ตาแหน่งงานว่าง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
2563

ชื่อสถานประกอบกา บริษัท หะรินสุตขนส่ง จากัด
ประเภทกิจการ ขนส่งสินค้าทางทะเลทั้งในประเทศและประเทศใกล้เคียง
สถานที่ตั้งเลขที่ 165-169 ถนนนครนอก อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 0879036477,074-311837,074-311514
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ บริษัท หะรินสุตขนส่ง จากัด คุณสุวรรณา ศรีโรจน์พนคุณ หรือส่งใบสมัครทาง Email: sumitranuch.hr@gmail.com
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่งงานว่าง
(อัตรา)

ค่าจ้าง
(บาท)

คุณสมบัติ
เพศ

อายุ (ปี)

วุฒิการศึกษา

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ

1

พนักงานตรวจนับ
สินค้าหน้าท่า

2

10,000 บาท/เดือน

หญิง/ชาย 23 ปีขึ้นไป

ไม่จากัดวุฒิ

ลักษณะงาน
- ตรวจสอบน้าหนักสินค้าเข้า
- จดรายละเอียดน้าหนักสินค้า/ออกบิล
- จัดเรียงสินค้าและจ่ายสินค้าให้ลูกค้า
- ดูแลจัดการความสะอาดเรียบร้อยภายในท่าเรือ
- มีความขยัน อดทน
- สามารถขับรถยนต์และรถโฟล์คลิฟท์ได้
- ทีทักษะด้านการประสานงานที่ดี
- ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

2

พนักงานยกเหล็ก

1

325 บาท/วัน

หญิง/ชาย 23 ปีขึ้นไป

ไม่จากัดวุฒิ

ลักษณะงาน
- มีความตั้งใจ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
- มีความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลา
- มีความอดทน/มีความรับผิดชอบ

ช่วงเวลา
การทางาน

ตาแหน่งงานว่าง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
2563

ชื่อสถานประกอบกา บริษัท หะรินสุตขนส่ง จากัด
ประเภทกิจการ ขนส่งสินค้าทางทะเลทั้งในประเทศและประเทศใกล้เคียง
สถานที่ตั้งเลขที่ 165-169 ถนนนครนอก อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 0879036477,074-311837,074-311514
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ บริษัท หะรินสุตขนส่ง จากัด คุณสุวรรณา ศรีโรจน์พนคุณ หรือส่งใบสมัครทาง Email: sumitranuch.hr@gmail.com
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่งงานว่าง
(อัตรา)
3

หัวหน้าคลังสินค้า

2

คุณสมบัติ

ค่าจ้าง
(บาท)

เพศ

อายุ (ปี)

วุฒิการศึกษา

ตามโครงสร้างบริษัท

ชาย

23 ปีขึ้นไป

ปวส.ขึ้นไป

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
ลักษณะงาน
- ตรวจสอบน้าหนักสินค้าเข้า-ออกและทารายงานการ
ตรวจสอบ(สามารถใช้เครื่องชั่งน้าหนักได้)
-จัดทาสต๊อกสินค้าและการเบิกจ่ายสินค้าเข้า-ออก
- สรุปการเข้า ออก ของสินค้า
- จัดทารายงานสรุปสต๊อกและการเบิกจ่ายสินค้าเข้า-ออก
ประจาเดือน ประจาปี
- จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขนสินค้าหรือเอกสารที่
ลูกค้ากาหนด
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- มีความตั้งใจ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความเป็นผู้นา
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปี ด้านการคลังสินค้าและ
การขนส่งสินค้า
- มีทักษะด้านการประสานงานที่ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS OFFICE ได้

ช่วงเวลา
การทางาน

ตาแหน่งงานว่าง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
2563

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท หะรินสุตขนส่ง จากัด
ประเภทกิจการ ขนส่งสินค้าทางทะเลทั้งในประเทศและประเทศใกล้เคียง
สถานที่ตั้งเลขที่ 165-169 ถนนนครนอก อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 0879036477,074-311837,074-311514
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ บริษัท หะรินสุตขนส่ง จากัด คุณสุวรรณา ศรีโรจน์พนคุณ หรือส่งใบสมัครทาง Email: sumitranuch.hr@gmail.com
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่งงานว่าง
(อัตรา)
4

ช่างไฟฟ้า

2

ค่าจ้าง
(บาท)
10,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ
เพศ

อายุ (ปี)

หญิง/ชาย 23 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา
ปวส.ขึ้นไป

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
ลักษณะงาน
- มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับงานซ่อมบารุงเครื่องจักรหรือ
เครื่องดูดสินค้าหรืองานเชื่อมและงานไฟฟ้าต่างๆ
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- มีความตั้งใจ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความเป็นผู้นา
- มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าอย่างน้อย 2 ปี
- รู้การเดินระบบไฟฟ้าหรือเชื่อมเหล็ก รวมถึงการซ่อม
ระบบไฟฟ้าเครื่องจักร
- สามารถทางานเป็นทีม
- มีทักษะด้านการประสานงานที่ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS OFFICE ได้
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-อาหารกลางวัน

