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ไม
ระ

บุ

937 386 145 406

1 บริษัท เอส.จี.เซ็นเตอร จํากัด ธุรกิจการทองเที่ยว 1. พนักงานขาย/แคชเชียร 5 5 18 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 10,000 สามารถทํางานวันอาทิตยได

234 ถ.ประดิษฐมนูธรรม แขวงนวลจันทร    ประจําสาขาศรีราชา อางเก็บน้ําบางพระ คาคอมมิสชั่น, อาหารกลางวันฟรี

เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 10230 เคร่ืองแบบ, ประกันสังคม

โทร.095-536-8008/098-134-3904

E-mail: recruit@sggtourism.com

2 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) ธุรกิจไฟฟาและพลังงาน 1. ชางซอมบํารุง/รถจักรกลเคร่ืองจักร 10 10 20-25 ป ปวส.ชางกล, เคร่ืองยนต 13,000-20,000 เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

187/3 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.บางปะกง     ปฏิบัติงานกลางทะเล เกาะสีชัง เทคนิคอุตสาหกรรม คาปฎิบัติงานตางจังหวัด, โอที

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 ประกันชีวิตและสวัสดิการอื่นๆ

โทร.085-835-2665

E-mail: wanpen_s@nibholding.com

3 บริษัท เค.เอ็ม แอนด เอ.เอ. จํากัด ผลิตหินเจีย 1. พนักงานฝายผลิต 5 5 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 8,500 ประกันสังคม, เคร่ืองแบบ, โอที

99/9 ม.1 ต.บางนาง โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ

อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

โทร.038-156-804 ตอ 123

4 สํานักพัฒนาความสังคมและความม่ันคงของมนุษย หนวยงานรัฐ 1. พนักงานขับรถยนต 1 1 18 ปขึ้นไป ม.6-ปวช. 10,430 ขอและย่ืนใบสมัคร 27 ม.ิย.-11 ก.ค.59

จังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี รายละเอียดเพิ่มเติมที่บอรดงานราชการ

ถ.มนตเสวี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

5 บริษัท ยูนิคแกส แอนดปโครเคมิคัลส จํากัด (มหาชน) จําหนายอุปกรณ 1. พนักงานติดรถสาขาพัทยา 10 10 18 ปขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 9,000-11,000 สามารถเร่ิมงานไดทันทีจะพิจารณาเปนพิเศษ

139 ม.6 ต.โปง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โบนัส, คาครองชีพ, อาหารกลางวัน

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และสวัสดิการอื่นๆ

081-907-4515

E-mail: hr_sgp@hotmail.com

อายุ วุฒิการศึกษา อัตราคาจาง (บาท) เง่ือนไขการจาง/สวัสดิการ

ตําแหนงงานวางประจําเดือนกรกฎาคม 2559

โดยสํานักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
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ที่
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6 บริษัท อ-ีเมอรแชนท จํากัด จําหนายอุปกรณ 1. ชางซอมอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 5 18 ปขึ้นไป ป.ตรีคอมพิวเตอร 9,000 ขึ้นไป เพศชายผานการเกณฑทหาร

7/129 อาคารเซ็นทรัลปนเกลา แขวงอรุณอมรินทร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     ประจําศูนยชลบุรี ระหวางทดลองงานตองปฏิบัติงาน

เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700 ที่สํานักงานใหญ กรุงเทพฯ

โทร.02-884-9922 ตอ 371, 374 โบนัส, ประกันสังคม, เคร่ืองแบบ

E-mail: hr@e-merchant.co.th และสวัสดิการอื่นๆ

7 บริษัท ซีพี รีเทลลิงค จํากัด บริการซอมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 1. ชางเทคนิคไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 5 5 18-35 ป ปวช.-ป.ตรีไฟฟากําลัง 11,000-17,000 สามารถทํางานเปนกะได

159/30 ม.3 ซ.วิภาวดี 62 แขวงลาดพราว     ประจําสาขาสัตหีบ อิเล็กทรอนิกส, เคร่ืองกล กองทุนฯ, โบนัส, ปปประกันชีวิต

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 และสวัสดิการอื่นๆ

โทร. 083-097-1884/084-075-4742

E-mail: cprhuman@gmail.com

8 สํานักงานเทศบาลนาปา หนวยงานรัฐ 1. ผูชวยนักวิชาการสุขาภิบาล 1 1 18-60 ป ป.ตรีสาธารณสุข/วิทยาศาสตร 15,000 รับและยื่นใบสมัคร 27 มิ.ย.-5 ก.ค.59

