MEDIA RELEASE
JobsDB.com ขึ้นแท่น ผู้ริเริ่มนวัตกรรม

ด้วย “Dynamic Job Search on Map” และ “Dashboard” design
พลิกโฉมฟังก์ชนั่ ใหม่เอื้อผู้ใช้งานหลากหลายในคราวเดียว
[ประเทศไทย], 24 มิถุนายน 2553 – JobsDB.com ผู้นาเว็บไซต์หางานของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้ทาการเปิดตัว

เว็บไซต์ที่ปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์ พร้อมให้ผู้หางานและผู้ประกอบการหลายล้านคนได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการ
ค้นหาตาแหน่งงานและผู้สมัครงาน คุณสมบัติใหม่นี้เรียกว่า “การค้นหางานบนแผนที่” ซึ่งใช้สถานที่ตั้งเป็นเกณฑ์
การค้นหา ช่วยให้ผู้หางานมองเห็นตาแหน่งงานที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่ที่ระบุ ผู้ใช้งานสามารถดูตาแหน่งงานหลาย
พันตาแหน่งบนแผนที่ที่สร้างขึ้นได้ในทันที และตาแหน่งงานเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนเกณฑ์การค้นหา
และมีการลากแผนที่ไปยังตาแหน่งอื่น โดยคุณสมบัตินี้ได้พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรก ก่อนเว็บไซต์หางานใด ๆ ในเอเชีย
แปซิฟิก
การออกแบบที่ครบทุกฟังก์ชั่นในหน้าเดียว (“Dashboard” Design)
การปรับรูปโฉมใหม่ของเว็บไซต์ JobsDB.com ในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนากระบวนการค้นหางานไปสู่อีก
ระดั บ ที่ เ หนื อ กว่ า ซึ่ ง เน้ น ที่ ป ระสบการณ์ ข องผู้ ใ ช้ ง าน และการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ ด้ ว ยการออกแบบ
“Dashboard” Design ช่วยให้ผู้หางานและผู้ประกอบการสามารถดาเนินการหลายรายการได้ภายในหน้าเดียว
โดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้าบ่อยครั้งหรือถูกรบกวนจากป๊อบ-อัพ ผ่านการแบ่งหน้าจอที่เรียกว่า “Preview Mode” ผู้
หางานสามารถดูรายละเอียดตาแหน่งงานได้มากถึง 100 ตาแหน่งภายในหน้าเดียว เช่นเดียวกับ “Resume
Preview” ที่ผู้ประกอบการสามารถเปิดดูประวัติการทางานของผู้สมัครได้มากถึง 100 ฉบับทั้งฉบับย่อและฉบับ
เต็ม ภายใต้การออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายเหมือนกัน
ผู้ริเริ่มนวัตกรรมใหม่ในอุตสาหกรรมการสมัครงานออนไลน์
นับตั้งแต่ก่อตั้งเว็บไซต์ขึ้น JobsDB.com ได้ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ด้วยนวัตกรรมและการ
ปฏิวัติการออกแบบอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2541 เป็นครั้งแรกที่ JobsDB.com ได้แนะนาฟังก์ชั่น “Job Alert”
ซึ่ง เป็ น การรับ อีเ มลแจ้ งต าแหน่ง งานด่ว น ที่ ผู้หางานกาหนดเองตามเกณฑ์ ก ารค้ นหางานของตน และฟั งก์ ชั่ น
“Jobseeker-controlled Resume Release” ซึ่งช่วยในการรักษาความเป็นส่วนตัวของสมาชิก โดยผู้หา
งานสามารถกาหนดระดับการเปิดเผยประวัติการทางานได้ นอกจากนี้ “Paperless Job Fair” หรือมหกรรม
สมัครงานออนไลน์ โดยไม่ต้องใช้เอกสาร ก็กลายเป็นงานที่แสดงถึงเทคโนโลยี อันล้าหน้าของบริษัท และอีกหลาย
ผลงานที่ริเริ่มโดย JobsDB.com ได้กลายเป็นต้นแบบให้กับเว็บไซต์หางานอื่น ๆ ในภูมิภาค และในปีนี้มหกรรม
สมัครงานออนไลน์ หรือ Career Exhibition 2010 By JobsDB.com ผู้ริเริ่มมหกรรมสมัครงานออนไลน์แห่ง
แรกในประเทศไทย จะกลับมาอีกครั้ง ในวันที่ 17 -19 กันยายน ณ เพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เพื่อให้ผู้หางานและผู้ประกอบการได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่และความทันสมัยของเทคโนโลยีบาร์โค้ด ที่ช่วยให้การ

สมัครงานเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วที่สุด สมกับที่ JobsDB.com เป็นรายแรกที่ริเริ่มนวัตกรรมใหม่ในอุตสาหกรรม
การสมัครงานออนไลน์อย่างแท้จริง
สาธินี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จากัด กล่าวว่า 11 ปีมาแล้ว ที่
JobsDB.com ได้สร้างมาตรฐานใหม่ ๆ ในกระบวนการจ้างงาน และการค้นหางาน ด้วยการปฏิวัตินวัตกรรมและ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและผู้หางาน การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ของเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเครื่องมือที่ง่ายและอานวยความสะดวก ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาใน
การค้นหางานและค้นหาผู้สมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ
"ด้วยความสมบูรณ์ของการปรับปรุงเว็บไซต์ JobsDB และคุณสมบัติใหม่แกะกล่องที่เพิ่มเติมขึ้นมานี้ เรามั่นใจว่าเรา
สามารถรักษาความเป็นผู้นาของเราในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้" เธอกล่าว
เตรียมพบกับคุณสมบัติใหม่ในเดือนกรกฎาคมนี้
JobsDB.com จะท าการเปิ ด ตั ว ระบบการจั ด การการสรรหาบุ ค ลากร หรื อ RMS
(Recruitment
Management System) พร้อมกับคุณสมบัติใหม่ล่าสุดที่เพิ่มขึ้นมา ในเดือนกรกฏาคมนี้แน่นอน
เกี่ยวกับ JobsDB.com
JobsDB.com คือเครือข่ายการรับสมัครงานออนไลน์ชั้นนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยการนาเอาความรวดเร็ว
ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนทั่วโลกมาใช้ JobsDB.com ได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือในการรับสมัครงาน
อันทรงประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสื่อกลางในการนาผู้ประกอบการและผู้หางานมาพบกัน เพื่อการรับสมัครงานที่รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพสูง และได้ผลตอบรับที่น่าพึงพอใจ
บริษัท จ๊อบส์ ดีบี โฮลดิ้ง จากัด ก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายนปี พ .ศ. 2541 ที่เกาะฮ่องกง และได้ขยายการดาเนินงาน
อย่างรวดเร็วไปยังประเทศต่าง ๆ โดยมีสานักงานใหญ่อยู่ที่ฮ่องกง จนถึงบัดนี้ JobsDB.com กลายเป็นผู้นาทางด้าน
การให้บริการรับสมัครงานออนไลน์ที่ให้บริการครอบคลุม 9 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย จีน อินโดนีเซีย
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย ทุกวันนี้บริษัท จ๊อบส์ ดีบี โฮลดิ้ง จากัด มีพนักงานกว่า 1,800 คนทั่ว
ภูมิภาค
หลายปีที่ผ่านมาจ๊อบส์ดีบีได้สร้างฐานข้อมูลที่ใหญ่และมีประสิทธิภาพที่สุดในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งรวบรวมฐานข้อมูล
ผู้สมัครไว้กว่า 14.6 ล้านคน และมากกว่า 220,000 บริษัทที่ลงประกาศรับสมัครงานกับจ๊อบส์ดีบี และมีการส่งอีเมล
แจ้งตาแหน่งงานด่วน (Job Alert) ทีต่ รงกับสายงานของผูห้ างานมากถึง 2 ล้านฉบับต่อวัน
จ๊อบส์ดีบีมุ่งมั่ นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แ ละบริการที่ ดีเยี่ยมเรื่อยมาเพื่อครองตาแหน่งอั นดับหนึ่งในภูมิภาคให้ได้
ยาวนานที่สุด ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jobsdb.com
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