ตำแหน่ งงำนว่ ำง

วันที่ 23 เมษำยน 2563

1.ชื่ อสถำนประกอบกำร บจก. ซุ ปเปอร์ รังนก (ประเทศไทย)
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0905560001297
ประเภทกิจกำร ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์
E - Mail : face2youthai@gmail.com
2. สถำนทีต่ ้งั เลขที่ 100/2-3 ถนนพรุ คา้ งคาว ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ คุณจ๋ า
โทรศัพท์ 074-805108 / 093-9710999
ค่ ำจ้ ำง
คุณสมบัติ
จำนวน
ลำดับที่ ตำแหน่ งงำนว่ำง
เงื่อนไขลักษณะงำน / สวัสดิกำร
ช่ วงเวลำกำรทำงำน
)บำท(
)อัตรำ(
เพศ
อำยุ)ปี (
วุฒิกำรศึกษำ
1

พนักงานขาย

1

9,000 ต่อเดือน ไม่ระบุ 23-35 ปี ป.ตรี การตลาด

- งานเสนอขายสิ นค้า
-มีประสบการณ์ในการทางาน 1 ปี
- มีประกันสังคม

จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.30 – 17.30 น.

วันที่ 23 เมษำยน 2563

ตำแหน่ งงำนว่ ำง
1.ชื่ อสถำนประกอบกำร หจก. จีโอเซ้าท์
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0903543001479
2. สถำนทีต่ ้งั เลขที่ 4 ถนนจันทคาร 2 ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ คุณจิรวดี
โทรศัพท์ 0864813922

ลำดับที่

ตำแหน่ งงำนว่ำง

1

ช่ า งติ ด ตั้ง ระบบภาพ
เสี ยงไฟฟ้า

จำนวน
)อัตรำ(

ค่ ำจ้ ำง
)บำท(

2

12,000
ต่อเดือน

ประเภทกิจกำร ผลิตเครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์
E - Mail : go-4455@hotmail.com

คุณสมบัติ
เพศ

อำยุ)ปี (

ชาย 23-35ปี
เท่านั้น

วุฒิกำรศึกษำ
ปวส. ขึ้นไป

เงื่อนไขลักษณะงำน / สวัสดิกำร
- ติดตั้งระบบภาพและเสี ยง
-มีประสบการณ์ในการทางาน 1 ปี
- ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
- มีประกันสังคม
- เบี้ยเลี้ยง
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
- วันลาพักร้อนประจาปี
- สามารถไปทางานต่างจังหวัดได้

ช่ วงเวลำกำรทำงำน
จันทร์ – ศุกร์
เวลา 09.00-17.00 น.
เสาร์
เวลา 09.00-12.00 น.

วันที่ 23 เมษำยน 2563

ตำแหน่ งงำนว่ ำง
1.ชื่ อสถำนประกอบกำร บจก.ควอลิต้ ี แอนด์ แม็กชิมมั่ เทรดดิ้ง
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0905538002758
ประเภทกิจกำร การขายส่ งผลิตภัณฑ์ 3 M
2. สถำนทีต่ ้งั เลขที่ 97/7 ถนน ราษฎร์ยนิ ดี ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ คุณมะลิ
โทรศัพท์ 074-357604-5
ค่ ำจ้ ำง
คุณสมบัติ
จำนวน
ลำดับที่ ตำแหน่ งงำนว่ำง
เงื่อนไขลักษณะงำน / สวัสดิกำร
ช่ วงเวลำกำรทำงำน
)บำท(
)อัตรำ(
เพศ อำยุ)ปี (
วุฒิกำรศึกษำ
1

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

2

ตาม
ประสบการณ์

ไม่ระบุ 23-35ปี

ป.ตรี การขาย
การตลาด

- ตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ 3 M
-มีประสบการณ์ในการทางาน 2 ปี
- สามารถทางานต่างจังหวัดได้
- มีประกันสังคม/ค่าคอมมิชชัน่

จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.30 – 17.30 น.

