Global Responders
Group, Inc.

AMER Office
PO Box 44400

Corporate Offices
1321 Upland Dr,
#1576

Abu Dhabi, UAE
+971 55 932 4300

Houston, TX
USA 77043
+1 937 546 5118

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.
interviews will be conducted in English.

Note:

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:

ตําแหน่ งงานทีเ่ ปิ ดรับ Security Supervisor (English & Thai speaker)
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รายละเอียด :
เราเป็ นบริษท
ั ดูแลลูกค้าด้าน โลจิสติกส์และการขนส่ง มีสาํ นักงานห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ เพียง 3 กิโลเมตร มีความ
ประสงค์เปิ ดรับสมัคร Security Supervisor ทีม
่ ีประสบการณ์ ดา้ นความปลอดภัย การบริหาร และการฝึ กอบรม ประจําเขต
บางนาโดยมีหน้าทีร่ ายงานโดยตรงไปยังผูอ
้ าํ นวยการฝ่ ายความปลอดภัยของบริษท
ั ฯ

รายละเอียดตําแหน่ ง
เงินเดือน :
ประเภทงาน :
ปฎิบตั งิ านทีจ่ งั หวัด :
การศึกษา :
ประสบการณ์ การทํางาน :
เพศ :
จํานวนรับ :

45,000 บาท
เต็มเวลา
กรุงเทพ (บางนา)
มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
้ ไป
2 ปี ขึน
ไม่จาํ กัดเพศ (มีบุคคลิกภาพดี)
1 อัตรา

Responsibilities (หน้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบ)
• ดูและและจัดการความปลอดภัยของจํานวน 10 ไซต์พร้อมกับ Security Director
• ติดต่อประสานงานกับ บริษท
ั รปภ.
• การตรวจสอบและสืบสวนเหตุการณ์ และรายงานต่อผูบ
้ งั คับบัญชา
้ กับพนักงานปฎิบตั ก
• ให้การสนับสนุน/ช่วยเหลือ/แนะนํา สถานการณ์ ฉุกเฉินทีอ่ าจเกิดขึน
ิ ารในพื้นที่
คุณสมบัต:ิ
• มีทกั ษะอ่านและเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็ นอย่างดี (การสัมภาษณ์ เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน
้ )
• มีความสามารถในการแปลภาษาไทยเป็ นอังกฤษและ อังกฤษเป็ นไทยได้เป็ นอย่างดี
• มีประสบการณ์ ดา้ นดูแล และจัดการรักษาความปลอดภัย
• ความสามารถในการรวบรวมกรั่นกรองและบันทึกข้อมูลจากแหล่งทีเ่ ชือ
่ ถือได้
• ปฏิบตั งิ านตามขัน
้ ตอนและคําแนะนําทีก
่ าํ หนดไว้
• มีแรงจูงใจในตนเอง ความคิดสร้างสรรค์/แก้ไขปัญหา และมีความสามารถในการทํางานอย่าง
อิสระด้วยตัวเอง
• สามารถตัดสินใจเกีย่ วกับลําดับความสําคัญของเหตุการณ์ บันทึกและรายงานต่อผูบ
้ งั คับบัญชา
• หากประสบการณ์ Security Supervisor จะได้รบั การพิจารณาเป็ นพิเศษ
ผูส
้ มัครทีส
่ นใจ:
ส่งประวัตยิ อ
่ ของพร้อมรายละเอียดการติดต่อและรูปถ่ายล่าสุดมายัง
E-mail: office@globalrespondersgroup.com (ส่งใบสมัครเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน
้ )
(หากท่านตรงตามเกณฑ์ทรี่ ะบุขา้ งต้น จะได้รบั การสัมภาษณ์ งานทันที)