ถ.สุขประยูร ต.นาปา 2. คนงานทั่วไปกองชาง 3 3 18-60 ป มีใบอนุญาตขับรถ 9,000 รายละเอียดเพิ่มเติมที่บอรดงานราชการ

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 3. พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 3 3 18-60 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,000

โทร.038-055-656 4. คนงานประจํารถขยะ 10 10 18-60 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,000

5. คนงานทั่วไป 1 1 18-60 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,000

9 บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย 1. เจาหนาที่ดูแลงานซอมบํารุงประจําสาขาชลบุรี 3 3 25-35 ป ปวส.ขึ้นไปไฟฟา/โยธา 12,000 ทํางาน 6 วัน/สัปดาห, ประสบการณ 3 ป

118/3 ศุภาลัยวิลลชลบุรี ต.บานสวน กอสรางหรือที่เกี่ยวของ ดูแลงานซอมบํารุงบานกับลูกคาในโครงการ

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 การขึ้นเงินเดือน, โบนัส, ประกันสังคม

โทร.086-331-4460 กองทุนฯ, เคร่ืองแบบ, ประกันหมู

E-mail: prakob_san@supalai.com สวนลดบานในเครือ

10 บริษัท ฟาโรห อีสต จํากัด บริการทําความสะอาด/กําจัดปลวก 1. พนักงานขับรถยนต 5 5 25-50 ป ม.3 ขึ้นไป 9,000 มีใบขับขี่อยางนอย 3 ป

567 ม.2 ถ.รอบเมือง ต.หมากแขง     ประจําสาขาอาวไผและศรีราชา คาเบี้ยเลี้ยงออกตางจังหวัด, คาที่พัก

อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 คาลวงเวลา

โทร.081-954-8188

11 คุณสุรพัฒน เอมศิริ รับเหมากอสราง 1. ชางทาสี 6 6 18-35 ป ไมจํากัดวุฒิ 300-350/วัน ที่พัก

50 ม.2 ต.สุรศักดิ์

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

โทร.093-952-9054
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12 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) ผลิตสายควบคุมรถยนต 1. ผูชวยผูจัดการ ฝายประกอบชิ้นสวนการผลิต 1 1 35 ปขึ้นไป ป.ตรีวิศวกรรมศาสตร 45,000-65,000 มีประสบการณในสาขาที่เกี่ยวของ

700/737 ม.1 นิคมอมตะ ต.พานทอง และรถจักรยานยนต 2. หัวหนาแผนก ฝายบริหารงานคุณภาพ 1 1 29-35 ป ป.ตรีบริหารจัดการ 30,000-40,000 รถรับ-สง, เคร่ืองแบบ, โบนัส

อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 3. หัวหนาแผนก ฝายจัดกเตรียมชิ้นสวนการผลิต 1 1 29-35 ป ป.ตรีวิศวเคร่ืองกล/อุตสาหการ 30,000-35,000 กองทุนสํารองฯ, ประกันภัยฯ, เบี้ยขยัน

โทร.038-447-200-21 ตอ 216,217 4. วิศวกรฝายประกันคุณภาพ 2 2 22-25 ป ป.ตรีอุตสาหกรรม 17,000-30,000 คาอาหารกลางวันและสวัสดิการอื่นๆ

E-mail: recruitment@thaisteelcable.com 5. เจาหนาที่ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ 1 1 24-30 ป ป.ตรีนิเทศศาสตร 15,000-25,000 ทํางานจันทร-ศุกร 08.00-17.00 น.

6. เจาหนาที่ออกแบบเวบไซด 1 1 24-30 ป ป.ตรีคอมพิวเตอร 15,000-25,000

13 บริษัท ฟวเจอร พอรท จํากัด บริการงานทาเรือ 1. พนักงานปฏิบัติการคลังสินคาและทาเรือ 3 3 20-45 ป ป.6 ขึ้นไป 10,000-15,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

88 ม.4 ต.สุรศักดิ์ 2. ชางซอมบํารุง(เคร่ืองกล/เคร่ืองไฟฟา) 4 4 20-45 ป ป.6 ขึ้นไป 10,000-15,000 ประจําสาขาศรีราชา

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทร.085-835-4806/085-835-3746

14 คุณสุ รานเสริมสวย 1. ชางเสริมสวยประจําราน 2 2 18-40 ป ไมจํากัดวุฒิ 300/วัน มีใบรับรองวิชาชีพเสริมสวย

