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DevOps Engineer

บริษัท AAPICO ITS จํากัด ก่อตัง ขึน
 เมือ
 ปี พ.ศ. 2547 ดําเนินธุรกิจให ้คําปรึกษา, ออกแบบและพัฒนา software ด ้าน
telematics ผลิตภัณฑ์และบริการของเราในปั จจุบน
ั ประกอบไปด ้วย GPS navigation software และแผนที digital
ื Galactio TH ให ้
ประเทศไทยภายใต ้เครือ
 งหมายการค ้า POWERMAP ในส่วนของ mobile เรามี app นํ าทางรถยนต์ชอ
ดาวน์โหลดได ้ฟรีทงั  จาก Play Store และ App Store แล ้วเรายังมี software สําหรับช่วยในงานบริหารจัดการรถส่งสินค ้า
 วชาญในด ้านระบบภูมส
นอกไปจากนี ด ้วยประสบการณ์และความเชีย
ิ ารสนเทศ (GIS) และการวิเคราะห์ข ้อมูลการจราจร
โดยใช ้ Big Data Analytics เราได ้เริม
 ให ้บริการเทคโนโลยีสําหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) กลุม
่ ลูกค ้าของเรามีทงั 
บุคคลทัว ไป ตัวแทนจําหน่าย ลูกค ้าองค์กร และหน่วยงานภาครัฐ

ตอนนีเ รากําลังสร ้างทีมใหม่เพือ
 พัฒนา platform ต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ทม
ี อ
ี ยู่ โดยจะเน ้นไปทีก
 ารให ้บริการด ้านแผนที
ออนไลน์ ซึง รวมถึงแอพมือถือด ้วย โดยทีล
 ก
ู ค ้าเป้ าหมายคือกลุม
่ ธุรกิจด ้าน e-commerce, การบริการจัดส่งสินค ้า, การ
ขนส่งผู ้โดยสาร และการบริหารจัดการ Smart City

หน้าทีห
 ล ัก
 รับผิดชอบ infrastructure ทัง local server และ Cloud รวมถึง database system ในด ้านความเสถียร (24/7) ความ
ปลอดภัย เพือ
 รองรับผู ้ใช ้งานจํานวนมากในอนาคต
 ออกแบบและจัดเตรียม infrastructure สําหรับโปรเจ็คต์ตา่ งๆ
 สร ้าง tool สําหรับ deployment และ automation
 ทํางานร่วมกับ developer ในการทดสอบ แก ้ปั ญหา และ deploy ผลิตภัณฑ์ใหม่

คุณสมบ ัติ
 จบปริญญาตรีหรือโทสาขา Computer Engineering หรือ Computer Science
 มีประสบการณ์ทํางานอย่างน ้อย 3 ปี ขน
ึ ไป
 สามารถทํางานบน Unix หรือ Linux ได ้
 มีประสบการณ์ใช ้งาน database และ SQL เช่น MySQL, SQL Server, MongoDB หรือ PostgresSQL
 คุ ้นเคยกับการใช ้งาน Cloud Platform เช่น AWS, Azure หรือ Google Cloud Platform
 สามารถเขียน code และ script โดยใช ้ Ruby, Python, JavaScript, Perl หรือ PHP
 สามารถใช ้งาน automation management tool ต่างๆ เช่น Chef, Ansible หรือ Puppet
 คุ ้นเคยกับ encryption technology เช่น PKI และ OpenSSL
 คุ ้นเคยกับ network architecture ต่างๆ เช่น DNS, TCP/IP, SNMP, QoS และ NTP
 วชาญในเรือ
 เชีย
 งของ scalability technology เช่น load balancing, CDN และ message queue
 เข ้าใจหลักการพืน
 ฐานของ Software Engineering กับ Software Release Management เป็ นอย่างดี
 วชาญในการใช ้ version control เช่น Git หรือ Subversion เป็ นอย่างดี
 เชีย
 ถ ้าเคยมีประสบการณ์พัฒนาด ้วย Agile จะได ้รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
 สารกับเพือ
 สือ
 นร่วมงานได ้ดี ทํางานเป็ นทีมได ้
 มีความรับผิดชอบ สามารถแก ้ไขปั ญหาได ้
 ชอบเรียนรู ้และติดตามข่าวสารหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ
 สารเป็ นภาษาอังกฤษได ้บ ้าง
 สามารถสือ
สว ัสดิการและรายละเอียดต่างๆ
 เงินเดือนพิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ (35,000-70,000 บาท)
 ประกันสังคม เบิกค่ารักษาพยาบาล
 ปรับเงินเดือนและโบนัสประจําปี
ิ ลม
 ออฟฟิ สอยูต
่ ด
ิ กับ BTS สถานีชด
 เวลาทํางาน จันทร์ถงึ ศุกร์ 9:00 – 18:00 น.
 ๆ มาทีอ
ถ ้าคุณสนใจร่วมงานกับเรา ให ้ส่ง resume กับผลงานทีเ คยทํา พร ้อมแนะนํ าตัวสัน
 เี มล์ nattapol.s@aapico.com
แล ้วทางเราจะติดต่อกลับไปครับ