ช่วงเวลา
การทางาน
จันทร์ – เสาร์
08.00-17.00

ตาแหน่งงานว่าง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
2563

ชื่อสถานประกอบการ J&T Express
ประเภทกิจการ ผู้ให้บริการด้านการจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ สามารถสมัครได้ที่ J&T Express สาขาใกล้บ้าน อ.เมืองสงขลา โทร 074-801053หรือ074-801054/อ.สทิงพระ โทร 074-801856/อ.จะนะ โทร 074-805140/
อ.รัตภูมิ โทร 074-802411/อ.นาหม่อม โทร 074-801472/อ.สิงหนคร โทร 074-802545/อ.นาทวี โทร 074-805116/อ.สะบ้าย้อย โทร 074-802634/อ.สะเดา โทร 074-802592/
อ.เทพาโทร 074-802437/อ.บางกล่าโทร 074-802097/อ.หาดใหญ่ โทร 074-217455
ลาดับที่

ตาแหน่งงานว่าง

1

พนักงานส่งพัสดุ
(มอเตอร์ไซต์)
1. อ.เมืองสงขลา 6 อัตรา
2. อ.สทิงพระ 3 อัตรา
3. อ.จะนะ 3 อัตรา
4. อ.รัตภูมิ 5 อัตรา
5. อ.นาหม่อม 1 อัตรา
6. อ.สิงหนคร 3 อัตรา
7. อ.นาทวี 2 อัตรา
8. อ.สะบ้าย้อย 1 อัตรา
9. อ.สะเดา 4 อัตรา
10. อ.เทพา 2 อัตรา
11. อ.บางกล่า 2 อัตรา
12. อ.หาดใหญ่ 12 อัตรา

จานวน
(อัตรา)
34

ค่าจ้าง
(บาท)

คุณสมบัติ
เพศ อายุ (ปี)

9,900 - 15,000 ชาย 22-35 ปี
บาท/เดือน

วุฒิการศึกษา
ม.6 ขึ้นไป

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ

ช่วงเวลา
การทางาน

ลักษณะงาน
ทางาน 6 วัน/
- รับพัสดุจ่ายพัสดุให้ลูกค้า
สัปดาห์
- ดาเนินการและบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
- มีความตั้งใจ/ขยัน/ซื่อสัตย์/อดทน/ไหวพริบดี
- สามารถทางานเป็นทีม/มีความกระตือรือร้น
- มีความยืดหยุ่นในการทางาน
- มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์
-สามารถเเก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
-สามารถทางานภายใต้เเรงกดดันได้เป็นอย่างดี
-รู้จักเส้นทางในเขตพื้นที่อาเภอเป็นอย่างดี
สวัสดิการ
- ค่าน้ามัน
- ค่าคอมมิชชั่น
- ค่าล่วงเวลา (OT)

ตาแหน่งงานว่าง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
2563

ชื่อสถานประกอบการ J&T Express
ประเภทกิจการ ผู้ให้บริการด้านการจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ สามารถสมัครได้ที่ J&T Express สาขาใกล้บ้าน อ.เมืองสงขลา โทร 074-801053หรือ074-801054/อ.สทิงพระ โทร 074-801856/อ.จะนะ โทร 074-805140/
อ.รัตภูมิ โทร 074-802411/อ.นาหม่อม โทร 074-801472/อ.สิงหนคร โทร 074-802545/อ.นาทวี โทร 074-805116/อ.สะบ้าย้อย โทร 074-802634/อ.สะเดา โทร 074-802592/
อ.เทพาโทร 074-802437/อ.บางกล่าโทร 074-802097/อ.หาดใหญ่ โทร 074-217455
ลาดับที่

ตาแหน่งงานว่าง

2

พนักงานส่งพัสดุ
(รถกระบะ, sprinter+C)
1 อ.เมืองสงขลา 2 อัตรา
2. อ.สทิงพระ 1 อัตรา
3. อ.จะนะ 2 อัตรา
4. อ.ระโนด 1 อัตรา
5. อ.รัตภูมิ 2 อัตรา
6. อ.สิงหนคร 1 อัตรา
7. อ.สะบ้าย้อย 1 อัตรา
8. อ.สะเดา 1 อัตรา
9. อ.ควนเนียง 1 อัตรา
10. อ.กระแสสินธุ์ 1 อัตรา
11. อ.บางกล่า 1 อัตรา
12. อ.หาดใหญ่ 7 อัตรา

จานวน
(อัตรา)
21

ค่าจ้าง
(บาท)

คุณสมบัติ
เพศ อายุ (ปี)

9,900 - 15,000 ชาย 22-40 ปี
บาท/เดือน

วุฒิการศึกษา
ม.6 ขึ้นไป

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
ลักษณะงาน
-มีกระบะติดหลังคาทึบส่วนตัว
-มีความรับผิดชอบ
-ชานาญเส้นทางในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
-มีความยืดหยุ่นในการทางาน
-สามารถทางานได้ภายใต้แรงกดดัน
-สามารถเเก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
-รู้จักเส้นทางในเขตพื้นที่อาเภอเป็นอย่างดี
- มีความตั้งใจ/ขยัน/ซื่อสัตย์/อดทน/ไหวพริบดี
สวัสดิการ
- ค่าน้ามัน
-ค่าคอมมิชชั่น
- ค่าล่วงเวลา (OT)
- ค่าเสื่อมสภาพรถ

ช่วงเวลา
การทางาน
ทางาน 6 วัน/
สัปดาห์

