บริษัท บัณฑิตเวิล์ด จำกัด
(สมุนไพรคุณสัมฤทธิ)์
ที่ตั้ง 888 ตำบลศิลำ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร จำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม และยำสมุนไพร
โทร. 095-6647125
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
ลำดับ
50 ช/ญ 23-35
ป.ตรี+
1 พนักงาน
วางแผนการตลาด
50 ช/ญ 23-35
ป.ตรี+
2 พนักงาน
การตลาดและขาย

คูหำที่ 1
เงินเดือน
15,000+
15,000+

เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
จบการศึกษาสาขาการตลาด ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย

รวม 2 ตำแหน่ง จำนวน 100 อัตรำ

บริษัท เพิ่มพูนพัฒนำอุตสำหกรรม จำกัด
ที่ตั้ง 239 หมู่ 1 ตำบลบ้ำนไผ่ อำเภอบ้ำนไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สำลี
โทร. 089-7650011, 043-247640
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
ลำดับ
1

พนักงานธุรการผลิต

5

ญ

21+

ปวส.

คูหำที่ 2

เงินเดือน
10,000

เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
รวม 1 ตำแหน่ง จำนวน 5 อัตรำ

บริษัท เพิ่มพูนพัฒนำอุตสำหกรรม จำกัด
ที่ตั้ง 239 หมู่ 1 ตำบลบ้ำนไผ่ อำเภอบ้ำนไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สำลี
โทร. 089-7650011, 043-247640
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
ลำดับ
1 ช/ญ 21+
ป.ตรี
1 เจ้าหน้าที่ควบคุม
เอกสาร (DCC)

เงินเดือน
12,000

คูหำที่ 2
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
มีประสบการณ์ดา้ น DCC อย่างน้อย 1 ปี

รวม 1 ตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรำ

บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด
ที่ตั้ง 342/1 หมู่ 2 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร ร้ำนสะดวกซื้อ/มินมิ ำร์ท
โทร. 099-0817373, 081-5451758
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
1
2

พนักงาน
ขับ
รถโฟล์คลิฟท์
พนักงานคลังสินค้า

2

ช

20-30

ม.3+

5

ช

20-30

ม.3+

คูหำที่ 3
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร

ไม่น้อยกว่าค่าแรง มีค่าความชานาญ, มีค่าล่วงเวลา, มีวันลาพักร้อน
ขั้นต่า
ไม่น้อยกว่าค่าแรง มีคา่ ความชานาญ, มีค่าล่วงเวลา, มีวันลาพักร้อน
ขั้นต่า

รวม 2 ตำแหน่ง จำนวน 7 อัตรำ

บริษัท ออโตโพลิส จำกัด
ที่ตั้ง 19 หมู่ 20 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้ำนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร ผู้จำหน่ำยรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ และศูนย์บริกำรครบวงจร
โทร. 043-344333
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
1

ผู้จัดการฝ่ายขาย

1

ช

30+

ป.ตรี/ป.โท

2

1

ช

35+

ป.ตรี/ป.โท

3

ผู้จัดการศูนย์บริการ
- อะไหล่
พนักงานขาย

2

ช/ญ

23+

ป.ตรี

4

พนักงาน IT

1

ช/ญ

22+

ป.ตรี

5

พนักงานธุรการขาย

1

ญ

25+

ป.ตรี

6

พนักงานบัญชี

2

ญ

25+

7

หัวหน้าที่ปรึกษาบริการ
(รับรถ)

1

ช

25+

ป.ตรี
สาขาบัญชี
ป.ตรี

ไม่น้อยกว่าค่าแรง
ขั้นต่า
ไม่น้อยกว่าค่าแรง
ขั้นต่า
7,000+ คอมมิชชั่น
ไม่น้อยกว่าค่าแรง
ขั้นต่า
ไม่น้อยกว่าค่าแรง
ขั้นต่า
11,000-15,000
ไม่น้อยกว่าค่าแรง
ขั้นต่า

