ตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสั มพันธ์
1.ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั รี ด อินสเปคชัน่ จากัด
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 434/18 ม.8 ต.พะวง อ.เมือง จ. สงขลา 9010
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ ฝ่ ายบุคคล
ค่ าจ้ าง
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
(บาท)
(อัตรา)

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

ประเภท บริ การงานการตรวจสอบ และการทดสอบอุปกรณ์ช่วยยก
E-mail: reed@reed-inspection.com
โทรศัพท์ 074-801648 , 099-3627654
คุณสมบัติ
เพศ

อายุ (ปี )

วุฒิการศึกษา

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ

ช่ วงเวลาการ
ทางาน

1

Sale

1

ตาม
ประสบการณ์

ช/ญ

ไม่เกิน
34 ปี

ปวส.ขึ้นไป - มีทกั ษะการสื่ อสาร
สาขาการตลาด
หรื อสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง

จันทร์ - เสาร์
08.30 - 17.00 น.

2

ผูต้ รวจสอบ
(Inspector)

1

ตาม
ประสบการณ์

ชาย

ไม่ระบุ

ปริ ญญาตรี
สาขา ช่าง
อุตสาหกรรม ,
หรื อ ด้านที่
เกี่ยวข้อง

จันทร์ - เสาร์
08.30 - 17.00 น.

- มีประสบการณ์ 1-3 ปี ทางด้าน การตรวจสอบ
Inspection/NDT Inspection (หากมี Certificate
พร้อมจะพิจราณาพิเศษ)
- มีความรับผิดชอบ, ขยันอดทนและซื่อสัตย์

ตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสั มพันธ์
1.ชื่อสถานประกอบการ ภัชลดา บ้านและที่ดิน
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 780/35 ม.3 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ ฝ่ ายบุคคล
ค่ าจ้ าง
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
(บาท)
(อัตรา)
1

ฝ่ ายขายฟรี แลนซ์

1

ตาม
ประสบการณ์

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

ประเภท ซื้ อ-ขายอสังหาริ มทรัพย์ บ้าน ที่ดิน
E-mail: phalada1623@gmail.com
โทรศัพท์ 062-9616942
คุณสมบัติ
เพศ

อายุ (ปี )

ช/ญ

ไม่ระบุ

วุฒิการศึกษา

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ

ม.6 หรื อ ปวส. / - รายได้จากค่าคอมมิชชัน่
อนุปริ ญญา - สามารถทางานที่บา้ นได้ หากมีประสบการณ์จะ
พิจารณาเป็ นพิเศษ ขายบ้านและที่ดิน
- หากไม่มีประสบการณ์ขาย จะมีอบรมเกี่ยวกับการ
ซื้ อขายบ้านและที่ดิน ผ่านทางระบบออนไลน์

ช่ วงเวลาการ
ทางาน
จันทร์ - เสาร์
08.30 - 17.00 น.

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

ตาแหน่ งงานว่ าง

1.ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั อาร์ เอ็มเอส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จากัด
ประเภท เร่ งรัดหนี้สิน ยึดทรัพย์ บังคับคดี และติดตามทวงถาม
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 122/82 ม.8 ถ.ติณสู ลานนท์ ต.เขารู ปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0905557000714
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ ฝ่ ายบุคคล
E-mail : rms3024@gmail.com
โทรศัพท์ 063-5359022
ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
จานวน
ช่ วงเวลาการ
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
เงื
อ
่
นไขลั
ก
ษณะงาน
/
สวั
ส
ดิ
ก
าร
(บาท)
(อัตรา)
ทางาน
เพศ
อายุ (ปี ) วุฒิการศึกษา
1

Collection Supervisor
(หัวหน้างาน)

2

ตามโครงสร้าง ไม่ระบุ 26 – 35 ปี

ป.ตรี

- รับผิดชอบทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์
- ทางานภายใต้ความกดดันได้ วางแผนการทางาน
ให้ทีม
- ให้ขอ้ มูลสนับสนุนแก่ผบู ้ ริ หารและส่ วนที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ

จันทร์ - เสาร์
08.30 - 17.00 น.

