manager และ Google AdWords
• ประสานงานร่วมกับทีมงานภาคสนาม
ทักษะและคุณสมบัติที่ต้องกำร:
• สัญชาติไทย
• สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาสื่อสารมวลชน การตลาด บริหารธุรกิจ
หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์การทางานในสาขาที่เกี่ยวข้องมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนา และดาเนินการในเชิงรุก
• มีทักษะในด้านการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ดี
• มีทักษะในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่ดี
ทางโครงการจะจัดการฝึกอบรมให้แก่ท่าน ผู้ที่สนใจโปรดอีเมล จดหมายสมัครงานพร้อมทั้งประวัติของท่านมาได้ ที่
secretary@phpt.org สาเนาถึง pongsak.pirom@phpt.org
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์: 053 240 910-2 (คุณพงษ์ศักดิ์ ภิรมณ์) www.phpt.org
โครงกำร PHPT เลขที่ 195 (ชั้น 3-4) ถนนแก้วนวรัฐ ตาบลวัดเกต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

