.

ตาแหน่งงานว่าง
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท แป๊ะแชสงขลา จากัด
สถานที่ตั้งเลขที่ 56 ถนนไทรงาม ตาบลบ่อยาง อาเภอเมืองสงขลา จังหวดสงขลา
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท แป๊ะแชสงขลา จากัด
ลาดับที่

ตาแหน่งงานว่าง

จานวน
(อัตรา)

1

เสมียน/ธุรการฝ่ายขาย

1

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
2563

ประเภทกิจการ ผู้ผลิตและจาหน่ายน้าดื่ม แมนเออากัว
โทรศัพท์ 074-323317-9

คุณสมบัติ

ค่าจ้าง
(บาท)

เพศ

อายุ (ปี)

วุฒิการศึกษา

ตามโครงสร้างบริษัท

ชาย

25-45 ปี

ปวส.ขึ้นไป สาขา
การตลาดหรือสาขา
บริหารธุรกิจหรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
ลักษณะงาน
- ดูแลงานขายและดูแลงานธุรการ
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- มีความซื่อสัตย์ ความขยัน อดทน
- มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะในการประสานงานที่ดี
- มีทัศนคติที่ดีในการทางาน มนุษย์สัมพันธ์ดี
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจาปี
- โบนัสประจาปี
- หอพัก
- เงินช่วยค่าศึกษาบัตร
- เบี้ยขยัน

ช่วงเวลา
การทางาน

.

ตาแหน่งงานว่าง
ชื่อสถานประกอบการ สานักงานสอบบัญชียงยุทธและประทิพย์
สถานที่ตั้งเลขที่ 10/24 หมู่ที่ 3 ถนนเก้าเส้ง ตาบลเขารุปช้าง อาเภอเมืองสงขลา จังหวดสงขลา
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท แป๊ะแชสงขลา จากัด
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่งงานว่าง
(อัตรา)
1

พนักงานบัญชี

1

ค่าจ้าง
(บาท)
11,000 -13,000
บาท/เดือน

คุณสมบัติ
เพศ

อายุ (ปี)

วุฒิการศึกษา

หญิง/ชาย

25-50 ปี

ป.ตรี สาขาบัญชี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
2563

ประเภทกิจการ สอบบัญชีประจาปีของบริษัท
โทรศัพท์ 081-6986629

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
ลักษณะงาน
- ทาบัญชีและตรวจสอบบัญชี
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- มีความซื่อสัตย์ ความขยัน อดทน
- ทางานเป็นทีมได้
- มีมนุษย์สัมพันธ์
- มีทักษะในการประสานงานที่ดี
- มีทัศนคติที่ดีในการทางาน มนุษย์สัมพันธ์ดี
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
- สามารถเดินทางไปเป็นทีมเพื่อตรวจสอบบัญชี 3
จังหวัดชายแดนใต้ในเขตตัวเมืองเป็นครั้งคราวได้
สวัสดิการ
- โอที ช่วงหน้างบ เดือน เม.ย-พ.ค)
- โบนัสประจาปี
- ที่พักพร้อมค่าน้า-ค่าไฟ

ช่วงเวลา
การทางาน
จันทร์ – ศุกร์

.

ตาแหน่งงานว่าง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
2563

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เจเอส มารีน ฟู้ด จากัด
ประเภทกิจการ การขายส่งสินค้าทั่วไปตามสัญญาจ้างและนาเข้า-ส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจาหน่ายต่างประเทศ
สถานที่ตั้งเลขที่ 105/16 ซอยริมคลอง 8 หรือซอยบ้านแสงธรรมนาทาง ถนนติณสูลานนท์ พะวง เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 094-5924114
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ คุณอมรา สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เจเอส มารีน ฟู้ด จากัด เวลา 12.00-13.00น.
คุณสมบัติ
จานวน
ค่าจ้าง
ช่วงเวลา
ลาดับที่ ตาแหน่งงานว่าง
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
(อัตรา)
(บาท)
การทางาน
เพศ
อายุ (ปี)
วุฒิการศึกษา
1

.

พนักงานขูดเนื้อปลา

13

กิโลกรัมละ 6 บาท

หญิง/ชาย

18 ปีขึ้นไป

ไม่จากัดวุฒิ

ลักษณะงาน
- ขูดเนื้อปลา ,ขูดเลือด ,ขูดหนังปลา
ตามาตรฐานที่บริษัทกาหนด
- งานหนักต้องการคนทางานจริงจัง
- มีความซื่อสัตย์ ความขยัน อดทน
- ทางานเป็นทีมได้
- มีมนุษย์สัมพันธ์
- สามารถเข้างานเวลา 07.00 น.ได้
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- โบนัสประจาเทศกาล
- บริการรถรับ-ส่งพนักงาน
- ทริปท่องเที่ยวประจาปี