หนาเครือสหพัฒน ต.หนองขาม หรือมีประสบการณทํางาน

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 สามารถเร่ิมงานไดทันที

โทร.097-131-7405 เบี้ยขยัน, คอมมิชชั่น, เคร่ืองแบบ

15 บริษัท อินเตอรสตีวีโดร่ิง จํากัด บริการงานทาเรือ 1. พนักงานขับรถเครน 6 6 20-40 ป ไมจํากัดวุฒิ 10,000-20,000 สามารถปฏิบัติงานกลางทะเล

88 ม.4 ต.สุรศักดิ์ 2. ชางขับจักรกลหนัก(แบคโฮมแทรกเตอร) 6 6 20-40 ป ไมจํากัดวุฒิ 10,000-20,000 (บริเวณเกาะสีชัง จ.ชลบุรี)

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 3. โฟรแมน(ขนถายสินคา) 2 2 20-40 ป ไมจํากัดวุฒิ 10,000-20,000 มีประสบการจะพิจารณาเปนพิเศษ

โทร.085-835-4636/085-835-3748 4. พนักงานปากเรือ 2 2 20-40 ป ไมจํากัดวุฒิ 10,000-20,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

4. พนักงานปากเรือ 2 2 20-40 ป ไมจํากัดวุฒิ 10,000-20,000

16 คุณชอลัดดา บานพักสวนบุคคล 1. แมบานดูแลเด็ก 1 1 35-50 ป ไมจํากัดวุฒิ 7,000* *เงินเดือนตามตกลง/ตามประสบการณ

เลยวัดบานใหม หนองขางคอก ดูแลเด็ก, มีที่พักให

จ.ชลบุรี มีพื้นที่อยูใกลเคียงจะพิจารณาเปนพิเศษ

โทร.081-578-5889

17 คุณออย บานพักสวนบุคคล 1. แมบานดูแลความสะอาด 1 1 40-55 ป ไมจํากัดวุฒิ 8,000* *เงินเดือนตามตกลง/ตามประสบการณ

หมูบานเรือนสุข นาปา ต.นาปา ทํางานเชา-เย็นกลับ, ดูแลความสะอาด

อ.เมือง จ.ชลบุรี

โทร.094-949-9787
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18 บริษัท เฉิงฟา จํากัด รับเหมากอสราง 1. เจาหนาที่การตลาด 2 2 25-35 ป ป.ตรีการตลาด 10,000* *เงินเดือนพิจารณาตามประสบการณ

88/10 ม.2 ต.หนองชาก ทํางานจันทร-เสาร, สามารถขับรถยนตได

อ.บานบึง จ.ชลบุรี ที่พัก, โบนัส, ประกันสังคม

โทร.088-275-3488

19 บริษัท เวิลดลีส จํากัด บริการสินเชื่อเชาซ้ือ 1. พนักงานพิจารณาสินเชื่อ 20 20 18-35 ป ปวส.ขึ้นไป 11,500 ขึ้นไป เพศชายผานการเกณฑทหาร

136/91-92 ถ.สุขุมวิท ต.บานสวน 2. พนักงานเก็บเงินและเรงรัดหนี้สิน 20 20 18-35 ป ม.3 ขึ้นไป 11,500 ขึ้นไป มีรถจักรยานยนตและใบอนุญาตขับขี่

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 3. พนักงานบัญชี 15 15 20-30 ป ป.ตรีบัญชี 12,000 ขึ้นไป

โทร.038-287-971-3 4. พนักงานธุรการ 15 15 20-30 ป ปวส.ขึ้นไป 10,000 ขึ้นไป

E-mail: hr@worldlease.co.th

20 บริษัท สยามริคเกนอินดัสเตร้ียล จํากัด ผลิตแหวนลูกสูบ 1. วิศวกรประกันคุณภาพ ฝาย QA 1 1 22-27 ป ป.ตรีวิศวอุตสาฯหรือที่เก่ียวของ 18,000 ขึ้นไป เพศชายผานการเกณฑทหาร

700/361 ม.6 ต.ดอนหัวฬอ 2. วิศวกรฝายผลิต 1 1 22-28 ป ป.ตรีวิศวอุตสาฯหรือที่เก่ียวของ 18,000 ขึ้นไป มีประสบการณในสาขาที่เกี่ยวของ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 3. วิศวกร New Model 2 2 22-27 ป ป.ตรีวิศวอุตสาฯ/เคร่ืองกล 18,000 ขึ้นไป ทํางานจันทร-ศุกร 07.30-16.30 น.

