
Development Supervisor “KM92 Project” Khao Sok 

 
Our Jungle Resorts - Khao Sok, Thailand  

Our Jungle Resorts in Khao Sok is looking for a local Thai Development Supervisor with 
strong connections in the Khao Sok and Ban Sapanh Tao areas to support us in 
planning and implementing a new Eco Resort project.  
The candidate will need to communicate effectively between local onsite staff, outside 
Thai and foreign consultants and contractors. As well as oversee and verify quality 
implementation of all gardening, landscaping and construction matters.  

The candidate is required to be based in Khao Sok or immediate surroundings, and needs 
to be able to work independently with the onsite team. Additional assignments will include 
gathering and communicating information, general progress reporting as well as 
supporting the local team through procurement trips to Ban Takhun, Surat Thani and 
Takupa. 

 
Required Skills and Competencies 

• Based in or around Khao Sok 

• Driving Licence, (own transport required either car or motorbike) 

• Thai local, with English language skills 

• Interest and/or experience in Gardening, Landscaping and general Construction. 

• Diligent communicator to bridge the gap between all involved parties 

Job Responsibilities 

• Hire and supervise local onsite team 

• Communicate between Architects, Consultants and Local Contractors 

• Ensure quality implementation of plans throughout the project development 

• Consistent reporting on project progress to respond to upcoming problems early 
and effectively 

• Compensation depends on experience. 
 

Interested candidates may send your resume together with an introduction email to 
manager@ourjunglekhaosok.com  

Only shortlisted candidates will be contacted.  

 

 

manager@ourjunglekhaosok.com 


หัวหน้าพัฒนาโครงการรสีอรท์ ที่ กม.92 
รสีอรท์แห่งใหม่ในเครอืของเรา ตัง้อยู่ที่เขาสก กม.92 ก าลังมองหา หัวหน้าพัฒนาโครงการฯ 
ซ่ึงมีสัมพันธภาพและรูจั้กคนในพ้ืนที่ ทีเ่ขาสกและบา้นสะพานเต่าเป็นอย่างดี 
เพ่ือช่วยในการวางแผนและด าเนินพัฒนาโครงการฯ ให้แล้วเสรจ็อย่างสมบูรณ์ที่สุด 

รายละเอียด / ลักษณะของงาน  

ต้องติดต่อและประสานงาน ระหวา่งเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ 
ที่ปรกึษาและผู้รบัเหมาจากภายนอกทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ 
โดยใช้ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี  ตลอดจนควบคุม 
ดูแลและตรวจสอบการด าเนินงานด้านการจัดสวนและการก่อสรา้งอย่างมีคุณภาพ  

ต้องประจ าอยู่ในเขาสกหรอืบรเิวณใกล้เคียง 
และต้องสามารถท างานได้อย่างอสิระกบัทมีงานในพ้ืนที่ 
งานเพิม่เติมจะรวมถึงการรวบรวมและสื่อสารข้อมูล การรายงานความคืบหน้าทัว่ไป 
ตลอดจนการสนับสนนุทีมงานในพ้ืนที ่ และงานจัดซ้ือจัดจ้าง (การหาซ้ือสิ่งของ เชน่ต้นไม้ 
วสัดุหรอือุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในโครงการ ใน อ.บ้านตาขุน ในสุราษฎรธ์านี หรอื ใน อ.ตะกัว่ป่า 
เป็นต้น) 

คุณสมบัติและทักษะที่จ าเป็น 
▪ คนไทย เพศชายหรอืหญิง อายุ 27 ปีข้ึนไป 
▪ อยู่ในหรอืรอบๆ เขาสก 
▪ ขับรถได้ มีใบขับข่ี 

(ถ้ามีพาหนะส่วนตวัจะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
▪ ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้เป็นอย่างดี 
มีความสนใจและ/หรอืประสบการณ์ด้านการจัดสว
น และการก่อสรา้งทัว่ไป 

▪ ชอบการท างานลักษณะเป็นตัวกลางติดต่อและประ
สานงานกับหลายๆ 
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมปีระสทิธผิล   

หน้าที่รบัผิดชอบ 
▪ จ้างและดแูลทีมงานในพื้นที ่
▪ ติดต่อประสานงานระหวา่งสถาปนิก ทีป่รกึษา 
และผู้รบัเหมาในพื้นที ่

▪ ด าเนินการตามแผนอย่างมีคุณภาพตลอดการพัฒนาโค
รงการ 

▪ การรายงานความคืบหน้าของโครงการอย่างสม ่าเสมอเ
พ่ือตอบสนองต่อปัญหาที่จะเกิดข้ึนตัง้แต่เน่ินๆ 
และมีประสทิธภิาพ 

 
ค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ 

ผู้สนใจสามารถส่งประวติัพรอ้มอีเมลแนะน าตัวมาที่ manager@ourjunglekhaosok.com 

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเท่าน้ันที่จะได้รบัการติดต่อ 

manager@ourjunglekhaosok.com

