
ล ำดับ ต ำแหน่งงำน เพศ จ ำนวน อำยุ วฒิุ ค่ำจ้ำง เงือ่นไข/สวสัดิกำร สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง ประเภทกจิกำร

1 พนกังานจดัเรียงสินคา้ ช/ญ 5 18 ปีข้ึนไป ม.3ข้ึนไป 315 มีประสบการณ์พิจารนาเป็นพิเศษ บมจ.สยามแม็คโคร สาขาบึงกาฬ คา้ส่ง

2 หวัหนา้แผนกอาหารสด ช/ญ 1 25-30 ปี ปวส.ข้ึนไป 15,000 680 ม.7 ต.วิศิษฐ์ 042-492600

อ.เมือง จ.บึงกาฬ
3 เจา้หนา้ท่ีบญัชี ญ 2 22-40ปี ปวส.ข้ึนไป ตามตกลง ค่าเบ้ียขยนั บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ บึงกาฬ จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 328 ม.10 ต.บึงกาฬ 093-3230647
ประกนัอุบติัเหตุ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
ประกนัสงัคม

โบนสัรายไดอ่ื้นๆ
4 ผูช่้วยทนัตแพทย์ ญ 2 ป.ตรี ตามตกลง ประกนัสงัคม ด๊อกเตอร์ ฟ.ฟัน คลีนิกทนัตกรรม
5 ครูพ่ีเล้ียง ญ 1 ป.ตรี ตามตกลง ชุดยนิูฟอร์ม 064-0895996

6 พนกังานทัว่ไปฝ่ายผลิต ช/ญ 50 - ม.3 ข้ึนไป 315 โอที เซาทแ์ลนด์รีซอร์ซ ผลิตยาง
7 ขบัรถโฟลค์ลิฟ ชาย 5 18ปีข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป ตามตกลง ประกนัสงัคม 081-8978867
8 พยาบาลวิชาชีพ ญ 1 25ปีข้ึนไป ป.ตรี 23,000 ท่ีพกัฟรี
9 ช่างไฟฟ้า ช 1 - ปวส.ข้ึนไป ตามตกลง ชุดยนิูฟอร์ม โตโยตา้ บึงกาฬ

ประกนัสงัคม 042-491800
ผ่านการฝึกอบรบไฟฟ้า

10 พนกังานตรวจสอบสินเช่ือ ช 2 23ปีข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 16,500 มีโฮที ไมดา้แอสเซ็ท จ ากดั(มหาชน) เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
11 พนกังานเก็บเงิน ช 2 21ปีข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 12,000 มีค่าเบ้ียเล้ียง 277/5-6 ม.14 089-8435265
12 ตวัแทนขาย ช/ญ ไม่จ  ากดั 18ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดั ตามตกลง ประกนัสงัคม ต.เซกา อ.เซกา

จ.บึงกาฬ
13 กุ๊ก ไทย-จีน ช/ญ 1 20ปีข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 17,000 ตามเง่ือนไขบริษทั บี เค เพลส แอนด์ รีสอทร์ โรงแรม
14 พนกังานตอ้นรับ ญ 3 ม.6 ข้ึนไป 315 ประกนัสงัคม
15 แม่บา้นทัว่ไป ญ 2 ไม่จ  ากดั 315
16 พนกังานเสริฟ ช/ญ 2 20ปีข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 315
17 คนลา้งจาน ช/ญ 2 20ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดั 315
18 พนกังานบญัชี ญ 1 ไม่จ  ากดั ป.ตรี 15,000/ด ประกนัสงัคม บริษทั บึงกาฬการคา้และขนส่ง 083-3435762

บญัชี 185 ม.4 ต.ชยัพร 095-6708374
อ.เมือง จ.บึงกาฬ

19 เจา้หนา้ท่ีการตลาด ช/ญ 3 25 ปีข้ึนไป ป.ตรี รายไดข้ึ้นกบั มีรถยนตส่์วนตวั ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั 042-714625
(สินเช่ือบุคคล,บา้น,รถยนต)์ ผลงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20 การตลาด ญ 1 ป.ตรี 315/ว ประกนัสงัคม ศิริอมัพร -
21 ช่างช่วงล่าง ช 1 ปวช./ม.6 315/ว ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ
22 แม่บา้น-บญัชี ญ 1 ม.3/ม.6 315/ว 085-0056479
23 ขบัรถส่งของ ช 3 ไม่จ  ากดั 335/ว

24 พนกังานขายนมเปร้ียว ไม่จ  ากดั ไม่จ  ากดั 20ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดั 15,000 + ประกนัชีวิต ศูนยดี์ไลท ์จงัหวดับึงกาฬ
35/ว โบนสั , ชุดยนิูฟอร์ม 082-2751428/0930593330

25 พนกังานขาย ช/ญ ไม่จ  ากดั 20ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดั ตามตกลง โอที พรเจริญ กรุ๊ป 087-0464663
เบ้ียขยนั 244ม.10

ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ
26 พนกังานบญัชี ช/ญ ไม่จ  ากดั ไม่จ  ากดั ไม่จ  ากดั ตามตกลง มีประสบการณ์ดา้นบญัชี สหพชั โอ เอ 098-2463495

ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง

ท่ีมาส านกังานจดัหางานจงัหวดับึงกาฬ 042-490854

ต าแหน่งงานวา่งประจ าเดือน เมษายน 2562
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27 พนกังานขนส่ง-ขบัรถ ช 1 ไม่จ  ากดั 315/ว ประกนัสงัคม โรงงานหลงัคาเหล็ก เจบี 007 หลงัคาเหล็ก
28 แม่บา้น ญ 1 ไม่จ  ากดั 315/ว 061-0204321

