ตาแหน่ งงานว่ างฝากประสั มพันธ์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

1.ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั ทานตะวัน คอนสตรัคชัน่ แอนด์ เซอร์ วสิ จากัด
ประเภท เชื่อม ประกอบ ซ่อมแซมเครื่ องจักร วัสดุ อุปกรณ์ในธุ รกิจ Oil and Gas
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 61/13 ถนนจะนะ-สงขลา ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
E-mail :sumatthanas@thatawancorp.co.th
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ คุณสุ มทั นา คาแก้ว
โทรศัพท์ 096-2599954
ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
จานวน
ช่ วงเวลาการ
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
(บาท)
(อัตรา)
ทางาน
เพศ
อายุ (ปี ) วุฒิการศึกษา
1

Admin Officer

1

ตามโครงสร้าง

หญิง

23 ปี
ขึ้นไป

ป.ตรี คณะ
บริ หารธุ รกิจ
สาขาการตลาด ,
การจัดการ หรื อ
การบัญชี

- ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
- มีทกั ษะภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี
- ถ้ามีประสบการณ์ดา้ นงานจัดซื้ อในธุ รกิจ
เครื่ องกล Oil and Gas จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

จันทร์ - เสาร์
08.30 - 17.00 น.

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ตาแหน่ งงานว่ างฝากประสั มพันธ์
1.ชื่อสถานประกอบการ ร้านอาร์วอี อโตคาร์
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 406/5 หมู่2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ ฝ่ ายบุคคล
ค่ าจ้ าง
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
(บาท)
(อัตรา)
1

เสมียน/พนักงานขาย
รถยนต์

1

15,000 - 30,000
บาท

ประเภท ซื้ อ-ขายรถยนต์
โทรศัพท์ 093-6762920
คุณสมบัติ
เพศ

อายุ (ปี )

วุฒิการศึกษา

ช/ญ

23-40 ปี

ปวส.ขึ้นไป

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
- รักอาชีพการขาย สามารถปิ ดการขายให้ลูกค้าได้
- มีไหวพริ บในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
- ต้องทายอดขายแต่ละเดือนให้ที่ร้านได้
- ถ้ามีประสบการณ์ในการขายหรื อเคยเป็ นเซลล์
มาแล้วจะพิจารณาเป็ นพิเศษ

ช่ วงเวลาการ
ทางาน
จันทร์ - เสาร์
08.30 - 17.00 น.

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ตาแหน่ งงานว่ าง

1.ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จากัด
ประเภท อาหารทะเลแปรรู ปแช่แข็ง และสิ นค้าปศุสัตว์แช่แข็ง
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 150/2 ม.3 ต. เขารู ปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0905545002547
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ ฝ่ ายบุคคล
E-mail : ns_job@hotmail.com
โทรศัพท์ 074336990 -2
ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
(บาท)
(อัตรา)
เพศ
อายุ (ปี ) วุฒิการศึกษา
1

ช่างเครื่ องทาความเย็น

2

ตามโครงสร้าง

ชาย

22 ปี
ขึ้นไป

2

ช่างซ่อมบารุ ง

3

ตามโครงสร้าง

ชาย

22 ปี
ขึ้นไป

3

พนักงานขับรถ
โฟร์คลิฟท์

3

325 บาท/วัน

ชาย

18 ปี
ขึ้นไป

4

พนักงานคลังสิ นค้า
รายวัน

5

325/วัน

ชาย

18 ปี
ขึ้นไป

ปวส.- ป.ตรี
สาขาช่างไฟฟ้ า
หรื อ สาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ปวส. - ป.ตรี
สาขา ช่างเชื่อม
ช่างยนต์ หรื อ
สาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ม.3
ม.3

ช่ วงเวลาการ
ทางาน

- สามารถควบคุมเครื่ องจักรทาความเย็นได้
- มีประสบการณ์ในการทางานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
- สามารถทางานเป็ นกะได้

จันทร์ - เสาร์
08.30 - 17.00 น.

- สามารถเชื่อมงานโลหะได้ และสามารถซ่อมบารุ ง
งานทัว่ ไปภายในโรงงานได้
- สามารถซ่อมเครื่ องยนต์ได้

จันทร์ - เสาร์
08.30 - 17.00 น.

- สามารถขับรถโฟร์คลิฟท์ได้และมีหนังสื อรับรอง
- สามารถทางานเป็ นกะได้

จันทร์ - เสาร์
08.30 - 17.00 น.

- สามารถยกของได้

จันทร์ - เสาร์
08.30 - 17.00 น.

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ตาแหน่ งงานว่ าง
1.ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั เค ที ซี ผลิตภัณฑ์ คอนกรี ต จากัด
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 22/2 ม.3 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ ฝ่ ายบุคคล
ค่ าจ้ าง
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
(บาท)
(อัตรา)
1

พนักงานขับรถ
เทรลเลอร์

2

ตามโครงสร้าง

ประเภท ผลิตและจาหน่าย เสาเข็ม เสาเข็มคอนกรี ต เสาเข็มรู ปตัวไอ เสาเข็มสี่ เหลี่ยม
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0905559003052
โทรศัพท์ 062-0794222,089-6476880
คุณสมบัติ
เพศ

อายุ (ปี )

วุฒิการศึกษา

ช/ญ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
- มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 3 (ขึ้นไป)
- ไม่เคยมีประวัติอาชญากรจากสานักงานตารวจ
แห่งชาติ
- มีความตรงต่อเวลา , มีความรับผิดชอบ และมี
ความอดทนในการทางานสู ง
- สามารถทางานล่วงเวลาได้
- เดินทางไปต่างจังหวัดและค้างคืนได้
- มีความรู้ดา้ นเครื่ องยนต์ สามารถเช็คสภาพรถได้
เบื้องต้น พร้อมทั้งทาความสะอาดรถทั้งภายในและ
ภายนอกได้
- เช็คสภาพรถก่อนเริ่ มงาน
- ขึ้นและจัดของในส่ วนของสิ นค้าเพื่อเตรี ยมในการ
จัดส่ งให้แก่ลูกค้า
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ช่ วงเวลาการ
ทางาน
จันทร์ - เสาร์
08.30 - 17.00 น.