วันที่ 23 เมษำยน 2563

ตำแหน่ งงำนว่ ำง
1.ชื่ อสถำนประกอบกำร บริ ษทั ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลด์)
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0905544001172002758 ประเภทกิจกำร ผูผ้ ลิตและส่ งออกถุงมือยาทางการแพทย์
2. สถำนทีต่ ้งั เลขที่ 188 ม.5 ถนนกาญจนวนิช ตาบลสานักขาม อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90320
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ ฝ่ ายบุคคล
โทรศัพท์ 074-410000 ต่อ 200 หรื อ119
ค่ ำจ้ ำง
คุณสมบัติ
จำนวน
ลำดับที่ ตำแหน่ งงำนว่ำง
เงื่อนไขลักษณะงำน / สวัสดิกำร
ช่ วงเวลำกำรทำงำน
)บำท(
)อัตรำ(
เพศ อำยุ)ปี (
วุฒิกำรศึกษำ
1

วิศวกรฝ่ ายผลิต
(Production Engineer)

3

ตามโครงสร้าง ไม่ระบุ 23-35ปี

2

วิศ วกรเครื่ อ งกลและ
ระบบอัตโนมัติ
(Mechanical&
Automation
Engineer)
หัวหน้าฝ่ ายผลิต
(Production
Superineer)

3

ตามโครงสร้าง ไม่ระบุ 23-35 ปี

2

ตามโครงสร้าง ไม่ระบุ 23-35 ปี

3

ป.ตรี ขึ้นไป - บ้านพักฟรี พร้อมเครื่ องอานวยความสะดวก
จันทร์ – ศุกร์
สาขาที่เกี่ยวข้อง ชุ ด พนั ก งาน เบี้ ยขยัน โบนั ส ค่ า ท างาน เวลา 08.00-17.00 น.
ล่ ว งเวลา(OT) เงิ น กองทุ น ส ารองเลี้ ยงชี พ
เสาร์
ป.ตรี ขึ้นไป ประกัน สุ ข ภาพและอุ บ ัติ เ หตุ ประกัน ชี วิ ต เวลา 08.00-12.00 น.
สาขาที่เกี่ยวข้อง ประกันสังคม ค่าออกกาลังกายต่อเดือน
ลาพักร้อน 6 ถึง 18 วันต่อปี
การฝึ กอบรมภายนอกและต่างประเทศ
พิจาณาปรับค่าจ้าง 6 เดื อนหลักจากเริ่ มงาน
ป.ตรี ขึ้นไป และครบรอบปี ประเมินผลการทางาน
สาขาที่เกี่ยวข้อง กิ จกรรมเลี้ ย งวันเกิ ดทุ ก เดื อนและกิ จกรรม
อื่นๆ

หลักฐำนกำรสมัครงำน : รู ปถ่ายหน้าตรง 2 รู ป ประวัติ(ภาษาอังกฤษ) สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนารับรองผลการศึกษา สาเนารับรองผ่านเกณฑ์ทหาร(สาหรับเพศชาย)
สาเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ(ถ้ามี) สาเนาหนังสื อรับรองการฝึ กงาน/ผ่านงาน(ถ้ามี) และสาเนาเอกสารหลักสู ตรต่างๆถ้ามี สมัครด้ วยตนเองได้ ทบี่ ริษัท หรื อ ส่ งประวัติมำที่E-Mail

ตำแหน่ งงำนว่ ำง

วันที่ 23 เมษำยน 2563

1.ชื่ อสถำนประกอบกำร บริ ษทั ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลด์)
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0905544001172002758 ประเภทกิจกำร ผูผ้ ลิตและส่ งออกถุงมือยาทางการแพทย์
2. สถำนทีต่ ้งั เลขที่ 188 ม.5 ถนนกาญจนวนิช ตาบลสานักขาม อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90320
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ ฝ่ ายบุคคล
โทรศัพท์ 074-410000 ต่อ 200 หรื อ119
E-Mail : Aidah@topgiove.co.th , Pranee_j@topglove.co.th
ค่ ำจ้ ำง
คุณสมบัติ
จำนวน
ลำดับที่ ตำแหน่ งงำนว่ำง
เงื่อนไขลักษณะงำน / สวัสดิกำร
ช่ วงเวลำกำรทำงำน
)บำท(
)อัตรำ(
เพศ อำยุ)ปี (
วุฒิกำรศึกษำ
4

วิศวกรโยธา
(Civil Engineer)

3

ตามโครงสร้าง ไม่ระบุ 23-35ปี

5

วิศวกรไฟฟ้า
(Electrical Engineer)

