.

วันที่ 29 เมษายน 2563

ตาแหน่งงานว่าง
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท นันทะวัสดุก่อสร้าง จากัด ป
สถานที่ตั้ง 34/1 หมู่ที่ 8 ตาบลปริก อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ คุณพิสิฎฐ์ สุขศรีวรรณ สมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท นันทะวัสดุก่อสร้าง จากัด
ลาดับที่ ตาแหน่งงานว่าง
1

หัวหน้าคลังสินค้า

จานวน
(อัตรา)
1

ค่าจ้าง
(บาท)

คุณสมบัติ
เพศ

อายุ (ปี)

วุฒิการศึกษา

ตามโครงสร้างฯ ชาย/หญิง 30 ปีขึ้นไป

ปวส. ขึ้นไป

ระเภทกิจการ จาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
โทรศัพท์ 098-2739999 คุณพิสิฎฐ์

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
ลักษณะงาน
- ควบคุมการเบิก-จ่ายสินค้าในคลังให้มีความถูกต้อง
- จัดสรรพื้นที่ในการเก็บสินค้าในคลังสินค้าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด/ดูแลรักษาสินค้าไม่ให้เสียหาย
- ดูแลเรื่องการจัดเก็บสินค้าให้อยู่ในที่เหมาะสม
- รายงานสินค้าคงเหลือในแต่ละวันและทุกสิ้นเดือน
- ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office เบื้องต้นได้
- มีภาวะเป็นผู้นา/มีความกระตือรือร้น
- มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความอดทน/ความซื่อสัตย์/ความรับผิดชอบงาน
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-ค่าล่วงเวลา
- ยูนิฟอร์ม
-สวัสดิการอื่นตามภาครัฐกาหนด

ช่วงเวลา
การทางาน

วันที่ 29 เมษายน 2563

ตาแหน่งงานว่าง
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท นันทะวัสดุก่อสร้าง จากัด ป
สถานที่ตั้ง 34/1 หมู่ที่ 8 ตาบลปริก อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ คุณพิสิฎฐ์ สุขศรีวรรณ สมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท นันทะวัสดุก่อสร้าง จากัด
ลาดับที่

ตาแหน่งงานว่าง

2

เจ้าหน้าที่การตลาด
Online

จานวน
(อัตรา)
1

ค่าจ้าง
(บาท)

คุณสมบัติ
เพศ

อายุ (ปี)

วุฒิการศึกษา

ตามโครงสร้างฯ ชาย/หญิง 23 ปีขึ้นไป

ปวส. ขึ้นไป

ระเภทกิจการ จาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
โทรศัพท์ 098-2739999 คุณพิสิฎฐ์

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
ลักษณะงาน
- จัดทาเนื้อหานาเสนอและอัปเดทสินค้าทางออนไลน์
- กาหนดรูปแบบเพื่อจัดทา Promotion ส่งเสริมการขาย
- วิเคราะห์ ติดตามผลการทา Online marketing
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเนื้อหาทางการตลาด
- มีความรู้ด้านการตลาด เช่น Facebook/Line
- ใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ/Microsoft office เบื้องต้นได้
- ใช้โปรแกรมพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ของบริษัทได้
- มีภาวะเป็นผู้นา/มีความกระตือรือร้น
- บุคลิกภาพดี/มนุษย์สัมพันธ์และสื่อสารได้ดี
- มีความอดทน/ความซื่อสัตย์/ความรับผิดชอบงาน
- มีเรียนรู้เร็ว มีไหวพริบ/มีทักษะในการประสานงานกับ
ฝ่ายอื่นๆได้ดี/มีวิสัยทัศในการทางาน
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
- ค่าล่วงเวลา
- ยูนิฟอร์ม
- สวัสดิการอื่นตามภาครัฐกาหนด

ช่วงเวลา
การทางาน

ตาแหน่งงานว่าง
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้า จากัด
เลขทะเบียนพาณิชย์ 0905527000660
สถานที่ตั้งเลขที่ 27/4 หมูท่ ี่ 7 ตาบลเขารูปช้างอาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ สามารถเข้ามาสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้า จากัด
ลาดับที่

ตาแหน่งงานว่าง

1

พนักงานขายสินค้า
ประจารถ Food Truck

จานวน
(อัตรา)
2

ค่าจ้าง
(บาท)
400 บาท/วัน

คุณสมบัติ
เพศ

อายุ (ปี)

ชาย/หญิง 22 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา
ปวส.ขึ้นไป

วันที่ 29 เมษายน 2563
ประเภทกิจการ ผลิตและจาหน่ายอาหารทะเลแปรรูป
โทรศัพท์ 074-303999 ต่อ 602

