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

1 พนกังานบญัชี ญ 1 20ปีข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป 305/วนั ตามเง่ือนไขส านกังาน หจก.หนุ่มปากคาด 081-3804361

7 หมู่ท่ี 5 ต.ปากคาด

อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

2 พนกังานฝ่ายผลิต ช/ญ 10 ไม่จ  ากดั ป.6- ม.6 300-400 ค่ากะ ค่าโอที บริษทั รับเบอร์แลนด์โปรดกัส์ จ  ากดั ผลิตยางพาราแท่ง

3 พนกังานถอดอกัแท่งยาง ช/ญ 10 20-40 ม.3ข้ึนไป 300-400 ชุดเคร่ืองแบบพนกังาน 338 ม.2 ต.โนนสมบูรณ์

4 ช่างไฟฟ้า ชาย 1 20-40 ปวช ปวส 320 ค่าเบ้ียขยนั ค่างานหนกั อ.เมือง จ.บึงกาฬ

5 ช่างซ่อมบ ารุง ช 2 ไม่จ  ากดั ปวช ปวส ตามตกลง ประกนัสงัคม 042-490892

กองทุนทดแทน

6 พนกังานขบัรถ ช 2 20ปีข้ึนไป ม.3ข้ึนไป 305 ประกนัสงัคม หจก.ศรีวไลเจริญยนต์ จ  าหน่ายรถจกัรยานยนต์

ชุดเคร่ืองแบบพนกังาน 042-491957
7 เจา้หนา้ท่ีการตลาด ช/ญ 4 ไม่เกิน30ปี ป.ตรี ตามตกลง ตามเง่ือนไขบริษทั ธนาคารทิสโก้ สินเช่ือ

สมหวงัเงินสัง่ได้
042-155000

8 เลขานุการ - 8 - ม.6 ข้ึนไป 350 /ว โบนสัส้ินปี บริษทั เอไอเอ บึงกาฬ ประกนัภยั
9 แคชเชียร์ - 2 - " " ประกนัสงัคม 042-491429

10 พนกังานขาย - 20 - " " ประกนัชีวิต
11 พนกังานคอมพิวเตอร์ - 1 - " "
12 พนกังานขบัรถหกลอ้ ชาย 2 ไม่เกิน40ปี ม.6 ข้ึนไป 305 ตามเง่ือนไขบริษทั แคชแวนแน๊ทเมน้น์ จ  ากดั
13 พนกังานทัว่ไป ชาย 1 20-40ปี ป.6 ข้ึนไป 305 ประกนัสงัคม ตรงขา้มโรงแรม บีเค บึงกาฬ
14 พนกังานขายรถเร่ ชาย 1 20-35ปี ปวช.ข้ึนไป ตามตกลง อ.เมือง จ.บึงกาฬ
15 เจา้หนา้ท่ีประชาสมัพนัธ์การตลาด ช/ญ 10 18-35 ม.6 ข้ึนไป ตามตกลง รักในงานบริการ ทรูมูฟ จ  ากดั(บึงกาฬ) โทรคมนาคม

289/2 หมู่1
ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ

จ.บึงกาฬ

16 เจา้หนา้ท่ีบญัชี ญ 1 20ปีข้ึนไป ปวส. 305/วนั ตามเง่ือนไขบริษทั ที.เค.เอ็ม.ออโต ้ไทร์ ยางรถยนต์
513 ม.1 ต.วิศิษฐ์ และอะใหล่
อ.เมือง จ.บึงกาฬ 042-491783

18 ท่ีปรึกษาการขาย ไม่จ  ากดั 4 - ม.3ข้ึนไป 7,800 ค่าคอมมิชชัน่ ซูซูกิเจียง สาขาบึงกาฬ จ าหน่ายรถนต์
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ต.วิศิษฐ์

ประกนัสงัคม อ.เมือง จ.บึงกาฬ
19 เจา้หนา้ท่ีบญัชี ญ 2 20ปีข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป ตามตกลง ประกนัสงัคม หจก.พิมลพานิช จ าหน่ายอุปกรณการเรียน

042-491111
085-0109587

20 พนกังานขายและบริการ ช/ญ 2 23 ปีข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป 9,500 มีใจรักงานบริการ เอ็งจุ่งฮวดเซลลแ์อนเซอร์วิส เทเลวิสโลตสับึงกาฬ
ร่าเริง ยิม้แยม้ แจ่มใส 042-326500ต่อ700

ประกนัสงัคม
21 พนกังานประจ าร้าน ช/ญ 3 18-30ปี ม.3 ข้ึนไป 320/วนั รักการบริการ KFC สาขาโลตสับึงกาฬ บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

ประกนัสงัคม 084-7516034
ชุดยนิูฟอร์ม

ท่ีมาส านกังานจดัหางานจงัหวดับึงกาฬ 042-490854

ต าแหน่งงานวา่งประจ าเดือน กมุภาพนัธ์ 2561
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22 พนกังานจดัเรียงสินคา้ ช/ญ 5 18 ปีข้ึนไป ม.3ข้ึนไป 305 มีประสบการณ์พิจารนาเป็นพิเศษ บมจ.สยามแม็คโคร สาขาบึงกาฬ คา้ส่ง

