.

ตาแหน่งงานว่าง
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท โยธาเอก จากัด
เลขทะเบียนพาณิชย์ 0905560005535
สถานที่ตั้งเลขที่ 74/1 หมูท่ ี่ 1 ตาบลพะวง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ คุณชุติมา ช่วยสุด สามารถเข้ามาสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท โยธาเอก จากัด
ลาดับที่
1

ตาแหน่งงานว่าง
วิศวกรโยธา

จานวน
(อัตรา)

ค่าจ้าง
(บาท)

1

18,000 – 25,000
บาท/เดือน

คุณสมบัติ
เพศ

อายุ (ปี)

ชาย

30-45 ปี

วุฒิการศึกษา

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
2563
ประเภทกิจการ รับเหมาก่อสร้าง
โทรศัพท์ 095-1026688 คุณแนน
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ

ป.ตรี. วิศวกรรมโยธา ลักษณะงาน
- สามารถควบคุมงานได้ดี
-สามารถดาเนินการควบคุมงานภาคสนามได้ดี
- มีประสบการณ์ทางานไม่น้อยกว่า 5 ปี
- สามารถทางานจังหวัดใกล้เคียงได้
- ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
- มีใบอนุญาตขับขี่ขับรถยนต์
- สามารถปฏิบัติงานในสภาวะกดดันได้

ช่วงเวลา
การทางาน
จันทร์ – เสาร์
08.00-17.00 น.

ตาแหน่งงานว่าง

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
2563

ชื่อสถานประกอบการ ห้างทองรัตนมณี วชิรา สงขลา
ประเภทกิจการ ซื้อ-จาหน่ายทองแท่ง ทองรูปพรรณ
สถานที่ตั้งเลขที่ 37/1 ถนนทะเลหลวง ตาบลบ่อยาง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สาขาวชิรา(ติดKFC) สงขลา โทรศัพท์ 074-314888
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ สมัครด้วยตนเองได้ที่ สนใจเข้ามาสมัครได้ที่ร้านทองรัตนมณี สาขาวชิรา ติด KFC อ.เมือง จ.สงขลา
ลาดับที่

ตาแหน่งงานว่าง

จานวน
(อัตรา)

1

พนักงานขายทองออนไลน์

1

ค่าจ้าง
(บาท)
15,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ
เพศ

อายุ (ปี)

หญิง

20 -35 ปี

วุฒิการศึกษา

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ

ช่วงเวลา
การทางาน

ม.6/ปวช. ขึ้นไป ลักษณะงาน
07.30 - 18.00 น.
- มีความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลา
หยุด 1 วัน/สัปดาห์
- มีทัศนคติที่ดี
-ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์ สุจริต
-เรียนรู้งานเร็ว
-มีความมั่นใจในตัวเอง
-รักงานบริการ,งานขาย
-มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
-พูดจาฉะฉาน เสียงดัง ฟังชัด
-มีประสบการณ์งานขายจะพิจารณา
เป็นพิเศษ
-มีเงินค้าประกันและอื่นๆ13,000 บาท
- มีข้าราชการค้าประกัน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
2563

ตาแหน่งงานว่าง

ชื่อสถานประกอบการ ห้างทองรัตนมณี วชิรา สงขลา
ประเภทกิจการ ซื้อ-จาหน่ายทองแท่ง ทองรูปพรรณ
สถานที่ตั้งเลขที่ 37/1 ถนนทะเลหลวง ตาบลบ่อยาง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สาขาวชิรา(ติดKFC) สงขลา โทรศัพท์ 074-314888
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ สมัครด้วยตนเองได้ที่ สนใจเข้ามาสมัครได้ที่ร้านทองรัตนมณี สาขาวชิรา ติด KFC อ.เมือง จ.สงขลา
ลาดับที่
2

ตาแหน่งงานว่าง
พนักงานขาย

จานวน
(อัตรา)

ค่าจ้าง
(บาท)

