ตาแหน่ งงานว่ าง

วันที่ 3 เมษายน 2563

1.ชื่อสถานประกอบการ บจก. สยามไฟเบอร์บอร์ด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547007195 ประเภทกิจการ ผลิตแผ่นใยไม้อดั ความหนาแน่นปานกลาง (MDF)
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 417/112-113 ถนนกาญจนวนิช ตาบลพะตง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
E - Mail : hrsfc@siamfibreboard.com
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ คุณปอ , คุณปุ้ ย
โทรศัพท์ 074-291111 ต่อ 751
ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
ช่ วงเวลาการทางาน
(บาท)
(อัตรา)
เพศ
อายุ (ปี )
วุฒิการศึกษา
1

หัวหน้าแผนกช่างกล

1

ตาม
โครงสร้างฯ

ช/ญ

25 ปี
ขึ้นไป

วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
สาขาเทคโนโลยี
เครื่ องกล ,
วิศวกรรม
เครื่ องกล

- ควบคุมและวางแผนกการปฏิบตั ิงานของช่าง
ซ่อมบารุ งเครื่ องกล
- วางแผนก PM และงานซ่อมบารุ งประจาเดือน
- ซ่อมบารุ งเครื่ องจักร (PM ประจาวัน ) และ
ดูแลเครื่ องจักร
- มีความรู ้และประสบการณ์งานซ่อมบารุ ง
เครื่ องกลในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 2 ปี
- มีความเป็ นผูน้ า และสามารถจัดสรรงานให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้เป็ นอย่างดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีวสิ ัยทัศน์ทางด้าน
งานซ่อมบารุ ง
- มีสุขภาพแข็งแรง ไม่แพ้ฝนุ่ สามารถ
ปฏิบตั ิงานเข้ากะได้

จันทร์ - เสาร์
เข้ากะ
เวลา 21.00 - 06.00 น.
เวลา 08.30 - 18.00 น.
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เพศ
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วุฒิการศึกษา
1

หัวหน้าแผนกระบบ
บาบัดน้ า

1

ตาม
โครงสร้างฯ

ชาย

25 ปี
ขึ้นไป

2

ตัวแทนกลุ่มจัดการ

1

ตาม
โครงสร้างฯ

ชาย

23 ปี
ขึ้นไป

ป.ตรี วศิ วกรรม - มีประสบการณ์ดา้ นการควบคุมดูแลระบบ
สิ่ งแวดล้อม / บาบัดน้ าเสี ย และน้ าดีในโรงงานอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์เคมี อย่างน้อย 2 ปี
- มีความรู ้ในกระบวนการผลิตน้ า สามารถ
วิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต
น้ าดีและน้ าเสี ยได้
- มีความขยัน และอดทน
ม.6 ขึ้นไป
- ประสานงาน รายงานผลการทางานของ
สมาชิกกลุ่มจัดการป่ าไม้ คนงานในสวนยาง

จันทร์ - เสาร์
08.00 - 17.00 น.

จันทร์ - เสาร์
08.00 - 17.00 น.

ตาแหน่ งงานว่ าง
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ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
จานวน
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เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
ช่ วงเวลาการทางาน
(บาท)
(อัตรา)
เพศ
อายุ (ปี )
วุฒิการศึกษา
3

พนักงานขับรถ
12 ล้อพ่วง

1

4

พนักงานขับรถ
10 ล้อพ่วง

1

ค่าจ้างตาม
โครงสร้างฯ
และ
ประสบการณ์
ทางาน
ค่าจ้างตาม
โครงสร้างฯ
และ
ประสบการณ์
ทางาน

ชาย

25 - 45 ปี

ไม่จากัดวุฒิ

ชาย

25 - 45 ปี

ไม่จากัดวุฒิ

- มีใบขับขี่ประเภท 3 หรื อ 4
- ขับรถขนส่ งตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา
- ดูแล ตรวจเช็คสภาพรถให้อยูใ่ นสภาพที่พร้อม
ใช้งาน
- บรรทุกวัตถุดิบเข้าโรงงาน

จันทร์ - เสาร์
08.00 - 17.00 น.

