
 
 
 

 
 
ບໍ ລິ ສັດທີີ່ ປຶ ກສາ ອີ ແອັມຊີ  ຈໍ າກັດ ແມີ່ ນບໍ ລິ ການວຽກງານທີີ່ ປຶ ກສາດ້ານການຄ ້ ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາ
ຍຸດທະສາດ ເຊີີ່ ງມີ ຫ້ອງການຕ້ັ

ີ່ ງຢ ີ່  ປະເທດກໍາປ ເຈຍ, ສປປ ລາວ ແລະ ຫ້ອງການຕົວແທນຢ ີ່ ປະເທດມຽນມີ່ າ. 
ບໍ ລິ ສັດພວກເຮົ າກໍາລັງຊອກຫາຜ ້ ທີີ່ ສົນໃຈມາຮີ່ ວມເຮັດວຽກນໍ າບໍ ລິ ສັດຂອງພວກເຮົ າ ໃນຕໍາແໜີ່ ງ ນັກ
ວິ ເຄາະດ້ານທຸລະກິດ (Business Analyst).   
 
ບໍ ລິ ສັດທີ ປຶ ກສາ ອີ ແອັມຊີ  ໄດ້ນໍ າເອົ າການປະຕິບັດທີີ່ ດີ ທີີ່ ສຸດຂອງສາກົນ ມາສ ີ່ ຂະແໜງການພາກລັດ ແລະ 
ພາກເອກະຊົນ ໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໄຕ້, ໂດຍການສະເໜີວຽກງານດ້ານຄວາມຮ ້ ສາກົນ ແລະ ຄວາມຮ ້
ທ້ອງຖີີ່ ນຢີ່ າງກວ້າງຂວາງໃຫ້ກັບລ ກຄ້າຂອງພວກເຮົ າ. ລຸກຄ້າຫ ັ ກຂອງພວກເຮົ າແມີ່ ນບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງ
ສາກົນເຊັີ່ ນ ທະນາຄານໂລກ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ , ອົງການແຮງງານສາກົນ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງ
ທີີ່ ບໍີ່ ສັງກັດລັດຖະບານເຊັີ່ ນ ອົງການຊີ່ ວຍເຫ ຼື ອເດັກ, ອົງການອັອກຟາມ, ອົງການແຄຣສາກົນ.   
 
 
ຕໍາແໜີ່ ງ ນັກວິ ເຄາະດ້ານທຸລະກີດ (ເປັນຄົນລາວ)  
 

• ຊີ່ ວຍບໍ ລີ ສັດທີີ່ ປຶ ກສາ ອີ ແອັມຊີ  ໃນການດໍ າເນີ ນການຄ້ົນຄ້ົວາຈາກການເກັບກໍາຂໍ ້ ມ ນ ແລະ ການຄ້ົນຄົ ້
ວາຂໍ ້ ມມ ນທີີ່ ມີ ຢ ີ່ ແລ້ວ  

• ຊີ່ ວຍ ທີ ມງານ ອີ ແອັມຊີ  ໃນການປະສານງານ ແລະ ວຽກງານຈັດສົີ່ ງວຽກ  
• ຊີ ້ ນໍ າທີ ມງານພາກສະໜາມເວລາມີ ການດໍ າເນີ ນການສໍ າຫ ວດຢ ີ່ ຕີ່ າງແຂວງ 
• ຊີ່ ວຍປ້ອນຂໍ ້ ມ ນ ແລະ ອານາໄມຂໍ ້ ມ ນ ທີີ່ ເກັບຈາກການສໍ າຫ ວດ 
• ຊີ່ ວຍແປພາສາອັງກິດ-ລາວ ແລະ ລາວ-ອັງກິດ 
• ຊີ່ ວຍພັດທະນາເຄຼືີ່ ອງມຼື ການເກັບກໍາຂໍ ້ ມ ນສໍ າລັບວຽກພາກສະໜາມ  
• ກ້າສະແດງແນວຄວາມຄິ ດລິ ເລີີ່ ມ ແລະ ຄວາມພໍໃຈໃນການຮຽນຮ ້  ແລະ ການປັບຕົວຢີ່ າງວີ່ ອງໄວ

ເພຼືີ່ ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລ ກຄ້າ   
• ພັດທະນາທັກສະຄວາມຮ ້ ດ້ານອາຊີ ບຂອງຕົນໃນຂ້ັນລະດັບສ ງ 