โทร.038-465-183-193 ตอ 300 4. วิศวกรฝายซอมบํารุง 1 1 22-25 ป ป.ตรีวิศวเคร่ืองกล 18,000 ขึ้นไป มีรถรับ-สง, คารักษาพยาบาล, โบนัส

E-mail: hr02@siamriken.com 5. เจาหนาที่ทรัพยากรฝายบุคคล 1 1 25-35 ป ป.ตรีบริหารทรัพยากรฯ 14,000 ขึ้นไป กองทุนฯและสวัสดิการอื่นๆ

6. พนักงานฝายขาย OEM (ตลาดสงออก) 1 1 21-26 ป ป.ตรีบริหารธุรกิจการตลาด 14,000 ขึ้นไป

7. พนักงานฝายขายทั่วไป 1 1 25-30 ป ป.ตรีบริหารการตลาด 14,000 ขึ้นไป

8. วิศวกรฝายวางแผนและควบคุมการผลิต 1 1 22-25 ป ป.ตรีไมจํากัดสาขา 18,000 ขึ้นไป

21 คุณรุงโรจน มั่งมี บานพักสวนบุคคล 1. แมบานดูแลผูสูงอาย/ุแมบาน 1 1 30-50 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,000 ดูแลผูสูงอายุ (สามารถชวยตัวเองได)

922 ถ.สุขุมวิท ต.บางปลาสรอย งานทําความสะอาด

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร.086-145-6339

22 บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) ภัตราคารอาหาร 1. ผูจัดการสาขา 1 1 28 ปขึ้นไป ป.ตรีขึ้นไป ขั้นต่ํา 25,000 ประจําสาขาตึกคอมชลบุรีและ

350 ถ.รามอินทรา แขวงทาแรง 2. ผูชวยผูจัดการสาขา 2 2 25 ปขึ้นไป ป.ตรีขึ้นไป ขั้นต่ํา 19,000 สาขาฮารเบอรมอลลแหลมฉบัง

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 3. ผูจัดการสาขาฝกหัด 4 4 22 ปขึ้นไป ป.ตรีขึ้นไป ขั้นต่ํา 15,000 เงินรางวัลพิเศษ, กองทุนสํารองฯ

โทร.095-208-0507/086-378 4. แคชเชียร/พนักงานบริการ/พนักงานครัว 10 10 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป ขั้นต่ํา 9,900 ประกันอุบัติเหตุ, โบนัส, และสวัสดิการอ่ืนๆ

E-mail: hrd@hotpot.co.th
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23 บริษัท ไทยสตีลเคเบิ้ล จํากัด ผลิตอุปกรณรถยนต 1. ผูชวยผูจัดการฝายประกอบชิ้นสวน 1 1 35 ปขึ้นไป ป.ตรีวิศวกรรม 45,000-65,000 ประสบการณ 3 ปดานชิ้นสวนยานยนต

700/373 ม.1 ต.พานทอง 2. หัวหนาแผนกประกันคุณภาพ 1 1 29-35 ป ป.ตรีวิศวเครื่องกล/อุตสาหฯ 30,000-40,000 ประสบการณ 5 ปดานชิ้นสวนยานยนต

อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 3. หัวหนาแผนกฝายบริหารงานคุณภาพ 1 1 29-35 ป ป.ตรีบริหารจัดการ 30,000-40,000 ประสบการณ 5 ปดานชิ้นสวนยานยนต

โทร.038-447-200-21 ตอ 216,217,509 4. หัวหนาแผนกฝายจัดเตรียมชิ้นสวน 1 1 29-35 ป ป.ตรีเคร่ืองกล/อุตสาหฯ 30,000-35,000 ประสบการณ 3-5 ปดานชิ้นสวนยานยนต

E-mail: recruitment@thaisteelcable.com 5. วิศวกรฝายประกันคุณภาพ 2 2 22-25 ป ป.ตรีวิศวอุตสาหการ 17,000-30,000 ประสบการณ 2 ปดานชิ้นสวนยานยนต

6. เจาหนาที่ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ 1 1 24-30 ป ป.ตรีนิเทศศาสตร 15,000-25,000 ประสบการณ 1-5 ปดานออกแบบ

