THE SURIN
PHUKET

VACANT POSITIONS (MAY 2016)
The Surin Phuket is a luxury beach resort located on Pansea Beach, offers a sophisticated Thai experience,
providing guests with individual cottages and suites with unmatched tranquility positioned next to the beach. The
Surin Phuket is a joint venture company between YTL Hotels and Aman Resorts and also is a member of Design
Hotels, recognized globally for their independent boutique hotels.
We offer a competitive salary, generous benefit packages which included guarantee service charge, allowance of
meals, transportation from Phuket town to resort, health and life insurance benefits, well-tailored uniforms, job
training and rewarding programs, career development schemes and much more.
The Surin Phuket is now seeking enthusiastic, dynamic team members and qualified candidates to join our team.
If you are interested to become a part of us, you are invited to apply in person or send application with full
resume indicating qualifications and experience, transcript, expected salary and recent photo to
jobs@thesurinphuket.com

PERMANENT POSITIONS:
1. Chef De Parties (Western, International & Asian Food)
2. Carpenter Supervisor

CASUAL POSITIONS:
1. Room Attendant

REMARK:

-

All positions reserved for Thai nationality only
Casual Staff is entitled to receive service charges & Public Holidays

STUDENT TRAINEE

Front Office, Housekeeping, Food & Beverage, Kitchen, Engineering,
Accounting

The Surin Phuket
Human Resources Department
118 Moo 3, Choengtalay, Talang District, Phuket 83110
Telephone: 076-316 400
Website: http://www.thesurinphuket.com
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ตำแหน่งงำนว่ำง (พฤษภำคม 2559)
โรงแรม สุรน
ิ ทร์ ภูเก็ต เป็นโรงแรมระด ับห้ำดำว ให้บริกำรลูกค้ำแบบครบวงจร มีกำรบริหำรจ ัดกำร
ี และ Aman Resorts หนึง่ ในผูน
และดำเนินงำนโดย YTL Hotels ประเทศมำเลเซย
้ ำทำงด้ำน
โรงแรม
โรงแรมฯ ตงอยู
ั้
บ
่ ริเวณชำยหำดพ ันทรี ทำงฝั่งตะว ันตกของเกำะภูเก็ต กำล ังเปิ ดร ับสม ัครพน ักงำน
ึ ษำฝึ กงำน หำกคุณมีควำมกระตือรือร้น ขย ัน และ
ประจำและชว่ ั ครำวหลำยตำแหน่ง ร ับสม ัครน ักศก
ิ ะ
ต้องกำรเป็นสว่ นหนึง่ ของทีมงำนทีม
่ ป
ี ระสบกำรณ์ดำ้ นกำรบริกำรทีเ่ ป็นเยีย
่ ม มำร่วมงำนก ับเรำสค
ิ ธิประโยชน์และสว ัสดิกำรทีท
สท
่ ำ
่ นจะได้ร ับเมือ
่ ร่วมงำนก ับเรำ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ี
มั่นคงด ้วยผลตอบแทน เงินค่าบริการพิเศษประจาเดือน และเงินกองทุนสารองเลีย
้ งชพ
วันหยุดพักผ่อนประจาปี และวันหยุดนักขัตฤกษ์
สะดวกสบาย บริการฟรี รถรับ-สง่ พนักงาน เครือ
่ งแบบพนั กงาน และอาหาร
มั่นใจ กับประกันชวี ต
ิ กับประกันสุขภาพ บริการตรวจสุขภาพประจาปี ฟรี อุน
่ ใจ กับสวัสดิการ
ประกันสงั คม
ิ ธิพเิ ศษ สว่ นลดค่าอาหารและเครือ
สท
่ งดืม
่ อัตราห ้องพักราคาพนั กงานทุกโรงแรมในเครือ YTL ทั่ว
โลก
สนุกกับกิจกรรมสร ้างสรรค์มากมายเพือ
่ พนักงาน
่ วามสาเร็จกับการฝึ กอบรมต่างๆตามหลักสูตรขององค์กร
พัฒนาสูค
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษระหว่างปี
ึ ษาฝึ กงาน
ค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับนั กศก
เงินค่าบริการสาหรับพนักงานชวั่ คราว
พน ักงำนประจำ
1. Chef De Parties (Western, International & Asian Food)
2. Carpenter Supervisor

พน ักงำนชว่ ั ครำว
1. Room Attendant

ึ ษำฝึ กงำนแผนกต่ำงๆจำนวนมำก เชน
่ Front Office, Housekeeping, Food &
น ักศก
Beverage, Kitchen, Engineering
กรุณาสง่ ประวัตแ
ิ ละภาพถ่ายปั จจุบันมาที่ jobs@thesurinphuket.com หรือติดต่อโดยตรงได ้ทีฝ
่ ่ าย
ทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 076-316400
Website: http://www.thesurinphuket.com

