.

ตาแหน่งงานว่างฝากประชาสัมพันธ์
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท แกร็บ จากัด สาขาหาดใหญ่

วันที่ 24 เมษายน 2563

ระเภทกิจการ รับส่งพัสดุ เอกสาร อาหาร ผ่านทางมือถือ

สถานที่ตั้งเลขที่ 8 ถนนยรรยงพัฒนา ซอยธนาคารออมสิน สาขาราษฎร์อุทิศ (เยื่องหมูกระทะเรือนเพชร) อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ

ลาดับที่
1

1. สมัครด้วยตนเองได้ที่ ซอยธนาคารออมสิน สาขาราษฎร์อุทิศ (เยื่องหมูกระทะเรือนเพชร) อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2. สมัครออนไลน์ ทักไลน์ไอดี @grabhadyai แล้วแจ้ง สมัคร แกร็บฟู๊ดออนไลน์ ในเวลาทาการ 10.00 -16.00 น. จันทร์ – เสาร์
ตาแหน่งงานว่าง

พนักงานขับรถส่งอาหาร
เอกสารใช้ในการสมัคร
-สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
-สาเนาใบขับขี่ 1 ฉบับ
-สาเนาหน้าบุ๊คแบงค์กสิกรไทย 1 ฉบับ
-สาเนาใบจดทะเบียนรถ 1 ฉบับ
-สาเนา พรบ.หรือป้ายวงกลม 1 ฉบับ
(นาเอกสารตัวจริงใช้ในการสมัครด้วย)

จานวน
(อัตรา)

ค่าจ้าง
(บาท)

10

ตามโครงสร้างฯ

คุณสมบัติ
เพศ

อายุ (ปี)

วุฒิการศึกษา

ชาย/หญิง

18-70ปี

ไม่จากัดวุฒิ

เงื่อนไขลักษณะงาน /
สวัสดิการ
ลักษณะงาน
- มีรถจักรยานยนต์
- มีใบอนุญาตขับขี่จักรรถยนต์
-ใช้โปรแกรมในโทรศัพท์ได้
- มีความกระตือรือร้น
- รักงานบริการ
- มีทัศนคติที่ดี
- มีความอดทน
- มีความซื่อสัตย์
- ความละเอียดรอบคอบ
- มีความรับผิดชอบในงาน

ช่วงเวลา
การทางาน

..

ตาแหน่งงานว่าง

วันที่ 24 เมษายน 2563

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เบทาโกร จากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนพาณิชย์ 010753900022
ประเภทกิจการ โรงงานอาหารสัตว์
สถานที่ตั้งเลขที่ 275/1 หมู่ที่ 13 ตาบลกาแพงเพชร อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074-498-548-49 ต่อ 103,105/ 0909465420, 090 9465421
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ คุณอนันต์,คุณอาไพพร สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบุคคลบริษัท เบทาโกร จากัด )มหาชน(
ลาดับที่
1

.

ตาแหน่งงานว่าง
พนักงานผลิต

จานวน
(อัตรา)

ค่าจ้าง
(บาท)

1

9,750 บาท/เดือน

คุณสมบัติ
เพศ

อายุ (ปี)

ชาย/หญิง 20-30ปี

วุฒิการศึกษา
ม.3 ขึ้นไป

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
ลักษณะงาน
-ลาเลียง/เติมผงเคมีภัณฑ์/วิตามินเสริมที่ใช้
ผลิตอาหารสัตว์
- สามารถทางานกะได้
- ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
- มีความละเอียดรอบคอบ
- มีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลา
- มีทัศนคติที่ดี
- สามารถทางานเป็นกะได้

ช่วงเวลา
การทางาน

ตาแหน่งงานว่าง
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เบทาโกร จากัด (มหาชน)

เลขทะเบียนพาณิชย์ 010753900022

วันที่ 24 เมษายน 2563
ประเภทกิจการ โรงงานอาหารสัตว์

สถานที่ตั้งเลขที่ 275/1 หมู่ที่ 13 ตาบลกาแพงเพชร อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074-498-548-49 ต่อ 103,105/ 0909465420, 090 9465421
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ คุณอนันต์,คุณอาไพพร สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบุคคลบริษัท เบทาโกร จากัด )มหาชน(

.