จันทร์ - เสาร์
08.00 - 17.00 น.

วันที่ 3 เมษายน 2563

ตาแหน่ งงานว่ าง
1.ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั ฟู้ ด แมชชินเนอร์ รี่ จากัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0905548001738
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 320/129 หมู่ 4 ถนนสนามบิน - บ้านกลาง ตาบลควนลัง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ คุณอติชา
ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
(บาท)
(อัตรา)
เพศ
อายุ (ปี )
วุฒิการศึกษา
1

เจ้าหน้าที่บญั ชี

2

ตาม
โครงสร้างฯ

ช/ญ

25 - 30 ปี

2

นักวิจยั

1

ตาม
โครงสร้างฯ

ช/ญ

22 - 30 ปี

ป.ตรี บญั ชี

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่ องจักรในการประกอบอาหาร
โทรศัพท์ 074 - 250457
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ

ช่ วงเวลาการทางาน

1. บันทึกข้อมูลการรับ - จ่าย
2. จัดทารายงานภาษีซ้ื อและภาษีขาย
3. จัดทาสรุ ปยอดในสมุดรายวันซื้อ - ขาย
จัดทาใบสาคัญทัว่ ไป
4. สรุ ปยอดลูกหนี้คงเหลือ
5. จัดทารายงานสรุ ปรายได้ ค่าใช้จ่ายประจาเดือน

จันทร์ - เสาร์
08.00 - 17.00 น.

ป.ตรี
1.ดาเนินโครงการวิจยั ที่ได้รับมอบหมายให้
วิทยาศาสตร์อาหาร เป็ นไปตามแผน
วิศวกรรมอาหาร 2.ดูแล งานเอกสารวิจยั ที่ได้รับมอบหมาย
3.ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่ตอ้ ง
ร่ วมงาน

จันทร์ - เสาร์
08.00 - 17.00 น.

วันที่ 3 เมษายน 2563

ตาแหน่ งงานว่ าง
1.ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั ฟู้ ด แมชชินเนอร์ รี่ จากัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0905548001738
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3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ คุณอติชา
ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
(บาท)
(อัตรา)
เพศ
อายุ (ปี )
วุฒิการศึกษา
3

โปรแกรมเมอร์

1

ตาม
โครงสร้างฯ

ช/ญ

25 - 35 ปี

ป.ตรี สาขา
ไฟฟ้ ากาลัง/
แมคคาทรอนิกส์
หรื อสาขาอื่น
ที่เกี่ ยวข้อง

4

หัวหน้าแผนก
คลังสิ นค้า

1

ตาม
โครงสร้างฯ

ช/ญ

25 - 30 ปี

ป.ตรี โลจิสติกส์

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่ องจักรในการประกอบอาหาร
โทรศัพท์ 074 - 250457
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ

ช่ วงเวลาการทางาน

1.ออกแบบวงจรไฟฟ้ าเกี่ยวกับเครื่ องจักรที่ได้รับ
มอบหมาย
2.เขียนโปรแกรมควบคุมการทางานของ
เครื่ องจักร
3.ทดสอบเดินเครื่ องทดลองและปรับแก้โปรแกรม
ให้เหมาะสม
4.กาหนดรายการวัสดุ spec ที่ใช้ในงานที่
รับผิดชอบ
1.ดูแลบริ หารจัดการเรื่ องการสั่งซื้ อวัสดุอุปกรณ์
2.ดูแลบริ หารจัดการเรื่ อง Stock สิ นค้าในเป็ น
ปัจจุบนั
3.ดูแลบริ หารจัดการเรื่ อง Dead Stock
4.ดูแลบริ หารจัดการเรื่ องการรับเข้า-เบิกจ่ายสิ นค้า
5.ดูแลบริ หารจัดการผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ปฏิบตั ิ
ตามนโยบายขององค์กร
6. มีประสบการณ์ทางาน 2 ปี ขึ้นไป

จันทร์ - เสาร์
08.00 - 17.00 น.

