ใบแจ้ งตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสั มพันธ์
1.ชื่อสถานประกอบการ บจก. เอ ซี เจ หาดใหญ่ เลขทีจ่ ดทะเบียน 0905559001513 ประเภทกิจการ จาหน่ายอุปกรณ์แลป เครื่ องมือวิทยาศาสตร์
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 95/18 หมู่ 5 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ ฝ่ ายบุคคล โทรศัพท์ 081-7386693 โทรสาร 074-205213 E-mail: acj.hatyai@hotmail.com

ลาดับที่

ตาแหน่ งงานว่าง

จานวน
(อัตรา)

ค่ าจ้ าง
(บาท)

คุณสมบัติ
เพศ

อายุ (ปี )

วุฒิการศึกษา
ปวส.-ป.ตรี
สาขา
วิทยาศาสตร์

1

ฝ่ ายขาย

2

12,000 18,000 /
เดือน

ช/ญ

25-35 ปี

2

ฝ่ ายซ่อมบารุ ง

2

12,000 18,000 /
เดือน

ชาย

25-35 ปี

ปวช.- ป.ตรี

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
- นาเสนอสิ นค้าประเภทเครื่ องมือวิทยาศาสตร์ในโรงงาน
อุตสาหกรรม
- สามารถวิง่ ทางานต่างจังหวัดได้
- ถ้าจบสาขาด้านวิทยาศาสตร์จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- มีการทดลองงาน 3 เดือน
สวัสดิการ
- มีการขึ้นเงินเดือนรายปี
- มีโบนัส
- ซ่อมติดตั้ง เครื่ องมือในห้องแลป
- สามารถทางานต่างจังหวัดได้
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้นได้
สวัสดิการ
- มีการขึ้นเงินเดือนรายปี
- มีโบนัส

ช่ วงเวลาการ
ทางาน
08.30-17.00

08.30-17.00

ใบแจ้ งตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสั มพันธ์
1.ชื่อสถานประกอบการ คุณสหธัญ เธียรเชาว์ จดทะเบียน - ประเภทกิจการ ที่อยูอ่ าศัย
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 1919/45 หมู่บา้ นอภิไพบูลย์ทรัพย์ หมู่ 6 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ คุณสหธัญ โทรศัพท์ 083-5957616

ลาดับที่
1

ตาแหน่ งงานว่าง
แม่บา้ น

จานวน
(อัตรา)
1

ค่ าจ้ าง
(บาท)

คุณสมบัติ
เพศ

อายุ (ปี )

8,000 หญิง 25-45 ปี
9,000 /เดือน

วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
- แม่บา้ นทาความสะอาด ดูแลบ้าน
- รักความสะอาด ตั้งใจทางาน
- มีการทดลองงาน 3 เดือน

ช่ วงเวลาการ
ทางาน
วันจันทร์ - วันศุกร์
08.00-17.00

ใบแจ้ งตาแหน่ งงานว่ าง
1.ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั เอมอเตอร์ เซลส์ จากัด.ที. เลขทีจ่ ดทะเบียน 0965550000107 ประเภทกิจการ จาหน่ายรถจักรยานยนต์
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 758 ถนนราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ ฝ่ ายบุคคล โทรศัพท์ 074-259555 ต่อ 22 หรื อ 089-9798244 เวลา 08.30 - 17.30 น. หรื อทาง ID Line: 0899798244

ลาดับที่

ตาแหน่ งงานว่าง

จานวน
(อัตรา)

ค่ าจ้ าง
(บาท)

คุณสมบัติ
เพศ

อายุ (ปี )

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
วุฒิ
การศึกษา
ปวส. ขึ้นไป - ประจาสานักงานใหญ่ (เขต 8)
- สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่

ช่ วงเวลาการ
ทางาน

1

เจ้าหน้าที่กิจกรรม
ส่ งเสริ มการขาย

3

ตามโครงสร้าง

ชาย

23-30 ปี

2

พนักงานขาย

2

ตามโครงสร้าง

ชาย

23-30 ปี

ปวส. ขึ้นไป - ประจาสานักงานใหญ่ (เขต 8)