24 Mr.Deo Singh บริการทัวรนําเที่ยว 1. แคชเชียร 2 2 ไมจํากัด ป.6 ขึ้นไป 10,000 ประกันสังคม, อาหาร

27/27-28 ม.10 ต.หนองปรือ 2. ไกด 2 2 ไมจํากัด ปวส.ขึ้นไป 12,000

พัทยา จ.ชลบุรี 3. พนักงานออฟฟศ 2 2 ไมจํากัด ปวช.ขึ้นไป 10,000

โทร.086-677-7399

25 บริษัท แมบานไทย เซอรวิส จํากัด บริการทําความสะอาด 1. แมบานออฟฟศ(ธนาคารทหารไทย สาขาดอนหัวฬอ) 2 2 18-50 ป ไมจํากัดวุฒิ 300/วัน ทํางานจันทร-ศุกร

47 ถ.แยกสวนสยาม แขวงคันนายาว งานทําความสะอาด, ประกันชีวิต

เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โบนัส, ประกันสังคม

โทร.089-921-6553

26 บริษัท ซันนี่คิดส จํากัด สาขาชลบุรี ศูนยฝกภาษาสําหรับเด็ก 1. ครูผูชวย 2 2 18-35 ป ปวส.-ป.ตรี ขั้นต่ํา 10,000 โบนัส, ประกันสังคม, อาหารกลางวัน

64/18-19 ถ.สุขุมวิท ต.บางปลาสรอย ทํางานอังคาร-อาทิตย 08.30-17.30 น.

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 รักเด็ก รักความสะอาด 

โทร.091-767-5577 เร่ิมงานเดือนกันยายน 2559

27 รานคาเฟ โมเรทโต รานอาหาร 1. ผูชวยกุก 2 2 18-30 ป ไมจํากัดวุฒิ 300/วัน ทํางานอังคาร-อาทิตย 18.00-22.00 น.

15/13 ม.5 ต.หวยกะป ทิป, ที่พัก, การขึ้นเงินเดือน

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

โทร.086-412-5079

28 คุณสุรภา พรหมอินทร บานพักสวนบุคคล 1. แมบาน/ดูแลเด็ก(ชวยเหลือตัวเองได) 1 1 30-35 ป ไมจํากัดวุฒิ 10,000 ทําความสะอาดและดูแลเด็กพิเศษ

40/5 ม.1 ต.เสม็ด มีที่พักพรอมอาหาร

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 รับคนตางจังหวัดหรือคนภาคอีสาน

โทร.087-050-1919
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29 บริษัท โซลาร พีพีเอ็ม จํากัด ผลิตโซลารเซลล 1. วิศวกร 3 3 25-35 ป ป.ตรีวิศวกรรม 20,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

22/5 ม.10 ต.หนองขาม 2. ชางซอมบํารุง 2 2 25-35 ป ปวส.ขึ้นไป 12,000 สวัสดิการตามกฎหมาย

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 3. ชางไฟฟา 2 2 25-35 ป ปวส.ขึ้นไป 12,000

โทร.090-157-5984/090-197-5968 4. พนักงานบัญชี 1 1 25-35 ป ป.ตรีบัญชี 25,000-35,000

E-mail: hrs@solarppm.com 5. ลามภาษาจีน 3 3 25-35 ป ป.ตรีภาษาจีน 20,000-25,000

6. พนักงานขับรถ 2 2 25-35 ป ม.6 ขึ้นไป 9,500

7. พนักงานฝายผลิต 100 100 18-30 ป ม.6 ขึ้นไป 320/วัน

30 บริษัท อาลาว ดินดัสเตรียล จํากัด ผลิตเคร่ืองใชในครัวเรือน 1. เจาหนาที่ดูแลระบบสี 1 1 ไมจํากัด ปวช.ขึ้นไป 15,000 คาอาหาร, โบนัส, โอท,ี ชุดฟอรม

12/2 ม.5 ต.เหมือง 2. ลามภาษาจีน 1 1 ไมจํากัด ปวช.ขึ้นไป 15,000

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 3. เจาหนาที่ดูแลระบบโรบอท 1 1 ไมจํากัด ปวช.ขึ้นไป 15,000

โทร.038-389-240 4. พนักงานขับรถ 1 1 ไมจํากัด ไมจํากัดวุฒิ 10,000

E-mail: alawiact.hr@gmail.com 5. พนักงานฝายผลิต 40 40 ไมจํากัด ไมจํากัดวุฒิ 9,000

2 บริษัท มิตซูชลบุรี จํากัด จําหนายรถยนต 1. พนักงานฝายขาย 30 30 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 5,000+คาคอมฯ เพศชายผานการเกณฑทหาร

4/4 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.หวยกะป สามารถขับรถยนตได

