
 

สมาชิกสมาคมฯประเภทองค์กร เลขที่สมาชิก CM 2589 ต้องการรับสมัครพนักงานด้านโลจิสติกส์และต าแหน่งอ่ืนๆ          
หลายต าแหน่ง  องค์กรเป็นบริษัทจ ากัด มีสาขา 11 สาขาทั่วประเทศ ประเภทธุรกิจเป็น Logistics Service Provider (LSPs) 
และ Import-Export ระดับแนวหน้าของประเทศ 
 

 
 
 
Job Requirements and Qualifications:- 
 

เจ้าหน้าท่ีพฒันาธรุกิจ 2 อตัรา 
ลกัษณะงาน 

-   แสวงหา รวบรวม วเิคราะหข์อ้มลูทัง้ปัจจยัภายในและภายนอกและน าเสนอขอ้มลูอนัสอดคลอ้งกบัแผนการท างาน 
    ของฝ่ายและเป็น ประโยขน์ต่อการพฒันาธุรกจิของบรษิทั 
-   วเิคราะหค์วามตอ้งการของลกูคา้รวมถงึออกแบบการท างานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งใหต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้ 
    ภายใตต้น้ทุนทีแ่ขง่ขนัได ้
-   วเิคราะห ์จดัท าและน าเสนอผลการประเมนิผลตอบแทนโครงการและน าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการ 
    พจิารณาอนุมตักิารลงทุน 
-    เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างบรษิทักบัลกูคา้ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
-    งานอื่นๆตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

คุณสมบตั ิ

-  เพศชาย/หญงิ อายุ 25 – 35 ปี 

-  วุฒกิารศกึษาปรญิญาตร ีสาขาโลจสิตคิส,์วศิวกรรมขนสง่ หรอือื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

-  ประสบการณ์ในงานโลจสิตกิส ์1-3 ปี 

-  มคีวามสามารถในการใชภ้าษาองักฤษในระดบัด ี(ฟัง พดู อ่าน เขยีน) 
-  มคีวามกระตอืรอืรน้,บุคลกิภาพด ี

ท ำงำนประจ ำที ่บรษิทั อเีทอรน์ิตี้ แกรนด ์โลจสิตคิส ์จ ำกดั(มหำชน) ถนนบำงนำ-ตรำด กม.23  
 
เจ้าหน้าท่ีจป.วิชาชีพ      1  อตัรา 
ลกัษณะงาน 

ควบคุมดแูล และด าเนินงานความปลอดภยั ใหเ้ป็นไปตามระบบบรหิารความปลอดภยั เช่น การด าเนินการกบัอุบตัเิหตุ,  

การบรหิารความเสีย่ง, การรณรงคส์ง่เสรมิดา้นความปลอดภยั/จดัท าแผนงาน โครงการ กจิกรรม ต่าง ๆ ดา้นความ 

ปลอดภยั 

คุณสมบตั ิ

-  เพศชาย/หญงิ อายุ 25 – 35 ปี 

-  การศกึษาระดบัปรญิญาตรสีาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

-  มปีระสบการณ์ดา้นงานจป.วชิาชพี อย่างน้อย 1 ปี  
-  มคีวามรูเ้กีย่วกบัสารเคมอีนัตราย 

-  ความรูเ้กีย่วกบัการท างานดา้นขนสง่ (จะพจิารณาเป็นพเิศษ) 
-  มคีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมายความปลอดภยัพืน้ฐาน และกฏหมายอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

ท ำงำนประจ ำที ่บรษิทั แพนด ์กรุ๊ป โลจสิตคิส ์จ ำกดั ถนนวงัน้อย กม.58  
 

 



หวัหน้างานปฏิบติัการขนส่ง     1  อตัรา 
ลกัษณะงาน 

1.  จดัเตรยีมอนิวอยซก์ าหนดเสน้ทางการขนสง่สนิคา้กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั 

2.  ควบคุมดแูลตดิตามการปฏบิตังิานของพนกังานและบรษิทัขนสง่ใหถู้กตอ้งส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

3.  ควบคุมการค านวณค่าขนสง่รายได,้ ค่าใชจ้่าย ตรวจเชค็ใหถ้กูตอ้งและตดิตามการปฏบิตังิานของพนกังานและบรษิทั 

    ขนสง่ใหน้ าสง่ผูเ้กีย่วขอ้งตามเวลาทีก่ าหนด 

4.  ปฏบิตังิานตามทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมายใหส้ าเรจ็ตามเป้าหมาย 

5.  จดัอนิวอยซส์ง่สนิคา้, ก าหนดเสน้ทาง, ก าหนดผูจ้ดัสง่ มอบหมายใหก้บัพนกังานสง่สนิคา้ และบรษิทัขนสง่ 

6.  ตรวจเชค็เอกสารการค านวณค่าขนสง่สนิคา้รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายประจ าวนัและสรุปประจ าเดอืนใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ก่อน 

    สง่ต่อใหผู้เ้กีย่วขอ้ง 

7.  ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ตดัสนิแกไ้ขปัญหาหน้างานเบือ้งตน้และรายงานผูบ้งัคบับญัชาอย่าง 

     ถูกตอ้ง 

คุณสมบตั ิ

-  เพศชาย  / หญงิ อายุ 28ปี ขึน้ไป 

-  จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาการจดัการโลจสิตกิสห์รอืสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง 

-  สามารถอ่านและเขยีนภาษาองักฤษไดพ้อใช ้

-  รูเ้สน้ทางการเดนิรถกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั 

-  มปีระสบการณ์ตรงกบังานจะพจิารณาเป็นพเิศษ 

ท ำงำนประจ ำที ่บรษิทั ฮติำช ิทรำนสปอรต์ ซสิเตม็ (ประเทศไทย) จ ำกดั ถนนบำงนำ – ตรำด กม.18  
 

Sale (Forwarding)      1 Position 
Responsibilities 

-  Supporting of Assistant Manager. 
-  Assist of Cost Control of ocean Freight. 
-  Support business Development department to achieve the target of Sale and expand business. 
-  Quotation requirement from customer. 
-  Keep good communication with customers/operation team/oversea. 

