ตาแหน่งงานว่างฝากประชาสัมพันธ์
ชื่อ

วันที่ 14 เมษายน 2563

สถานประกอบการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ประเภทกิจการ ผลิตทูน่าบรรจุกระป๋องลิตอาหารทะเล
สถานที่ตั้งเลขที่ 57 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ตาบลวัดขนุน อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 093-5766913 คุณวราภรณ์ อัคนิตย์
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบุคคล วันจันทร์ ถึง วันเสาร์เวลา 8.00 - 16.00 น. หรือส่งข้อมูลส่วนตัวมายัง thaiuniongroup_323@trustmail.jobthai.com
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่งงานว่าง
(อัตรา)
1

หัวหน้าแผนก
/ฝ่ายผลิต

1

ค่าจ้าง
(บาท)
ตาม
โครงสร้างฯ

คุณสมบัติ
เพศ

อายุ (ปี)

ชาย/หญิง

25-45ปี

วุฒิการศึกษา

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ

ป.ตรี เทคโนโลยี ลักษณะงาน
การอาหาร/สาขา - วางแผน /ควบคุมการปฏิบัติงานในแผนกผลิต
อื่นที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการและขั้นตอนการ
ผลิตเพื่อให้กับแผนการผลิตและมีประสิทธิภาพตรง
ตามที่เป้าหมายที่กาหนดไว้
- วิเคราะห์ ทวนสอบ และควบคุม ดูแล เอกสาร
เกี่ยวกับการผลิตแผนก กุ้งดิบ ให้มีความถูกต้องและ
เป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ
- ประสานงานภายในหน่วยงานในด้านข้อมูลการผลิต
เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องสอดคล้องซึ่งกันและกัน
เพื่อรับทราบข้อมูลและสถานการณ์การผลิตที่ทันสมัย
-มีประสบการณ์ด้านการผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง 4 ปี
-'สามารถใช้โปรแกรม MS officeได้ดี ,การวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ,อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
- มีความกระตือรือร้น /ตรงต่อเวลา /มีทัศนคติที่ดี
- มีความซื่อสัตย์/ละเอียดรอบคอบ/ความรับผิดชอบ

ช่วงเวลา
การทางาน

ตาแหน่งงานว่างฝากประชาสัมพันธ์
ชื่อ

สถานประกอบการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ประเภทกิจการ ผลิตทูน่าบรรจุกระป๋องลิตอาหารทะเล
สถานที่ตั้งเลขที่ 57 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ตาบลวัดขนุน อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 093-5766913 คุณวราภรณ์ อัคนิตย์
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบุคคล วันจันทร์ ถึง วันเสาร์เวลา 8.00 - 16.00 น. หรือส่งข้อมูลส่วนตัวมายัง thaiuniongroup_323@trustmail.jobthai.com
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่งงานว่าง
(อัตรา)
2

หัวหน้าแผนก/
ฝ่ายวิศวกรรม

.

วันที่ 14 เมษายน 2563

1

ค่าจ้าง
(บาท)
ตาม
โครงสร้างฯ

คุณสมบัติ
เพศ

อายุ (ปี)

วุฒิการศึกษา

ชาย/หญิง

25-45ปี

ป.ตรี เทคโนโลยี
อาหาร,วิศวกรรม
อุตสาหการ หรือ
สาขาอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
ลักษณะงาน
- ตรวจสอบสถิติต่างๆ ศึกษาแผนผังของโรงงานผลิต
เครื่องจักรใหม่ๆมาใช้เปลี่ยนแปลงปรับปรุง/ดัดแปลง/
คิดค้นออกแบบเครื่องจักร , INNOVATION ใหม่ๆ เพื่อ
รองรับการผลิตอย่างต่อเนื่องและให้มีประสิทธิภาพสูง
-ตรวจดูกรรมวิธีการผลิต/วางระเบียบ/ประสานงาน
ระหว่างฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แนะนา
วิธีการต่างๆ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น
ริเริ่มและวางแนวทางในการดาเนินงานที่จะเพิ่มผลผลิต
-วิเคราะห์หาสาเหตุและค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาในระบบการผลิตที่เกิดขึ้น
-สามารถพูด-อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้ดี , ใช้
Microsoft office ได้ดี
-ISO 9001, GMP ,HACCP, ภาวะความเป็นผู้นา ,การ
ทางานเป็นทีมและอื่นๆ ตามความจาเป็น
- มีความกระตือรือร้น /ตรงต่อเวลา /มีทัศนคติที่ดี

