ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดชัยนาท ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562
ที่
ตาแหน่งงาน
1 พนักงานฝ่ายผลิต
2 พนักงานเย็บจักร

จานวน เพศ อายุ
วุฒิ
100 ช/ญ 18-45 ปี ไม่จากัดวุฒิ
50 ช/ญ 18-45 ปี ไม่จากัดวุฒิ

ค่าจ้าง
315.-/วัน
315.-/วัน

สถานประกอบการ
บจก.เอส.ซี.เอส.สปอร์ตสแวร์
99/1 ม.6 ต.หาดอาษา
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
โทร.056-410609

3 เจ้าหน้าที่การตลาด

4

ช/ญ 18ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 10,000.-/เดือน บจก.ทีคิวเอ็มอินชัวร์รันส์โบรคเกอร์
3/1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย
อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
โทร.056-412488 , 087-0960500

4 พนักงานเย็บจักร
5 พนักงานวางแผน
(สามารถใช้คอมฯ ได้)

30 ช/ญ 18-45 ปี ไม่จากัดวุฒิ
1 ช/ญ 18-35 ปี ม.6 ขึ้นไป

315.-/วัน
315.-/วัน

บริษทั หันคาบางกอกรับเบอร์ จากัด

6 พนักงานสกรีน
7 พนักงานคลัง

30 ช/ญ 18-45 ปี ไม่จากัดวุฒิ
3 ช/ญ 18-45 ปี ไม่จากัดวุฒิ

ตามตกลง
ตามตกลง

บจก.บรรจุภัณฑ์เพือ่ สิ่งแวดล้อม
140 ม.5 ต.อู่ตะเภา
อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
โทร.087-1989032

8 พนักงานขาย

5

ช/ญ 22-30 ปี

ป.ตรี

240 ม.2 ต.บ้านเชี่ยน
อ.หันคา จ.ชัยนาท
โทร.062-5988186

13,000.-/เดือน บจก.ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์
+ค่าคอมมิชชั่น 10 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง
อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
โทร.095-9594662

ที่
ตาแหน่งงาน
9 ทีป่ รึกษาการขาย

10 ช่างซ่อมตัวถังและสี

จานวน เพศ อายุ
วุฒิ
10 ช/ญ 20-35 ปี ม.6ขึ้นไป

2

ค่าจ้าง

สถานประกอบการ
9,450
บจก.โตโยต้าชัยนาท 2015
บาทต่อเดือน 168 ม.5 ถ.สายเอเชีย ต.อู่ตะเภา
+ค่าคอมมิชชั่น อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
ช 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง โทร.056-014888

(มีประสบการจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

11 ทีป่ รึกษาการขาย
(มีใบขับขี่รถยนต์)

10 ช/ญ 20ปีขึ้นไป ม.6ขึ้นไป

12 พนักงานเย็บจักร
13 พนักงานวางแผน
(สามารถใช้คอมฯ ได้)

30 ช/ญ 18-45 ปี ไม่จากัดวุฒิ
1 ช/ญ 18-35 ปี ม.6 ขึ้นไป

315.-/วัน
315.-/วัน

บริษทั หันคาบางกอกรับเบอร์ จากัด

14 พนักงานขับรถตู้
15 พนักงานเก็บค่าโดยสารบนรถ

1
1

ช 30-50 ปี ไม่จากัดวุฒิ
ช/ญ 20-50 ปี ไม่จากัดวุฒิ

ตามตกลง
ตามตกลง

บริษัท ชัยนาททัวร์ จากัด

16 ทีป่ รึกษาการขาย

1

ช/ญ 18ปีขึ้นไป ไม่จากัดวุฒิ

315.-/วัน

บริษทั อีซูซุชัยนาท จากัด

ตามตกลง

358 ม.5 ต.บ้านกล้วย
อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
056-412174-5

17 เจ้าหน้าทีก่ ารตลาดออนไลน์

ตามตกลง

บริษัท สยามนิสสันทวีทรัพย์ จากัด

151 ม.5 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์
จ.ชัยนาท
056-431613-4

1

ช/ญ 18ปีขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป

240 ม.2 ต.บ้านเชี่ยน
อ.หันคา จ.ชัยนาท
โทร.062-5988186

60/83-84 ถ.คงธรรม ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ชัยนาท
จ.ชัยนาท โทร. 085-3582575