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร. สาขาบอวิน 086-514-9565

      สาขาหวยกะป 081-577-0357

      สาขาศรีราชาใหม 081-588-8791

31 บริษัท มินามิดะ (ไทยแลนด) จํากัด ผลิตชิ้นสวนยานยนต 1. Production Control พนักงานควบคุมการผลิต 10 10 23-35 ป ม.6 หรือเทียบเทา ขั้นต่ํา 9,000 ผานการอบรมโฟลคลิฟท

789/162 ซ.8/2 ม.1 ต.หนองขาม รางกายแข็งแรงสามารถยกของหนักได

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 สามารถขับขี่รถประเภท 2 ได

โทร.038-348-530

32 บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด มหาชน ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะ 1. เจาหนาที่บัญช/ีการเงิน 5 2 3 18-28 ปวส. บัญชี ขั้นต่ํา 310/วัน สวัสดิการตามกฎหมาย

88/3 ม.4 ถ.บายพาส ต.หนองไมแดง 2. เลขานุการบริหาร 2 2 18-28 ปวส.ทุกสาขา ขั้นต่ํา 310/วัน

อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000 3. เจาหนาที่ฝายขาย 5 3 2 18-28 ปวส.ทุกสาขา ขั้นต่ํา 310/วัน

โทร. 038-782064-8 4. เจาหนาที่ฝายการตลาด 8 4 4 18-28 ปวส.ทุกสาขา ขั้นต่ํา 310/วัน

E-mail: city@wkpgroup.com 5. เจาหนาที่ฝายทรัพยากรมนุษย 3 1 2 18-28 ปวส.ทุกสาขา ขั้นต่ํา 310/วัน

6. เจาหนาที่ฝายจัดซ้ือจัดจาง 10 5 5 18-28 ปวส.ทุกสาขา ขั้นต่ํา 310/วัน

7. Assistant to director 2 1 1 20-28 ป.ตรี ทุกสาขา ขั้นต่ํา 310/วัน
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(ตอ) บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด มหาชน ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโลหะ 8. เจาหนาที่ฝาย IT 5 3 2 18-28 ปวส. คอมพิวเตอร ขั้นต่ํา 310/วัน สวัสดิการตามกฎหมาย

88/3 ม.4 ถ.บายพาส ต.หนองไมแดง 9. เจาหนาที่ฝายออกแบบวิศวกรรม 10 5 5 18-28 ปวส.ทุกสาขา ขั้นต่ํา 310/วัน

อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000 10. เจาหนาที่ฝายตรวจสอบภายใน 5 2 3 18-28 ปวส.บัญชี ขั้นต่ํา 310/วัน

โทร. 038-782064-8 11. เจาหนาที่ฝายพัฒนาธุรกิจ 2 2 18-28 ปวส.ทุกสาขา ขั้นต่ํา 310/วัน

E-mail: city@wkpgroup.com 12. เจาหนาที่ควบคุมเอกสาร 5 2 3 18-28 ปวส.ทุกสาขา ขั้นต่ํา 310/วัน

13. เจาหนาที่ฝายประชาสัมพันธ 5 5 18-28 ปวส.ทุกสาขา ขั้นต่ํา 310/วัน

14. พนักงานฝายผลิต 100 50 50 18-35 ไมจํากัดวุฒิ ขั้นต่ํา 310/วัน

15. พนักงานขับรถ 15 15 20-35 ไมจํากัดวุฒิ ขั้นต่ํา 310/วัน

16. เจาหนาที่ฝายซอมบํารุง 10 5 5 18-28 ปวช. ทุกสาขา ขั้นต่ํา 310/วัน

17. แมครัว 3 1 2 20-35 ไมจํากัดวุฒิ ขั้นต่ํา 310/วัน

18. ครูระดับประถมศึกษา 10 5 5 18-28 ป.ตรี ขั้นต่ํา 310/วัน

33 บริษัท หลุยสผลิตภัณฑกาวเทป จํากัด ผลิตเทปกาว 1. พอบาน/แมบาน 2 2 18-45 ป ไมจํากัดวุฒิ 300/วัน ประกันสังคม, ชุดฟอรม, กองทุนสํารองฯ

124 ม.5 ต.คลองตําหรุ 2. พนักงานขับรถขนสง 1 1 18 ปขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 320/วัน โบนัส, เงินคาประจําตําแหนง, เบี้ยขยัน

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 3. พนักงานฝายผลิต 20 20 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 300-310/วัน คาอาหาร, หอพักราคาพนักงาน