ช่วงเวลา
การทางาน

ตาแหน่งงานว่างฝากประชาสัมพันธ์
ชื่อ

วันที่ 14 เมษายน 2563

สถานประกอบการ บริษัท สยามแม็คโคร จากัด ( มหาชน ) สาขาหาดใหญ่
ประเภทกิจการ จาหน่ายสินค้า อุปโภค บริโภค ทั้งปลีกและส่ง
สถานที่ตั้งเลขที่ 57 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ตาบลวัดขนุน อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 093-5766913 คุณมาร์ช, คุณมะนาว
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบุคคล หรือส่งข้อมูลส่วนตัวมายัง siammakro_481@trustmail.jobthai.com

ลาดับที่

ตาแหน่งงานว่าง

1

ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด
เอกสารสมัครงาน
-รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
-สาเนาวุฒิการศึกษา
-สาเนาทะเบียนบ้าน
-สาเนาบัตรประชาชน
-สาเนาผ่านเกณฑ์
ทหาร (เฉพาะชาย)
เช่น สด. 8, สด. 43
- ใบผ่านงาน (ถ้ามี)


จานวน
(อัตรา)

ค่าจ้าง
(บาท)

1

30,000บาท/เดือน

คุณสมบัติ
เพศ
ชาย/หญิง

อายุ (ปี)

วุฒิการศึกษา

25-45ปี ป.ตรี วิทยาศาสตร์
อาหาร เทคโนโลยี
อาหารเกษตรกรรม
(ยินดีพิจารณาผู้ที่มี
ประสบการณ์ตรง
แต่วุฒิการศึกษาไม่
ตรง)

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
ลักษณะงาน
-ผลักดันยอดขายของแผนก/รับผิดชอบในกาไร
ขาดทุนของแผนก
-วิเคราะห์ผลการดาเนินงานของแผนกและ
การจัดเตรียมแผนการทางานเพื่อเพิ่มจุดแข็ง
และหาโอกาสในการทาธุรกิจมากขึ้น
-ควบคุม/อนุมัติการสั่งซื้อสินค้าจากศูนย์
กระจายสินค้าและจากผู้ผลิตสินค้า
-ตรวจสอบ/ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ให้ตามนโยบายที่บริษัทกาหนด
-มีประสบการณ์การอย่างน้อย 4 ปี ในธุรกิจ
ค้าปลีก/ค้าส่ง ,ธุรกิจการบริการอาหาร
สวัสดิการ
- Bonus สิ้นปี - กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
- ลาพักร้อน - ประกันชีวิต
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก

ช่วงเวลา
การทางาน
-สามารถทางาน
เป็นกะได้
- สามารถทางาน
วันเสาร์ อาทิตย์,
-สามารถทางาน
วันหยุดเทศกาล
- สามารถทางาน
ล่วงเวลาในเวลา
เย็นได้ (เมื่อมี
ความจาเป็น)

ตาแหน่งงานว่างฝากประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 เมษายน 2563

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท สยามแม็คโคร จากัด ( มหาชน ) สาขาหาดใหญ่
ประเภทกิจการ จาหน่ายสินค้า อุปโภค บริโภค ทั้งปลีกและส่ง
สถานที่ตั้งเลขที่ 57 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ตาบลวัดขนุน อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 093-5766913 คุณมาร์ช, คุณมะนาว
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบุคคล หรือส่งข้อมูลส่วนตัวมายัง siammakro_481@trustmail.jobthai.com
ลาดับที่

ตาแหน่งงานว่าง

2

ผู้จัดการฝ่ายสินค้า
อุปโภค าน
เอกสารสมัครงาน
-รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
-สาเนาวุฒิการศึกษา
-สาเนาทะเบียนบ้าน
-สาเนาบัตรประชาชน
-สาเนาผ่านเกณฑ์
ทหาร (เฉพาะชาย)
เช่น สด. 8, สด. 43
- ใบผ่านงาน (ถ้ามี)


จานวน
(อัตรา)

ค่าจ้าง
(บาท)

1

ตามตกลง

คุณสมบัติ
เพศ
ชาย/หญิง

อายุ (ปี)

วุฒิการศึกษา

25-45ปี ป.ตรี สาขาบริหาร
สวัสดิการ
- Bonus สิ้นปี
- กองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ
- ลาพักร้อน
- ประกันชีวิต