คูหำที่ 4-1
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการฝ่ายขายมาก่อน, มีทักษะในการติดต่อสือ่ สาร กับ
บุคคลภายนอก, ดูแลรับผิดชอบงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
มีความสามารถในการจัดการและบริหารงานในศูนย์, มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์
รถยนต์, มีประสบการณ์ในด้านผุ้จัดการศูนย์บริการอย่างต่า 5 ปี
รักในงานบริการ อดทนต่อแรงกดดันได้ดี สามารถขับขี่รถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์
สามารถเดินทางออกไปต่างจังหวัดได้
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี มีความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ มี
ความสามารถในการจัดระบบเครือข่ายของบริษัท
มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถใช้ MS Office ได้ดี มีความสามารถในการ
ประสานงาน
ขยันมีความอดทน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ มีลาเนา
ขอนแก่น
ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ ภูมิลาเนาขอนแก่น ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี รับรถลูกค้าเข้า
ซ่อม/ติดตามงานระหว่างซ่อม

รวม 7 ตำแหน่ง จำนวน 9 อัตรำ

บริษัท ออโตโพลิส จำกัด
ที่ตั้ง 19 หมู่ 20 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้ำนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร ผู้จำหน่ำยรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ และศูนย์บริกำรครบวงจร
โทร. 043-344333
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
1
2

พนักงานเคลม
ประกันภัย ด่วน!
ช่าง

1

ช

25+

1

ช

25+

ป.ตรี

11,000+
INCENTIVE
ปวส. ช่างยนต์ ไม่น้อยกว่าค่าแรง
ขั้นต่า

คูหำที่ 4-1
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ ภูมิลาเนาขอนแก่น ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี รับรถลูกค้าเข้า
ซ่อม/ติดตามงานระหว่างซ่อม
ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ ภูมิลาเนาขอนแก่น มีความรู้ความสามารถเรื่องเครื่องยนต์
รถยนต์ เบื้องต้น มีประสบการณ์ด้านช่างยนต์มาก่อน

รวม 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรำ

บริษัท เอ็มจี ขอนแก่น จำกัด
ที่ตั้ง 199 หมู่ 16 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้ำนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร ตัวแทนจำหน่ำยรถยนต์เอ็มจี และศูนย์บริกำรฯ
โทร. 043-244111, 043-344199
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
1 สมุห์บัญชี
1
ญ 20-45
ป.ตรี
20,000+
2

เจ้าหน้าที่บัญชี

2

ญ 25-35

ป.ตรี

คูหำที่ 4-2
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
จบป.ตรีดา้ นสาขาบัญชี มีประสบการร์ดา้ นบัญชีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13,000-15,000 จบป.ตรีดา้ นสาขาบัญชี ใช้โปรแกรมExpress มีประสบการณ์อย่างน้อย2ปี
รวม 2 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรำ

บริษัท เอ็มจี ขอนแก่น จำกัด
ที่ตั้ง 199 หมู่ 16 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้ำนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร ตัวแทนจำหน่ำยรถยนต์เอ็มจี และศูนย์บริกำรฯ
โทร. 043-244111, 043-344199
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
1
ญ 25-35
11,000-15,000
1 เจ้าหน้าที่การเงิน
ป.ตรี
1 ช/ญ 25-35
11,000-15,000
2 เจ้าหน้าที่การตลาด
ป.ตรี
1 ช/ญ 35-45 ป.ตรี-ป.โท
30,000+
3 ผุ้จัดการฝ่ายขาย
3 ช/ญ 27-35
15,000
4 หัวหน้าทีมขาย
ปวส.+
5 ช/ญ 23-30
325บาท/วัน
7 ที่ปรึกษาการขาย
ปวส.+
1
ญ 25-35
11,000-15,000
8 ลูกค้าสัมพันธ์
ป.ตรี
ผู้จัดการศูนย์บริการ9
1 ช/ญ 35-45 ป.ตรี-ป.โท
20,000+
อะไหล่
1
ช 22-30 ปวส.ช่างยนต์
9,750+
10 ช่างเทคนิค
1
ช 25+
11,000-15,000
11 เจ้าหน้าที่อะไหล่
ป.ตรี
1 ช/ญ 25-35
11,000-15,000
12 ที่ปรึกษาด้านการขาย
ป.ตรี
ธุรการขาย/สต๊อก
13
1
ญ 25-35
ป.ตรี
11,000-15,000
รถยนต์
1
ญ 25-35
11,000-15,000
14 ธุรการบุคคล
ป.ตรี
1
ช 22-35
350บาท/วัน
15 นักการล้างรถ
ม.3+
1
ญ 25-45 ไม่จากัด
350บาท/วัน
16 แม่บ้าน