 
 
ຄຸນນະວຸດ ແລະ ປະສົບການ  
 

• ນັກສຶ ກສາທີີ່ ຈົບໃໝີ່ ສາມາດສະໝັກໄດ້ 
• ສາມາດເດີ ນທາງໄປເຮັດວຽກຢ ີ່ ຕີ່ າງແຂວງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດໄດ້  
• ມີ ຄວາມຮ ້  ແລະ ຄວາມເຂົ ້ າໃຈດີ ກີ່ ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງຂະແໜງທຸລະກິດ ຫ ຼື  ຂະແໜງການ

ພັດທະນາ  
• ມີ ທັກສະທີ ດີ ໃນການນໍ າໄຊ້ ໄມໂຄຣຊອບອ໋ ອບຟີສ (MS Excel, MS Word, etc.)  
• ຮຽນຈົບໃນສາຍງານທີີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງ (ບໍ ລິ ຫານທຸລະກິດ, ເສດຖະສາດ, ແລະ ການເງີ ນ) ແມີ່ ນຈະຖຼື ກ

ພິຈາລະນາພິເສດ  
• ສາມາດເປັນຜ ້ ນໍ າທີ ມ ແລະ ຊີ ້ ນໍ າທີ ມງານໃນລະດັບໃດໜຼືີ່ ງ 
• ສາມາດເຮັດວຽກໃນຫ າຍຂະແໜງການ 
• ສາມາດເວົ ້ າ ແລະ ຂຽນພາສາອັງກິດໄດ້ດີ ; ອີ່ ານເອກະສານທີີ່ ເປັນພາສາອັງກີດ ແລະ ແປພາສາໄດ້ໃນ

ລະດັບພຼື ້ ນຖານ 
• ທັກສະໃນການສຼືີ່ ສານພາສາຊົນເຜົີ່ າໂດຍສະເພາະພາສາເຜົີ່ າມ້ົງ ຫ ຼື  ພາສາເຜົີ່ າຂະມຸ ແມີ່ ນຈະຖຼື ກ

ພິຈາລະນາເປັນພິເສດ 
• ມີ ທັກສະໃນການສຼືີ່ ສານໄດ້ດີ ກັບລຸກຄ້າ, ລັດຖະບານ ແລະ ຜ ້ ໃຫ້ສໍ າພາດ 

 
 
 
 



 
 
 

 
ວິ ທີ ສະໝັກ 
ບໍ ລິ ສັດທີີ່ ປຶ ກສາ ອີ ແອັມຊີ  ສະໜັບສະໜ ນ ຜ ້ ສະໝັກທີີ່ ເປັນ ຍີ ງ ຫ ຼື  ຊາຍ ຫ ຼື  ຊົນເຜົີ່ າ ຫ ຼື  ສາສະໜາອຼື ນໆ ລວມ
ທັງຄົນພິການ ສາມາດສະໝັກໄດ້, ໂດຍສະເພາະຜ ້ ທີີ່ ມີ ປະສົບການເຮັດວຽກນໍ າພາກເອກະຊົນ ຫ ຼື  ນໍ າອົງ
ການຈັດຕ້ັງສາກົນທີີ່ ບໍີ່ ສັງກັດລັດຖະບານ. ສົີ່ ງຊີ ວະປະວັດ ແລະ ຈົດໝາຍຄວາມສົນໃຈມາທີີ່  ອີ ເມວນີ ້  
recruiting@emc-consulting.asia 

 
ມີ ພຽງຜ ້ ສະໝັກທີີ່ ຖຼື ກຄັດເລຼື ອກເທົີ່ ານ້ັນທີີ່ ຈະຖຼື ກຕິດຕໍີ່ ຫາ ເພຼືີ່ ອເຂົ ້ າຮີ່ ວມການສໍ າພາດ. ຂໍ ້ ມ ນເພ້ີມ
ເຕີ ມກີ່ ຽວກັບບໍ ລິ ສັດພວກເຮົ າແມີ່ ນສາມາດເຂົ ້ າເບີີ່ ງໄດ້ທີີ່ ລີ ້ ງນີ ້  EMC Facebook feed ; EMC LinkedIn 
ແລະ  visit our website 
 

mailto:recruiting@emc-consulting.asia
https://www.facebook.com/emergingmarketsconsulting/
https://www.linkedin.com/company/emc_2/?viewAsMember=true
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