ตาแหน่ งงานว่ างฝากประสั มพันธ์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

1.ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั ไฮเวย์ จากัด สมหวัง เงินสั่งได้
ประเภท ให้บริ การสิ นเชื่อ สาหรับผูท้ ี่มีความประสงค์ใช้เงินสดฉุกเฉิน
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 304 ถนนราษฎร์บารุ ง ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ คุณเกรี ยงไกร
E-mail : recruitment_hw@tisco.co.th โทรศัพท์ 074-393511 , 091-8896655 ,096-7691430
ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
จานวน
ช่ วงเวลาการ
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
(บาท)
(อัตรา)
ทางาน
เพศ
อายุ (ปี ) วุฒิการศึกษา
1

Marketing Staff
เจ้าหน้าที่การตลาด

2

ตามโครงสร้าง

ช-ญ

22 - 30 ปี ป.ตรี สาขา
การตลาด ,
การเงิน ,
การจัดการ ,
เศรษฐศาสตร์ ,
คอมพิวเตอร์ ,
มนุษยศาสตร์ ,
นิติศาสตร์ หรื อ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- รับผิดชอบในการทากิจกรรมทางการตลาด เพื่อ
แนะนาและจัดหาลูกค้า สาหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
จานาทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก
และประกันภัย
- รับผิดชอบในการเซ็นสัญญา
- ติดตามผลการอนุมตั ิ
- การโอนเงินหรื อกดเงินสดจากตู้ ATM เพื่อส่ งเงิน
ให้ลูกค้า
- โทรติดตามลูกค้าที่คา้ งชาระค่างวด
- ออกทากิจกรรมทางการตลาดนอกสาขา เช่น
ออกบูธ แจกโบรชัวร์ ติดป้ ายโฆษณา การทา
กิจกรรม CSR

จันทร์ - เสาร์
08.30 - 17.00 น.

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ตาแหน่ งงานว่ าง

1.ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จากัด
ประเภท บริ การแช่แข็ง รับฝากเก็บ คัดขนาดและส่ งมอบอาหารทะเลแช่แข็ง
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 150/2 หมู่ที่ 3 ต.เขารู ปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0905545002547
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ ฝ่ ายบุคคล
E-mail : nj_job@hotmail.com
โทรศัพท์ 074-336990-2 , 093-6762920
ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
จานวน
ช่ วงเวลาการ
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
(บาท)
(อัตรา)
ทางาน
เพศ
อายุ (ปี ) วุฒิการศึกษา
1

พนักงานขนถ่ายสิ นค้า
part-time

10

ตามโครงสร้าง

ชาย

18 - 40 ปี

ม.3 ขึ้นไป

- สามารถยกของได้

จันทร์ - เสาร์
08.30 - 17.00 น.

ตาแหน่ งงานว่ างฝากประสั มพันธ์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

1.ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั สยามคิทเช่นฟู้ ดโปรดักท์ จากัด
ประเภท ผลิตและจาหน่าย ผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากอาหารทะเล
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 44 ซ.2 ถ.สงขลา-พลาซ่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ ฝ่ ายบุคคล
E-mail : siamkitchenfood@hotmail.com
โทรศัพท์ 074-43619
ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
(บาท)
(อัตรา)
เพศ
อายุ (ปี ) วุฒิการศึกษา
1

พนักงานขับรถ

3

ตามโครงสร้าง

ช/ญ

ไม่จากัด

ไม่จากัด

- เช็คสภาพรถก่อนเริ่ มงาน
- ขึ้นและจัดของในส่ วนของสิ นค้าเพื่อเตรี ยมใน
การจัดส่ งให้แก่ลูกค้า
- จัดทาเอกสารบัญชีการเก็บเงินการส่ งของ
- เมื่อมีลูกค้าคืนของต้องสอบถามเหตุผลและแจ้ง
แก่หวั หน้างาน พร้อมทั้งลงบันทึกเอกสารคื นของ
- ขึ้นและจัดเตรี ยมวัตถุดิบกลับโรงงานกรณี มีการ
สัง่ ของวัตถุดิบ
- ทาความสะอาดรถและเติมปิ ดน้ ามันทุกครั้ง
หลังจากเสร็ จสิ้ นงาน

ช่ วงเวลาการ
ทางาน
จันทร์ - เสาร์
08.30 - 17.00 น.