1

15,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ
เพศ

อายุ (ปี)

หญิง

20 -35 ปี

วุฒิการศึกษา

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ

ม.6/ปวช. ขึ้นไป ลักษณะงาน
- มีความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลา
- มีทัศนคติที่ดี
-ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์ สุจริต
-เรียนรู้งานเร็ว มีความมั่นใจในตัวเอง
-รักงานบริการ,งานขาย
-มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
-พูดจาฉะฉาน เสียงดัง ฟังชัด
-มีประสบการณ์งานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีเงินค้าประกันและอื่นๆ13,000 บาท
- มีข้าราชการค้าประกัน

ช่วงเวลา
การทางาน
07.30 - 18.00 น.
หยุด 1 วัน/สัปดาห์

ตาแหน่งงานว่าง

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
2563

ชื่อสถานประกอบการ ห้างทองรัตนมณี วชิรา สงขลา
ประเภทกิจการ ซื้อ-จาหน่ายทองแท่ง ทองรูปพรรณ
สถานที่ตั้งเลขที่ 37/1 ถนนทะเลหลวง ตาบลบ่อยาง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สาขาวชิรา(ติดKFC) สงขลา โทรศัพท์ 074-314888
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ สมัครด้วยตนเองได้ที่ สนใจเข้ามาสมัครได้ที่ร้านทองรัตนมณี สาขาวชิรา ติด KFC อ.เมือง จ.สงขลา
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่งงานว่าง
(อัตรา)
3

.

พนักงานบัญชี

1

ค่าจ้าง
(บาท)
15,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ
เพศ

อายุ (ปี)

หญิง

20 -35 ปี

วุฒิการศึกษา

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ

ปวช. สาขาบัญชี ลักษณะงาน
- มีความรู้ด้านบัญชี
- มีความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลา
- มีทัศนคติที่ดี
-ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์ สุจริต
-เรียนรู้งานเร็ว มีความมั่นใจในตัวเอง
-รักงานบริการ,งานขาย
-มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
-พูดจาฉะฉาน เสียงดัง ฟังชัด
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีเงินค้าประกันและอื่นๆ13,000 บาท
- มีข้าราชการค้าประกัน

ช่วงเวลา
การทางาน
07.30 - 18.00 น.
หยุด 1 วัน/สัปดาห์

.

ตาแหน่งงานว่าง
ชื่อสถานประกอบการ โรงน้าดื่ม ดอกแก้ว
สถานที่ตั้งเลขที่ 106 หมูท่ ี่ 3 ตาบลเกาะยอ อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ สามารถเข้ามาสมัครด้วยตนเองที่ โรงน้าดื่ม ดอกแก้วสาขา เกาะยอ
ลาดับที่

ตาแหน่งงานว่าง

จานวน
(อัตรา)

1

พนักงานขับรถขนน้าดื่ม

1

ค่าจ้าง
(บาท)
350 บาท/วัน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
2563

ประเภทกิจการ ผลิตและจาหน่ายน้าดื่ม
โทรศัพท์

คุณสมบัติ
เพศ

อายุ (ปี)

วุฒิการศึกษา

ชาย

25 – 40 ปี

ไม่ระบุ

080-9364282
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
ลักษณะงาน
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
- ตรงต่อเวลา/มนุษย์สัมพันธ์ดี
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
- สามารถขยายตลาดและหาลูกค้าใหม่ได้
- ส่งน้าหรือขายน้า
สวัสดิการ
- ค่าคอมมิชชั่นในแต่ละเดือน

ช่วงเวลา
การทางาน
08.00 – 18.00 น.

.

ตาแหน่งงานว่าง
ชื่อสถานประกอบการ MY DREAM PROPERTY
สถานที่ตั้งเลขที่ 18/61 หมูท่ ี่ 3 ตาบลพะวง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ สามารถเข้ามาสมัครด้วยตนเองที่ MY DREAM PROPERTY
ลาดับที่
1

.