จันทร์ - เสาร์
08.00 - 17.00 น.
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ตาแหน่ งงานว่ าง
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3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ คุณอติชา
ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
(บาท)
(อัตรา)
เพศ
อายุ (ปี )
วุฒิการศึกษา
5

เจ้าหน้าที่ควบคุม
คุณภาพ

1

ตาม
โครงสร้างฯ

ช/ญ

22 - 35 ปี

ป.ตรี วศิ วกรรม
เครื่ องกล

6

ช่างเทคนิคไฟฟ้ า

1

ตาม
โครงสร้างฯ

ชาย

25 - 30 ปี

ปวส.งานไฟฟ้ า

7

วิศวกรออกแบบ
เครื่ องจักร

2

ตาม
โครงสร้างฯ

ชาย

22 - 30 ปี

ป.ตรี วศิ วกรรม
เครื่ องกล

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่ องจักรในการประกอบอาหาร
โทรศัพท์ 074 - 250457
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ

ช่ วงเวลาการ
ทางาน

1.ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องจักรภายในโรงงาน
2.ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องจักรหน้างานลูกค้า
3.ตรวจสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ์รับเข้าภายใน
โรงงาน
1.Wiring ระบบ Control
2.ติดตั้งระบบไฟฟ้ าควบคุม

จันทร์ - เสาร์
08.00 - 17.00 น.

1.เขียนแบบเครื่ องจักรตามที่ได้รับมอบหมาย
2.ออกแบบ และคานวณเครื่ องจักรที่ได้รับ
มอบหมาย
3.ติดตามผลของงานที่ถูกสร้างตามแบบและ
พัฒนาต่อ
4.รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา

จันทร์ - เสาร์
08.00 - 17.00 น.

จันทร์ - เสาร์
08.00 - 17.00 น.
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1.ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั ฟู้ ด แมชชินเนอร์ รี่ จากัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0905548001738
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 320/129 หมู่ 4 ถนนสนามบิน - บ้านกลาง ตาบลควนลัง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ คุณอติชา
ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
(บาท)
(อัตรา)
เพศ
อายุ (ปี )
วุฒิการศึกษา
8

วิศวกรไฟฟ้ า

1

ตาม
โครงสร้างฯ

ชาย

25 - 30 ปี

9

ช่างเชื่อม

5

ตาม
โครงสร้างฯ

ชาย

25 - 30 ปี

ป.ตรี วศิ วกรรม
ศาสตร์ / ไฟฟ้ า

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่ องจักรในการประกอบอาหาร
โทรศัพท์ 074 - 250457
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ

1.Commissioning เครื่ องจักรทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
2.ออกแบบ และเขียนแบบไฟฟ้ าด้วย
โปรแกรม AutoCAD Ladder และ Panel
View
3.ออกแบบ ถอดของ สั่งของ อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่
ใช้ติดตั้งเครื่ องจักร
4.วางแผนการทางานให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ได้
ม.6 - ปวช.ขึ้นไป 1.เชื่อมอาก้อนได้
ช่างเชื่อม
2.ประกอบชิ้นงานได้ตามแบบ
3.ตัดเหล็ก
4.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ช่ วงเวลาการ
ทางาน
จันทร์ - เสาร์
08.00 - 17.00 น.

จันทร์ - เสาร์
08.00 - 17.00 น.

วันที่ 3 เมษายน 2563

ตาแหน่ งงานว่ าง

1.ชื่อสถานประกอบการ บจก.ห้องเย็นโชติวฒั น์หาดใหญ่ เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107537002231
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 4/2 หมูท่ ี่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตาบลนาหม่อม อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประเภทกิจการ ผลิตแผ่นใยไม้อดั ความหนาแน่นปานกลาง (MDF)
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ คุณจอย
ลาดับที่

ตาแหน่ งงานว่าง

โทรศัพท์ 074 - 222333 ต่อ 105 - 107
จานวน
(อัตรา)

ค่ าจ้ าง
(บาท)

คุณสมบัติ
เพศ

อายุ (ปี )