2

ตามโครงสร้าง ไม่ระบุ 23-35 ปี

6

ช่างเทคนิ คซ่ อมบารุ ง/
ช่างไฟฟ้า
(Mechanical &
Electrical Supervisor)

2

ตามโครงสร้าง ไม่ระบุ 23-35 ปี

ป.ตรี ขึ้นไป - บ้านพักฟรี พร้อมเครื่ องอานวยความสะดวก
จันทร์ – ศุกร์
สาขาที่เกี่ยวข้อง ชุ ด พนั ก งาน เบี้ ยขยัน โบนั ส ค่ า ท างาน เวลา 08.00-17.00 น.
ล่ ว งเวลา(OT) เงิ น กองทุ น ส ารองเลี้ ยงชี พ
เสาร์
ป.ตรี ขึ้นไป ประกัน สุ ข ภาพและอุ บ ัติ เ หตุ ประกัน ชี วิ ต เวลา 08.00-12.00 น.
สาขาที่เกี่ยวข้อง ประกันสังคม ค่าออกกาลังกายต่อเดือน
ลาพักร้อน 6 ถึง 18 วันต่อปี
การฝึ กอบรมภายนอกและต่างประเทศ
ปวส.ขึ้นไป พิจาณาปรับค่าจ้าง 6 เดื อนหลักจากเริ่ มงาน
และครบรอบปี ประเมินผลการทางาน
กิ จกรรมเลี้ ย งวันเกิ ดทุ ก เดื อนและกิ จกรรม
อื่นๆ

หลักฐำนกำรสมัครงำน : รู ปถ่ายหน้าตรง 2 รู ป ประวัติ(ภาษาอังกฤษ) สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนารับรองผลการศึกษา สาเนารับรองผ่านเกณฑ์ทหาร(สาหรับเพศชาย)
สาเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ(ถ้ามี) สาเนาหนังสื อรับรองการฝึ กงาน/ผ่านงาน(ถ้ามี) และสาเนาเอกสารหลักสู ตรต่างๆถ้ามี สมัครด้ วยตนเองได้ ทบี่ ริษัท หรื อ ส่ งประวัติมำที่E-Mail

ตำแหน่ งงำนว่ ำง

วันที่ 23 เมษำยน 2563

1.ชื่ อสถำนประกอบกำร บริ ษทั ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลด์)
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0905544001172002758 ประเภทกิจกำร ผูผ้ ลิตและส่ งออกถุงมือยาทางการแพทย์
2. สถำนทีต่ ้งั เลขที่ 188 ม.5 ถนนกาญจนวนิช ตาบลสานักขาม อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90320
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ ฝ่ ายบุคคล
โทรศัพท์ 074-410000 ต่อ 200 หรื อ119
E-Mail : Aidah@topgiove.co.th , Pranee_j@topglove.co.th
ค่ ำจ้ ำง
คุณสมบัติ
จำนวน
ลำดับที่ ตำแหน่ งงำนว่ำง
เงื่อนไขลักษณะงำน / สวัสดิกำร
ช่ วงเวลำกำรทำงำน
)บำท(
)อัตรำ(
เพศ อำยุ)ปี (
วุฒิกำรศึกษำ
7

ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา
(Researcher)

5

ตามโครงสร้าง ไม่ระบุ 23-35ปี

8

เจ้าหน้าที่ล่าม
(พม่า,กัมพูชา)
(HR transiator)

2

ตามโครงสร้าง ไม่ระบุ 23-35 ปี

9

เ จ้ า ห น้ า ที่ ค ว า ม
ปลอดภัย
(Safety Officer)

2

ตามโครงสร้าง ไม่ระบุ 23-35 ปี

ป.ตรี ขึ้นไป
ทุกสาขา

- บ้านพักฟรี พร้อมเครื่ องอานวยความสะดวก
จันทร์ – ศุกร์
ชุ ด พนั ก งาน เบี้ ยขยัน โบนั ส ค่ า ท างาน เวลา 08.00-17.00 น.
ล่ ว งเวลา(OT) เงิ น กองทุ น ส ารองเลี้ ยงชี พ
เสาร์
ป.ตรี ขึ้นไป ประกัน สุ ข ภาพและอุ บ ัติ เ หตุ ประกัน ชี วิ ต เวลา 08.00-12.00 น.
สาขาที่เกี่ยวข้อง ประกันสังคม ค่าออกกาลังกายต่อเดือน
ลาพักร้อน 6 ถึง 18 วันต่อปี
การฝึ กอบรมภายนอกและต่างประเทศ
ป.ตรี สาขา
พิจาณาปรับค่าจ้าง 6 เดื อนหลักจากเริ่ มงาน
อาชีวะอนามัย และครบรอบปี ประเมินผลการทางาน
หรื อสาขาที่ กิ จกรรมเลี้ ย งวันเกิ ดทุ ก เดื อนและกิ จกรรม
เกี่ยวข้อง
อื่นๆ

