Pattaya Aviation

เปิ ด รับ สมั คร Customer

Service Agent

บริษัทฯ พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงาน ซึ่งปฎิบัติงานให้
บริษัทฯ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 99 หมู่ที่ 3 อาคารสนามบินหาดใหญ่ ชั้น 2 ห้อง 225

ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90115
รูปแบบ :
เวลาทำงาน :
สถานที่ :

งานประจำ
สามารถทำงานเป็นกะได้
บริษัทฯ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 99 หมูท่ ี่ 3 ชั้น 2 ห้อง 225

ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90115
หน้าที่ความรับผิดชอบ : บริการผู้โดยสารภายในสนามบิน, ทำหน้าที่ Check In และดูแลผู้โดยสาร,
ตรวจสอบ สัมภาระ, จัดเตรียมเอกสารการบิน, จัดให้มีข้อมูลเที่ยวบินให้กับผู้โดยสาร, ขายตั๋ว เครื่องบิน
เพศ :
ชาย,หญิง
อายุ :
21 - 45 ปี
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี ขึ้นไป (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
ประสบการณ์ :
ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
- เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office ในการจัดทำเอกสารไดี
- มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานใหม่ ๆ
- มี ค วามรู ้ ด ้ า นภาษาอั ง กฤษ และมี ท ั ก ษะในการพู ด ฟั ง อ่ า น
เขียน ได้เป็นอย่างดี
- TOEIC ขั้นต่ำ 400 คะแนน

- มีทัศนคติที่ดี, ซื่อสัตย์, ขยัน, อดทน
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ :

- ค่าครองชีพ - ค่าเบี้ยขยัน
- ค่าทำงานล่วงเวลา ( OT )
- ตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันสังคม
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Checklist Form เอกสารประกอบการสมัครงาน










ใบสมัครงาน (Job Application Form)
จำนวน 1 ชุด
Resume ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
จำนวน 1 ชุด
รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (ลงชื่อ – นามสกุลหลังรูปถ่าย)
จำนวน 6 รูป
สำเนาบัตรประชาชน
จำนวน 4 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน 4 ชุด
สำเนาหลักฐานการศึกษา
จำนวน 2 ชุด
หลักฐานการตรวจประวัติอาชญากรรมตามกฎหมายที่กองทะเบียนประวัติ
(ผลการตรวจต้องระบุว่าไม่พบประวัติอาชญากรรม)
(ตัวจริงพร้อมสำเนา 1ชุด)
ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยโรงพยาบาลเท่านั้น)
(ตัวจริงพร้อมสำเนา 1ชุด)
สำเนาใบผ่านทหาร หรือหลักฐานได้รับการยกเว้น (เพศชาย)

(  สด 8,



 สด 43,

 สด 46 )

(ต้องมีการนำเอกสารตัวจริงมาแสดงกับเจ้าหน้าที่)
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
(ต้องมีการนำเอกสารตัวจริงมาแสดงกับเจ้าหน้าที่)
สำเนาใบรับรองการผ่านงาน
(ในตำแหน่งที่ต้องใช้ประสบการณ์ในการสมัครงาน)

จำนวน 4 ชุด
จำนวน 4 ชุด
จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ
1. กรุณากรอกข้อมูลและรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาน้ำเงินในเอกสารทุกฉบับ
2. เอกสารตรวจประวัติอาชญากรรมต้องไม่พบประวัติคดีผิดกฎหมาย
3. เอกสารใบรับรองแพทย์ต้องพบว่าร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานได้ ตามแบบฟอร์ม
(รายการตรวจสุขภาพเพื่อใช้ในการสมัครงาน) ด้านล่าง
4. บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนตาม Checklist ด้านบน
***ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเอกสารที่ทางผู้สมัครสมัครงานเข้ามาในทุกกรณี***
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รายการตรวจสุขภาพเพื่อใช้ในการสมัครงาน
ผู้สมัคร

รายการตรวจ

1.รายการตรวจสุขภาพเพื่อ 1. ชื่อ-นามสกุล, อายุ, เพศ
ใช้ในการสมัครงาน
2. น้ำหนักตัว, ส่วนสูง, ความดัน, ชีพจร
3. ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น สายตา (ขวา, ซ้าย), ตาบอดสี (ปกติ, ไม่
ปกติ)
4. ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
5. ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกายโดยทั่วไป (พร้อมในการทำงาน)
6. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
7. ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด
8. ไม่เป็นโรคลมชัก โรคความดันโลหิต หรือโรคที่ทำให้มอี าการวูบและโรคที่
มีโอกาสทำให้หมดสติ
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วิธีการสมัครงาน
1. สามารถสมัครงาน Online โดย Download ใบสมัคร (ตาม Link ที่อยู่ด้านล่างรายละเอียด
การรับสมัครงาน บน Website “Pattaya Aviation”) หลังจากนั้นกรอกข้อมูล แล้ว Scan File
ใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานตาม“Checklist Form เอกสารประกอบการสมัคร
งาน” เป็นไฟล์ PDF โดยตั้งชื่อ Subject หรือชื่อเมล์เป็น “สมัครงาน (ตำแหน่ง.....ทำงานที่.....)
ชื่อ..... นามสกุล.....” แล้วส่งมาที่เมล์ recruitment@pattayaaviation.com;
หรือสามารถสมัครด้วยตัวเองได้ที่ บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด ท่าอากาศยานหาดใหญ่
เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ชั้น 2 ห้อง 225 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90115 ในวัน
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 – 12.00 และ 14.00 - 16.00 น.โดยผู้สมัครต้องมีเอกสารครบตามที่
ระบุไว้ใน Checklist Form เอกสารประกอบการสมัครงาน
******หากผู้สมัครมีเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ และทางคณะกรรมการสะดวกสัมภาษณ์งาน ณ
ตอนนั้น มีสิทธิ์ได้รับพิจารณาเข้าสัมภาษณ์งานทันที ******
******ในกรณีที่ผู้สมัครมาสมัครงานด้วยตัวเอง ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
โดยต้องไม่สวมใส่กางเกงยีนส์******
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หมายเหตุ
หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่
➢ 080 – 638 – 5127
(ช่วงเวลาติดต่อ : “จันทร์ - ศุกร์” ยกเว้นวันหยุด,
(เวลา 9.00 –16.00น.)
➢

อีเมล์ recruitment@pattayaaviation.com;

การเรียกสัมภาษณ์ และการประกาศผล
ทางบริษัทจะทำการส่งเมล์ และโทรแจ้งหากผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามที่ได้ระบุไว้
***ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ตรงตามทีก่ ำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณา***

ปิดรับสมัคร
จนกว่าบริษัทฯ จะได้ครบตามจำนวนที่ต้องการ