โทร.038-213-111 และสวัสดิการอื่นๆ

E-mail: hr@louisstaper.com

34 บริษัท พอรตโซลูชั่นส จํากัด บริการติดตั้งและ 1. พนักงานขับเคร่ืองมือหนาทาเรือแหลมฉบัง 10 10 25-35 ป ป.6-ม.6 ขั้นต่ํา 15,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

88/1 ม.4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก ซอมแซมทาเรือ 2. วิศวกรไฟฟา/โยธา/อิเล็กทรอนิกสสาขาเรือแหลมฉบัง 2 2 25-35 ป ปวส.-ป.ตรีไฟฟา/โยธา ขั้นต่ํา 20,000 ประกันสังคม, โบนัส, และสวัสดิการอื่นๆ

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 อิเล็กทรอนิกสหรือที่เกี่ยวของ

โทร.089-760-4146/02-463-2061-4

E-mail: hr@ssw.co.th

35 สํานักงานภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 3 หนวยงานรัฐ 1. เจาหนาที่ธุรการ(ชั่วคราว) 2 2 18-35 ป ปวส.การบัญช/ีการตลาด 13,510 สามารถปฎิบัติงานลวงเวลาและวันหยุดได

ถ.ตําหนักน้ํา ต.บางปลาสรอย เลขานุการ/คอมพิวเตอร เพศชายผานการเกณฑทหาร

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ขอและรับใบสมัตร 14-29 ก.ค.59

โทร.038-278-905/085-111-6199 รายละเอียดเพิ่มเติมที่บอรดงานราชการ

36 บริษัท ชลบุรีกอสราง แอนด เซอรวิส (2005) จํากัด กอสราง 1. เจาหนาที่การตลาด 1 1 18 ปขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 15,000 มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

26/8 ม.6 ต.เสม็ด ประกันสังคม, โบนัส, ชุดฟอรม

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 การปรับเงินเดือน

โทร. 090-359-6324/086-301-8015
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37 คุณปยะพร ธรรมชาติ บานพักสวนบุคคล 1. แมบานทําความสะอาด 1 1 ไมจํากัด ไมจํากัดวุฒิ 50-70/ชั่วโมง ทํางาน 2-3 วัน/สัปดาห

18/36 มณีรินทรเพลส ม.3 ต.หวยกะป ทําความสะอาดบาน, ซักรีดเสื้อผา

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.086-529-0476
E-mail: pleØ@hotmail.com

38 บริษัท พาวเวอรบาย จํากัด เซ็นทรัลพลาซาชลบุรี จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา 1. พนักงานชั่วคราว (10วัน) 10 6 4 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 420-500/วัน    *ทํางาน 29 ก.ค.-7 ส.ค.59

112/90 ถ.เศรษฐกิจ ต.บานสวน เวลาปฏิบัติ 10.00-22.00 น.

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร.081-371-8307

39 บริษัท นิปปา (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตชิ้นสวนยานยนต 1. HR & GA Leader 1 1 33-36 ป ป.ตรีการบริหารจัดการ 30,000* *พิจารณาตาประสบการณหรือตามตกลง

111 ม.6 นิคมปนทอง3 ต.บอวิน มีประสบการณ 2-5 ป

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 คาเชาบาน, คาอาหาร-โอท,ี เบี้ยขยัน

โทร.038-110-551-7 ตอ 1102/1204 คากะ, รถตูรับ-สง, กองทุนฯ

E-mail: s.chanyachita@nippa.co.th โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ

40 บริษัท ดีเคเอสเอช จํากัด จัดจําหนายและกระจายสินคา 1. พนักงานขายหนวยรถเงินสด 40 40 22-33 ป ม.6 ขึ้นไป 9,800 + คอม 8,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

2535 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก 2. พนักงานขับรถ 29 29 22-40 ป ป.6 ขึ้นไป 9,800 + คอม 2,000 คอมมิชชั่น, เบี้ยเลี้ยง

เขตบางจาก กรุงเทพฯ 10260 คาเดินทาง, ที่พัก, โบนัส

โทร.02-790-8877/063-903-0173 การปรับเงินเดือน และสวัสดิการอื่นๆ

41 บริษัท เปเปอร แอนด สเตชั่นเนอร่ี ผลิตกระดาษ 1. ชางซอมเคร่ืองถายเอกสาร 1 1 18-25 ป ปวส.ไฟฟา/อิเล็กฯ 12,000-17,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

187/3 ม.1 ต.บางวัว     ประจําสาขาชลบุรี ทํางานจันทร-เสาร เวน เสาร

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 การขึ้นเงินเดือน, ประกันสังคม