ตาแหน่งงานว่าง
พนักงานฝ่ายขาย

จานวน
(อัตรา)
3

ค่าจ้าง
(บาท)
ตามโครงสร้างฯ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
2563

ประเภทกิจการ ซื้อ-ขาย บ้านและที่ดิน
โทรศัพท์
คุณสมบัติ

เพศ

อายุ (ปี)

หญิง

ไม่เกิน 40 ปี

วุฒิการศึกษา

095-1872768
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ

ป.ตรี ทุกสาขา ลักษณะงาน
- ติดต่อเสนอขาย Product ของบริษัทและปิดการขาย
- ดูแลลูกค้าเก่าและสร้างฐานลูกค้าใหม่
- ประเมินความต้องการของลูกค้า
- ดูแลและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าเบื้องต้น
- มีประสบการณ์ด้านการขายบ้าน
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- ขยัน อดทน ซื่อสัตย์/ตรงต่อเวลา/มนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีใบขับขี่ประเภท 2
- มีประสบการณ์การขอสินเชื่อให้ลูกค้าจากธนาคารได้
จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มนุษย์สัมพันธ์ดี
- มี Skill ทักษะที่ดี , มีความเป็น Leading
- จัดทา REPORT เพื่อเสนอผู้บริหาร

ช่วงเวลา
การทางาน

ตาแหน่งงานว่าง
ชื่อสถานประกอบการ ร้านอาหารแสงทองโภชนา
สถานที่ตั้งเลขที่ 66/1- 66/2 หมูท่ ี่ 1 ตาบลคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ สามารถเข้ามาสมัครด้วยตนเองที่ ร้านอาหารแสงทองโภชนา
ลาดับที่ ตาแหน่งงานว่าง
1

กุ๊ก

จานวน
(อัตรา)
1

ค่าจ้าง
(บาท)

ประเภทกิจการ จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
โทรศัพท์

คุณสมบัติ
เพศ

อายุ (ปี)

ตามโครงสร้างฯ หญิง/ชาย 25 ปี ขึ้นไป

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
2563

วุฒิการศึกษา
ไม่จากัดวุฒิ

084-1981819
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ

ลักษณะงาน
- มีประสบการณ์ทางานร้านอาหารพื้นบ้าน
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
- ตรงต่อเวลา/มนุษย์สัมพันธ์ดี
- รักงานบริการ
สวัสดิการ
- อาหารกลางวัน 1 มื้อ

ช่วงเวลา
การทางาน
09.00 - 21.00

ตาแหน่งงานว่าง

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
2563

ชื่อสถานประกอบการ ร้านช้างเกษตร
ประเภทกิจการ จาหน่าย ร้านอุปกรณ์การเกษตร มีขายท่อพีอี สปริงเกอร์ ปุ๋ย ดิน กระถาง วัสดุปลูก
สถานที่ตั้งเลขที่ 19/14 ถนนลพบุรีราเมศวร์ หมู่ที่ 5 ตาบลคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ สามารถเข้ามาสมัครด้วยตนเองที่ ร้านช้างเกษตร
โทรศัพท์
089-4663886, 084-6598224
ลาดับที่ ตาแหน่งงานว่าง
1

แคชเชียร์

จานวน
(อัตรา)
1

ค่าจ้าง
(บาท)
ตามโครงสร้างฯ

คุณสมบัติ
เพศ

อายุ (ปี)

วุฒิการศึกษา

หญิง

26-35 ปี

ปวส.ขึ้นไป

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
ลักษณะงาน
-มีประสบการณ์ในการทางานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ผ่านการทางาน 7-11 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถรับลูกค้า และขายได้
-ยิ้มแย้มแจ่มใส
-มีความซื่อสัตย์ ขยันทางาน
-ร่างกายแข็งแรง
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- อดทน /ตรงต่อเวลา
- มนุษย์สัมพันธ์ดี
- รักงานบริการ

ช่วงเวลา
การทางาน