หลักฐำนกำรสมัครงำน : รู ปถ่ายหน้าตรง 2 รู ป ประวัติ(ภาษาอังกฤษ) สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนารับรองผลการศึกษา สาเนารับรองผ่านเกณฑ์ทหาร(สาหรับเพศชาย)
สาเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ(ถ้ามี) สาเนาหนังสื อรับรองการฝึ กงาน/ผ่านงาน(ถ้ามี) และสาเนาเอกสารหลักสู ตรต่างๆถ้ามี สมัครด้ วยตนเองได้ ทบี่ ริษัท หรื อ ส่ งประวัติมำที่E-Mail

วันที่ 23 เมษำยน 2563

ตำแหน่ งงำนว่ ำง
1.ชื่ อสถำนประกอบกำร บริ ษทั ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลด์)
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0905544001172002758 ประเภทกิจกำร ผูผ้ ลิตและส่ งออกถุงมือยาทางการแพทย์
2. สถำนทีต่ ้งั เลขที่ 188 ม.5 ถนนกาญจนวนิช ตาบลสานักขาม อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90320
3. ชื่ อบุคคลทีต่ ิดต่ อ ฝ่ ายบุคคล
โทรศัพท์ 074-410000 ต่อ 200 หรื อ119
E-Mail : Aidah@topgiove.co.th , Pranee_j@topglove.co.th
ค่ ำจ้ ำง
คุณสมบัติ
จำนวน
ลำดับที่ ตำแหน่ งงำนว่ำง
เงื่อนไขลักษณะงำน / สวัสดิกำร
ช่ วงเวลำกำรทำงำน
)บำท(
)อัตรำ(
เพศ อำยุ)ปี (
วุฒิกำรศึกษำ
10

เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT
(IT Executive)

2

ตามโครงสร้าง ไม่ระบุ 23-35ปี

11

นักศึกษาฝึ กงาน
(Internship)

4

ตามโครงสร้าง ไม่ระบุ 23-35 ปี

ป.ตรี ขึ้นไป - บ้านพักฟรี พร้อมเครื่ องอานวยความสะดวก
จันทร์ – ศุกร์
สาขาที่เกี่ยวข้อง ชุ ด พนั ก งาน เบี้ ยขยัน โบนั ส ค่ า ท างาน เวลา 08.00-17.00 น.
ล่ ว งเวลา(OT) เงิ น กองทุ น ส ารองเลี้ ยงชี พ
เสาร์
ประกัน สุ ข ภาพและอุ บ ัติ เ หตุ ประกัน ชี วิ ต เวลา 08.00-12.00 น.
ปวส.
ป.ตรี ขึ้นไป ประกันสังคม ค่าออกกาลังกายต่อเดือน
ลาพักร้อน 6 ถึง 18 วันต่อปี
การฝึ กอบรมภายนอกและต่างประเทศ
พิจาณาปรับค่าจ้าง 6 เดื อนหลักจากเริ่ มงาน
และครบรอบปี ประเมินผลการทางาน
กิ จกรรมเลี้ ย งวันเกิ ดทุ ก เดื อนและกิ จกรรม
อื่นๆ

หลักฐำนกำรสมัครงำน : รู ปถ่ายหน้าตรง 2 รู ป ประวัติ(ภาษาอังกฤษ) สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนารับรองผลการศึกษา สาเนารับรองผ่านเกณฑ์ทหาร(สาหรับเพศชาย)
สาเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ(ถ้ามี) สาเนาหนังสื อรับรองการฝึ กงาน/ผ่านงาน(ถ้ามี) และสาเนาเอกสารหลักสู ตรต่างๆถ้ามี สมัครด้ วยตนเองได้ ทบี่ ริษัท หรื อ ส่ งประวัติมำที่E-Mail