-

3

พนักงานซ่อมบริ การ

8

ตามโครงสร้าง

ชาย

23-30 ปี

-

4

พนักงานอะไหล่

2

ตามโครงสร้าง

ชาย

23-30 ปี

ปวช. ขึ้นไป - จบสาขาช่างยนต์
- ประจาสานักงานใหญ่ (เขต 8) (2)
- ประจาสาขาสะเดา
(2)
- ประจาสาขารัตภูมิ
(2)
- ประจาสาขาบ้านพรุ
(2)
ปวช. ขึ้นไป - ประจาสาขาบ้านพรุ
(2)
ทุกสาขา

-

-

ใบแจ้ งตาแหน่ งงานว่ าง
1. ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั พิธานพาณิ ชย์ จากัด สาขาหาดใหญ่ (ฝ่ ายรถจักรยานยนต์) เลขทีจ่ ดทะเบียน 0945482000011 ประเภทกิจการ จาหน่ายรถจักรยานยนต์
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 36-46 สาขานิพทั ธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ ฝ่ ายบุคคล โทรศัพท์ 074-233033 / 090-4950030
ลาดับ
ที่

ตาแหน่ งงานว่าง

จานวน
(อัตรา)

1

พนักงานขาย/สิ นเชื่อ

2

ค่ าจ้ าง
(บาท)

คุณสมบัติ
เพศ

อายุ (ปี )

วุฒิการศึกษา

1

ตาม
ชาย
โครงสร้าง

25-35 ปี

ปวส.ขึ้นไป

พนักงานบริ หาร
หนี้สิน

2

ตาม
ชาย
โครงสร้าง

25-40 ปี

ปวส.ขึ้นไป

3

ช่าง

3

ตาม
ชาย
โครงสร้าง

21-35 ปี

ปวช.สาขาช่างยนต์

4

ช่าง Bigbike

1

ตาม
ชาย
โครงสร้าง

21-30 ปี

ปวส.ขึ้นไป
สาขาช่างยนต์

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ

ช่ วงเวลาการ
ทางาน

- สามารถขับรถยนต์เกียร์ ธรรมดาได้และมีใบขับขี่
- สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ได้เป็ น
อย่างดี
- ปฏิบตั ิงานที่สาขา คอหงส์
- สามารถขับรถยนต์เกียร์ ธรรมดาได้และมีใบขับขี่
- สามารถทางานนอกสถานที่ได้และรู้จกั และชานาญ
พื้นที่เป็ นอย่างดี
- ปฏิบตั ิงานที่สาขา หัวไทร/ลานสกา จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
- มีประสบการณ์ดา้ นการซ่อมรถจักรยานยนต์
-ปฏิบตั ิงานที่สาขาคลองเรี ยน/สทิงพระ/สงขลา

-

-มีความรู้ ความเข้าใจเรื่ องรถ Bigbike
-ปฏิบตั ิงานที่ Honda Bigwing หาดใหญ่

-

-

-

ใบแจ้ งตาแหน่ งงานว่ าง
1. ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั พิธานพาณิ ชย์ จากัด สาขาหาดใหญ่ (ฝ่ ายรถจักรยานยนต์) เลขทีจ่ ดทะเบียน 0945482000011 ประเภทกิจการ จาหน่ายรถจักรยานยนต์
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 36-46 สาขานิพทั ธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ ฝ่ ายบุคคล โทรศัพท์ 074-233033 / 090-4950030
ลาดับ
ที่

ตาแหน่ งงานว่าง

จานวน
(อัตรา)

ค่ าจ้ าง
(บาท)

คุณสมบัติ
เพศ

อายุ (ปี )

