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ตำแหน่ งงำน:

Superbook Local Facilitator

(ผู้ประสำนงำนเครือข่ ำยท้ องถิ่น)
แผนก:

Superbook

ประจำสำนักงำน: สำขำกรุ งเทพมหำนคร
สำยงำนบังคับบัญชำ: Superbook National Facilitator / ผู้ประสานงานเครื อข่ายภูมิภาค
คำจำกัดควำม
Local Facilitator คือเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ระสานงานเครื อข่ายท้ องถิ่น ตามสัญญาจ้ างงานที่มกี าหนดระยะเวลา โดยทา
หน้ าที่เป็ นตัวแทนของ CBNSiam / แผนก Superbook ตามที่ได้ รับมอบหมาย
หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ
หน้ าที:่
1. สร้ างมาตฐานในการสือ่ สารเกี่ยวกับการดาเนินงานของ โครงการโรงเรี ยนวันอาทิตย์ Superbook กับ
คริ สตจักรท้ องถิ่น รวมไปถึงการจัดทาบันทึกและรายงานข้ อจากัดที่เกิดขึ ้นกับคริ สตจักรเมื่อคริ สตจักรได้ นา
หลักสูตรโครงการโรงเรี ยนวันอาทิตย์ Superbook ไปใช้ ดังนัน้ Local facilitator/ผู้ประสานงานเครื อข่ายท้ องถิ่น
มีหน้ าที่ต้องไปเยี่ยมคริ สตจักรที่เป็ นพันธมิตรอย่างสมา่ เสมอ
2. พัฒนาเครื อข่ายคริ สตจักรในเมืองผ่านทางกิจกรรมปฐมนิเทศ หรื อกิจกรรมแนะแนว
3. จัดเตรี ยมการปฐมนิเทศเพื่อรณรงค์ให้ คริ สตจักรท้ องถิ่นปฎิบตั ติ ามการแนะแนว และร่วมลงทะเบียนในการใช้
หลักสูตรของ โครงการโรงเรี ยนวันอาทิตย์ Superbook
4.ดาเนินการกระจายอุปกรณ์ที่ต้องใช้ สาหรับโครงการโรงเรี ยนวันอาทิตย์Superbook ไปยังคริ สตจักรที่
ลงทะเบียนไว้ และจะต้ องแน่ใจว่าคุณครูที่สอนในโรงเรี ยนวันอาทิตย์นนจะใช้
ั้
บทเรียนที่เราได้ จดั เตรี ยมให้
ความรั บผิดชอบ:
1. ดาเนินการให้ คริ สตจักรท้ องถิ่นสามารถใช้ โปรแกรมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.สรุปรายงานประจาเดือนเกี่ยวกับคริ สตจักร
3.รายงานตรงต่อ National Facilitator/ผู้ประสานงานเครื อข่ายภูมภิ าค เป็ นรายสัปดาห์ และรายเดือน
ขัน้ ตอนกำรทำงำน
1. Local Facilitator/ผู้ประสานงานเครื อข่ายท้ องถิ่น จะต้ องปฎิบตั ิงานตามระบบการทางานที่ได้ กาหนดมาจาก
ศูนย์ประสานงาน
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2. Local Facilitator /ผู้ประสานงานเครื อข่ายท้ องถิ่น จะต้ องเข้ ารับการอบรมที่จดั ขึ ้นโดย National Facilitator/ผู้
ประสานงานเครื อข่ายภูมิภาค
3. Local Facilitator /ผู้ประสานงานเครื อข่ายท้ องถิ่น จะต้ องจัดเตรี ยมแผนการทางานประจาสัปดาห์ และ
ประจาเดือน ซึง่ แผนดังกล่าวจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจาก National Facilitator /ผู้ประสานงานเครื อข่ายภูมิภาค และ
จะต้ องรายงานการทางานประจาวันให้ National Facilitator /ผู้ประสานงานเครื อข่ายภูมิภาค รับทราบด้ วย
4. Local Facilitator /ผู้ประสานงานเครื อข่ายท้ องถิ่น จะต้ องจัดทารายงานประจาเดือนที่ได้ รับรายงานมาจาก
คริ สตจักร ส่งผ่านทางอีเมลล์ไปยังศูนย์ Superbook Centre/ CRM system พร้ อมทังส
้ าเนาไปยัง
National Facilitator/ผู้ประสานงานเครื อข่ายภูมิภาค ด้ วย
คุณสมบัตทิ ่ ตี ้ องกำร
1. ได้ รับการบังเกิดใหม่ มีการเติบโตทางฝ่ ายวิญญาณ และมีการสาแดงลักษณะของพระคริ สต์
2. จบการศึกษาขันต
้ า่ ระดับมัธยมปลาย
3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้ งานในระบบปฎิบตั ิการออฟฟิ ศ (word, excel, PowerPoint) และการใช้
งานอินเตอร์ เน็ต
4. มีสว่ นร่วมในการรับใช้ ในคริ สตจักรและมีจดหมายแนะนามาจากผู้เลี ้ยง
5. รักงานรับใช้ เกี่ยวกับเด็ก
6. มีความสามารถทางานภายใต้ ความกดดันและสามารถทางานให้ เสร็ จตามกาหนดเวลาได้
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็ นมิตรและมีความอดทน
8. สามารถเดินทางได้
9. มีพาหนะส่วนตัว
10.มีโทรศัพท์สว่ นตัวที่เป็ น smartphone
11.มีความซื่อสัตย์ในการทางาน และสามารถทางานได้ ด้วยตนเอง
12.สามารถทางานเป็ นทีมได้
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