ลาดับที่

ตาแหน่งงานว่าง

จานวน
(อัตรา)

2

พนักงานจัดส่งสินค้า

1

ค่าจ้าง
(บาท)
9,750 บาท/เดือน

คุณสมบัติ
เพศ

อายุ (ปี)

วุฒิการศึกษา

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ

ชาย/หญิง 21-30ปี ปวส.ทุกสาขาวิชา ลักษณะงาน
-จ่ายอาหารสัตว์ชนิดไม่บรรจุถุง(เบาท์)
-จัดทาเอกสารการจ่ายอาหารสัตว์ประจาวัน
- สามารถทางานกะได้
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
- มีความละเอียดรอบคอบ
- มีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลา
- มีทัศนคติที่ดี
- สามารถทางานเป็นกะได้

ช่วงเวลา
การทางาน

วันที่ 24 เมษายน 2563

ตาแหน่งงานว่าง
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท สยามคิทเช่นฟู้ดโปรดักท์ จากัด

ประเภทกิจการ โรงงานจะทาผลิตภัณฑ์เเปรรูปจากเนื้อปลา เช่น เต้าหู้ปลา , ปลาเส้น

สถานที่ตั้งเลขที่ 44 ซอย 2 ถนนสงขลา-พลาซ่า ตาบลบ่อยาง อ.เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074-436919
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ สนใจสมัครได้ที่ ร้านเต้าหู้ปลาสยาม (อยู่แถวประมงใหม่ ขนส่งสงขลา)หรือส่งประวัติได้ที่ siamkitchenfood@hotmail.com
ลาดับที่
1

ตาแหน่งงานว่าง
พนักงานรายวัน
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
- สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
- สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
- สาเนาใบผ่านงาน 1 ฉบับ(หากมี)
- สาเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ (หากมี)

.

.

จานวน
(อัตรา)

ค่าจ้าง
(บาท)

15

ตามโครงสร้างฯ

คุณสมบัติ
เพศ

อายุ (ปี)

วุฒิการศึกษา

ชาย/หญิง 20-45ปี

ไม่จากัดวุฒิ
การศึกษา

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
ลักษณะงาน
- สุขภาพร่างกาย แข็งแรง
- สามารถทางานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ในลักษณะอื่นได้
- สามารถทางานกะได้
- ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
- มีความละเอียดรอบคอบ
- มีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลา
- มีทัศนคติที่ดี

ช่วงเวลา
การทางาน

วันที่ 24 เมษายน 2563

ตาแหน่งงานว่าง

ลาดับที่
1

ชื่อสถานประกอบการ ร้านยาหินปรี้ Yumhinpree

ประเภทกิจการ จาหน่ายอาหาร

สถานที่ตั้งเลขที่ 23 ถนนทะเลหลวง ตาบลบ่อยาง อ.เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ชื่อบุคคลที่ติดต่อ สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่ ร้านยาหินปรี้

โทรศัพท์ 074-436919

ตาแหน่งงานว่าง
พนักงานขับรถส่งอาหาร

จานวน
(อัตรา)

ค่าจ้าง
(บาท)

2

ตามโครงสร้างฯ

คุณสมบัติ
เพศ

อายุ (ปี)

วุฒิการศึกษา

ชาย/หญิง 20-30ปี

ไม่จากัดวุฒิ
การศึกษา

เงื่อนไขลักษณะงาน / สวัสดิการ
ลักษณะงาน
-รู้จักสถานที่ในตัวเมืองสงขลา
- สุขภาพร่างกาย แข็งแรง
- มีใบอนุญาตขับขี่จักรรถยนต์
- มีความกระตือรือร้น
- รักงานบริการ
- มีทัศนคติที่ดี
- มีความซื่อสัตย์
- ความละเอียดรอบคอบ
- มีความรับผิดชอบในงาน
- ขยัน อดทน

ช่วงเวลา
การทางาน