ตาแหน่ งงานว่ าง

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

1.ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั สยามคิทเช่นฟู้ ดโปรดักท์ จากัด
ประเภท ผลิตและจาหน่าย ผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากอาหารทะเล
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 44 ซ.2 ถ.สงขลา-พลาซ่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
เลขทะเบียนนิติบุคคล
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ ฝ่ ายบุคคล
E-mail : siamkitchenfood@hotmail.com
โทรศัพท์ 074-436919
ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
(บาท)
(อัตรา)
เพศ
อายุ (ปี ) วุฒิการศึกษา
2

หัวหน้าฝ่ ายคลังสิ นค้า

3

ตามโครงสร้าง

ช/ญ

25 ปี
ขึ้นไป

ไม่จากัด

3

ธุ รการหน่วยรถ

1

ตามโครงสร้าง

ช/ญ

25 ปี
ขึ้นไป

ปวส.ขึ้นไป
คอมพิวเตอร์
ธุ รกิจ , บัญชี ,
การเงิน , การ
จัดการธุ รกิจ ,
ทรัพยากร
บุคคล , ไอที
หรื อสาขาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

ช่ วงเวลาการ
ทางาน

- จัดเก็บวัตถุดิบ บรรจุภณั ฑ์ อุปกรณ์ต่างๆเข้าคลัง
- รับสิ นค้าเข้าคลัง วางแผนการจัดเก็บสิ นค้า
- เบิกจ่ายวัตถุดิบ ส่ งของต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตให้แก่ฝ่ายผลิต
- เบิกจ่ายสิ นค้าขึ้นรถให้เพื่อเตรี ยมการจัดส่ ง
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

จันทร์ - เสาร์
08.30 - 17.00 น.

- สามารถใช้งานโปรแกรม Word, Excel, และ
เครื่ องใช้สานักงานได้ดี
- มีอธั ยาศัยดีเยีย่ ม , มีความอดทนสู ง , มีความ
เสี ยสละต่อส่ วนรวม และมีทกั ษะในการติดต่อ
ประสานงาน
- สามารถขับรถยนต์เกียร์ ธรรมดาได้ พร้อมมี
ใบขับขี่

จันทร์ - เสาร์
08.30 - 17.00 น.

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ตาแหน่ งงานว่ าง
1.ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั สงขลาแคนนิ่ง จากัด
ประเภท ผลิตและส่ งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 333 หมู่ที่ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107536000641
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ คุณรัชฎา
E-mail : thaiunion_84@trustmail.jobthai.com
โทรศัพท์ 074-300700-8
ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
(บาท)
(อัตรา)
เพศ
อายุ (ปี ) วุฒิการศึกษา

ช่ วงเวลาการ
ทางาน

1

หัวหน้าส่ วนแผนก
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

1

ตามโครงสร้าง

ช/ญ

ไม่ระบุ

ป.ตรี สาขา
อาชีวอนามัย
หรื อสาขาที่
เกี่ยวข้อง

- มีความรู ดา้ น ISO 9001, HACCP ,GMP และ
มาตรฐานอื่น
- สามารถใช้งานโปรแกรม Word, Excel, และ
เครื่ องใช้สานักงานได้ดี

จันทร์ - เสาร์
08.30 - 17.00 น.

2

SAP ConsultantMM/WM or PP/QM

1

ตามโครงสร้าง

ช/ญ

ไม่ระบุ

ป.ตรี สาขา
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ,
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ ,
บริ หารธุ รกิจ
หรื อสาขาที่
เกี่ยวข้อง

- มีความรู ดา้ น ISO 22000, HACCP ,GMP และ
มาตรฐานอื่น
- สามารถใช้งานโปรแกรม Word, Excel, และ
เครื่ องใช้สานักงานได้ดี
- มีประสบการณ์การทางานอย่างน้อย 5 ปี

จันทร์ - เสาร์
08.30 - 17.00 น.

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ตาแหน่ งงานว่ าง
1.ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั สงขลาแคนนิ่ง จากัด
ประเภท ผลิตและส่ งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 333 หมู่ที่ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107536000641
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ คุณรัชฎา
E-mail : thaiunion_84@trustmail.jobthai.com
โทรศัพท์ 074-300700-8
ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
(บาท)
(อัตรา)
เพศ
อายุ (ปี ) วุฒิการศึกษา

ช่ วงเวลาการ
ทางาน

3

หัวหน้ากลุ่มบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ปลาแมว

1

ตามโครงสร้าง

ช/ญ

ไม่ระบุ

ป.ตรี สาขา
วิทยาศาสตร์
หรื อสาขาที่
เกี่ยวข้อง

- มีความรู ดา้ น ISO 22000, HACCP ,GMP และ
มาตรฐานอื่น
- สามารถใช้งานโปรแกรม Word, Excel, และ
เครื่ องใช้สานักงานได้ดี
- มีประสบการณ์การทางานอย่างน้อย 5 ปี

จันทร์ - เสาร์
08.30 - 17.00 น.

4

Application Support

1

ตามโครงสร้าง

ช/ญ

ไม่ระบุ

ป.ตรี สาขา
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ,
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ ,
บริ หารธุ รกิจ
หรื อสาขาที่
เกี่ยวข้อง

- มีความรู ดา้ น ISO 22000, HACCP ,GMP และ
มาตรฐานอื่น
- สามารถใช้งานโปรแกรม Word, Excel, และ
เครื่ องใช้สานักงานได้ดี
- มีประสบการณ์การทางานอย่างน้อย 5 ปี

จันทร์ - เสาร์
08.30 - 17.00 น.

