Required
Urgent
WE ARE HIRING

Load Control Supervisor
ประจำที่ทาอากาศยาน

นานาชาติสุวรรณภูมิ

รับสมัครพนักงานหลายตำแหนง จำนวนมาก
ไมจำเปนตองมีประสบการณ

ตำแหนงที่รับสมัคร :
• Load Control Supervisor

Contact :

Recruitment@pattayaaviation.com
02 288 0826, 095 813 7480

www.pattayaaviation.com

Urgent Required
Load Control Supervisor

คุณสมบัติ

รูปแบบ : งานประจำ

หนาที่ความรับผิดชอบ : ตรวจสอบใหแนใจวามีขอมูลที่จำเปน เอกสาร
ประกอบ แบบฟอรม ณ จ�ดใชงาน ส�่อสารกับหนวยงานภายในอื่น ๆ เพ�่อ
ใหการดำเนินงานทั้งหมดเปนไปอยางราบร�่นและมีประส�ทธิภาพ รายงาน
เหตุการณ / อุบัติเหตุทั้งหมด ตรวจสอบสาเหตุและดำเนินการแก ไข และ
ปองกันเพ�่อกำจัดการเกิดซ้ำประสานงานกิจกรรมควบคุมระวางบรรทุก
เพ�่อใหแนใจวาเคร�่องบินจะปฏิบัติงานไดตามกำหนดเวลา รายงานความ
เส�ยหายหร�อความผิดปกติใด ๆ ใหกับผูจัดการผลัดสวนควบคุมระวาง
บรรทุกเพ�่อสอบสวนทันที การวางแผนและการบันทึกเพ�่อจัดทำรายงาน
การเร�่องการเปล�่ยนแปลงน้ำหนักที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
เวลาทำงาน : สามารถทำงานเปนกะได
เพศ : ชาย,หญิง
อายุ : 21 - 45 ปข�้นไป
ระดับการศึกษา : ปร�ญญาตร� ข�้นไป (สาขาที่เกี่ยวของ)
ประสบการณ : หากมีประสบการณ ในการทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
การบินจะพ�จารณาเปนพ�เศษ / ยินดีรับนักศึกษาจบใหม

คุณสมบัติเพ��มเติม :
•
•
•
•
•

เพศชายผานการเกณฑทหารแลว
สามารถใชงานโปรแกรม MS Office ในการจัดทำเอกสารได
มีความเปนผูนำและแกป�ญหาเฉพาะหนาไดดี
สามารถควบคุมและดูแลพนักงานในดานการปฏิบัติงาน
มีความรูดานภาษาอังกฤษ และมีทักษะในการพ�ด ฟ�ง อาน
เข�ยน ไดเปนอยางดี
• มีผลคะแนน TOEIC
• มีทัศนคติที่ดี, ซื่อสัตย, ขยัน, อดทน
• สามารถทำงานภายใตแรงกดดันได
• สามารถทำงานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี

สวัสดิการ :
•
•
•
•
•
•

คาครองชีพ
คาทำงานลวงเวลา ( OT )
คาเบี้ยขยัน
ตรวจสุขภาพประจำป
คายานพาหนะ
ประกันสังคม

สนใจติดตอไดที่ :

Recruitment@pattayaaviation.com
02 288 0826, 095 813 7480

www.pattayaaviation.com

Urgent Required
รายละเอียดการกรอกขอมูลสมัครงาน :
• สามารถสงขอมูลใบสมัครไดจนถึง วันที่ 17 มกราคม 2565
• กรอกขอมูลการสมัครงานผานระบบออนไลน ไดที่ QR Code หร�อ ล��งคดานลาง
และแนบเอกสารพรอมใบสมัคร E-mail : recruitment@pattayaaviation.com
• ขอใหผูสมัครกรอกขอมูลใหครบถวนและยื่นเอกสารตามรายการที่แจงเพ�่อประโยชน
ของผูสมัครและเพ�่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

รายละเอียดการนัดสัมภาษณ :
• หลังจากกรอกขอมูลสมัครออนไลนเร�ยบรอยแลว เจาหนาที่จะทำการติดตอโทรนัดสัมภาษณ โดยกำหนดการนัดสัมภาษณ
และยื่นเอกสารการสมัครงานฉบับจร�ง วันที่ 20, 21 มกราคม 2565 เวลา ชวงเชา 08.30 - 12.00 น. และชวงบาย 13.00 - 15.30 น.
• สถานที่สัมภาษณ มหาว�ทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ณ โถงหนาอาคาร16 ว�ทยาลัยการพัฒนาปฏิบัติงาน และฝกอบรมดานการบิน (CADT)
• ผูสมัครจะตองทำการตรวจ Antigen Test kit (ATK) หร�อ Polymerase chain reaction (PCR)
มาแลวอยางนอยลวงหนา 72 ชั่วโมง
• ในกรณีผูสมัครที่มีความประสงค ใหบร�ษัทดำเนินการตรวจให จะมีคาใชจายทานละ 100 บาท
(จะตองเดินทางมาถึงกอน เวลานัดเขาสัมภาษณ 45 นาที)
• ประกาศผลการสัมภาษณทางเว็บไซต ภายในวันที่ 24 มกราคม 2565 และรายงานตัวภายในวันที่ 25 มกราคม 2565
เวลา 9.00 น - 12.00 น.

https://forms.gle/RTvPQDsgEDotMz3u9

สนใจติดตอไดที่ :

Recruitment@pattayaaviation.com
02 288 0826, 095 813 7480

www.pattayaaviation.com

Pattaya Aviation

Checklist Form เอกสารประกอบการสมัครงาน








ใบสมัครงาน (Job Application Form)
Resume ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (ลงชื่อ – นามสกุลหลังรูปถ่าย)
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาหลักฐานการศึกษา
สำเนาใบผ่านทหาร หรือหลักฐานได้รับการยกเว้น

(  สด 8,




 สด 43,

จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 6 รูป
จำนวน 4 ชุด
จำนวน 4 ชุด
จำนวน 2 ชุด
(เพศชาย)

 สด 46 )

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

จำนวน 2 ชุด
จำนวน 4 ชุด
จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ
1. กรุณากรอกข้อมูลและรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาน้ำเงินในเอกสารทุกฉบับ
2. สำหรับเอกสารตรวจประวัติอาชญากรรม อนุญาตให้ตรวจภายหลังได้ และต้องไม่พบ
ประวัติคดีผิดกฎหมาย
3. สำหรับเอกสารใบรับรองแพทย์อนุญาตให้ตรวจภายหลังได้ และต้องพบว่าร่างกายแข็งแรง
สามารถปฏิบัติงานได้ ตามแบบฟอร์ม (รายการตรวจสุขภาพเพื่อใช้ในการสมัครงาน)
ด้านล่าง
***ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเอกสารที่ทางผู้สมัครสมัครงานเข้ามาในทุกกรณี***