โทร. 085-835-3301 เคร่ืองแบบ, เงินชวยเหลือ

E-mail: prompun_k@doublea1991.com และสวัสดิการอื่นๆ

42 สํานักงานสหกรณจังหวัดชลบุรี หนวยงานรัฐ 1. พนักงานขับรถยนต 1 1 20-40 ป ป.6 ขึ้นไป 10,800 ขอและย่ืนใบสมัคร 12 ก.ค.-26 ก.ค.59

200/10 ม.2 ต.เสม็ด รายละเอียดเพิ่มเติมที่บอรดงานราชการ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร.038-467-254 ตอ 12

E-mail: cpd_chonburi@cpd.go.th
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43 บริษัท วีรสยาม ฮารดแวร จํากัด จําหนายเครื่องมืออุตสาหกรรม 1. เจาหนาที่การขาย 2 2 22-35 ป ปวส.-ป.ตรีการตลาด 10,000-15,000 เพศชายผานการเกณฑทหาร

1015/6-8 ซ.ปรีดีพนมยงค 13     ประจําพลัสมอลล อมตะนคร ที่พักบริษัท, การขึ้นเงินเดือน

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 2. เจาหนาที่การขาย ประจําชลบุรี 2 2 25-35 ป ป.ตรี-ป.โทการตลาด 15,000-30,000 โบนัส, ประกันสังคม

โทร. 02-392-8002 และวิศวแคร่ืองกล ทํางานจันทร-เสาร

E-mail: api.wat@hotmail.com

44 บริษัท เมืองไฟฟาอมตะนครวิศวกรรม จํากัด ตรวจสอบระบบไฟฟาอาคาร 1. วิศวกรไฟฟา 10 10 25-35 ป ป.ตรี 9,000 ขึ้นไป สวัสดิการตามกฎหมาย

116/18 ม.1 ต.หนองตําลึง 2. ชางกล 10 10 25-35 ป ปวส. - ป.ตรี 9,000 ขึ้นไป

อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 3. ผูจัดการสาขา เซลล 1 1 25-35 ป ป.ตรี 9,000 ขึ้นไป

โทร. 038-206013 4. เซลล 5 5 25-35 ป ปวส. - ป.ตรี 9,000 ขึ้นไป

E-maill: saisunee@somkiatsafety.in.th 5. พนักงานบัญชี 1 1 25-35 ป ปวส. - ป.ตรี 9,000 ขึ้นไป

45 บริษัท ซีอารซีไทวัสดุ จํากัด มหาชน ขายปลีกอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา 1. หัวหนาแผนกขาย 5 2 3 18-55 ป ปวส.ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป สวัสดิการตามกฎหมาย

112/90 ถ.เศรษฐกิจ ต.บานสวน 2. พนักงานขาย 10 5 5 20-40 ป ม.3 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 3. แคชเชียร 5 5 20-40 ป ม.6 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป

โทร. 081-3718307 4. พนักงานคลังสินคา 5 5 20-40 ป ม.3 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป

E-mail: srsasitorn@homeworks.co.th 5. เจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 5 3 2 20-40 ป ปวส.ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป

6. พนักงานตรวจรับสินคา 5 5 20-40 ป ม.3 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป

7. เจาหนาที่ธุรการ 3 3 20-40 ป ปวส.ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป

8. พนักงานขับรถ 2 2 20-40 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,000 ขึ้นไป

9. เจาหนาที่ซอมบํารุง 2 2 20-40 ป ม.6 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป

46 บริษัท โซลาร พีพีเอ็ม จํากัด ผลิตแผงโซลารเซลล 1. วิศวกร 3 3 25-35 ป ป.ตรี 9,000 ขึ้นไป สวัสดิการตามกฎหมาย

22/5 ม.10  ต.หนองขาม 2. ชางซอมบํารุง 2 2 25-35 ป ปวส.-ป.ตรี 9,000 ขึ้นไป

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 3. ชางไฟฟา 2 2 25-35 ป ปวส.-ป.ตรี 9,000 ขึ้นไป

โทร.090-1575984 , 090-1975968 4. บัญชี 1 1 25-35 ป ป.ตรี 9,000 ขึ้นไป

5. ลามภาษาจีน 3 3 25-35 ป ป.ตรี 9,000 ขึ้นไป

6. พนักงานขับรถ 2 2 25-35 ป ม.6 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป

7. ฝายผลิต 100 100 18-30 ป ม.6 ขึ้นไป 9,000 ขึ้นไป
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