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Current Opening: Security Supervisor (English & Thai speaker) posting for Bangkok, Thailand 
 

This role is for interview in the next week and requires immediate start. 
 

Job Summary:    
A well-established Logistics & Transport company requires a Security Supervisor in the BANGNA 
area within 3km of Suvarnabhumi airport.  The Security Supervisor will have a regional role in 
corporate security management and will directly report to the Company Security Director.  
Candidates with Security Supervisor, security or security related experience are preferrable; there will 
be the opportunity of considerable career development and training under the direction of the 
Security Director. 
 
Responsibilities Include: 

 
 Managing security of 10 sites with Security Director. 
 Liaising with security guard companies. 
 Incident/cases investigation. 
 Support emergency situations that may arise with the employees in the location. 

 

Candidates must be experienced in fire safety and demonstrate ability to managing wardens and office 
fire safety, as well as, demonstrate the ability to perform risk assessments and create required reports. 

 
Job Type: Permanent/Full-time 

 
Salary: Up to 45K THB per month, based on qualifications. 
 
Language Requirements: Fluent – both read and write – in Thai and English languages.        Note: 
interviews will be conducted in English. 

 
Qualifications: 

 Must be self-motivated and ability to work independently and without supervision. 
 Work in accordance with established procedures and instructions. 
 Ability to collect, filter and record information from reliable sources. 
 Capable of translating procedures: Thai to English and English to Thai. 
 Security or security related experience; experience in role of Security Supervisor will be 

considered favourably. 
 Decide on importance of incidents, record and escalate where appropriate, under direction of 

security Director. 
 
 

Interested Applicants:    
Please email your CV with contact details and recent photograph to 
Office@globalrespondersgroup.com: 

 
 

ตาํแหน่งงานทีเ่ปิดรบั  Security Supervisor (English & Thai speaker) 
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รายละเอยีด : 

เราเป็นบรษิทัดแูลลูกคา้ดา้น โลจสิตกิส์และการขนสง่ มีสาํนกังานหา่งจากสนามบนิสวุรรณภูม ิเพยีง  3 กโิลเมตร มีความ
ประสงคเ์ปิดรบัสมคัร Security Supervisor ทีม่ีประสบการณ์ดา้นความปลอดภยั การบรหิาร และการฝึกอบรม ประจาํเขต
บางนาโดยมีหน้าทีร่ายงานโดยตรงไปยงัผูอ้าํนวยการฝ่ายความปลอดภยัของบรษิทัฯ 

 

รายละเอยีดตาํแหน่ง  

เงนิเดอืน :    45,000 บาท  
ประเภทงาน :    เต็มเวลา  
ปฎบิตังิานทีจ่งัหวดั :   กรุงเทพ (บางนา) 
การศกึษา :    มีความสามารถดา้นภาษาองักฤษ 
ประสบการณ์การทาํงาน :   2 ปีขึน้ไป 
เพศ :     ไมจ่าํกดัเพศ (มบีุคคลกิภาพด)ี  
จาํนวนรบั :    1 อตัรา 
 

Responsibilities (หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ)  

• ดแูละและจดัการความปลอดภยัของจาํนวน 10 ไซต์พรอ้มกบั Security Director 
• ตดิตอ่ประสานงานกบั บรษิทั รปภ. 
• การตรวจสอบและสบืสวนเหตกุารณ์และรายงานตอ่ผูบ้งัคบับญัชา 
• ใหก้ารสนบัสนุน/ชว่ยเหลือ/แนะนํา สถานการณ์ฉุกเฉินทีอ่าจเกดิขึน้กบัพนกังานปฎบิตักิารในพ้ืนที ่
 

คณุสมบตั:ิ 

• มีทกัษะอา่นและเขยีนภาษาไทยและภาษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่งด ี(การสมัภาษณ์เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
• มีความสามารถในการแปลภาษาไทยเป็นองักฤษและ องักฤษเป็นไทยไดเ้ป็นอยา่งด ี
• มีประสบการณ์ดา้นดแูล และจดัการรกัษาความปลอดภยั 
• ความสามารถในการรวบรวมกร ั่นกรองและบนัทกึขอ้มูลจากแหลง่ทีเ่ชือ่ถอืได ้
• ปฏบิตังิานตามข ัน้ตอนและคาํแนะนําทีก่าํหนดไว ้
• มีแรงจูงใจในตนเอง ความคดิสรา้งสรรค/์แกไ้ขปญัหา และมีความสามารถในการทาํงานอยา่ง 
   อสิระดว้ยตวัเอง 
• สามารถตดัสนิใจเกีย่วกบัลาํดบัความสาํคญัของเหตกุารณ์ บนัทกึและรายงานตอ่ผูบ้งัคบับญัชา 
• หากประสบการณ์ Security Supervisor จะไดร้บัการพจิารณาเป็นพเิศษ 
 

ผูส้มคัรทีส่นใจ:  

สง่ประวตัยิอ่ของพรอ้มรายละเอยีดการตดิตอ่และรูปถา่ยลา่สดุมายงั   
E-mail:     office@globalrespondersgroup.com  (สง่ใบสมคัรเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
(หากทา่นตรงตามเกณฑ์ทีร่ะบุขา้งตน้ จะไดร้บัการสมัภาษณ์งานทนัท)ี 


