ตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสั มพันธ์
1.ชื่อสถานประกอบการ บจก. เบทาโกร
ประเภทกิจการ ผลิตอาหารสัตว์
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 275/1 หมู่ 13 ตาบลกาแพงเพชร อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ คุณอนันต์ , คุณอาไพภรณ์
โทรศัพท์ 074 - 498548 - 51 ต่อ 103 , 105
ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
(บาท)
(อัตรา)
เพศ
อายุ (ปี )
วุฒิการศึกษา

วันที่ 15 เมษายน 2563

ช่ วงเวลาการทางาน

1

พนักงานควบคุมหม้อ
ไอน้ า

1

ตาม
โครงสร้างฯ

ช/ญ

21 - 26 ปี

ปวส.ขึ้นไป

- ควบคุมดูแลเครื่ องบอยเลอร์
- ดูแลการจ่ายเชื้อเพลิงให้กบั บอยเลอร์ ใน
การผลิตไอน้ า

จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.00 - 17.00 น.

2

พนักงานรายผลิต

1

ตาม
โครงสร้างฯ

ช/ญ

ไม่จากัด

ม.3 ขึ้นไป

- ทางานด้านการผลิตและดูแลกระบวนการ
ผลิต
- สามารถทางานเป็ นกะได้

จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.00 - 17.00 น.

ตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสั มพันธ์
1.ชื่อสถานประกอบการ หจก.บุญซองการประปา
ประเภทกิจการ รับเหมาก่อสร้าง
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 110 หมู่ 1 ถนนประสานมิตร ตาบลควนลัง อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์ 092 - 4447998
ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
(บาท)
(อัตรา)
เพศ
อายุ (ปี )
วุฒิการศึกษา
1

วิศวกรโยธา

1

ตาม
โครงสร้างฯ

ช/ญ

25 - 40 ปี

ป.ตรี

2

เจ้าหน้าที่สโตร์

1

ตาม
โครงสร้างฯ

ช/ญ

25 - 40 ปี

ม.6 ขึ้นไป

วันที่ 15 เมษายน 2563

ช่ วงเวลาการทางาน

- ควบคุมงานก่อสร้าง

จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.00 - 17.00 น.

- ตรวจรับวัสดุ และอุปกรณ์
- ดูแลเบิกจ่ายวัสดุ

จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.00 - 17.00 น.

ตาแหน่ งงานว่ าง
1.ชื่อสถานประกอบการ บจก.ซิ ต้ ีวาไรตี้ คอร์ ปอเรชัน่
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0905548000570 ประเภทกิจการ การบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 24 ซอย 4 ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ คุณนิว
โทรศัพท์ 086 - 4750245
ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
(บาท)
(อัตรา)
เพศ อายุ (ปี )
วุฒิการศึกษา
1

เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ดูแลเว็บไซต์

1

12,000 - 15,000
บาท

หญิง 25 - 30 ปี

2

Programmer

1

12,000 - 15,000
บาท

ชาย

25 - 30 ปี

ป.ตรี สาขา
คอมพิวเตอร์

- ติดต่อประสานงาน

ป.ตรี สาขา
- พัฒนาระบบ เขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรื อ
ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 15 เมษายน 2563

ช่ วงเวลาการทางาน
จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 - 17.30 น.

จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 - 17.30 น.

วันที่ 15 เมษายน 2563

ตาแหน่ งงานว่ าง
1.ชื่อสถานประกอบการ บจก.รักษาความปลอดภัยเมืองใต้ เลขทะเบียนนิติบุคคล 0905559001726
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 48/123 ถนนผดุงภักดี ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ คุณจิตราภรณ์
ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
(บาท)
(อัตรา)
เพศ อายุ (ปี )
วุฒิการศึกษา
1

แม่บา้ น

2

ตามโครงสร้าง

หญิง 25 - 50 ปี

ป.6 ขึ้นไป

ประเภทกิจการ การรักษาความปลอดภัยส่ วนบุคคล
โทรศัพท์ 097 - 3545582 / 074 - 221667
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
- ทาความสะอาด

ช่ วงเวลาการทางาน
จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.00 - 17.00 น.

ตาแหน่ งงานว่ าง

วันที่ 15 เมษายน 2563

1.ชื่อสถานประกอบการ หจก. เอ็น เอ เซอร์เวย์ เลขทะเบียนนิติบุคคล 0943549000270
ประเภทกิจการ ผลิตและจาหน่ายยางมะตอยสาเร็ จรู ป
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 84 ซอย 20 ถนนรัตนอุทิศ ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์ 062 - 7915426
ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
ช่ วงเวลาการทางาน
(บาท)
(อัตรา)
เพศ อายุ (ปี )
วุฒิการศึกษา
1

พนักงานขับรถส่ ง
สิ นค้า

1

ตามโครงสร้าง

ชาย

24 - 50 ปี

ม.3 ขึ้นไป

- ขับรถส่ งสิ นค้า ( 6 ล้อ)
- ตรวจเช็คสภาพเครื่ องยนต์
- มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 , 3
- มีประกันอุบตั ิเหตให้

จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.00 - 17.00 น.

ตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสั มพันธ์

วันที่ 15 เมษายน 2563

1.ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั บริ ดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ จากัด
ประเภทกิจการ ผลิตเครื่ องใช้ดา้ นสุ ขอนามัย
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 129/2 ตาบลปริ ก อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ คุณจุรีวรรณ
โทรศัพท์ 088 - 3998181 / 074 - 410400
ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
ช่ วงเวลาการทางาน
(บาท)
(อัตรา)
เพศ อายุ (ปี )
วุฒิการศึกษา
1

วิศวกรไฟฟ้ า

1

ตามโครงสร้าง

ช/ญ

22 - 35 ปี

ป.ตรี สาขา
ไฟฟ้ า

- ซ่อมบารุ งระบบไฟฟ้ า เขียนแบบ
ระบบงานไฟฟ้ า
- พูดภาษาอังกฤษได้
- ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office
ได้ดี

จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.00 - 17.00 น.