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ตาแหน่ งงานว่ าง
1.ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั เค ที ซี ผลิตภัณฑ์ คอนกรี ต จากัด
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 22/2 ม.3 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ ฝ่ ายบุคคล
ค่ าจ้ าง
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
(บาท)
(อัตรา)
2

วิศวกรโยธา
(ภาคสนาม)

1

ตามโครงสร้าง

ประเภท ผลิตและจาหน่าย เสาเข็ม เสาเข็มคอนกรี ต เสาเข็มรู ปตัวไอ เสาเข็มสี่ เหลี่ยม
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0905559003052
โทรศัพท์ 062-0794222,089-6476880
คุณสมบัติ
เพศ
ชาย

อายุ (ปี )
25-45 ปี

วุฒิการศึกษา
ป.ตรี สาขา
วิศวกรรมโยธา
การบริ หารงาน
ก่อสร้าง หรื อ
สาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
- วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กบั ทีมงาน
และลูกน้อง
- ควบคุมการก่อสร้างให้เป็ นไปตามแผนที่กาหนด
- ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงาน
ตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
- ตรวจสอบ และติดตามการทางานของ โฟร์แมน /
ลูกน้อง ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
- จัดหา และควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่ องมือ
ภายในโครงการให้เพียงพอต่อการดาเนินงาน และ
ตรวจสอบความพร้อมก่อนการดาเนินงาน
มีประสบการณ์งาน พิจารณาเป็ นพิเศษ
- มีใบประกอบวิชาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็ น
พิเศษ
- สามารถ ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็ จรู ป
Ms Office ได้ดี

ช่ วงเวลาการ
ทางาน
จันทร์ - เสาร์
08.30 - 17.00 น.

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ตาแหน่ งงานว่ าง
1.ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั เค ที ซี ผลิตภัณฑ์ คอนกรี ต จากัด
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 22/2 ม.3 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ ฝ่ ายบุคคล
ค่ าจ้ าง
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
(บาท)
(อัตรา)
3

โฟร์ แมนงานก่อสร้าง

1

ตามโครงสร้าง

ประเภท ผลิตและจาหน่าย เสาเข็ม เสาเข็มคอนกรี ต เสาเข็มรู ปตัวไอ เสาเข็มสี่ เหลี่ยม
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0905559003052
โทรศัพท์ 062-0794222,089-6476880
คุณสมบัติ
เพศ
ชาย

อายุ (ปี )
25-45 ปี

วุฒิการศึกษา
ปวช. ขึ้นไป
สาขาก่อสร้าง
หรื อสาขาที่
เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
- ควบคุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็ นไปตาม
แผนงานที่กาหนด และตามลาดับของงาน
โครงสร้างต่างๆ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
แก้ปัญหาหน้างานอย่างเหมาะสม เพื่อให้งานเสร็ จ
สิ้ นทันตามเวลาที่กาหนด
- ควบคุมการใช้วสั ดุในการก่อสร้างของคนงานให้
เป็ นไปตามรายละเอียดและปริ มาณที่กาหนด
- ควบคุมการทางานให้มีความเหมาะสมและมีความ
ปลอดภัย
- ตรวจสอบดูแลการทางานของผูร้ ับเหมาให้ได้
มาตรฐานของการก่อสร้างตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
- มีทกั ษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถ
รับแรงกดดันได้
- สามารถปฏิบตั ิงานต่างจังหวัดได้

ช่ วงเวลาการ
ทางาน
จันทร์ - เสาร์
08.30 - 17.00 น.

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ตาแหน่ งงานว่ างฝากประสั มพันธ์
1.ชื่อสถานประกอบการ ห้างทองรัตนมณี วชิรา สงขลา
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 37/1 ถนนทะเลหลวง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ ฝ่ ายบุคคล
ค่ าจ้ าง
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
(บาท)
(อัตรา)
เพศ
1

พนักงานขาย

1

15,000 บาท/
เดือน

หญิง

ประเภท ซื้ อ-จาหน่ายทองแท่ง ทองรู ปพรรณ
โทรศัพท์ 074-314888
คุณสมบัติ

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ

อายุ (ปี )

วุฒิการศึกษา

20 -35 ปี

ม.6 หรื อ ปวช. - มีความกระตือรื อร้น ตรงต่อเวลา
ขึ้นไป
- มีทศั นคติที่ดี
-ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์ สุ จริ ต
-เรี ยนรู้งานเร็ ว
-มีความมัน่ ใจในตัวเอง
-รักงานบริ การ,งานขาย
-มีบุคลิกภาพดี ยิม้ แย้มแจ่มใส
-พูดจาฉะฉาน เสี ยงดัง ฟังชัด
-มีประสบการณ์งานขายจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
-มีเงินค้ าประกันและอื่นๆ13,000 บาท
- มีขา้ ราชการค้ าประกัน

ช่ วงเวลาการ
ทางาน
จันทร์ - เสาร์
08.30 - 17.00 น.

