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20 พฤษภาคม 2564  

เร่ือง ขอแจง้ต าแหน่งงานวา่ง   
เรียน จดัหางานจงัหวดัสุรินทร์  
  
1. วิศวกรโครงกำร       1 อัตรำ   
คุณสมบตั ิ 1. เพศชาย อาย ุ25 ปีขึ้นไป   

 2. ปริญญาตรี วศิวกรรมโยธา ขึ้นไป   
 3. คอมพวิเตอร์: AutoCAD, Microsoft Office, Sketch Up   
 4. เงินเดือน 20,000 บำท ขึน้ไป + โบนสั + สวสัดิการอ่ืนๆ   
 5. ซ่ือสตัย,์ มีทศันคติที่ดี, มีความรับผดิชอบสูง, ชอบงานทา้ทาย, ท างานเป็นทีมได ้   
 6. มีใบประกอบวชิาชีพวศิวกรรม    
 7. หากมีประสบการณ์ตรง จะไดรั้บการพจิารณาเป็นพเิศษ     
   
2. Sales / พนักงำนขำย        1 อัตรำ    
คุณสมบตั ิ 1. เพศหญิง/ชาย อาย ุ22 ปีขึ้นไป     
 2. จบปริญญาตรี ทุกสาขา     
 3. คอมพวิเตอร์: Windows, Microsoft Office, Internet    
 4. เงินเดือน 15,000 บำท ขึ้นไป + คอมมิชชัน่ + โบนสั + สวสัดิการอ่ืนๆ    

5. ซ่ือสตัย,์ บุคลิกภาพดี, มีทศันคติที่ดี, มีความรับผดิชอบสูง, ชอบการติดต่อประสานงาน  
ท างานเป็นทีมได,้ ชอบงานที่มีเป้าหมาย  

 6. หากมีประสบการณ์ตรง จะไดรั้บการพจิารณาเป็นพเิศษ  
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3. เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด       1 อัตรำ   
คุณสมบตั ิ 1. ไม่จากดัเพศ อาย ุ25 ปีขึ้นไป   
   2. จบปริญญาตรี ทุกสาขา   
 3. คอมพวิเตอร์: Windows, Microsoft office, Internet หรือ Photoshop   
 4. มีความคิดริเร่ิม, ซ่ือสตัย,์ คล่องแคล่ว, ชอบการติดต่อประสานงาน   
 5. เงินเดือน 15,000 บำทขึน้ไป + คอมมิชชัน่ + โบนสั + สวสัดิการอ่ืนๆ   
 6. หากมีประสบการณ์ตรง จะไดรั้บการพจิารณาเป็นพเิศษ    
 
4. Graphic Designer / เขียนแบบ / สถำปนิก    1 อัตรำ   
คุณสมบติั  1. ไม่จากดัเพศ อาย ุ22 ปีขึ้นไป    
 2. จบปริญญาตรี สถาปัตย,์ Graphic Design ขึ้นไป  
 3. คอมพวิเตอร์: Photoshop, Microsoft Office, Multimedia หรือ AutoCAD     
 4. ซ่ือสตัย,์ กระตือรือร้นพร้อมจะเรียนรู้งานใหม่, ชอบงานทา้ทาย, หวงัความกา้วหนา้     
 5. เงินเดือน 15,000 บำทขึ้นไป + โบนสั + สวสัดิการอ่ืนๆ     
 6. หากมีประสบการณ์ตรง หรือ ประสบการณ์งานแบบ Graphic จะไดรั้บการพจิารณาเป็นพเิศษ   
 
5. ช่ำงประจ ำบริษัท       1 อัตรำ 
คุณสมบตั ิ 1. เพศชาย อาย ุ25 ปีขึ้นไป  
 2. ไม่จากดัวฒิุการศึกษา  
 3. ถา้มีใบขบัขี่รถยนต,์ มอเตอร์ไซค ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ  
 4. ซ่ือสตัย,์ กระตือรือร้นพร้อมจะเรียนรู้งานใหม่  
 5. เงินเดือน 11,000 บำทขึน้ไป + สวสัดิการอ่ืนๆ  
 6. หากมีประสบการณ์ตรง จะไดรั้บการพจิารณาเป็นพเิศษ  
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6. เจ้ำหน้ำที่ดูแลควำมสะอำด            1 อัตรำ   
คุณสมบตั ิ 1. เพศหญิง อาย ุ25 ปีขึ้นไป    
 2. ไม่จากดัวฒิุการศึกษา     
 3. ซ่ือสตัย,์ กระตือรือร้น     
 4. เงินเดือน ตามตกลง     
 5. ท างานเพยีง 3 – 6 วนัต่อสปัดาห์ ตามความสมคัรใจ      
 6. หากมีประสบการณ์ตรง จะไดรั้บการพจิารณาเป็นพเิศษ      
 
7. พนักงำนธุรกำรทั่วไป (ด่วน)      1 อัตรำ     
 คุณสมบตัิ 1. เพศหญิง อาย ุ27 ปีขึ้นไป     

2. จบปวช.สาขาบญัชี ขึ้นไป 
3. สามารถใชโ้ปรแกรม Microsoft Office Excel ไดดี้      

 4. เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป + โบนสั + สวสัดิการอ่ืนๆ    
 5. หากมีประสบการณ์ตรง จะไดรั้บการพจิารณาเป็นพเิศษ     
 
ถ้ำคุณคดิว่ำคุณมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เหมำะสม เชิญสมัครเพื่อมำร่วมงำนกับบริษัทฯได้ทันท ีที่โทร. 044-

515001, 099-2709802 ทุกวัน 
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