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

อ.เมือง จ.บึงกาฬ
24 พนกังานขาย ช/ญ 3 22-40ปี ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง ค่าเบ้ียขยนั บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ บึงกาฬ จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง
25 พนกังานเฟอร์นิเจอร์ ช 1 22 ข้ึนไป ป.ตรี ตามตกลง กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 328 ม.10 ต.บึงกาฬ
26 พนกังานประตูไมอ้ดั ช 1 22 ข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป ตามตกลง ประกนัอุบติัเหตุ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
27 พนกังานเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ช 1 ตามตกลง ประกนัสงัคม

โบนสัรายไดอ่ื้นๆ
28 พนกังานบญัชี ช/ญ 2 20ปีข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป 305/วนั ห้องพกั/ค่าอาหาร หนองคายจารุวงศบ์ริการ จ าหน่ายน ้ามนั
29 คนสวน ช 2 20ปีข้ึนไป - 305/วนั ประกนัสงัคม 197 ม.1 042-491409
30 พนกังานหนา้ลาน(เติมน ้ามนั) ช/ญ 2 20ปีข้ึนไป ม.3ข้ึนไป 305/วนั ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

31 พนกังานทัว่ไปฝ่ายผลิต ช/ญ 20 - ม.3 ข้ึนไป 305 โอที เซาทแ์ลนด์รีซอร์ซ ผลิตยาง
32 พนกังานขบัตกั ชาย 5 ม.3 ข้ึนไป 305 ประกนัสงัคม

33 ช่างประจ าศูนย์ ช 2 - ม.6 ข้ึนไป 9,150 ชุดยนิูฟอร์ม เจียง ฮอนดา้บึงกาฬ
ประกนัสงัคม

34 พนกังานจดัเรียงอาหาร ชาย 2 - - ตามตกลง ประกนัสงัคม ชาบูอินด้ี สาขาบึงกาฬ ร้านอาหาร
35 พนกังานลา้งจาน ช/ญ 1 - - ตามตกลง ชุดยนิูฟอร์ม 085-0043069
36 พนกังานเสริฟ ช/ญ 1 - - ตามตกลง

37 พนกังานตอ้นรับ ช/ญ 1 20ปีข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 305 ตามเง่ือนไขบริษทั บี เค เพลส แอนด์ รีสอทร์ โรงแรม
38 พนกังานเสริฟ ช/ญ 1 20ปีข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 305 ประกนัสงัคม
39 สโตร์ ช/ญ 1 20ปีข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 305
40 พนกังานขาย ช/ญ 10 20ปีข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 305 ประกนัสงัคม ประเสริฐผลรุ่งเรืองนครพนม รถยนตมื์อสอง

คอมมิชชัน่ ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
098-1458495

41 พนกังานวิเคาระห์สินเช่ือ ช 3 ไม่เกิน27ปี ป.ตรี 12,000 มีค่าคอมมิชชัน่ เมืองไทยลิสซ่ิง จ  ากดั
โบนสั 042-490977

42 เจา้หนา้ท่ีทรัพยากรบุคคล ช/ญ 1 25-38ปี ป.ตรี ตามโครงสร้าง ประกนัสงัคม ซนัน่ีเวย ์รับเบอร์ จ  ากดั ผลิตยางแท่ง
43 เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือ ช/ญ 1 25-38ปี ป.ตรี ตามโครงสร้าง โอที 158 ต.ค าแกว้ อ.โซ่พิสยั
44 พนกังานฝ่ายผลิต ช/ญ 40 20-38ปี ม.3 ข้ึนไป ตามโครงสร้าง 088-5980435
45 พนกังานทัว่ไป ช 1 ไม่จ  ากดั ม.3 ข้ึนไป 10,000 ตามเง่ือนไขบริษทั หจก. เจ บี เม็ททอลชีท หลงัคาเหล็ก
46 ขบัรถ ช 1 ไม่จ  ากดั ม.3 ข้ึนไป 10,000 061-0204321
47 บญัชี ญ 1 ไม่จ  ากดั ม.3 ข้ึนไป 10,000
48 เสมียน ญ 1 ไม่จ  ากดั ม.3 ข้ึนไป 10,000
49 พนกังานขาย ช/ญ 1 ไม่จ  ากดั ม.3 ข้ึนไป 10,000
50 ผูจ้ดัการ ช 1 ไม่จ  ากดั ปวส-ป.ตรี 12,000

51 แม่บา้น ช 1 - ป.6 ข้ึนไป 305 ตามเง่ือนไขบริษทั  ซีทีอาร์ 333 จ ากดั
086-8559055

52 พนกังานรักษาความปลอดภยั ช 1 ไม่เกิน50ปีไม่จ  ากดั 305 หยดุอาทิตยล์ะ 1 วนั โรงแรมเซ็นจูร่ี บึงกาฬ โรงแรม
042-492790

ท่ีมาส านกังานจดัหางานจงัหวดับึงกาฬ 042-490854

ต าแหน่งงานวา่งประจ าเดือน กมุภาพนัธ์ 2561


