Are you looking for a new, challenging job opportunity at a not‐for‐profit, development organisation
in a fun team with a great passion for helping others? Child’s Dream Foundation in Chiang Mai,
Thailand is seeking an ambitious

Caretaker – Children’s Medical Fund
Together as a team, we at Child’s Dream are here to empower people in the Mekong Sub‐Region. We
do this by working in partnerships with communities to improve the health and education of their
children, youth and young adults for sustainable development.
Our Children´s Medical Fund (CMF) team needs your support with the maintenance and security of
our Child’s Dream Safehouse where our beneficiaries receive board, lodging and basic nursing while
they are undergoing medical treatment in hospitals in Northern Thailand.

Your duties and responsibilities include but are not limited to:









Maintaining a clean and safe environment (CMF building including office space and front yard)
by performing a variety of cleaning and maintenance activities
Ensuring building security and cleanliness by reporting any safety risks, damages, and deficits
to the Head – Children’s Medical Fund
Managing the inventory of cleaning materials, tools, and other utensils and replace when
appropriate
Preparing and checking patient’s sets to be ready for use
Managing medical waste
Carrying out other housekeeping tasks as assigned
Stay at our Safe house as this is a residential role
44 working hours per week in shifts such as early mornings, late nights or weekends

We are looking for a person with:










A strong interest in working for an NGO
Previous work experience as a Cleaner or Housekeeper
Tidy personality and an eye for detail
Good organisational and time management skills
An open mind, a positive attitude and a desire to support others
Passion to support infants and children and their caregivers from diverse backgrounds
Great team spirit and strong interpersonal skills
Fluent spoken Thai, Burmese and Karen language skills
Spoken English language skills are of advantage
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What we offer:





A full time position in our Safehouse in Chiang Mai with an unlimited contract
Working culture based on trust, constant exchange, lean hierarchy and constant learning and
development.
A salary in the range of THB 10,000 – THB 12,000 per month plus monetary and non‐monetary
benefits
Simple boarding and a kitchen

Did we spark your interest? Wonderful! Please call Ta, the Head – Children’s Medical Fund, if you are
interested in the position. Her number is 085 037 8037. She is speaking Thai and English.
The application deadline is 3rd July 2022.
We will of course confirm that we have received your application and get in contact with you again if
you are selected for an interview.
Chiang Mai, 9th June 2022
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พนักงานทาความสะอาดและดูแลอาคาร – โครงการกองทุนรักษาพยาบาลเด็ก
มูลนิธเิ กือ้ ฝันเด็ก เป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือในด้านสนับสนุนสิทธิและรณรงค์ในเรื่องศักดิ์ศรีและคุ ณค่าแก่
เด็กและเยาวชนในประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้าโขง มูลนิธิได้ทางานร่วมกับหลายองค์กรและในชุมชนเพื่อขจัด
ปัญหาทางด้านสุขภาพและด้านการศึกษาของเด็กๆทีข่ าดโอกาส รวมไปถึงเยาวชนให้ให้สามารถเข้าถึงและเกิด
ความยั่งยืนต่อไป
โครงการกองทุนรักษาพยาบาลเด็ก (CMF) กาลังมองหาผู้ที่สามารถช่วยเหลือในการทาความสะอาดและดูแล
อาคารสถานทีเ่ พือ่ ให้เกิดความปลอดภัยแก่เด็กๆในหออาคารผู้ป่วยเด็กของมูลนิธิ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ:
 รักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาดและปลอดภัย (ทั้งภายในอาคารหอผู้ป่วยเด็กรวมทั้งพื้นที่สานักงานและ
ลานด้านหน้า) โดยทาความสะอาดและบารุงรักษาสิ่งต่างๆให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ
 ดูแลความปลอดภัยและความสะอาดในอาคาร
โดยการรายงานความชารุดเสียหายของอุปกรณ์
เครื่องใช้ และอื่นๆ รวมถึงรายงานความปลอดภัยต่อหัวหน้าโครงการกองทุนรักษาพยาบาลเด็ก
 การจัดการวัสดุอุปกรณ์ทาความสะอาด และเครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงการบารุงรัก ษาและเปลี่ยนวัสดุ
อุปกรณ์ตามความเหมาะสม
 การจัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้กับผู้ป่วยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 การจัดการขยะทางการแพทย์
 ทางานแม่บ้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สามารถอยู่ประจาที่อาคารโครงการกองทุนรักษาพยาบาลเด็ก
 ทางาน 44 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยทางานเป็นกะ เช่น ตอนเช้า ตอนกลางคืนหรือวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
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คุณสมบัติ:










มีความสนใจที่จะทางานกับองค์กรเอกชนไม่แสวงหาผลกาไร (NGO)
มีประสบการณ์การทางานด้านทาความสะอาดและดูแลสถานที่
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและใส่ใจในรายละเอียด
มีทักษะด้านการจัดการงานและจัดการเวลาได้เป็นอย่างดี
มีทัศนคติเชิงบวก และความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่น
มีทศั นคติที่ดใี นการให้ความช่วยเหลือเด็กและผู้ดูแลที่มาจากพื้นที่ทมี่ ีความหลากหลาย
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดแี ละสามารถทางานเป็นทีมได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ
พูดภาษาไทย ภาษาพม่า และภาษากะเหรี่ยงได้อย่างคล่องแคล่ว
หากสามารถพูดภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รบั :





ตาแหน่งงานประจา
สภาพแวดล้อมการทางานที่ดี และมีเพื่อนร่วมงานที่ดี
ระดับเงินเดือน 10,000 บาท – 12,000 บาท ต่อเดือน per month รวมถึงสวัสดิการต่างๆ
ห้องพักและค่าน้า ค่าไฟ ฟรีและมีห้องครัวสามารถทาอาหารได้

หากสนใจกรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 085 037 8037 คุณทา หัวหน้ากองทุนรักษาพยาบาลเด็ก สามารถคุยได้ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และทางมูลนิธิจะติดต่อกลับหากคุณได้รบั เลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์

เชียงใหม่, วันที่ 9 มิถุนายน 2565
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