ตาแหน่ งงานว่ าง

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

1.ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั แปซิ ฟิคแปรรู ปสัตว์น้ า จากัด
ประเภท ผลิต และ จาหน่ายอาหารแปรรู ปแช่แข็งทาจากเนื้อปลา
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 27/4 ม.7 ถ.เก้าเส้ง-จะนะ ต.เขารู ปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
เลขทะเบียนนิติบุคคล 09055270006000
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ ฝ่ ายบุคคล
โทรศัพท์ 063-5359022
ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
จานวน
ช่ วงเวลาการ
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
(บาท)
(อัตรา)
ทางาน
เพศ
อายุ (ปี ) วุฒิการศึกษา
1

ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิศวกรรม

1

ตามโครงสร้าง

ชาย

ไม่ต่ากว่า
40 ปี

จบปริ ญญาตรี
สาขา
วิศวกรรมศาสต
ร์ , เน้น
วิศวกรรมเครื่ อง
กล

- งานวางแผนการซ่อมบารุ งเครื่ องจักรและอุปกรณ์
การแก้ไขและป้ องกันการเกิด Break down ของ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์การผลิตให้พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา
- งานควบคุม และตรวจสอบการบารุ งรักษา
เครื่ องจักร การบารุ งรักษาเชิงป้ องกัน การควบคุม
เครื่ องมือ อุปกรณ์ตรวจวัดและทดสอบ
- งานออกแบบติดตั้งเครื่ องจักรและอุปกรณ์ จัดทา
โครงการ เสนองบประมาณ ในการจัดสร้าง
เครื่ องจักรเครื่ องมือ
- งานบริ หารพัสดุคงคลัง ควบคุมปริ มาณการ
จัดเก็บ อะไหล่
- มีประสบการณ์การบริ หารจัดการงานบารุ งรักษา
เครื่ องจักรกลโรงงานอาหาร อย่างน้อย 5 ปี

จันทร์ - เสาร์
08.30 - 17.00 น.

ตาแหน่ งงานว่ าง

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

1.ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั แปซิ ฟิคแปรรู ปสัตว์น้ า จากัด
ประเภท ผลิต และ จาหน่ายอาหารแปรรู ปแช่แข็งทาจากเนื้อปลา
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 27/4 ม.7 ถ.เก้าเส้ง-จะนะ ต.เขารู ปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
เลขทะเบียนนิติบุคคล 09055270006000
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ ฝ่ ายบุคคล
โทรศัพท์ 063-5359022
ค่ าจ้ าง
คุณสมบัติ
จานวน
ช่ วงเวลาการ
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
(บาท)
(อัตรา)
ทางาน
เพศ
อายุ (ปี ) วุฒิการศึกษา
2

พนักงานขายรายวัน

2

400 บาท/วัน

ไม่ระบุ

22 ปี ขึ้น
ไป

ปวส. ขึ้นไป

- สามารถขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ และมี
ใบอนุญาตขับขี่
- มีความรับผิดชอบและกระตือรื อร้น
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- วางแผนขาย เบิกสิ นค้า สั่งซื้ อวัตถุดิบ อุปกรณ์ใน
การขาย ผลิตสิ นค้าและน้ าจิ้มที่ใช้ในการขาย
- รายงานยอดขาย เช็คสต็อกวัตถุดิบ

จันทร์ - เสาร์
08.30 - 17.00 น.

ตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสั มพันธ์
1.ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั เคทีซี เน็ตติ้ง จากัด KTC Netting Co.,Ltd
2. สถานทีต่ ้งั เลขที่ 555/9 หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ ฝ่ ายบุคคล
ค่ าจ้ าง
จานวน
ลาดับที่ ตาแหน่ งงานว่าง
(บาท)
(อัตรา)
เพศ
1

Programmer

4

ตาม
ประสบการณ์

ช/ญ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

ประเภท ผูผ้ ลิตและส่ งออกอุปกรณ์การประมง
โทรศัพท์ 098-687-9755, 074-333-031-3 ,074-890-563-4
คุณสมบัติ
อายุ (ปี )

วุฒิการศึกษา

ไม่ระบุ

ป.ตรี ทางด้าน
การพัฒนา
โปรแกรม
application และ
การออกแบบ
Website

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
- เข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม
และapplication
- สามารถดูแลงาน network ได้
-มีความเข้าใจและสามารถพัฒนาโปรแกรมโดยใช้
C# , Ionic3 , NodeJS, Angular ได้เป็ นอย่างดี

ช่ วงเวลาการ
ทางาน
จันทร์ - เสาร์
08.30 - 17.00 น.

