ตาแหน่งงานว่างจังหวัดปัตตานี
ประจาเดือน เมษายน 2561
คุณสมบัติ
ลาดับที่

ตาแหน่งงาน

จานวน

เพศ อายุ(ปี) วุฒิการศึกษา

ญ 20-35 ป.6-ปวส.

อัตรา
ค่าจ้าง/วัน

300

1 พนักงานทาความสะอาดรถยนต์

2

2 พนักงานบริการรับรถ

3 ช/ญ 18-30 ปวส.-ป.ตรี 300

ชือ่ สถาประกอบการ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

panda car spa
263/12 ม.11 ถนนนาเกลือ

มีประกันสังคม

ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี
3 แม่บ้าน

2

ญ 25-40 ป.6-ม.6

300

4 ผูช้ ่วยสัตวแพทย์

2 ช/ญ 18-35 ม.3-ป.ตรี

300

5 ช่างตัดขนสัตว์

2 ช/ญ 18-40 ม.3-ป.ตรี

300

6 พนักงานต้อนรับ

1

300

7 พนักงานขาย

2 ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 300

ญ 18-35 ม.6-ป.ตรี

คลินิกเมตตารักษาสัตว์
118 ถนนหนองจิก
ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี

มีประกันสังคม,ไทยพุทธ

คุณสมบัติ
ตาแหน่งงาน

ลาดับที่

จานวน

เพศ อายุ(ปี) วุฒิการศึกษา

อัตรา
ค่าจ้าง/วัน

8 ช่างเครื่อง

2

ช 25-40 ปวช.-ป.ตรี 300

9 ช่างยนต์

2

ช 20-40 ปวส.-ป.ตรี 300

ชือ่ สถาประกอบการ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

บจก.น้าแข็งหลอดบ้านดี
48/1 ม.10 ถนนรามโกมุท

มีประกันสังคม,มีเบี้ยขยัน

ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี
10 เจ้าหน้าที่การตลาด
11 หน.ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

2 ช/ญ 20-35 ม.6-ป.ตรี
2 ช/ญ 23-35

ป.ตรี

300
12000

บริษทั ชัยเจริญมารีน (2002) จากัด
364 ม.8 ถนนนาเกลือ

มีประกันสังคม,จบสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, มี
ประสบการณ์พจิ ารณาพิเศษ

ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี
12

ผูช้ ่วยซุปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายผลิต

2 ช/ญ 20-35

ป.ตรี

11000

13 ผูช้ ว่ ยซุปเปอร์ไวเซอร์ควบคุมคุณภาพ(QC)

2 ช/ญ 23-35

ป.ตรี

12000

บริษทั เทพพิทักษ์ ซีฟูดส์ จากัด
285 ม.8 ถนนนาเกลือ

มีประกันสังคม
มีประกันสังคม,จบสาขาจุลชีววิทยา/เคมี

อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
14 ช่างกลโรงงาน

1

บริษทั ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น
ช 20-35 ปวส.-ป.ตรี 9000 จากัด
6 ม.2
ต.ท่ากาชา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170

มีประกันสังคม,เงินพิเศษ,ค่าโอที

คุณสมบัติ
ลาดับที่

ตาแหน่งงาน

จานวน

เพศ อายุ(ปี) วุฒิการศึกษา

อัตรา
ค่าจ้าง/วัน

15 พนักงานขับรถ 10 ล้อ

2

ช 20-45 ม.3-ป.ตรี

300

16 พนักงานขาย

2

ช 20-38 ม.6-ป.ตรี

300

17 พนักงานขับรถ 10 ล้อ

5

ช 20-50 ไม่จากัด

300

18 พนักงานขายหน้าร้าน

2 ช/ญ 18-35 ม.6-ป.ตรี

300

19 พนักงานบัญชี

1 ช/ญ 25-35 ปวช.-ป.ตรี 300

ชือ่ สถาประกอบการ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

บริษทั ปัตตานีคอนกรีต จากัด

มีประกันสังคม,มีความชานาญในอาชีพช่างไม้,ช่างต่างๆ

36/3 ม.4 ถนนหนองจิก

มีประกันสังคม,มีทักษะในการใช้เครือ่ งมือช่าง,ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่

