
     

   

 

 

บรษิทั ทพีไีอ ออลซซี ัน่ส ์จ ำกดั เป็นบรษิทัในกลุม่บรษิทั ทพีไีอ โพลนี จ ำกดั (มหำชน) ด ำเนนิธุรกจิเกีย่วกบั กำรผลติแผน่ฟิลม์

โซลำ่เซลล ์(Polene Solar) เพือ่กำรสง่ออก ตอ้งกำรรบัสมคัรบคุลำกรทีม่คีณุภำพและมคีวำมสำมำรถในต ำแหนง่งำนดงัตอ่ไปนี ้

 

1.  Asst.Supervisor,  Supervisor, Assistant Manager Werehouse              1   Position 

• Male Age 28 years old up. 
• Bachelor’s Degree or higher of Science in Supply Chain Management, Logistics or a related field. 
• A minimum of 5-10 years’ practical experience in a liner shipping business and minimum 5 years' in managerial position. 
• Experience in chemical / petrochemical would be advantage. 
• Shown to have excellent organizational skills and be able to multi-task / work in fast paced environment. 
• Being responsible for planning transport, maintenance repair, and cost control. 
• Supervising and controlling operation activities at all terminals. 
• Coordinating and supporting the operations manager with terminals, inland container depot, and yard management (import and export). 
• Monitoring and evaluating vendor performance. 
• Supporting and solving operations problems. 
• Allocate and manage staff resources according to changing needs 
• Handling other assignments given by the operation manager. 
 

2.  QC Supervisor                      1   Position 
 

• Female 27 years old 
• B.Sc. (Chemistry, Industrial chemistry) B.E.(Chemical Engineer) 
• Direct experience in QC at least 5 years in plastic processing industry 

• Supervise quality, response to control lab equipment to be accurate, manpower planning and analyze quality issue. 
• Perform other activities which assign from superior to be achieve target, company policy and customer need. 
• Good knowledge in industrial equipment e.g. tensile, spectrophotometer. color measurement 
• Good English proficiency, good presentation skill, has knowledge of SPC, QC tools 
• ISO 9001, ISO 14001, and MS office literacy. 

 
 



 

 

 

สวสัดกิำร 

- คา่ครองชพี  450  บาท/เดอืน                                         -  ชดุพนักงาน 

- เบีย้ขยัน      500  บาท/เดอืน                                          -  โบนัสประจ าปี 

- คา่ปฏบัิตงิาน  20 บาท/วัน                              -  กจิกรรมและงานเลีย้งสงัสรรคป์ระจ าปี 

- คา่อาหาร 300 บาท / เดอืน 

- คา่รักษาพยาบาลผูป่้วยนอก 20,000 บาท/ปี (คุม้ครองครอบครัว) 

- ประกนัชวีติและสขุภาพกลุม่  

หมำยเหต ุวันท างาน 5 วันหยดุ 2 วัน (จันทร ์- ศกุร ์ หยดุ เสาร-์อาทติย)์   

 

หลกัฐำนทีใ่ชส้มคัรงำน ดงันี ้

- ส าเนาวฒุกิารศกึษา 1 ฉบับ            -  ใบผา่นเกณฑท์หาร   1  ฉบับ       - ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ         

- รปูถา่ย 1 นิว้ 1 รปู                        -  ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ฉบับ          -  หนังสอืรับรองตา่งๆ (ถา้ม)ี 

 

 

ผูท้ีส่นใจ สามารถเดนิทางมาสมัครงานดว้ยตนเอง โดยตดิตอ่ขอรบัใบสมัครงานไดท้ีห่นา้ป้อมโรงทอกระสอบ 
หรอืสง่จดหมายสมัครงานพรอ้มหลักฐานสมัครงานมาที ่ แผนกบคุคลและธุรกำร 

บรษิทั ทพีไีอ ออลซซี ัน่ส ์จ ำกดั (ตัง้อยูใ่นโรงทอกระสอบสหธัญพชื จ ากดั (เสาไห)้ 
เลขที ่49/1 หมู1่ ถนน พชิยัรณรงคส์งคราม ต าบลนาโฉง อ าเภอเมอืง จังหวัดสระบรุ ี18000 

 โทรศพัท ์: 036-731724,098-945-4451,081-347-9758 
Email: recruitment.tpias@gmail.com ตดิตอ่แผนกบคุคลและธรุการ วันจันทร-์วันศกุร ์เวลา 08.00 - 17.00 น. 

mailto:tpipolene_05@trustmail.jobthai.com