วุฒิการศึกษา

5

ช่างปรับสภาพรถ
มือสอง

4

ตาม
ชาย
โครงสร้าง

ไม่เกิน
35 ปี

ปวช.ขึ้นไป
สาขาช่างยนต์ หรื อ
กรมพัฒนาฝี มือ
แรงงาน

6

พนักงานล้างรถ

1

ตาม
ชาย
โครงสร้าง

ไม่เกิน
35 ปี

ม.3 ขึ้นไป

ตาม
ชาย
โครงสร้าง

21- 35 ปี

ปวช.ขึ้นไป
สาขาช่างยนต์

7

ช่างสี

1

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ

ช่ วงเวลาการ
ทางาน

- ปฏิบตั ิงานที่ศูนย์ผลิตรถมือสอง-ท่าช้าง

-

- สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้

-

- รับคนพิการ
- ปฏิบตั ิงานที่ศูนย์ผลิตรถมือสอง-ท่าช้าง

-

ใบแจ้ งตาแหน่ งงานว่ าง
1. ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั พิธานพาณิ ชย์ จากัด สาขาหาดใหญ่ (ฝ่ ายรถจักรยานยนต์) เลขทีจ่ ดทะเบียน 0945482000011 ประเภทกิจการ จาหน่ายรถจักรยานยนต์
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 36-46 สาขานิพทั ธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ ฝ่ ายบุคคล โทรศัพท์ 074-233033 / 090-4950030
ลาดับ
ที่

ตาแหน่ งงานว่าง

จานวน
(อัตรา)

ค่ าจ้ าง
(บาท)

คุณสมบัติ
เพศ

อายุ (ปี )

8

เจ้าหน้าที่ทรัพยากร
บุคคล

1

ตาม
ชาย
โครงสร้าง

ไม่เกิน
30 ปี

9

พนักงานการเงิน

1

ตาม
ชาย
โครงสร้าง

ไม่เกิน
30 ปี

วุฒิการศึกษา

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ

ป.ตรี สาขาการจัดการ - สามารถขับรถยนต์เกียร์ ธรรมดาได้และมีใบขับขี่
ทรัพยากรมนุษย์
- มีความเชี่ยวชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปวส.ขึ้นไป
สาขาบัญชีการเงิน

- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
- สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ได้เป็ นอย่างดี
- มีประสบการณ์ดา้ นการเงิน
- ปฏิบตั ิงานที่โรงเรี ยนสอนขับรถพิธานพาณิ ชย์
สวัสดิการสาหรับทุกตาแหน่ ง
- กองทุนประกันสังคม
- ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน
- ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
- ปรับขึ้นเงินเดือนประจาปี
- โบนัสประจาปี
- ประกันชีวติ กลุ่ม (ฟรี )
- ยูนิฟอร์มพนักงาน
- งานสังสรรค์ประจาปี
- ตรวจสุขภาพประจาปี

ช่ วงเวลาการ
ทางาน
-

-

ใบแจ้ งตาแหน่ งงานว่ าง
1. ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั สยาม ไฟเบอร์ บอร์ ด จากัด เลขทีจ่ ดทะเบียน 0105547007195 ประเภทกิจการ ผลิตแผ่นใยไม้อดั
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 417/112-113 ถนนกาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ ฝ่ ายบุคคล (คุณปุ้ ย/คุณปอ) โทรศัพท์ 074-291111ต่อ 751
ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
ลาดับ
จานวน
ตาแหน่ งงานว่าง
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
(บาท)
ที่
(อัตรา)
เพศ อายุ (ปี )
วุฒิการศึกษา
1

หัวหน้าแผนกบาบัด
น้ า

1

ตาม
ชาย
โครงสร้าง

25 ปี
ขึ้นไป

ป.ตรี
สาขาวิศวกรรม
สิ่ งแวดล้อม

2

พนักงานชัง่ น้ าหนัก

1

ตาม
หญิง
โครงสร้าง

24 ปี
ขึ้นไป

ปวส. ไม่จากัดสาขา

3

เจ้าหน้าที่ตวั แทนกลุ่ม
จัดการป่ าไม้

1

ตาม
ชาย
โครงสร้าง

23ปี
ขึ้นไป

ม.6 ขึ้นไป

4

พนักงานขับรถเครน

1

ตาม
ชาย
โครงสร้าง

24 ปี
ขึ้นไป

ไม่ระบุ

- ป.ตรี สาขาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม หรื อมีประสบการณ์ใน
งานที่เกี่ยวข้อง
ปวส. ไม่จากัดสาขา