ต.รูสะมิแล อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

มีประกันสังคม,มีประสบการณ์พจิ ารณาพิเศษ

บริษทั ปัตตานีปลาป่น (1988)จากัด
143 ม.8 ถนนนาเกลือ ต.บานา
อ.เมือง จ.ปัตตานี
บริษทั ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด

มีประกันสังคม,,มีใบขับขีป่ ระเภท 2
มีประกันสังคม
มีประกันสังคม,ศาสนาพุทธ,มีประสบการณ์ในการทาบัญชี

20 พนักงานฝ่ายผลิต

100 ช/ญ 18-45 ไม่จากัด

300

21 พนักงานซ่อมบารุงไลน์ผลิต

15 ช/ญ 18-35 ม.3-ป.ตรี

300

22 คิว.ซี.ปิดฉลาก

10 ช/ญ 18-35 ม.3-ป.ตรี

300

23 หัวหน้าส่วนปิดฉลาก

3 ช/ญ 18-40 ม.3-ป.ตรี

300

มีประกันสังคม

24 พนักงานปิดฉลากคลังสินค้า

30 ช/ญ 18-35 ม.3-ป.ตรี

300

มีประกันสังคม

25 ช่างคลังสินค้า

3

ช 18-38 ม.3-ป.ตรี

300

มีประกันสังคม

26 ช่างยนต์

2

ช 18-35 ม.3-ป.ตรี

300

มีประกันสังคม

281 ม.8 ถ.นาเกลือ ต.บานา
อ.เมือง จ.ปัตตานี

มีประกันสังคม
มีประกันสังคม
มีประกันสังคม

คุณสมบัติ
ลาดับที่

ตาแหน่งงาน

จานวน

เพศ อายุ(ปี) วุฒิการศึกษา

อัตรา
ค่าจ้าง/วัน

ชือ่ สถาประกอบการ

บริษทั ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด

เงื่อนไข/สวัสดิการ

27 คิว.ซี.รับวัตถุดบิ

5

ญ 18-35 ม.3-ป.ตรี

300

28 เสมียนฝ่ายจัดซี้อวัตถุดบิ

3

ญ 18-35 ม.3-ป.ตรี

300

29 พนักงานขับรถยนต์

3

ช 22-40 ม.3-ป.ตรี

3000

30 พนักงานขับรถยก (fork lift)

5

ช 23-45 ม.3-ป.ตรี

300

มีประกันสังคม

31 ช่างซ่อมบารุงห้องเย็น

2

ช 18-35 ปวช.-ป.ตรี

300

มีประกันสังคม,จบสาขาวิทยาศาสตร์ดา้ นการอาหาร

32 ช่างไฟฟ้า

3

ช 18-35 ปวช.-ป.ตรี

300

มีประกันสังคม

33 ช่างซ่อมบารุงบอยเลอร์(หม้อไอน้า)

3

ช 18-35 ปวช.-ป.ตรี

300

มีประกันสังคม

34 ช่างซ่อมบารุงซีมเมอร์

3

ช 20-40 ปวช.-ป.ตรี

300

มีประกันสังคม

35 หัวหน้าส่วนพีซีไลน์

2 ช/ญ 25-35

ป.ตรี

300

มีประกันสังคม

36 รองหน.แผนกควบคุมปิดฉลาก

1 ช/ญ 25-35

ป.ตรี

300

มีประกันสังคม

37 วิศวกรเครื่องกล

1

ป.ตรี

10000

มีประกันสังคม

ช 25-40

281 ม.8 ถ.นาเกลือ ต.บานา
อ.เมือง จ.ปัตตานี

มีประกันสังคม
มีประกันสังคม
มีประกันสังคม

คุณสมบัติ
ลาดับที่

ตาแหน่งงาน

จานวน

เพศ อายุ(ปี) วุฒิการศึกษา

38 พนักงานขายเครื่องดืม่

3

ญ 18-40 ไม่จากัด

อัตรา
ค่าจ้าง/วัน

300

ชือ่ สถาประกอบการ

บริษทั ปัตตานีเอ็นเตอร์ จากัด

เงื่อนไข/สวัสดิการ

มีประกันสังคม

1/172-173 ม.3 ถ.เจริญประดิษฐ์
ต.รูสะมิแล อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
39 พนักงานขับรถ 6 ล้อ

