
 

 

 

 

 

JOB OPPORTUNITY 

 
Cambodia Airports develops and manages Cambodia’s network of international airports located in Phnom Penh, Siem Reap, 
and Sihanoukville. Its teams plan and design the development of airport infrastructure, build and maintain the facilities, 
handle commercial activities and provides services to stakeholders, including The Royal Government of Cambodia, 
passengers, airlines, and tenants. 

Since its inception in 1995, Cambodia Airports has generated immense economic and social benefits for Cambodia by 
connecting the country to the world. Its leadership in airport development and operations translates in advanced working 
environment, staff benefit, and Corporate Social Responsibility policies. 

Currently, we are seeking potential candidates to fill the positions of Handling Agent at one of the 3 international airports. 

Handling Agent (15 Positions) 

 

Department:   Ground Handling – Ramp & GSE 

Location:   Phnom Penh International Airport (PPIA) 

 
General Responsibilities:  
 

To be responsible for general loading and unloading fully complied with standard operating procedures, 
operate and maintain equipment properly, fully respect safety rules.  
 
Working Conditions:  

 Working on shift (flexible working schedule rotating within 24h/7d); 

 Uniform wearing and individual safety equipment; 

 Subject to Security/Safety certification prior employment. 
 
Job’s Requirements:  

 Cambodia nationality and legal working age; 

 High school certificate or equivalent certificate;  

 Be able to read and write Khmer and English is preferred; 

 Have a valid driving license is a plus (at least driving license category B); 

 Must be physically fit and mentally fit; 

 Must have honesty, integrity, courtesy and trustworthy; 

 Work with less supervision and under pressure; 

 Flexible and adapt new change and challenge; 
 
 
Deadline: 15th June 2018 by 5:00 p.m. 
 
 
 
 

Interested applicants should submit CV and cover letter to: 
Phnom Penh International Airport 

Administrative Building 
PO Box 1256 – National Road Nº 4 

Or contact through email:  pnh.career@cambodia-airports.aero 
Only short listed candidates will be contacted for an interview. 

The submitted documents will not be return. 
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ដំណឹងជ្រើសជ ើសបុគ្គលកិ 
ក្រុមហ ៊ុន អាកាសយានដ្ឋា នរមព៊ុជា (Cambodia Airports) យ ើងខ្៊ុ ុំក្រូវការយក្រើសយរ ើសប៊ុគ្គលិរ យ ើមបបីយក្មើការយៅអាកាស
យានដ្ឋា នអនតរជារិភ្នុំយេញ ដូចខាងក្រោម៖ 

បុគ្គលកិជលើកដាក់ឥវ៉ា ន់ (១៥ នាក់) 
ផ្នែក:    ជសវកម្មផ្នៃដី  
ទីតងំ:    អាកាសយានដាា នអនត ជាតិភ្ែំជេញ 

 

ទំនួលខុស្តូវកា ងា ទូជៅ៖  

 ប៊ុគ្គលិរយលើរដ្ឋរឥ់វ៉ា ន ់មានទុំនួលខ៊ុសក្រូវរន៊ុងការយលើរដ្ឋរវ់៉ា លី ទុំនិញ និងសារ (ប្ក្បសណី )៍ យៅតាមយោលយៅយា៉ា ង
ក្រឹមក្រូវ  យដ្ឋ យោរេតាមនីរិវធិី សតងដ់្ឋរប្នក្បរិបរតិការការងារ និងររបតាមយោលការណ៍រន្តិរុខន្ិងស៊ុវរថិភាេរបរ់
អាោរយាន្ដ្ឋា ន។ 

លកខខណឌ កា ងា ៖ 

 រក្មូវឱ្យយធវើការតាមយវន (យមា៉ា ងការងារអាចផ្លា រ់បតូរតាមោលវភិាគក្ ៉ោ ងក្្វើោរជាក្រៀងរាល់ថ្ងៃ) 
 ក្រូវក្ោរពតាមវធិាន្សនតិស៊ុខនិងស៊ុវរថិភាេ រមួទាំងការពារឯ់រសណ្ឋា ន និងឧបររណ៍ការពារស៊ុវរថិភាេ (PPE) ឲ្យបានក្រឹមក្រូវ  
 រក្មូវឱ្យឆ្លងការវ់គ្គបណត៊ុ ុះបណ្ឋត លន្ិងបាំក្ពញលក្ខខណ្ឌ ផ្ននរសនតិស៊ុខនិងស៊ុវរថិភាេ ម៊ុនយេលចូលបយក្មើការងារ។ 

លកខខណឌ ជ្រើសជ ើស៖ 

 ក្រូវមានសញ្ញា បក័្រមធយមសិរាទ៊ុរិ ភ្ូម ិ(បាក្ឌុ់ប); 
 អាចអាន និយា  និងសរយសរភាសាផ្ខែរ និងអងយ់គ្លសបាន; 
 របរិន្ក្បើមានប័ណណ យបើរបរ ផ្ លមានស៊ុេលភាេ (យា៉ា ងយោចណ្ឋស់ក្បយភ្ទ B) ជាោររបក្រើរ; 
 ក្រូវមានកា សមបទាមាុំមនួ និង ស៊ុខភាេលអ; 
 មានភាេយសាែ ុះក្រង់ និង រុចរតិ; 
 អាចយធវើការយដ្ឋ ឯររារយ និងយក្កាមសុំពាធការងារ ; 
 យចុះបរផ់្បនតាមកាលៈយទសៈ និងអាចសក្មបខលួនតាមការផ្លល ស់បតូរ និងបញ្ញា ក្បឈមម៊ុខ; 
 យចុះយោរេយេលយវលា មានសាែ ររីយធវើការជាក្រុម និងមានអារបបរិរយិាផ្ លេាយាមយធវើការងារយអា បានក្បយសើរបុំន៊ុរ។ 

 
ផ្ងៃនុតកំណត់ដាក់ពាកយ៖ ១៥ ម្ិងុនា ២០១៨  

 
យបរខរនផ្ លចាបអ់ារមែណ៍ ក្រូវយន្ើក្បវរតិរូបរក្ងខប មរកានអ់ាស ដ្ឋា ន ូចខាងយក្កាម៖ 

អាកាសយានដ្ឋា នអនតរជារិភ្នុំយេញ 
អោររ ាបាល 

ក្បអបស់ុំប៊ុក្រយលខ ១២៥៦ នលូវជារិយលខ៤ 
ឬ អាចយន្ើមរកានអ់៊ុយីម៉ាល៖ pnh.career@cambodia-airports.aero 

មានផ្រយបរខភាេផ្ លជាបវ់គ្គ short-listed នឹងក្រូវបានទារទ់ងសក្មាបក់ារយធវើសមាា សន ៍
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