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Recruitment Announcement 
Thailand Board of Investment (BOI), Osaka Office 

Position of Investment Promotion Assistant 

Thailand Board of Investment (BOI) is the government agency operating under 
the Prime Minister's Office and is the principal organization for encouraging and promoting 
investment in Thailand. The BOI Osaka Office is seeking a qualified individual to work for the 
position of Assistant Investment Promotion Officer. Further details on the terms & conditions and 
the process for submission of application are summarized below.  

1. Position: Investment Promotion Assistant, 1 Position 

2. Salary, Qualifications, and Job Descriptions 

2.1 Start-up Salary: 279,660 Yen per month 

2.2 Qualifications: 

- Japanese nationality 

- Male or female  

- Not over 50 years of age  

- Good in Japanese and English (Thai language is an advantage) 

- Good IT and MS Office skills  

-  Must be highly responsible to work and be able to work with flexible hours 

- Physically and mentally healthy, with good inter-personal skills, people management, 
and be able to work as a team  

- Working experiences with Japanese company or Japanese organization would be plus 

2.3 Job Descriptions: 

- To provide advice and information on investment opportunities in Thailand and 
facilitate the investors in starting or doing businesses 

- To coordinate with the Japanese government, local authorities, private sectors, and 
related counterparts for co-organizing and advertising investment promotion activities  

- To study and collect information on current economic and industrial situation in Japan  

- To study and identify target investors for attracting foreign direct investment 

- To follow up potential investors, do reports, and update investors database 

- To be responsible for Japanese-English interpretation/translation in the office   

- To be responsible for other assigned jobs 

 





履歴書  (ประวัติย่อ)   年  月  日現在 (วันที่) 

ふりがな    
氏名 (ชื่อ – นามสกุล) 

  

                                               年   月   日生 (満  歳) 

วัน/เดือน/ปีเกิด วันท่ี            เดือน                พ.ศ.           (อายุ       ปี) 
性別 เพศ 

男 女 
 

ふりがな  TEL.  

โทรศัพท์ 現住所 
 (ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้) 

 

携帯番号 
โทรศัพท์มอืภือ E-mail  

連絡先 （現住所以外に連絡を必要とする場合のみ記入） 
 

 

連絡先電話 
 

       
学歴 ประวัติการศึกษา (โปรดแนบผลการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป) 

在学期間 (ระยะเวลาที่ศีกษา) 学歴 สถานศึกษา 

  

  

  

  

  

  

  

       

 職歴 ประวัติการท างาน 
在職期間 (ระยะเวลาที่ท างาน) 職歴  ประวัติการท างานท่ีผ่านมา 

  

  

  

  

  

  

  

写真を貼る位置 

(รูปถ่ายไม่เกิน 3 เดอืน) 

 

縦 4cm×横 3cmの 

写真を使用して 

ください。 



語学力(ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ญี่ปุ่น และอังกฤษ) 

 タイ語 ภาษาไทย 日本語 ภาษาญี่ปุ่น 英語 ภาษาอังกฤษ 
聞く    ฟัง ระดับ    

話す      พูด ระดับ    

読む       อ่าน ระดับ    

書く    เขียน ระดับ    

 5：ネイティブ並 (ดีมาก) 4：ビジネスレベル (ติดต่อธรุกิจ)  3：日常会話レべル (ทั่วไป)  2：片言レベル(พอใช้) 1：なし (ไม่ได้) 
 

免許・資格 (โปรดแนบส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง) 
年 (ปี) 月(เดือน) 免許・資格 

  ใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ของประเทศญี่ปุ่น 

  ผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาญีปุ่่น  ระดับ                         (ถ้ามี) 

  ผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาไทย ระดับ                            (ถ้ามี) 

  ผลการทดสอบ TOEIC           TOEFL     英検 ระดับ     (ถ้ามี) 

   

   

 

志望の動機 (จุดประสงค์ที่สมัครงาน) 
 

通勤時間 (ใช้เวลาในการเดินทางมาท างาน) 
 

約   時間   分  

 

 扶養家族（配偶者を除く） 
人  

 

 配偶者 
有  無 

配偶者の扶養義務 
有  無  

 

 

特技・趣味等 (ทักษะ/ ความสามารถพิเศษ/งานอดิเรก เป็นต้น) 
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