วุฒิการศึกษา
ม.3 ขึ้นไป

1

พนักงาน QA Line

2

325 บาท

หญิง

18 ปี ขึ้นไป

2

Programmer

1

ตาม
โครงสร้างฯ

ช/ญ

25 ปี ขึ้นไป

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
- ตรวจสอบคุณภาพสิ นค้า

ป.ตรี
- ใช้โปรแกรม PHP , JAVA , MY SQL ,
เทคโนโลยี La ravel ได้
สารสนเทศหรื อ
สาขาที่
เกี่ยวข้อง

ช่ วงเวลาการทางาน
จันทร์ - เสาร์
เข้ากะ
เวลา 21.00 - 06.00 น.

จันทร์ - เสาร์
08.00 - 17.00 น.

ตาแหน่ งงานว่ าง

วันที่ 3 เมษายน 2563

1.ชื่อสถานประกอบการ บจก.เอ็ม แอนด์ เอ็ม มัลติเซอร์วสิ (2000) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0905543000610
ประเภทกิจการ รับเหมาทาความสะอาด
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 40 ซอย 1 ถนนราษฏร์ ยนิ ดี ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ คุณน้อง
โทรศัพท์ 074 - 247247 / 088 - 7929751
ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
ช่ วงเวลาการทางาน
(บาท)
(อัตรา)
เพศ
อายุ (ปี )
วุฒิการศึกษา
1

ธุรการบัญชี

1

ตาม
โครงสร้างฯ

หญิง

25 ปี ขึ้นไป

ปวส.ขึ้นไป

- จัดทาบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ ภาษี ออกเอกสารทาง
จันทร์ - เสาร์
บัญชี
เวลา 08.30 - 17.30 น.
- บันทึกบัญชีโดยโปรแกรม Easy - Acc.

วันที่ 3 เมษายน 2563

ตาแหน่ งงานว่ าง
1.ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั โทเทิล เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 389 หมู่ที่ 13 ตาบลกาแพงเพชร อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ คุณกิตติรัตน์
ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
(บาท)
(อัตรา)
เพศ
อายุ (ปี )
วุฒิการศึกษา

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0905552000571
ประเภทกิจการ วางระบบดับเพลิง , ระบบอื่นๆ
โทรศัพท์ 097 - 3610413
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ

ช่ วงเวลาการทางาน

1

ช่างเชื่อม

5

400 บาท/วัน

ชาย

20 ปี ขึ้นไป

ม.3 ขึ้นไป

- เชื่อมเหล็ก โครงสร้างต่าง ๆ เชื่อมท่อ
ดับเพลิง ท่อเหล็ก เชื่อมสแตนเลสได้

จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.00 - 17.00 น.

2

ช่างไฟฟ้ าทัว่ ไป

5

400 บาท/วัน

ชาย

20 ปี ขึ้นไป

ม.3 ขึ้นไป

- สามารถเดินสายไฟฟ้ าตามอาคารได้

จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.00 - 17.00 น.

3

ช่างทัว่ ไป

5

400 บาท/วัน

ชาย

20 ปี ขึ้นไป

ม.3 ขึ้นไป

จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.00 - 17.00 น.

4

ผูช้ ่วยช่าง

5

400 บาท/วัน

ชาย

20 ปี ขึ้นไป

ม.3 ขึ้นไป

5

ช่างประกอบ

5

400 บาท/วัน

ชาย

20 ปี ขึ้นไป

ม.3 ขึ้นไป

- ติดตั้งระบบจ่ายก๊าซ LPG , ท่อระบบจ่าย
ก๊าซ
ทางการแพทย์ได้
- ช่วยในการติดตั้งระบบ
- สามารถเดินทางไปทางาน 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ได้
- ออกแบบ และติดตั้งระบบจ่ายก๊าซ

6

เจ้าหน้าที่ขาย

5

400 บาท/วัน

ช/ญ

20 ปี ขึ้นไป

ม.3 ขึ้นไป

- หาลูกค้า , เสนอการวางระบบ

จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.00 - 17.00 น.