- มีประสบการณ์ในการขับรถเครน

ช่ วงเวลาการ
ทางาน
-

เข้ากะ

ใบแจ้ งตาแหน่ งงานว่ าง
1. ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั สยาม ไฟเบอร์ บอร์ ด จากัด เลขทีจ่ ดทะเบียน 0105547007195 ประเภทกิจการ ผลิตแผ่นใยไม้อดั
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 417/112-113 ถนนกาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ ฝ่ ายบุคคล (คุณปุ้ ย/คุณปอ) โทรศัพท์ 074-291111ต่อ 751 E-mail: Recruit@siamfiberboard.com / hrsfc@ siamfiberboard.com
ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
ลาดับ
จานวน
ตาแหน่ งงานว่าง
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
(บาท)
ที่
(อัตรา)
เพศ อายุ (ปี )
วุฒิการศึกษา

ช่ วงเวลาการ
ทางาน

5

พนักงานขับรถ
เทรลเลอร์

1

ตาม
ชาย
โครงสร้าง

23 ปี
ขึ้นไป

ไม่ระบุ

- มีใบอนุญาตขับขี่รถประเภท 4
- มีประสบการณ์ในการขับรถเทรลเลอร์

-

6

พนักงานขับรถ
10 ,12 ล้อ พ่วง

3

ตาม
ชาย
โครงสร้าง

22 ปี
ขึ้นไป

ไม่ระบุ

- มีใบอนุญาตขับขี่รถประเภท 3 หรื อ 4
- มีประสบการณ์ในการขับรถพ่วง

-

7

คนพิการ

2

ตาม
โครงสร้าง

สวัสดิการสาหรับทุกตาแหน่ ง
1. ค่าตาแหน่งและค่าโทรศัพท์ 2. ค่าอาหารกลางวัน
3.เครื่ องแบบพนักงาน
4.ประกันอุบตั ิเหตุกลุ่ม (PA)
5.ค่ากะ (กรณี พนักงานเข้ากะ)
6.เงินช่วยเหลือกรณี พนักงาน หรื อครอบครัวพนักงานเสี ยชีวติ
7. กระเช้าเยีย่ มไข้/คลอดบุตร 8. ตรวจสุขภาพประจาปี
9. อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)
10. ปรับเงินเดือนประจาปี
11. เงินโบนัสประจาปี

ใบแจ้ งตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสั มพันธ์
1. ชื่อสถานประกอบการ ร้านเบบี้ เฮ้าส์
เลขทีจ่ ดทะเบียน - ประเภทกิจการ ขายสิ นค้าเด็กอ่อน
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 121/65 ถ.คลองเตยพัฒนา ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (หน้าตลาดคลองเตย หาดใหญ่ )
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ คุณส้ม
โทรศัพท์ 089-0245903 / 086-9893365
ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
ลาดับ
จานวน
ตาแหน่ งงานว่าง
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
(บาท)
ที่
(อัตรา)
เพศ อายุ (ปี )
วุฒิการศึกษา
1