29 พนกังานเสริฟ ช/ญ 2 20ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดั ตามตกลง ประกนัสงัคม ร้านอาหาร แม่ละมูล ร้านอาหาร
ห้องพกั 728ม.7 ต.วิศิษฐ์ 081-0913343

อาหร เชา้-เยน็ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 042-086434

30 พนกังานฝ่ายผลิต ช/ญ 10 ไม่จ  ากดั ป.6- ม.6 315 ค่ากะ ค่าโอที บริษทั รับเบอร์แลนด์โปรดกัส์ จ  ากดั ผลิตยางพาราแท่ง
31 หวัหนา้แผนกบอยเลอร์ ช 1 20-40 ม.3ข้ึนไป 315 ชุดเคร่ืองแบบพนกังาน 338 ม.2 ต.โนนสมบูรณ์
32 ช่างไฟฟ้า ช 1 20-40 ปวช ปวส 335 ค่าเบ้ียขยนั ค่างานหนกั อ.เมือง จ.บึงกาฬ
33 ช่างซ่อมบ ารุง ช 1 ไม่จ  ากดั ปวช ปวส 335 ประกนัสงัคม 042-490892 ต่อ 3

กองทุนทดแทน
34 พนกังานขบัรถคีบไม้ ช 1 - ม.6 ข้ึนไป 350/ว ตามเง่ือนไขบริษทั ฮวงเก้ิงวุด๊(ประเทศไทย)จ ากดั 098-2340352

ประกนัสงัคม ต.โนนสมบูรณ์
โอที อ.เมือง จ.บึงกาฬ

35 พนกังานส่งอาหาร ช 10 18-30ปี ม.3 ข้ึนไป 40/ชัว่โมง บุคลิกภาพดี ยิม้แยม้ เดอะพิซซ่า คอมปะนี บึงกาฬ บริการอาหาร
36 พนกังานในครัว ช/ญ 10 18-30ปี ม.3 ข้ึนไป 40/ชัว่โมง ท างานเป็นกะได้ 065-4046221 เคร่ืองด่ืม
37 พนกังานบริการลูกคา้ ช/ญ 10 18-25ปี ม.3 ข้ึนไป 40/ชัว่โมง *เทรนงานหนองคาย*

38 จป.วิชาชีพ ช/ญ 1 25 ปีข้ึนไป ป.ตรี ตามตกลง ตามเง่ือนไขบริษทั บริษทั ไทยฮั้วยางพารา จ  ากดั ยางอดัแท่ง
39 QA ช 2 25 ปีข้ึนไป ป.ตรี ตามตกลง ประกนัสงัคม 195 ม.5 ต.โนนสมบูรณ์ 042-490948
40 ช่างสแปร์ ช 1 20 ปีข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป 315 อ.เมือง จ.บึงกาฬ 081-9403782

41 พนกังานขาย ช/ญ 4 22-30ปี ปวชข้ึนไป ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจราณาเป็นพิเศษ บึงกาฬฮอนดา้ ออโต้ ศูนยร์ถยนต์
42 เจา้หนา้ท่ีรับรถ ช 3 22-30ปี ปวช.ข้ึนไป ตามตกลง มีใจรักงานบริการ 299ม.10 ต.บึงกาฬ 042-491999
43 เจา้หนา้ท่ีการเงิน ญ 1 ปวส.ข้ึนไป ตามตกลง ชุดยนิูฟอร์ม อ.เมือง จ.บึงกาฬ 084-5995552
44 ลูกคา้สมัพนัธ์ ญ 1 ปวส.ข้ึนไป ตามตกลง ประกนัสงัคม

45 แม่บา้น ญ 2 ไม่จ  ากดั ตามตกลง
46 รปภ (ด่วน) ช 3 ไม่จ  ากดั ตามตกลง
47 พนกังานลา้งรถ ช 1 ไม่จ  ากดั ตามตกลง
48 เจา้หนา้ท่ีอะไหล่ ช 1 ปวช.ข้ึนไป ตามตกลง
49 ช่างบริการ ช 3 ปวช.ข้ึนไป ตามตกลง
50 แคชเชียร์ ญ 2 ไม่จ  ากดั ปวช-ปวส 11,000บาท ประกนัสงัคม เทสโกโ้ลตสั สาขาบึงกาฬ

อ.เมือง จ.บึงกาฬ
51 เจา้หนา้ท่ีบริหารเงินขาย ช/ญ 2 - ป.ตรี ตามตกลง ประกนัสงัคม เงินติดลอ้ สินเช่ือ
52 ผูจ้ดัการ สาขา ช/ญ 1 - ป.ตรี ตามตกลง 063-1976421

53 เซล ประจ าจงัหวดับึงกาฬ ช/ญ 3 25 ปีข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป 9,500 /ด ประกนัสงัคม บริษทั ว.ส่ือสาร จ ากดั อุปกรณ์ส่ือสาร
โบนสั+เท่ียวประจ าปี 085-6084487

042-327553
54 พนกังานขาย ชาย 1 21 ปีข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 10,000/ด มีค่าคอมมิชชัน่ หจก.โชคพิมพภ์ากร ขนมเลย์

มีใบอนุญาตขบัข่ี 042-931109

55 ช่างติดตั้งอินเตอร์เน็ตทรู ชาย 1 25ปีข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป 305/ว ร้าน เลมอนพลาซ่า ห้างสรรพสินคา้
56 พนกังานเติมสินคา้ ชาย 1 20ปีข้ึนไป ม.3ข้ึนไป 305/ว ต.โซ่ อ.โซ่พิสยั จ.บึงกาฬ

081-5443057

ท่ีมาส านกังานจดัหางานจงัหวดับึงกาฬ 042-490854
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