1

ช 22-40 ม.3-ป.ตรี 9000

บริษทั พิธานพาณิชย์ จากัด
16 ต.อาเนาะรู

มีประกันสังคม,มีใบขับขีป่ ระเภท 2

อ.เมือง จ.ปัตตานี
40 พนักงานขาย

1

ช 25-40 ปวส.-ป.ตรี 15000

บริษทั พี เอส กรุ๊ป (5) จากัด

มีประกันสังคม,ค่าคอมฯ

42 ถนนปะนาเระ
ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
41 พนักงานขาย

10

ช 20-40 ม.6-ป.ตรี

300

42 พนักงานขับรถ 6 ล้อ

3

ช 23-40 ม.6-ป.ตรี

300

บริษทั พี.เอส.เจ.เทรดดิง้ จากัด

มีประกันสังคม,โบนัส,ที่พกั ,สามารถขับรถยนต์ได้ ,มีใบขับขี่,ออกต่างจังหวัดได้

173/1 ม.1 ถนนเพชรเกษม

มีประกันสังคม,โบนัส,เงินรายปี,มีใบขับขีป่ ระเภท 2

ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

มีประกันสังคม

คุณสมบัติ
ลาดับที่

ตาแหน่งงาน

จานวน

เพศ อายุ(ปี) วุฒิการศึกษา

อัตรา
ค่าจ้าง/วัน

43 ผูจ้ ัดการฝ่ายตะกาฟุล

15 ช/ญ 22-35 ปวส.-ป.ตรี 17000

44 ที่ปรึกษาโครงการตะกาฟุล

15 ช/ญ 20-35 ม.6-ป.ตรี 17000

ชือ่ สถาประกอบการ

บริษทั เมืองไทยประกันชีวิต
9/28-30 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง

เงื่อนไข/สวัสดิการ

มีโบนัส,เบิกค่ารักษาโรงพยาบาลเอกชน,
ทางานจันทร์-ศุกร์

อ.เมือง จ.ปัตตานี

300 บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด

45 พนักงานล้างยาง

50 ช/ญ 18-45 ไม่จากัด

46 ช่างซ่อมบารุง

3

ช 18-35 ปวช.-ป.ตรี 440 136/1 ม.1 ถ.สิโรรส

47 ช่างกลึง

2

ช 18-40 ปวช.-ป.ตรี 440 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

48 ช่างเชือ่ ม

2

ช 22-35 ปวช.-ป.ตรี 440

49 ช่างกล

3

ช 18-35 ปวช.-ป.ตรี 440

50 พนักงานล้างรถยนต์

2

ช 20-45 ม.3-ป.ตรี

300 บริษทั สยามนิสสันปัตตานี (2000) จากัด
159/1 ม.1 ถนนเพชรเกษม
ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

มีประกันสังคม,มีบ้านพัก,เบี้ยขยัน ค่าประสิทธิภาพ,มีชดุ ยูนิฟอร์ม
มีบ้านพัก,ทางานที่สาขาหาดใหญ่

มีประกันสังคม,มีบ้านพัก,เบี้ยขยัน,ค่าประสิทธิภาพ

มีประสบการณ์พจิ ารณาพิเศษ

คุณสมบัติ
ลาดับที่

ตาแหน่งงาน

จานวน

เพศ อายุ(ปี) วุฒิการศึกษา

51 พนักงานขายเหล็ก

2

อัตรา
ค่าจ้าง/วัน

ญ 18-35 ปวช.-ป.ตรี 300

ชือ่ สถาประกอบการ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

ร้านวิฑูรย์สหกิจ

มีประกันสังคม,สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

2 ถนนมายอ ต.อาเนาะรู

มีประกันสังคม,จบบัญชี

อ.เมือง จ.ปัตตานี
52 พนักงานเสริฟ

2 ช/ญ 18-35 ม.3-ป.ตรี

300

โรงแรมเซาท์เทิรน์ วิว

มีประกันสังคม,อาหารฟรี 1 มื้อ

399 ม.4 ถนนหนองจิก
ต.รูสะมิแล อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
53 พนักงานขับรถ 6 ล้อ