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ

ลักษณะงาน
-กากับดูแลพนักงานจัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ /
นาสินค้ามาเติมให้เหมาะสม/ประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้าผู้ผลิต/เจ้าหน้าที่
จัดซื้อ/ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อการจัดส่งสินค้า
-ตรวจสอบราคาสินค้ากับตลาดและคู่แข่งขัน,
นาเสนอสินค้าด้วยหลักการ 6Rights+1
- ค่ารักษาพยาบาล -ตรวจสอบสินค้าที่เข้ามาใหม่/ดูตลาดสินค้าที่
ลูกค้านิยมใช้ที่ห้างไม่มีขายและส่งข้อมูลให้กับ
ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วย
ฝ่ายจัดซื้อจัดเตรียมการสั่งสินค้าประจา
นอก
สัปดาห์/ ให้คาแนะนา/ปรับเปลี่ยนรายการ
สินค้าประกอบการตัดสินใจในการสั่งสินค้า
-มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี จากธุรกิจค้า
ปลีกค้าส่ง
-ใช้คอมพิวเตอร์(Microsoft Office)เบื้องต้นได้
-มีทักษะบริหารทีมงาน/มีทักษะการเป็นผู้นา

ช่วงเวลา
การทางาน
-สามารถทางาน
เป็นกะได้
- สามารถทางาน
วันเสาร์ อาทิตย์,
-สามารถทางาน
วันหยุดเทศกาล
- สามารถทางาน
ล่วงเวลาในเวลา
เย็นได้ (เมื่อมี
ความจาเป็น)

ตาแหน่งงานว่างฝากประชาสัมพันธ์
ชื่อ

สถานประกอบการ บริษัท แป๊ะแชสงขลา จากัด
สถานที่ตั้งเลขที่ 56 ถนนไทรงาม ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือสงขลา จังหวัดสงขลา
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบุคคล บริษัท แป๊ะแชสงขลา จากัด
ลาดับที่

ตาแหน่งงานว่าง

จานวน
(อัตรา)

1

เสมียน/ธุรการฝ่ายขาย

1

ค่าจ้าง
(บาท)
ตามโครงสร้างฯ

วันที่ 14 เมษายน 2563

ประเภทกิจการ ผู้ผลิตและจาหน่ายน้าดื่ม แมนเออากัว
โทรศัพท์ 074-323317-9

คุณสมบัติ
เพศ

อายุ (ปี)

วุฒิการศึกษา

ชาย

25-45ปี ปวส.- ป.ตรีสาขา
การตลาด/สาขา
บริการธุรกิจและ
สาขาที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ

ช่วงเวลา
การทางาน

ลักษณะงาน
-ดูแลงานขายและงานธุรการ
-มีความสามารถในการแก้ไขงานเฉพาะหน้าได้
- มีความซื่อสัตย์ ความขยัน และอดทน
-มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ด/ี มีทัศนคติที่ดี
- มีความกระตือรือร้น /ตรงต่อเวลา
- ละเอียดรอบคอบ/ความรับผิดชอบ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจาปี
- โบนัสประจาปี
- ที่พัก
- เงินช่วยค่าศึกษาบุตร
- เบี้ยขยัน

สมัครงาน

วันที่ 14 เมษายน 2563

ตาแหน่งงานว่างฝากประชาสัมพันธ์
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท แป๊ะแชสงขลา จากัด
สถานที่ตั้งเลขที่ 56 ถนนไทรงาม ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือสงขลา จังหวัดสงขลา
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบุคคล บริษัท แป๊ะแชสงขลา จากัด
ลาดับที่
2

.

ตาแหน่งงานว่าง
พนักงานฝ่ายผลิต

จานวน
(อัตรา)
4

ค่าจ้าง
(บาท)

ประเภทกิจการ ผู้ผลิตและจาหน่ายน้าดื่ม แมนเออากัว
โทรศัพท์ 074-323317-9
คุณสมบัติ

เพศ

ตามโครงสร้างฯ ชาย/หญิง

อายุ (ปี)
25-45ปี

วุฒิการศึกษา

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ

ไม่จากัดวุฒิการศึกษา ลักษณะงาน
- ผลิตสินค้าน้าดื่ม
- มีความซื่อสัตย์ ความขยัน และอดทน
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ด/ี มีทัศนคติที่ดี
- มีความกระตือรือร้น /ตรงต่อเวลา
- ละเอียดรอบคอบ/ความรับผิดชอบ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจาปี
- โบนัสประจาปี
- ที่พัก
- เงินช่วยค่าศึกษาบุตร
- เบี้ยขยัน

ช่วงเวลา
การทางาน