Property    
-  Male or Female. 
-  Bachelor Degree in marketing, Logistics or related field. 
-  Freight Negotiation. 
-  Sales negotiation skill. 
-  Knowledge of Freight Forwarding, International trade and Logistics. 
ท ำงำนประจ ำที ่บรษิทั ฮติำช ิทรำนสปอรต์ ซสิเตม็ (ประเทศไทย) จ ำกดั ถนนบำงนำ – ตรำด กม.23  

 

Warehouse Manager      1 Position 
Responsibilities 

-  Company vision to achievement  



-  All Ware house Operation to meet KPI target 
-  Improvement Quality and Service of Ware house and Loading to meet customer expectation 
-  On time of Delivery Date 
-  Cost control for WH 
-  5S, Housekeeping, Disciplinary, Safety, Moral Support 
-  Problem Solving and Making Decision 
-  Follow up KPI (Key Performance indication) target 
-  Set up WI (Working Instruction) And Standard time 
-  Set up BCP (Business Continue Plan) 

Property  
-  Male or Female Age 35 years up 
-  Diploma on to equal plus experience 10 years 
-  Good English skill 
-  Good planning with controlling 
ท ำงำนประจ ำที ่บรษิทั ฮติำช ิทรำนสปอรต์ ซสิเตม็ (ประเทศไทย) จ ำกดั พระประแดง  

 

หวัหน้างานแรงงานสมัพนัธ์     1 อตัรา 
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

-   ดแูลและควบคมุกฏระเบยีบของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบักฏหมายแรงงาน 
-   จดัท าเอกสารด าเนินโทษหรอืหนงัสอืเตอืนแก่พนกังานทีก่ระท าความผดิ 
-   เขา้ร่วมสอบสวนพนกังานรว่มกบัหน่วยงานอื่นๆ 
-  ดแูลและจดักจิกรรมทัง้หมดของบรษิทั 
-   คอยตดิตามดแูลการท างานของสหภาพแรงงานและคณะกรรมการสวสัดกิาร 
-   รบัเรื่องรอ้งเรยีนต่างๆและหาทางแกไ้ขร่วมกบัหน่วยงาน 
-   ควบคุมดแูลสวสัดกิารชุดพนกังาน (สัง่ซือ้,แจกจ่าย,ควบคุม Stock) 
-   งานอื่นๆตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

คุณสมบตั ิ
-  เพศชายหญงิ อายุ 30 – 40 ปี 
-  ปรญิญาตรขีึน้ไป สาขาการนติศิาสตร,์รฐัศาสตร ์หรอืสาขาอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
-  ประสบการณ์การท างาน 2 ปีขึน้ไป 
-  มคีวามรูพ้ืน้ฐานดา้นภาษาองักฤษเบือ้งตน้ 
-  มคีวามรูก้ฏหมายแรงงานเบือ้งตน้ 
ท ำงำนประจ ำที ่บรษิทั ฮติำช ิทรำนสปอรต์ ซสิเตม็ (ประเทศไทย) จ ำกดั ถนนบำงนำ – ตรำด กม.23  

 

Admin Supervisor      1 Position 
Responsibilities 

-  To support GA Manager of GA jobs function. 
-   In-charge and Manage team for Truck registration matters. 
-   To Manage and monitor team for annual tax payment. 



-   Keep record and update Section KPIs., WI, Procedure. 
-   Others as assign by Manager 

Property 
-  Bachelor Degree in any field. 
-  At least 2 year experience on GA / Admin jobs function. 
-  Able to communicate in English. 
-  Knowledge on Property, Sign Tax, Car Registration would be an advantage. 
  Experience on GA/Admin Jobs function Manufacturing or service. 
ท ำงำนประจ ำที ่บรษิทั ฮติำช ิทรำนสปอรต์ ซสิเตม็ (ประเทศไทย) จ ำกดั ถนนบำงนำ – ตรำด กม.23   

 

Manager-Business Development    1 Position 
Responsibilities 
Sales development of new customers and existing customer Managing staff in order to achieve the 
budget. 
Property 

- Bachelor Degree or higher in logistics in related field. 
-  English skill (TOEIC 500) 
-  More than 10 years at the logistics company or forwarding business field. 
-  Same skill of the experience. 
-  Good analytical and problem and solving problem. 
-  Leadership for the developing the customer and staff education. 
-  Have Knowledge of international trade, freight forwarding. 
-  Have Knowledge of export control and compliance. 
ท ำงำนประจ ำที ่บรษิทั ฮติำช ิทรำนสปอรต์ ซสิเตม็ (ประเทศไทย) จ ำกดั ถนนบำงนำ – ตรำด กม.23   
 

สมาชกิสมาคมฯที่มีความสนใจสามารถส่งประวัติการท างาน (Resume) มาที่ info@tlaps.or.th โดยด่วน 

 

mailto:info@tlaps.or.th