พนักงานขายสิ นค้า

1

14,000 บาท/
เดือน

หญิง

22- 35 ปี

ป.ตรี ทุกสาขา

2

พนักงานจัดสิ นค้า

1

9,000

ช/ญ

22- 35 ปี

ไม่ระบุ

ช่ วงเวลาการทางาน

- ขายสิ นค้าเด็กอ่อน

09.00 - 20.00 น

- ทาความสะอาดร้าน ยกสิ นค้า จัดสิ นค้า

09.00 - 20.00 น

ใบแจ้ งตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสั มพันธ์
1. ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั วิริยะประกันภัย จากัด เลขทีจ่ ดทะเบียน ประเภทกิจการ ประกัน
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 121/28,121/65 อาคาร เอสทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพ 10400
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ คุณสุ กญั ญา โทรศัพท์ 084-6264626 E-mail: sukanyam@virira.co.th / โฮมเพจ:http:// virira.co.th
*** สมัครผ่าน อีเมลหรื อโทรเพื่อสัมภาษณ์เบื้องต้น และนัดสัมภาษณ์ที่ บูธ รพ.กรุ งเทพหาดใหญ่ ***
ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
ลาดับ
จานวน
(บาท)
ตาแหน่ งงานว่าง
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
วุฒิ
ที่
(อัตรา)
เพศ อายุ (ปี )
การศึกษา
1 เจ้าหน้าที่
5
15,000 ช/ 23-35 ปี
ป.ตรี หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
รับประกัน
18,000 บาท/ ญ ขึ้นไป ทุกสาขา - ดูแลขั้นตอนการทางานโดยการติดต่อประสานงานเพื่อจองพื้นที่ออกบูธกับอาคารสานักงาน
ต่างๆตลอดจนการจัดตั้ง และดูแลความเรี ยบร้อยของบูธ
สุ ขภาพ
เดือน
- นาเสนอผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพกับลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายทั้งที่บูธ และทางโทรศัพท์
(+ เบี้ยขยัน+
- ติดตามการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยให้ได้ก่อนออกกรมธรรม์
Commission)
- สรุ ปสถิติยอดขายกรมธรรม์ประกันสุขภาพเป็ นรายสัปดาห์ และรายเดือน
- วิเคราะห์โอกาสในการขาย และนาเสนอผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การที่ให้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ากว่า 1-2 ปี
- มีทศั นติเชิงบวก มีใจรักงานบริ การและงานขาย สามารถเดินทางไปปฏิบตั ิงานต่างจังหวัด หรื อ
ค้างคืนได้
- มีความละเอียดรอบคอบ
- มีปฏิภาณ ไหวพริ บ และสามารถแก้ไขปั ญหาได้ดี
- มีความกระตือรื อร้นในการทายอดขายให้เป็ นไปตามที่บริ ษทั กาหนด
- มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผูอ้ ื่นได้ดีและสามารถทางานเป็ นทีมได้
- มีความรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสาเร็ จรุ ไปได้ดี/สามารถปฏิบตั ิงานนอก
สถานที่ได้

ช่ วงเวลา
การ
ทางาน

ใบแจ้ งตาแหน่ งงานว่ าง
1.ชื่อสถานประกอบการ กลุ่มบริ ษทั ทรู มูฟ ภาคใต้ตอนล่าง เลขทีจ่ ดทะเบียน
0105544103436
ประเภทกิจการ สื่ อสารโทรคมนาคม
2.สถานทีต่ ้งั อาคาร นภาลัยเพลส ชั้น 5 เลขที่ 123/804 ถนน ราษฎร์ยนิ ดี ตาบล หาดใหญ่ อาเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณี ย ์ 90110
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ คุณเข็มพร ตาแหน่ ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลอาวุโส หมายเลขบัตรประชาชน 3940300243142 โทรศัพท์ 0910789550 โทรสาร 074-858-005

ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่ าง

จานวน
อัตรา

อัตราค่ าจ้ าง

คุณสมบัติ

เงื่อนไข /สวัสดิการ

เพศ

อายุ

วุฒิการศึกษา

1

Staff-Sales Force

50

รายได้ไม่ต่ากว่า
10,000

ช/ญ

ไม่เกิน 35 ปี

ม.3 ขึ้นไป

2

เจ้าหน้าที่บริ หาร
การขายและบริ การ
ประจาพื้นที่
(หัวหน้าทีม)

10

เงินเดือน 10,000
บาท + ค่า
ประสบการณ์ 3,000
+ ค่าคอมมิสชัน่

ช/ญ

ไม่เกิน 35 ปี

ม.6 ปวช. ขึ้นไป ปริ ญญาตรี

ลักษณะงาน
- นาเสนอขาย ให้คาแนะนาสิ นค้ากลุ่มทรู
(True Online, True Vision, True Move H)
คุณสมบัติ
- ทางาน 6 วัน/ สัปดาห์

ช่ วงเวลาทางาน
09.00 น - 18.00 น

นาเสนอขาย ให้คาแนะนาสิ นค้ากลุ่มทรู ( True 09.00 น - 18.00 น
Online, True Vision, True Move H)
- กากับ ดูแล และควบคุมทีมงานขาย
Direct
Sales ระดับพื้นที่ เพื่อสร้างยอดขายและขยายฐาน
ลูกค้าของบริ ษทั ให้เพิ่มขึ้น
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- มีใจรักงานขาย และ งานบริ การ
- หัวหน้าทีมสามารถขับรถยนต์ได้+ใบขับขี่
ราชการ
*** ผูส้ มัครสามารถจัดทีมมาเองได้ ทีมละ 2
หรื อ 3 คน