คูหำที่ 4-2
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
จบป.ตรีดา้ นสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถโปรแกรมPhotoShop ตัดต่อวีดโิ อได้
มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการขายรถยนต์มาก่อน
มีประสบการณ์ขายรถยนต์อย่างน้อย 5 ปี
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ มีคอมมิชชั่น
สามารถใช้Ms Offiec ได้ดี มีความสามารถในการประสานงาน
มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ มีความสามารถในการจัดการและบริหารงาน มี
ประสบการณ์ในด้านผู้จัดการศูนย์บริการอย่างต่า 5 ปี
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
จบป.ตรีดา้ นอุตสาหกรรมยานยนต์ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถใช้งานMS Office ได้คล่อง
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถใช้งานMS Office ได้คล่อง
จบป.ตรีดา้ นทรัยยากรมนุษย์ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
ทาความสะอาดบริเวณโชว์รูม
รวม 16 ตำแหน่ง จำนวน 22 อัตรำ

บริษัท แม็กซิม่ำ อิเลคทรอนิคส์ จำกัด
ที่ตั้ง 106 หมู่ 3 ตำบลสำรำญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร ผลิตชิ้นส่วน Electronicsเพื่อส่งออก
โทร. 088-5480257
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
ลำดับ
1

2

เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการทางาน
(จป.วิชาชีพ)
Accounting Supervisor

1

ช

22-30

1

ญ

25+

คูหำที่ 5
เงินเดือน

เงือ่ นไขและสวัสดิกำร

ป.ตรี
ไม่น้อยกว่าค่าแรง มีเบี้ยขยันเดือนละ 1,000 บาท มีค่าอาหาร มีโบนัส มีการท่องเที่ยวประจาปี
สาขา
ขั้นต่า
อาชีวอนามัยฯ
ป.ตรี
ไม่น้อยกว่าค่าแรง มีเบี้ยขยันเดือนละ 1,000 บาท มีค่าอาหาร มีโบนัส มีการท่องเที่ยวประจาปี

รวม 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรำ

บริษัท ซีพแี รม จำกัด (ขอนแก่น)
ที่ตั้ง 86,410 หมู่ 6 ตำบลท่ำพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร ผลิตและจำหน่ำยอำหำรแช่แข็ง
โทร. 043-262000 ต่อ 1184, 083-4069122
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
ลำดับ
1

ผู้จัดการแผนกผลิต

5

ช/ญ

30+

คูหำที่ 6
เงินเดือน

เงือ่ นไขและสวัสดิกำร

ป.ตรี
ไม่น้อยกว่าค่าแรง ควบคุมกระบวนการผลิต วางแผนอัตรากาลังคนให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิต
สาขาที่เกีย่ วข้อง
ขั้นต่า
มีประสบการรืงานด้านโรงงานผลิตอย่างน้อย 3-5 ปี