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

วันที่ 3 เมษายน 2563

ตาแหน่ งงานว่ าง
1.ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั วายาโม จากัด
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 46/8 หมู่ 11 ตาบลบางเหรี ยง อาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ คุณนันทมณ
ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
(บาท)
(อัตรา)
เพศ
อายุ (ปี )
วุฒิการศึกษา

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0905543001659
ประเภทกิจการ ผลิตน้ าดื่มเพื่อจาหน่าย
โทรศัพท์ 062 - 1962771
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ

ช่ วงเวลาการทางาน

1

ช่างไฟฟ้ า
อิเล็คทรอนิกส์

2

330 บาทต่อวัน

ชาย

20 - 35 ปี

ปวช.ขึ้นไป

- สามารถติดตั้งระบบไฟฟ้ าในอาคารได้
- มีโอทีให้หลัง 17.00 น.

จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.00 - 17.00 น.

2

ช่างเชื่ อม

2

330 บาทต่อวัน

ชาย

20 - 35 ปี

ปวช. ชึ้ นไป

- สามารถเชื่ อมโครงเหล็กได้

จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.00 - 17.00 น.

3

ช่างกลโรงงาน

2

330 บาทต่อวัน

ชาย

20 - 35 ปี

ปวช. ชึ้ นไป

- ควบคุมเครื่ องกล ดูแลเครื่ องกล

จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.00 - 17.00 น.

ตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสั มพันธ์
1.ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั ไท่ มาร์ ท วูด้ โปรดักส์
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 119 หมู่ที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตาบลบ้านพรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3. สนใจสมัครงานติดต่ อ ฝ่ ายบุคคล
ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
(บาท)
(อัตรา)
เพศ
อายุ (ปี )
วุฒิการศึกษา

วันที่ 3 เมษายน 2563

ประเภทกิจการ ผลิตเฟอร์นิเจอร์
โทรศัพท์ 074 - 800439
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ

ช่ วงเวลาการ
ทางาน

1

เจ้าหน้าที่สโตร์

1

ตาม
โครงสร้างฯ

ช/ญ

20 ปี ขึ้นไป

ปวส.ขึ้นไป

- ดูแลด้านการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์
- จัดทาบัญชีสินค้าคงเหลือ

จันทร์ - เสาร์
07.30 - 16.30 น.

2

เจ้าหน้าที่ส่งออก
Shipping

1

ตาม
โครงสร้างฯ

ช/ญ

20 ปี ขึ้นไป

ปวส.ขึ้นไป

- จัดทาเอกสารส่ งออกไม้ต่าง ๆ
- ติดต่อขนส่ งเพื่อทาการโหลดสิ นค้า

จันทร์ - เสาร์
07.30 - 16.30 น.

ตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสั มพันธ์

วันที่ 3 เมษายน 2563

1.ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั ไฮเทค ฟาสเทนเนอร์ แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จากัด
ประเภท ผลิตสกรู ฟาสเทนเนอร์ แมนูแฟคเจอร์
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 182 หมู่ 6 ถนนสายเอเชีย 43 ตาบลกาแพงเพชร จังหวัดสงขลา
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ คุณอรทัย
โทรศัพท์ 074 - 498581 - 2
ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
ช่ วงเวลาการทางาน
(บาท)
(อัตรา)
เพศ
อายุ (ปี )
วุฒิการศึกษา
1

ช่างเทคนิค

4

10,000 บาท

ชาย

21 - 30 ปี

2

เจ้าหน้าที่จดั ซื้อ

1

10,000 บาท

หญิง

21 - 30 ปี

ปวส.ขึ้นไป
สาขาช่างยนต์
ช่างกลโรงงาน

- ควบคุมเครื่ องจักร ติดตั้งแม่พิมพ์

ปวส.ขึ้นไป
- ติดต่อประสานงานกับผูข้ าย
สาขาภาษาต่างประเทศ
การจัดการ,
บริ หารธุรกิจ

จันทร์ - เสาร์
เข้ากะ 08.00 - 17.00 น.
17.00 - 02.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
08.00 - 17.00 น.
วันเสาร์ครึ่ งวัน