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ

ช่วงเวลา
การทางาน

ลักษณะงาน
เวลา 13.00-21.00 น.
- ขายสินค้าในรถให้ได้ตามยอดขายที่กาหนด เวลาสามารถเปลี่ยนได้
คือ 150,000 บาท/เดือน
ตามความเหมาะสม
- วางแผนเบิกสินค้า/สั่งซื้อวัตถุดิบ/อุปกรณ์ใน
การขาย ผลิตสินค้าและน้าจิ้มที่ใช้ในการขาย
- รายงานยอดขาย เช็คสต็อกวัตถุดิบและ
อุปกรณ์ในแต่ละวันและสรุปยอดสิ้นเดือน
- ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
- สามารถทางานเป็นกะได้
- สามารถทางานล่วงเวลาได้
- สามารถขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้
และมีใบอนุญาตขับขี่
- สามารถปฏิบัติงานในสภาวะกดดันได้ดี
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
- โบนัสประจาปี

วันที่ 29 เมษายน 2563

ตาแหน่งงานว่าง
ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจากัด ของเล่นหาดใหญ่
สถานที่ตั้งเลขที่ ร้านของเล่นหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ คุณโฟร์
ค่าจ้าง
จานวน
(บาท)
ลาดับที่ ตาแหน่งงานว่าง
(อัตรา)
เพศ
1

.

แอดมิน

2

15,000 บาท/เดือน ชาย/หญิง
ทดลองงาน 3 เดือนได้
เงินเดือน 12,500 บาท

ประเภทกิจการ จาหน่ายของเล่น/ของเสริมพัฒนาเด็ก
โทรศัพท์ 087-4176543 คุณโฟร์
คุณสมบัติ

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ

ช่วงเวลา
การทางาน

อายุ (ปี)

วุฒิการศึกษา

20– 40

ป.ตรี ทุกสาขา ลักษณะงาน
หยุด 1 วัน/สัปดาห์
- ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างการตลาด
ทางานวันละ 8 ซม.
- มีความรู้ด้านการตลาด เช่น Facebook/Line
- ใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ/Microsoft office
เบื้องต้นได้คล่อง
- มีภาวะเป็นผู้นา/มีความกระตือรือร้น
- บุคลิกภาพดี/มนุษย์สัมพันธ์และสื่อสารได้ดี
- มีความอดทน/ซื่อสัตย์/ความรับผิดชอบงาน
- มีเรียนรู้เร็ว /มีไหวพริบ
สวัสดิการ
- อาหารกลางวัน
- โอที 1.5 เท่าของเงินเดือน

ตาแหน่งงานว่าง
ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจากัด ของเล่นหาดใหญ่
สถานที่ตั้งเลขที่ ร้านของเล่นหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ค่าจ้าง
จานวน
(บาท)
ลาดับที่ ตาแหน่งงานว่าง
(อัตรา)
เพศ
2

3

พนักงานแพ็คของ

ผู้จัดการ

3

1

9,000 บาท/เดือน

ชาย

วันที่ 29 เมษายน 2563

ประเภทกิจการ จาหน่ายของเล่น/ของเสริมพัฒนาเด็ก
โทรศัพท์ 087-4176543 คุณโฟร์
คุณสมบัติ
อายุ (ปี)

วุฒิการศึกษา

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ

ช่วงเวลา
การทางาน

20– 40 ปี ป.ตรี ทุกสาขา ลักษณะงาน
- มีความกระตือรือร้น/ตรงต่อเวลา
- บุคลิกภาพดี/มนุษย์สัมพันธ์และสื่อสารได้ดี
- มีความอดทน/ซื่อสัตย์/ความรับผิดชอบงาน
- มีเรียนรู้เร็ว มีไหวพริบ/มีทักษะในการ
สวัสดิการ
- อาหารกลางวัน
- โอที 1.5 เท่าของเงินเดือน

หยุด 1 วัน/สัปดาห์

ทกลองงาน 3 เดือน หญิง/ชาย 30– 50 ปี ป.โท ทุกสาขา ลักษณะงาน
(สามารถเรียกเงินเดือน
- ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้คล่อง
ได้ตามประสบการณ์)
- มีประสบการณ์ด้านงานผู้จัดการ
- มีความกระตือรือร้น/ตรงต่อเวลา
- บุคลิกภาพดี/มนุษย์สัมพันธ์และสื่อสารได้ดี
- มีความอดทน/ซื่อสัตย์/ความรับผิดชอบงาน
- มีเรียนรู้เร็ว มีไหวพริบ/มีทักษะในการ
สวัสดิการ
- อาหารกลางวัน

หยุด 1 วัน/สัปดาห์
ทางานวันละ 8 ซม.

ทางานวันละ 8 ซม.