รวม 1 ตำแหน่ง จำนวน 5 อัตรำ

บริษัท ซีพแี รม จำกัด (ขอนแก่น)
ที่ตั้ง 86,410 หมู่ 6 ตำบลท่ำพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร ผลิตและจำหน่ำยอำหำรแช่แข็ง
โทร. 043-262000 ต่อ 1184, 083-4069122
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
ลำดับ

คูหำที่ 6
เงินเดือน

เงือ่ นไขและสวัสดิกำร

1

ผู้จัดการแผนกประกัน
สุขภาพ (สนับสนุน)

5

ช/ญ

30+

ป.ตรี
สาขา
ที่เกีย่ วข้อง

ไม่น้อยกว่าค่าแรง รับผิดชอบการตรวจสอบด้านสัตว์พาหะของโรงงานทั้งในและนอกอาคาร
ขั้นต่า
ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน ควบคุมสุขอนามัยส่วนบุคคลของพนักงาน
ในไลน์การผลิต มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

2

เจ้าหน้าที่ประสานงาน
สาขา

1

ช/ญ

18+

ไม่น้อยกว่าค่าแรง รับผิดชอบในการประสานงาน ดารต้อนรับ การจัดเตรียม ประชุมการตรวจสอบ
ขั้นต่า
เอกสารเข้า-ออกจากหน่วยงานภายในและภายนอก

3

เจ้าหน้าที่ซ่อมบารุง

2

ช/ญ

18+

ป.ตรี
สาขา
ที่เกีย่ วข้อง
ป.ตรี
สาขา
วิศวกรรม/
เครื่องกล

4

เจ้าหน้าที่ควบคุม
เครื่องจักร

2

ช/ญ

18+

ป.ตรี
สาขา
วิศวกรรม/
เครื่องกล

ไม่น้อยกว่าค่าแรง สามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์และออกแบบบารุงรักษาเครื่องจักร ซ่อมและ
ขั้นต่า
บารุงรักษาเครื่องจักรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่น้อยกว่าค่าแรง สามารถใช้เครื่อง PLC ใช้คอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ สามารถใช้เครื่องมือ
ขั้นต่า
วิเคราะห์และออกแบบบารุงรักษาเครื่องจักร ซ่อมและบารุงรักษาเครื่องจักรให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รวม 4 ตำแหน่ง จำนวน 10 อัตรำ

บริษัท ซีพแี รม จำกัด (ขอนแก่น)
ที่ตั้ง 86,410 หมู่ 6 ตำบลท่ำพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร ผลิตและจำหน่ำยอำหำรแช่แข็ง
โทร. 043-262000 ต่อ 1184, 083-4069122
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
ลำดับ
1

เจ้าหน้าที่ซ่อมสร้าง

2

ช/ญ

18+

2

เจ้าหน้าที่ R&D

1

ช/ญ

18+

3

หัวหน้าคลังสินค้า

2

ช/ญ

18+

4

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

2

ช/ญ

18+

ป.ตรี
สาขา
ที่เกีย่ วข้อง
ป.ตรี
สาขา
เทคโนโลยี
อาหาร

คูหำที่ 6
เงินเดือน

เงือ่ นไขและสวัสดิกำร

ไม่น้อยกว่าค่าแรง รับผิดชอบการปฏิบัติงานซ่อมบารุงอุปกรร์ ระบบน้าดี งานก่อสร้าง และงาน
ขั้นต่า
โครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เสร็จตามแผน
ไม่น้อยกว่าค่าแรง รับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของลูกค้า
ขั้นต่า
รวมทั้งการวิเคราะห์ทดลองทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด
ออกสูต่ ลาด

ปวส.
ไม่น้อยกว่าค่าแรง รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บสินค้า การเบิกจ่ายสินค้า
สาขา
ขั้นต่า
ที่เกีย่ วข้อง
ป.ตรี
ไม่น้อยกว่าค่าแรง เบิก/จ่ายสินค้า ควบคุมสต็อคสินค้า และประสานงานกับฝ่ายที่เกีย่ วข้อง จัดเก็บ
สาขา
ขั้นต่า
สินค้าตามที่กาหนด ตรวจนับสต็อคประจาวันป้อนข้อมูลการเบิกตัดสต็อคสินค้า
โลจิสติกส์
หรือสาขา
ที่เกีย่ วข้อง