2

ช 25-40 ไม่จากัด

54 พนักงานบัญชี

2

ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 300

55 พนักงานขาย

2

ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 300

56 ช่างซ่อมรถยนต์

2

ช 20-40 ม.3-ป.ตรี

57 ช่างควบคุมงาน

2

ช 25-40 ปวส.-ป.ตรี 300

58 หัวหน้าโครงการ

1

ช 25-40

59 พนักงานขับรถตัก

1

ช 25-45 ป.6-ม.6

ป.ตรี

300

300

9000
300

หจก.โชติชนินทร์

่มีประกันสังคม,มีใบขับขีป่ ระเภทที2่

14 ม.5 ถนนพระยาเมือง

มีประกันสังคม,จบบัญชี

ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี

มีประกันสังคม

หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง

มีประกันสังคม,มีประสบการณ์พจิ ารณาพิเศษ

25/1 ถ.ยะรัง ต.อาเนาะรู
อ.เมือง จ.ปัตตานี

คุณสมบัติ
ลาดับที่

ตาแหน่งงาน

จานวน

เพศ อายุ(ปี) วุฒิการศึกษา

อัตรา
ค่าจ้าง/วัน

60 ช่างเชือ่ ม

2

ช 25-45 ป.6-ปวส.

61 พนักงานขับรถเกรด(เกลีย่ ดิน)

2

ช 25-45 ไม่จากัด 20000

62 วิศวกรรมโยธา(ก่อสร้าง)

1

ช 25-45

63 พนักงานขาย

10 ช/ญ 18-40 ไม่จากัด

64 ซุปเปอร์ไวเซอร์

2 ช/ญ 25-35 ปวช.-ป.ตรี 300

ป.ตรี

ชือ่ สถาประกอบการ

เงื่อนไข/สวัสดิการ

มีประกันสังคม,มีประสบการณ์พจิ ารณาพิเศษ

300

15000
300 หจก.ปัตตานี ดีไลท์

มีประกันสังคม,สามารถขับรถโชเล่ได้

146/48 ม.6 ต.รูสะมิแล
อ.เมือง จ.ปัตตานี

65 พนักงานหน้าชาน

2

ช 20-35 ม.3-ป.ตรี

300

66 พนักงานจัดซื้อสโตร์

2 ช/ญ 20-35 ม.6-ป.ตรี

300

67 พนักงานทั่วไป

2 ช/ญ 20-35 ม.6-ป.ตรี

300

68 ช่างเครื่อง

2

ช 20-35 ม.6-ป.ตรี

300

69 พนักงานขับรถน้าแข็ง

2

ช 20-45 ไม่จากัด

300

หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง
34/3 ถนนปากน้า
ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี

ขยัน,อดทน

คุณสมบัติ
ลาดับที่

ตาแหน่งงาน

จานวน

เพศ อายุ(ปี) วุฒิการศึกษา

70 ช่างยนต์

1

อัตรา
ค่าจ้าง/วัน

ช 20-40 ปวช.-ป.ตรี 12000

ชือ่ สถาประกอบการ

หจก.พรแก้วก่อสร้าง

เงื่อนไข/สวัสดิการ

มีประกันสังคม,มีประสบการณ์พจิ ารณาพิเศษ

22/54 ม.5
ต.รูสะมิแล อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
71 ที่ปรึกษาทางการเงิน

10 ช/ญ 20-35 ม.3-ป.ตรี

300 หจก.เมธาวี 2010 กิจเจริญ

มีที่พกั ,มีประกันสังคม,มีโบนัส,เงินรายปี,โบนัสท่องเที่ยว
ต่างประเทศ,มีค่าคอมฯ,มีความรับผิดชอบ,อดทน,มีใจรัก
งานบริการ

บริษทั กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จากัด
112/46 ซอยโคกสาโรง
ต.รูสะมิแล อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
72 เจ้าหน้าที่สถาปนิก

1 ช/ญ 25-45

ป.ตรี

15000 หจก.แกรนน์เดล

73 เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

1 ช/ญ 25-45

ป.ตรี

15000 25/2 ซอย 3 ถนนยะรัง

74 พนักงานขับรถยนต์

2

ช 25-45 ปวส.-ป.ตรี

300 ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี

มีประกันสังคม,โบนัส,เงินเดือนรายปี

