ตาแหน่ งงานว่ าง

วันที่ 20 เมษายน 2563

1.ชื่อสถานประกอบการ หจก.ธานีการช่างหาดใหญ่
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0903561000080
ประเภทกิจการ บริ การ : - เคาะ ปะผุ พ่นสี รถยนต์ 4-10 ล้อ ทุกประเภท / เช็คช่วงล่าง ดัดคัสซี รถยนต์ 4-10 ล้อ ทุกประเภท /รับต่อตัวถังใหม่ รถยนต์ทุกประเภท
(รับซ่อมตัวถังเดิม) /รับจัดหาอะไหล่เชียงกง รถยนต์ทุกประเภท
E - Mail : thaneekarnchanghatyai@gmail.com
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 14 ซอยลานกีฬา ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ ฝ่ ายบุคคล
โทรศัพท์ 083-1941421, 091-8466849
ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
ช่ วงเวลาการทางาน
(บาท)
(อัตรา)
เพศ
อายุ (ปี )
วุฒิการศึกษา
1

ผช.เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ตรวจสอบ

1

รายได้
ชาย 25 - 40 ปี
300 - 350 บาท เท่านั้น
ต่อวัน

ปวช. - ป.ตรี

- จัดซื้ อจัดหาอะไหล่ และอุปกรณ์ช่าง
จันทร์ - เสาร์
- ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
- มีความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับอะไหล่ และ
อุปกรณ์ช่าง
- เป็ นคนพื้นที่และชานาญเส้นทางใน
หาดใหญ่
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ตาแหน่ งงานว่ าง
1.ชื่อสถานประกอบการ บจก.ฟุกเทียน กรุ๊ ป
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0905538003100
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 1292 ถนนกาญจนวนิช ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ คุญอัญริ กา
ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
(บาท)
(อัตรา)
เพศ
อายุ (ปี )
วุฒิการศึกษา
1

ผช.เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ตรวจสอบ

1

ตาม
โครงสร้างฯ

ช/ญ

25 - 35 ปี

ปวส.ขึ้นไป
สาขาการบัญชี

2

นักวิทยาศาสตร์

1

ตาม
โครงสร้างฯ

ช/ญ

25 - 35 ปี

ป.ตรี เคมี

3

นักวิชาการเกษตร
(ส่ งเสริ มการขาย)
ประจาพื้นที่ภาคใต้
ตอนบน 8 จังหวัด

1

ตาม
โครงสร้างฯ

ชาย

25 - 30 ปี

ป.ตรี เกษตร ,
พืชศาสตร์
และที่เกี่ยวข้อง

ประเภทกิจการ การขายส่ งปุ๋ ยและเคมีภณั ฑ์ทางการเกษตร
โทรศัพท์ 074 - 357727 - 30 ต่อ 34
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ

ช่ วงเวลาการทางาน

- ตรวจสอบงานภายในบริ ษทั ฯ
- ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม word / excel
Acc-Billing ได้
- วิเคราะห์อาหารสัตว์ โปรตีน และความสด
- วิเคราะห์ธาตุอาหารหลัก รอง และเสริ ม
- คานวณสู ตรปุ๋ ย ขึ้นทะเบียนปุ๋ ย
จัดทาใบรายงานวิเคราะห์ปุ๋ย
- บริ หารทีมขาย
- ดูแลยอดขายให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
- เข้าพบและจัดประชุมเกษตรกรและใน
พื้นที่รับผิดชอบ
- ถ่ายทอดความรู ้และส่ งเสริ มพัฒนา
เครื อข่ายสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่
- วางแผนทดลองและติดตามผลการใช้
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ

จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.00 - 17.00 น.
จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.00 - 17.00 น.

จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.00 - 17.00 น.

ตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสั มพันธ์
1.ชื่อสถานประกอบการ คุณแมว
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 40/4 หมู่ที่ 3 ตาบลคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ คุณแมว
ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
(บาท)
(อัตรา)
เพศ
อายุ (ปี )
วุฒิการศึกษา
1

พนักงานทัว่ ไป

2

ตาม
โครงสร้างฯ

ชาย

25 - 40 ปี

ไม่จากัด
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ประเภทกิจการ ผลิตวงกบ บานประตู หน้าต่าง
โทรศัพท์ 064 - 7711987
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
- ช่างไม้
- ยกไม้ แบกไม้
- มีประสบการณ์ทางาน 1 ปี

ช่ วงเวลาการทางาน
จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.00 - 17.00 น.

ตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสั มพันธ์
1.ชื่อสถานประกอบการ บจก. เจ้าพระยาท่าเรื อสากล
ประเภทกิจการ การขนส่ งทางน้ า
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ ซอยท่าเรื อสงขลา ตาบลหัวเขา ตาบลหัวเขา อาเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขลา
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ คุณเหมียว
โทรศัพท์ 074 - 331070 - 8
ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
(บาท)
(อัตรา)
เพศ
อายุ (ปี )
วุฒิการศึกษา
1

พนักงานควบคุม
สิ นค้า (เสมียน)

2

12,000 บาท

ชาย

25 - 35 ปี

ป.ตรี ทุกสาขา

2

เจ้าหน้าที่วางแผน
ปฏิบตั ิการ

1

15,000 บาท

ชาย

25 ปี
ขึ้นไป

ป.ตรี
ทุกสาขา

3

พนักงานขับรถ
เทรเลอร์

1

9,750 บาท

ชาย

22 - 35 ปี

ปวส.ขึ้นไป

- ควบคุมตูส้ ิ นค้าในท่าเรื่ อ
- มีประกันสังคม

- ควบคุมวางแผนเรื อ ตูส้ ิ นค้า
- รับส่ ง รู ้คอนเทนเนอร์
- สามารถขับรถยนต์ได้
- มีประกันสังคม / ประกันอุบตั ิเหตุ
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ช่ วงเวลาการทางาน
วันจันทร์ - เสาร์
มีการเข้ากะ 3 กะ
เวลา 08.00 - 17.00 น.
เวลา 17.00 - 02.00 น.
เวลา 23.00 - 08.00 น.
วันจันทร์ - เสาร์
เวลา 08.00 - 17.00 น.
วันจันทร์ - เสาร์
มีการเข้ากะ 3 กะ
เวลา 08.00 - 17.00 น.
เวลา 17.00 - 02.00 น.
เวลา 23.00 - 08.00 น.

ตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสั มพันธ์
1.ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั เอสทีสตีล (2001) จากัด
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 1205/2 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ คุณกัสมา
ลาดับที่
1

ตาแหน่ งงานว่าง
ผูช้ ่วยหัวหน้าฝ่ าย
คลังสิ นค้า

จานวน
(อัตรา)

ค่ าจ้ าง
(บาท)

1

10,000 15,000 บาท
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ประเภทกิจการ จาหน่าย เหล็กเส้น เหล็กรู ปพรรณ และอุปกรณ์เหล็กทุกชนิด
โทรศัพท์ 074-292421,099-3647799

คุณสมบัติ
เพศ

อายุ (ปี )

วุฒิการศึกษา

ช/ญ

-

ป.ตรี สาขา
วิชาการจัดการ
เศรษฐศาสตร์
โลจิสติกส์หรื อ
สาขาที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
- ใช้คอมพิวเตอร์ ได้คล่อง
-มีความเป็ นผูน้ า
-ขับรถยนต์ได้/มีใบอนุญาตขับขี่พิจารณา
เป็ นพิเศษ
-มีสวัสดิการพร้อมและยูนิฟอร์ม

ช่ วงเวลาการทางาน
วันจันทร์ - เสาร์
เวลา 08.00 - 17.00 น.