รวม 4 ตำแหน่ง จำนวน 7 อัตรำ

บริษัท ซีพแี รม จำกัด (ขอนแก่น)
ที่ตั้ง 86,410 หมู่ 6 ตำบลท่ำพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร ผลิตและจำหน่ำยอำหำรแช่แข็ง
โทร. 043-262000 ต่อ 1184, 083-4069122
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
ลำดับ
1

หัวหน้างาน
ผลิตข้าวกล่อง

10

ช/ญ

18+

2

หัวหน้าหน่วยผลิตข้าว
กล่อง

10

ช/ญ

18+

3

พนักงานวิศวกรรมการ
ผลิตขนมปัง

1

ช/ญ

18+

4

พนักงานผลิตรายวัน

ช/ญ

18+

เงินเดือน

เงือ่ นไขและสวัสดิกำร

ปวช.-ปวส. ไม่น้อยกว่าค่าแรง เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องจักร และนาแผนผลิตไปใช้อย่างมี
สาขาคหกรรม
ขั้นต่า
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพ
หรืออาหารและ
โภชนาการ
ปวช.-ปวส.
สาขา
เทคโนโลยี
อาหาร
ปวส.
สาขาไฟฟ้า/
เครื่องกล
หรือทุกสาขา
ที่เกีย่ วข้อง

100

คูหำที่ 6

ม.3+

ไม่น้อยกว่าค่าแรง ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม การดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนผลิตเพื่อให้
ขั้นต่า
กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง มีประสบการร์ด้านโรงงานอย่างน้อย 2ปี
ไม่น้อยกว่าค่าแรง ใช้เครื่องมือวิเคราะห์และออกแบบระบบบารุงรักษาเครื่องจักร และซ่อม
ขั้นต่า
บารุงรักษาเครื่องจักรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ

ไม่น้อยกว่าค่าแรง เตรียมเครื่องจักร อุปกรณ์ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการผลิต และมีคุณภาพ
ขั้นต่า
ตามมาตรฐาน รวมทั้งลงบันทึกข้อมูล และทาความสะอาดอุปกรณ์เครื่องจักรให้
เรียบร้อย

รวม 4 ตำแหน่ง จำนวน 121 อัตรำ

บริษัท ซีพแี รม จำกัด (ขอนแก่น)
ที่ตั้ง 86,410 หมู่ 6 ตำบลท่ำพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร ผลิตและจำหน่ำยอำหำรแช่แข็ง
โทร. 043-262000 ต่อ 1184, 083-4069122
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
ลำดับ
1

พนักงานผลิตรายวัน
(Part Time)

300

ช/ญ

18+

ป.6+

คูหำที่ 6
เงินเดือน

เงือ่ นไขและสวัสดิกำร

ไม่น้อยกว่าค่าแรง เตรียมเครื่องจักร อุปกรณ์ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการผลิต และมีคุณภาพ
ขั้นต่า
ตามมาตรฐาน รวมทั้งลงบันทึกข้อมูล และทาความสะอาดอุปกรณ์เครื่องจักรให้
เรียบร้อย

รวม 1 ตำแหน่ง จำนวน 300 อัตรำ

บริษัท เคเคที ขอนแก่น จำกัด
ที่ตั้ง 88/8 หมู่ 6 ถนนศรีจันทร์ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร จำหน่ำยรถยนต์ยี่ห้อนิสสันและบริกำรศูนย์ซ่อม
โทร. 043-232888
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
1

ที่ปรึกษางานขาย (Sale)

15

ช/ญ 22-40

ปวช.+

ไม่น้อยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า
+คอมมิชชั่น

คูหำที่ 7
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
สามารถทางานนอกสถานที่ และต่างอาเภอ สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาต
ขับขี่รถยนต์

