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

1 ดูแลผูสู้งอายุ ญ 1 30-55 - 305 บา้นพกัฟรี นางแวน่แกว้  สวงดุก -

14 ม. 14 ต.ปากคาด

อ.ปากคาด จ.ปากคาด

2 เชฟอาหาร ช/ญ 1 - ไม่จ  ากดั 305 มีประสบการจะพิจารณาเป็นพิเศษ ร้านยนืย ัง่ ย ัง่ยนื ร้านอาหาร

415 ม.4 ต.พรเจริญ

อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

3 พนกังานฝ่ายผลิต ช/ญ 30 ไม่จ  ากดั ป.6- ม.6 300-400 ค่ากะ ค่าโอที บริษทั รับเบอร์แลนด์โปรดกัส์ จ  ากดั ผลิตยางพาราแท่ง

4 พนกังานQC ช/ญ 5 20-40 ม.3ข้ึนไป 300-400 ชุดเคร่ืองแบบพนกังาน 338 ม.2 ต.โนนสมบูรณ์

5 พนกังานขบัรถโฟลคลิ์พต ์/รถตกั/รถ 6ลอ้ ช 5 ไม่จ  ากดั ป.6- ม.6 300-400 ค่าเบ้ียขยนั ค่างานหนกั อ.เมือง จ.บึงกาฬ

6 ช่างไฟฟ้า ช่างยนต ์ช่างกลึง(ด่วน) ช 10 ไม่จ  ากดั ปวช ปวส ตามตกลง ประกนัสงัคม 

7 พนกังานเคร่ืองชัง่น ้าหนกั ญ 1 25-35 ปวช ปวส N/A กองทุนทดแทน

8 หวัหนา้ชุดสรรหตัถุดิบ ช 5 25-30 ปวช ปวส N/A

9 พนกังานจดัเรียงสินคา้ ช 1 20 ปีข้ึนไป - 305 ยนิูฟอร์ม บ๊ิกซี สาขาโซ่พิสยั ห้างสรรพสินคา้

โบนสั/เบ้ียเล้ียง ต.โซ่พิสยั

ประกนัสงัคม อ.โซ่พิสยั จ.บึงกาฬ

10 พนกังานบริการและขาย ช/ญ 3 23 ปีข้ึนไปปวส.ข้ึนไป 9,500 ประกนัสงัคม เฮ็งจุงฮวดเซลล์ ขายโทรศพัทมื์อถือ

รักในงานบริการ 457/1 ม.1

สามารถท างานดชเป็นทีมได้ ต.บึงกาฬ

อ.เมือง จ.บึงกาฬ

11 เลขานุการ - 8 - ม.6 ข้ึนไป 350 /ว โบนสัส้ินปี บริษทั เอไอเอ บึงกาฬ ประกนัภยั

12 แคชเชียร์ - 2 - " " ประกนัสงัคม 504 ม.2 ต.พรเจริญ

13 พนกังานขาย - 20 - " " ประกนัชีวิต อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
14 พนกังานคอมพิวเตอร์ - 1 - " "

15 ดูแลผูสู้งอายุ ญ 1 30-55 - 305 บา้นพกัฟรี สมบติั  แกว้โมรา -

22 ม.2 ต.ชยัพร

อ.เมือง จ.บึงกาฬ

16 พนกังานขบัรถหกลอ้ ชาย 2 ไม่เกิน40ปี ม.6 ข้ึนไป 305 ตามเง่ือนไขบริษทั แคชแวนแน๊ทเมน้น์ จ  ากดั ขายเร่สอนคา้

17 พนกังานทัว่ไป ชาย 1 20-40ปี ป.6 ข้ึนไป 305 ประกนัสงัคม ตรงขา้มโรงแรม บีเค บึงกาฬ

18 พนกังานขายรถเร่ ชาย 1 20-35ปี ปวช.ข้ึนไป ตามตกลง อ.เมือง จ.บึงกาฬ

19 พนกังานแคชเชียร์ ญ 2 18-35 ปวส.ข้ึนไป 14,000 ประกนัสงัคม แอมเวย ์(ประเทศไทย) ธุรกิจขายตรง

ยนิูฟอร์ม 532 ม.1 ต.วิศิษฐ์

โอที/โบนสั อ.เมือง จ.บึงกาฬ

20 ช่างไฟฟ้า ชาย 1 20ปีข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป 12,000 ตามเง่ือนไขบริษทั 77 สเตชัน่ แปรรูปไม้

21 ช่างก่อสร้าง ชาย 1 " ปวส.ข้ึนไป 12,000 222 ม.8 ต.โคกก่อง

22 ช่างไม้ ชาย 1 " ม.6. ข้ึนไป 10,000 อ.เมือง จ.บึงกาฬ

23 คนงานทัว่ไป ชาย 8 " ม.3ข้ึนไป 305

24 Sale ช/ญ 2 - ม.6. ข้ึนไป 9,000+ ตามเง่ือนไขบริษทั เมษาวฒันา จ ากดั คา้ปลีกและส่ง

25 พนกังานขบัรถ ชาย 2 ม.3ข้ึนไป 9,000+ ประกนัสงัคม 1865 ม.9 ต.ธาตุเชิงชุม

อ.เมือง จ.สกลนคร

ท่ีมาส านกังานจดัหางานจงัหวดับึงกาฬ 042-491381

ต าแหน่งงานวา่งประจ าเดือน พฤษภาคม 2560



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

26 พนกังานจดัเรียงสินคา้ ช 5 18 ปีข้ึนไป ม.3ข้ึนไป 305 มีประสบการณ์พิจารนาเป็นพิเศษ บมจ.สยามแม็คโคร สาขาบึงกาฬ คา้ส่ง

680 ม.7 ต.วิศิษฐ์

อ.เมือง จ.บึงกาฬ

27 พนกังานขาย ช/ญ 7 22-40ปี ม.3 ข้ึนไป 305 ค่าเบ้ียขยนั บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ บึงกาฬ จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง

28 พนกังานบญัชีและการเงิน ช/ญ 2 22 ข้ึนไป ป.ตรี ตามตกลง กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 328 ม.10 ต.บึงกาฬ

29 แคชเชียร์ ช/ญ 1 22 ข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป ตามตกลง ประกนัอุบติัเหตุ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

ประกนัสงัคม

โบนสัรายไดอ่ื้นๆ

30 หวัหนา้ฝ่ายการตลาด ช/ญ 1 25ปีข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 12,000 มีรถกระบะส่วนตวั ชมรมส่งเสริมการเกตรไทย จ ากดั อุปกรณ์การเกษตร

31 เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการตลาด ช/ญ 1 25ปีข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 11,000 บา้นพกัน ้าไฟฟรี  ต.บึงกาฬ

(ทดลองงาน วนัละ360บาท) ค่าบ ารุงรถยนตเ์ดือนละ 7,000 บาท อ.เมือง จ.บึงกาฬ

ค่าน ้ามนัเดือนละ 10,000 ยาท

คอมมิสชัน่+โบนสัประจ าปี

32 พนกังานขาย ช/ญ 5 - ม.6 93,000 เบ้ียเล้ียง+คอมมิชชัน่ บ.ราชสีมา SDO จ ากดั ศูนยก์ระจายส้ินคา้

ประกนัสงัคม

โบนสัส้ินปี

ท่ีมาส านกังานจดัหางานจงัหวดับึงกาฬ 042-491381

ต าแหน่งงานวา่งประจ าเดือน พฤษภาคม 2560


