
 
TVC INTERNSHIP PROGRAM 

Intern position: Import-Export Intern 

RESPONSIBILITIES 

• Coordinate with other staff, department, head office and partners to facilitate import – export services. 

Conduct documentations and process import-export procedures. Facilitate, manage, monitor, and 

complete transports services for domestic and international transport. Input and update data in the 

transport system.  

• Search potential customers and provides import – export information, receive orders from domestic and 

international customers. Collect orders and coordinate with other staff and partners to prepare 

quotations, invoices, packing lists, receipts, and related documents for import – export services 

• Contact to government agencies, partner company and others for import – export and transport services. 

• Manage, follow, and monitor import and export process, logistics services and transport services. Provide 

customers supports and assist executive officer to solve problems and complaints from customers. 

QUALIFICATIONS 

• Computer skills, Word, Excel, Power Point, Outlook 

• Bachelor’s degree or direct experiences in Import & Export or transport and logistics services 

• Language skills such as English or Asian languages. 

BENEFITS 

• Interns can practice real work and gain working experiences and improve other working skills 

• Request for reimbursement for expenses related to duties 

• Monthly bonuses for interns who achieve or surpass KPIs satisfactorily, and opportunities for recruitment 

consideration after KPIs based performance. 

TIME & LOCATION 

TVC Bangkok Office: No.78/283 Intraview Building 1, Phraya Suren 19, Bang Chan subdistrict, Khlong Samwa 

district, Bangkok 10510. Time: 9.00 – 17.00 from Monday to Friday. 



 

TVC INTERNSHIP PROGRAM 
Intern position: Import-Export Intern 

RESPONSIBILITIES 

• ประสานงานเร่ืองการนำเขiาและสlงออก และจัดทำเอกสารดiานนำเขiา-สlงออก จัดทำใบเสนอราคา รับคำส่ังซ้ือจากลูกคiา

ตlางประเทศ รวบรวมขiอมูลการส่ังซ้ือ และประสานงานกับแผนกอ่ืนๆท่ี 

• ติดตlอประสานงานราชการ เชlน กรมศุลกากร BOI 

• ดูเเลเร่ืองการขนสlงและประสานงานทางดiานโลจิสติกส� 

• ประสานงานขนสlง และจัดสlงพัสดุภายใน และระหวlางประเทศ ลงขiอมูลในระบบจัดสlง ติดตามข้ันตอนการขนสlง อำนวย

ความสะดวก และแกiป�ญหาใหiลูกคiาใหiบรรลุผลสำเร็จ 

• ประสานงานกับหนlวยงานท่ีเก่ียวขiอง และประสานงานในเร่ืองการขนสlงสินคiาตัวอยlาง 

QUALIFICATIONS 

• สามารถใชiคอมพิวเตอร�, Word, Excel, Power Point, Outlook 

• การศึกษา ป.ตรี ในสาขาท่ีเก่ียวขiอง มีความรูi หรือประสบการณ�ทางดiาน Import & Export 

• มีทักษะดiานภาษาอังกฤษ พูด อlาน เขียนไดi หรือภาษาเอเชียอ่ืน ๆ 

BENEFITS 

• นักศึกษาไดiมีโอกาสลงมือทำงานในดiานงานท่ีเก่ียวขiองกับประสบการณ�ทำงานจริง 

• นักศึกษาสามารถเบิกคlาใชiจlายเก่ียวขiองกับงานท่ีไดiรับมอบหมายตามความเหมาะสม 

• นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะในดiานอ่ืน ๆ 

• นักศึกษามีโอกาสไดiรับคัดเลือกเป�นพนักงานประจำ หากบรรลุดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ (KPIs) เป�นท่ีนlาพ่ึงพอใจสำหรับ

ตำแหนlงงานท่ีเก่ียวขiอง 

• สำหรับนักศึกษาทำบรรลุ KPIs รายเดือนเป�นท่ีนlาพ่ึงพอใจ จะไดiรับการพิจารณาคlาโบนัสเป�นพิเศษ 

TIME & LOCATION 

TVC Bangkok Office: No.78/283 Intraview Building 1, Phraya Suren 19, Bang Chan subdistrict, Khlong Samwa 

district, Bangkok 10510. Time: 9.00 – 17.00 from Monday to Friday. 