ที่
ตาแหน่งงาน
จานวน เพศ อายุ
วุฒิ
18 พนักงานเย็บจักร
200 ช/ญ 18ปีขึ้นไป ไม่จากัดวุฒิ
(เย็บจักรไม่เป็นบริษัทฯ สอนฝึกเย็บให้ฟรี / มีค่าเดินทางให้)

ค่าจ้าง
315.-/วัน

สถานประกอบการ
บริษทั ซาบีน่า จากัด
177 ม.8 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา
จ.ชัยนาท โทร.056-410666

19 พนักงานขาย

10 ช/ญ 20ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป

315.-/วัน

บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์ สาขาชัยนาท

798 ม.5 ต.บ้านกล้วย
อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
โทร.092-5588245
20 พนักงานคลังสินค้า
21 หัวหน้าแผนก (ประจาห้องแล็บ)

1
1

22 พนักงานประจาห้องแล็บ
23 พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
24 ช่างไฟฟ้า

1
1
1

25 คนสวน

1

26 พนักงานรักษาความปลอดภัย
(รปภ.)

1

ช 20-40 ปี ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง
ช/ญ 20-40 ปี
ป.ตรี
ตามตกลง
สาขาเคมีหรือทีเ่ กี่ยวข้อง
ญ 18-37 ปี ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง
ญ 18-37 ปี ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง
ช 20-45 ปี
ปวส.
ตามตกลง
สาขาไฟฟ้า,ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
ช/ญ 20-45 ปี ไม่จากัดวุฒิ ตามตกลง
ช

25-60 ปี ไม่จากัดวุฒิ

315.-/วัน

บริษทั เฟมิน่า เลซ ไดย์ เวิร์คส จากัด

197 ม.5 ต.หาดอาษา
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
โทร.056-019712-3 ต่อ 125

บจก.วีรนันท์
38/1 ม.8 ต.ท่าฉนวน
อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
โทร. 089-9619743 แผนกบุคคล

ที่
ตาแหน่งงาน
27 พนักงานลานสี
28 วิศวกรเครื่องกล

29
30
31
32

พนักงานขาย
แม่บ้าน
พนักงานช่าง
พนักงานอะไหล่

33 พนักงานรักษาความปลอดภัย
34 พนักงานทาความสะอาด

จานวน เพศ อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
สถานประกอบการ
15 ช 18ปีขึ้นไป ป.6-ปวส. ตามตกลง บจก.ธนสรรไรซ์
1
ช 25ปีขึ้นไป ป.ตรี
ตามตกลง 196 ม.2 ต.คุ้งสาเภา อ.มโนรมย์
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรืออื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง จ.ชัยนาท
โทร.056-491491 ต่อ 107
5 ช/ญ 20ปีขึ้นไป ม.3ขึ้นไป ตามตกลง บริษัท เค-วิน มอเตอร์ จากัด
1
20ปีขึ้นไป ไม่จา
ตามตกลง 30 ม.2 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์
1
20ปีขึ้นไป ม.3ขึ้นไป ตามตกลง จ.ชัยนาท
1
20ปีขึ้นไป ม.3ขึ้นไป ตามตกลง โทร.056-410824
2
2

ช 20ปีขึ้นไป ม.3ขึ้นไป
ญ 20ปีขึ้นไป ไม่จากัดวุฒิ

315.-/วัน
315.-/วัน

บจก.รักษาความปลอดภัยรัศมีแจ่มผล

143/5 ถ.พรหมประเสริฐ
ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท
จ.ชัยนาท โทร. 085-9204725

ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดชัยนาท (Part Time)
ที่
ตาแหน่งงาน
จานวน เพศ อายุ
วุฒิ
ค่าจ้าง
สถานประกอบการ
1 พนักงานฝ่ายผลิต (Part Time)
20 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 315บาท/วัน บจก.เอส.ซี.เอส.สปอร์ตสแวร์
(นักเรียน/นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน)
99/1 ม.6 ต.หาดอาษา
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
โทร.056-410609
2 พนักงานจัดเลี้ยง (Part Time)
(รับงานเป็นจ็อบ)

5

ช/ญ 15ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 315บาท/วัน โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซด์
1013 ม.4 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง
จ.ชัยนาท 17000
โทร. 093-1380727

สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดชัยนำท โทรศัพท์/โทรสำร 056-413035-6