ใบแจ้ งตาแหน่ งงานว่ าง
1.ชื่อสถานประกอบการ กลุ่มบริ ษทั ทรู มูฟ ภาคใต้ตอนล่าง เลขทีจ่ ดทะเบียน
0105544103436
ประเภทกิจการ สื่ อสารโทรคมนาคม
2.สถานทีต่ ้งั อาคาร นภาลัยเพลส ชั้น 5 เลขที่ 123/804 ถนน ราษฎร์ยนิ ดี ตาบล หาดใหญ่ อาเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณี ย ์ 90110
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ คุณเข็มพร ตาแหน่ ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลอาวุโส หมายเลขบัตรประชาชน 3940300243142 โทรศัพท์ 0910789550 โทรสาร 074-858-005

ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่ าง
3

เจ้าหน้าที่อาวุโส
ดูแลลูกค้าประจา
พื้นที่ (Senior Area
Owner)

จานวน
อัตรา

อัตราค่ าจ้ าง

5

ตามโครงสร้าง

เพศ
ช/ญ

คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษา
อายุ
ไม่เกิน 35 ปี

ปริ ญญาตรี

เงื่อนไข /สวัสดิการ

ช่ วงเวลา
ทางาน

ดูแลลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และจัดกิจกรรม 09.00 น ส่งเสริ มการขายในเขตพื้นที่
18.00 น
รับผิดชอบยอดขาย วิเคราะห์พ้นื ที่ จุดแข็ง
จุดอ่อน
• สาเร็ จการศึกษาวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา อายุไม่เกิน
35 ปี
• มีประสบการณ์ดา้ นงานขาย และบริ หารทีม
อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
• ดูแลลูกค้า และสอบถามความพึงพอใจของ
ลูกค้า
• วางแผนบริ หารทีมงานขาย และเพื่อนคู่คา้
• จัดกิจกรรมการขายสิ นค้าในพื้นที่รับผิดชอบ
• มีความเป็ นผูน้ า ทางานภายใต้ความกดดันได้ดี
• ลงพื้นที่เพื่อดูแลการปฏิบตั ิงานของพนักงานใน
ความรับผิดชอบ
• มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถนามาใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานได้

ใบแจ้ งตาแหน่ งงานว่ าง
1.ชื่อสถานประกอบการ กลุ่มบริ ษทั ทรู มูฟ ภาคใต้ตอนล่าง เลขทีจ่ ดทะเบียน
0105544103436
ประเภทกิจการ สื่ อสารโทรคมนาคม
2.สถานทีต่ ้งั อาคาร นภาลัยเพลส ชั้น 5 เลขที่ 123/804 ถนน ราษฎร์ยนิ ดี ตาบล หาดใหญ่ อาเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณี ย ์ 90110
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ คุณเข็มพร ตาแหน่ ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลอาวุโส หมายเลขบัตรประชาชน 3940300243142 โทรศัพท์ 0910789550 โทรสาร 074-858-005

ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่ าง

จานวน
อัตรา

อัตราค่ าจ้ าง
เพศ

คุณสมบัติ
อายุ
วุฒิการศึกษา

เงื่อนไข /สวัสดิการ

ช่ วงเวลาทางาน

4

PC (7-11)

50

10,000 ขึ้นไป +
ค่าคอมมิชชัน่

ช/ญ

ไม่เกิน 35 ปี

ม.3 ขึ้นไป

ลักษณะงาน
- นาและเสนอ ให้คาแนะนาสิ นค้ากลุ่มทรู
(True Move H, โทรศัพท์มือถือ)
- นาเสนอ Application (ทรู ไอดี ทรู มนั นี่)
- สามารถเดินทางต่างอาเภอได้
- ทางาน 6 วัน/สัปดาห์

09.00 น - 18.00 น

5

PC (ตัวแทน)

2

10,000 ขึ้นไป +
ค่าคอมมิชชัน่

ช/ญ

ไม่เกิน 35 ปี

ป.ตรี
ทุกสาขา

ลักษณะงาน
แนะนาสิ นค้าในกลุ่มทรู ประจาร้าน
โทรศัพท์ ในห้างสรรพสิ นค้า ประจาพื้นที่
จังหวัดสงขลา

09.00 น - 18.00 น

