ตาแหน่ งงานว่ าง
1.ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั โชติวฒั น์อุตสาหกรรมการผลิต จากัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0905531000091
ประเภทกิจการ ทูน่ากระป๋ อง
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 1069 หมู่ 7 ถนนสายเอเชีย 43 ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์ 074 - 200999 - 209
ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
(บาท)
(อัตรา)
เพศ
อายุ (ปี )
วุฒิการศึกษา

วันที่ 17 เมษายน 2563

ช่ วงเวลาการทางาน

1

พนักงานบรรจุปลา

12

329 บาทต่อวัน

ชาย

18 - 40 ปี

ไม่จากัด

- บรรจุปลาใส่ กระป๋ อง เทปลา ย้ายปลา

จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.30 - 17.00 น.

2

พนักงานบรรจุปลา
(รายผลิต)

20

329 บาทต่อวัน

หญิง

18 - 40 ปี

ไม่จากัด

- บรรจุปลาใส่ กระป๋ อง เทปลา ย้ายปลา

จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.30 - 17.00 น.

3

สโตร์

5

325 บาทต่อวัน

ชาย

20 - 40 ปี

ไม่จากัดวุฒิ

- ยก เข็น สิ นค้าลงลัง
- มีโอที

จันทร์ - เสาร์
เวลา 12.00 - 22.00 น.

ตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสั มพันธ์
1.ชื่อสถานประกอบการ หจก.รุ่ งโรจน์ภาคใต้แอนด์ซพั พลาย
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 99 ซอย 8 ถนนเทศาพัฒนา ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ คุณเยาวภา
ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
(บาท)
(อัตรา)
เพศ
อายุ (ปี )
วุฒิการศึกษา
1

วิศวกรเครื่ องกล

1

ตาม
โครงสร้างฯ

ชาย

ไม่จากัด

ป.ตรี

วันที่ 17 เมษายน 2563

ประเภทกิจการ การติดตั้งระบบประปาและระบายน้ า
โทรศัพท์ 088 - 7881837 / 074 - 423944
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
- ควบคุมเครื่ องจักร

ช่ วงเวลาการทางาน
จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.00 - 17.00 น.

ตาแหน่ งงานว่ าง

วันที่ 17 เมษายน 2563

1.ชื่อสถานประกอบการ หจก.วีทูเอ็น เอนยิเนียริ่ ง เลขทะเบียนนิติบุคคล 0903550002264
ประเภทกิจการ การก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธา
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 186/54 หมู่ที่ 1 ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ คุณสรัลรัตน์
โทรศัพท์ 089 - 8706594
ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
ช่ วงเวลาการทางาน
(บาท)
(อัตรา)
เพศ อายุ (ปี )
วุฒิการศึกษา
1

วิศวกรโยธา

2

12,000 บาท

ช / ญ 35 - 55 ปี

ปวส. - ป.ตรี - ควบคุมงานก่อสร้าง
สาขาที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบความถูกต้องของงาน
- ต้องมีประสบการณ์ทางานอย่างน้อย 1 ปี

จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 - 17.30 น.

วันที่ 17 เมษายน 2563

ตาแหน่ งงานว่ าง
1.ชื่อสถานประกอบการ บจก.พรี เมียร์ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ ง เลขทะเบียนนิติบุคคล 0905537000433
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 123 หมู่ที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตาบลบ้านพรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ คุณวิวฒั น์
ลาดับที่

ตาแหน่ งงานว่าง

จานวน
(อัตรา)

ค่ าจ้ าง
(บาท)

คุณสมบัติ
เพศ

อายุ (ปี )

วุฒิการศึกษา

ประเภทกิจการ ออกแบบ ติดตั้ง ชิ้นส่ วนอุปกรณ์เครื่ องจักร
โทรศัพท์ 083 - 4548097 / 074 - 222900 ต่อ 1319
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ

ช่ วงเวลาการทางาน

1

ช่างเชื่อมเหล็ก /
ช่างกลึง

1

400 - 450 บาท
ต่อวัน

ชาย

23 - 35 ปี

ม.3 ขึ้นไป

- เชื่อมเหล็ก เชื่อมสแตนเลส

จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.00 - 17.00 น.

2

ช่างไฟฟ้ า

1

400 - 450 บาท
ต่อวัน

ชาย

23 - 30 ปี

ปวช.ขึ้นไป
สาขาไฟฟ้ า

- ติดตั้งระบบไฟฟ้ าภายในโรงงาน

จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.00 - 17.00 น.

3

ช่างซ่อมบารุ ง

1

400 - 450 บาท
ต่อวัน

ชาย

23 - 30 ปี

ม.3 ขึ้นไป

- ติดตั้ง บารุ งเครื่ องจักรในไลน์ผลิต

จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.00 - 17.00 น.

สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันอุบตั ิเหตุ - กองทุนเงินทดแทน - โอที - เบี้ยขยัน
- ชุดยูนิฟอร์ม - อุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคล - ตรวจสุ ขภาพประจาปี

ตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสั มพันธ์

วันที่ 17 เมษายน 2563

1.ชื่อสถานประกอบการ บจก. พี เอส ซี กรุ๊ ป (1988)
ประเภทกิจการ การผลิตคอนกรี ตเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 187 หมู่ 6 ตาบลกาแพงเพชร อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ คุณกัณ
โทรศัพท์ 074 - 498611 - 4 ต่อ 151
ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
ช่ วงเวลาการทางาน
(บาท)
(อัตรา)
เพศ อายุ (ปี )
วุฒิการศึกษา
1

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

1

12,000 บาท

ช/ญ

21 ปี ขึ้น
ไป

ปวส.ขึ้นไป

- เสนอขายสิ นค้า แนะนาสิ นค้า
สวัสดีการ
1. ประกันสังคม
2. เบี้ยขยัน

จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.00 - 17.00 น.

วันที่ 17 เมษายน 2563

ตาแหน่ งงานว่ าง
1.ชื่อสถานประกอบการ บจก. 2 เอส เมทัล เลขนิติบุคคล 0107551000100
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 8/5 หมู่ 4 ตาบลท่าช้าง อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ คุณฝน
ค่ าจ้ าง
จานวน
ลาดับที่
ตาแหน่ งงานว่าง
(บาท)
(อัตรา)
เพศ

ประเภทกิจการ ผลิตเหล็ก
โทรศัพท์ 081 - 7389623 / 074 - 801283
คุณสมบัติ
อายุ (ปี )

วุฒิการศึกษา

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ

ช่ วงเวลาการทางาน
จันทร์ - เสาร์
2 กะ
08.00 - 17.00 น. และ
22.00 - 08.00 น.
จันทร์ - เสาร์
2 กะ
08.00 - 17.00 น. และ
22.00 - 08.00 น.
จันทร์ - เสาร์
08.00 - 17.00 น.

1

พนักงานฝ่ ายผลิต
(รายวัน)

10

325 บาท/วัน

ชาย

18 ปี ขึ้นไป

ไม่จากัดวุฒิ

- คัดแยกเกรดสิ นค้าแต่ละชนิด แพ็คเหล็ก
- มีประกันสังคม กองทุนสารองเลี้ยงชีพ

2

พนักงานผลิต
(รายเดือน)

2

ตาม
โครงสร้างฯ

ชาย

22 ปี ขึ้นไป

ปวส.ขึ้นไป

- ผูช้ ่วยในการคุมเครื่ องจักรผลิตสิ นค้า
- มีประกันสังคม

3

Web Programmer
(นักพัฒนาระบบ)

2

ตาม
โครงสร้างฯ

ช/ญ

24 ปี ขึ้นไป

- ออกแบบโปรแกรม บารุ งรักษา
โปรแกรม , พัฒนาโปรแกรม

4

ช่างซ่อมบารุ ง

3

ตาม
โครงสร้างฯ

ชาย

20 - 40 ปี

ป.ตรี
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
ปวส.ขึ้นไป

- ซ่อมแซมเครื่ องจักร จัดเก็บเครื่ องมือ
อุปกรณ์ก่อนและหลังใช้งาน

จันทร์ - เสาร์
08.00 - 17.00 น.

วันที่ 17 เมษายน 2563

ตาแหน่ งงานว่ าง
1.ชื่อสถานประกอบการ บจก. 2 เอส เมทัล เลขนิติบุคคล 0107551000100
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 8/5 หมู่ 4 ตาบลท่าช้าง อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ คุณฝน
ค่ าจ้ าง
จานวน
ลาดับที่
ตาแหน่ งงานว่าง
(บาท)
(อัตรา)
เพศ

ประเภทกิจการ ผลิตเหล็ก
โทรศัพท์ 081 - 7389623 / 074 - 801283
คุณสมบัติ
อายุ (ปี )

วุฒิการศึกษา

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ

ช่ วงเวลาการทางาน

5

ช่างเชื่อม

5

ตาม
โครงสร้างฯ

ชาย

18 - 40 ปี

ปวช.ขึ้นไป

- งานเชื่อม ซ่อมบารุ งเครื่ องจักร

จันทร์ - เสาร์
08.00 - 17.00 น.

6

ช่างเชื่อมประกอบ

2

ตาม
โครงสร้างฯ

ชาย

20 - 40 ปี

ปวส.ขึ้นไป
ช่างเชื่อม ,
เครื่ องกล

- เขียนแบบเครื่ องจักร
- ถอดแบบประเมินราคา

จันทร์ - เสาร์
08.00 - 17.00 น.