ตาแหน่งงานว่าง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
2563

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เต็นท์ นอบออโต้คาร์ จากัด ประเภทกิจการ รับซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน จัดไฟแนนซ์ จานาเล่ม ต่อประกัน พรบ. รถยนต์ ทุกชนิด จาหน่ายรถยนต์มือสอง
สถานที่ตั้งเลขที่ 264 หมู่ที่ 14 ถนนเพชรเกษม(สายเอเชีย) ตาบลท่าช้าง อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา (เยื้องปั๊มเชลล์)
โทรศัพท์ 091-1696752
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ คุณเจ สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เต็นท์ นอบออโต้คาร์ จากัด
คุณสมบัติ
จานวน
ค่าจ้าง
ช่วงเวลา
ลาดับที่ ตาแหน่งงานว่าง
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
(อัตรา)
(บาท)
การทางาน
เพศ
อายุ (ปี)
วุฒิการศึกษา
1

พนักงานเช็ดรถ

5

ตามโครงสร้างบริษัท

ชาย

23 ปีขึ้นไป

ไม่จากัดวุฒิ

ลักษณะงาน
- ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์
- มีความซื่อสัตย์ ความขยัน อดทน
- ทางานเป็นทีมได้/ มีมนุษย์สัมพันธ์
- มีความซื่อสัตย์ ความขยัน อดทน
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2

พนักงานขาย

5

ตามโครงสร้างบริษัท

ชาย

20-38 ปี

ปวส.ขึ้นไป

ลักษณะงาน
- ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์
- มีความซื่อสัตย์ ความขยัน อดทน
- ทางานเป็นทีมได้/มีมนุษย์สัมพันธ์
- มีความซื่อสัตย์ ความขยัน
- อดทน ทนแดดได้
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้เรื่องรถ

.

ตาแหน่งงานว่าง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท หาดใหญ่ กิ๊ฟท์แลนด์ จากัด
ประเภทกิจการ ศูนย์รวมสินค้าเบ็ดเตล็ดปลีก-ส่ง
สถานที่ตั้งเลขที่ 1481 ถนนเพชรเกษม ตาบลควนลัง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ติดอีซูซุหาดใหญ่ใน)
โทรศัพท์ 074-266200,086-4800782
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ สามารถเข้ามาสมัครและยืนเอกสารสมัครงานด้วยตัวเองเท่านั้น ทีฝ่ ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท หาดใหญ่ กิ๊ฟท์แลนด์ จากัด ตั้งแต่เวลา 10:00น. ถึง 18:00น.
ลาดับที่

ตาแหน่งงานว่าง

คุณสมบัติ

จานวน
(อัตรา)

ค่าจ้าง
(บาท)

เพศ

อายุ (ปี)

หญิง

22 ปีขึ้นไป ไม่จากัดวุฒิการศึกษา ลักษณะงาน
- ขยัน อดทน
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีความรับผิดชอบในการทางาน
- มีความอดทนและรอบคอบ
- สามารถยกของหนักได้
- สามารถปฏิบัติงานในสภาวะกดดันได้

1

แคชเชียร์

2

ตามโครงสร้างฯ

2

พนักงานขาย

2

ตามโครงสร้างฯ

วุฒิการศึกษา

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ

หญิง/ชาย 22 ปีขึ้นไป ไม่จากัดวุฒิการศึกษา ลักษณะงาน
- ขยัน อดทน
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีความรับผิดชอบในการทางาน
- มีความอดทนและรอบคอบ
- สามารถยกของหนักได้
- สามารถปฏิบัติงานในสภาวะกดดันได้

ช่วงเวลา
การทางาน

ตาแหน่งงานว่าง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจากัด ดาวทิพย์พลาสติก
ประเภทกิจการ ผลิตและจาหน่ายถุงพลาสติก เม็ดพลาสติก
สถานที่ตั้งเลขที่ 134 ถนนกาญจนวนิชย์ ตาบลบ้านพรุ อาเภอหาดใหญ่ สงขลา
โทรศัพท์ 086-2945353
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ สามารถเข้ามาสมัครและยืนเอกสารสมัครงานด้วยตัวเองเท่านั้น ทีฝ่ ่ายทรัพยากรมนุษย์ ห้างหุ้นส่วนจากัด ดาวทิพย์พลาสติก
คุณสมบัติ
จานวน
ค่าจ้าง
ช่วงเวลา
ลาดับที่
ตาแหน่งงานว่าง
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
(อัตรา)
(บาท)
การทางาน
เพศ
อายุ (ปี)
วุฒิการศึกษา
1

พนักงานแพ็คกิ้งสินค้า

5

300 บาท/วัน

ชาย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ไม่จากัดวุฒิการศึกษา ลักษณะงาน
- แพ็คกิ้งสินค้าประเภทถุงพลาสติก
- ขยัน อดทน
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีความรับผิดชอบในการทางาน
- มีความอดทนและรอบคอบ
- สามารถยกของหนักได้
- สามารถปฏิบัติงานในสภาวะกดดันได้