รวม 1 ตำแหน่ง จำนวน 15อัตรำ

บริษัท เคเคที ขอนแก่น จำกัด
ที่ตั้ง 88/8 หมู่ 6 ถนนศรีจันทร์ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร จำหน่ำยรถยนต์ยี่ห้อนิสสันและบริกำรศูนย์ซ่อม
โทร. 043-232888
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
1
2
3
4

ที่ปรึกษา
งานซ่อมบริการ
เจ้าหน้าที่
ลูกค้าสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่บัญชี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

3

ช/ญ 22-35

ปวส.+

2

ญ 22-30

ปวส.+

2
2

ญ 22-30
ช/ญ 22-30

ปวช.+
ปวช.+

9,800-10,000
+คอมมิชชั่น
9,800-10,000
+คอมมิชชั่น
9,800-10,000
9,800-10,000

คูหำที่ 7
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ มีใจรักในงานบริการ
มีใจรักในงานบริการ สามารใช้โปรแกรมและอุปกรณ์ของสานักงานได้ดี
มีใจรักในงานบริการ สามารใช้โปรแกรมและอุปกรณ์ของสานักงานได้ดี
มีใจรักในงานบริการ สามารใช้โปรแกรมและอุปกรณ์ของสานักงานได้ดี

รวม 4 ตำแหน่ง จำนวน 9 อัตรำ

บริษัท โฮมฮับ จำกัด (ขอนแก่น)
ที่ตั้ง 111 หมู่ 12 ตำบลเมืองเก่ำ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร จำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง และของตกแต่งบ้ำนแบบครบวงจร
โทร. 088-3772233
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
1

หัวหน้าแผนกขาย

3

ช/ญ 25-40

ปวส.-ป.ตรี

คูหำที่ 8
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร

ไม่น้อยกว่าค่าแรง
มีประสบการณ์ด้านงานขายไม่น้อยกว่า 5 ปี
ขั้นต่า

รวม 1 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรำ

บริษัท โฮมฮับ จำกัด (ขอนแก่น)

คูหำที่ 8

ที่ตั้ง 111 หมู่ 12 ตำบลเมืองเก่ำ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร จำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง และของตกแต่งบ้ำนแบบครบวงจร
โทร. 088-3772233
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
ลำดับ
ไม่น้อยกว่าค่าแรง มีใจรักในงานบริการ ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
1 พนักงานขาย
10 ช/ญ 20-35
ม.3+
2

พนักงานคลังสินค้า

5

ช 20-35

ม.3+

3

พนักงานขับรถ

3

ช 20-35

ม.3+

ขั้นต่า
ไม่น้อยกว่าค่าแรง มีใจรักในงานบริการ สามารถยกของหนักได้ ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
ขั้นต่า
ไม่น้อยกว่าค่าแรง สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ประเภท ท.2
ขั้นต่า

รวม 3 ตำแหน่ง จำนวน 18 อัตรำ

บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด

คูหำที่ 9

ที่ตั้ง 333 หมู่ 19 ตำบลท่ำพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร ผลิตและจำหน่ำยเครื่องดื่มภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำตรำสิงห์
โทร. 043-346567
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
ลำดับ
ไม่น้อยกว่าค่าแรง จัดทากิจกรรม/โครงการ ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัทฯ
1 เจ้าหน้าที่
20 ช/ญ 22-35
ป.ตรี
ขั้นต่า
ชุมชนสัมพันธ์
รวม 1 ตำแหน่ง จำนวน 20 อัตรำ

บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด

คูหำที่ 9

ที่ตั้ง 333 หมู่ 19 ตำบลท่ำพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร ผลิตและจำหน่ำยเครื่องดื่มภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำตรำสิงห์
โทร. 043-346567
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
ลำดับ
ไม่น้อยกว่าค่าแรง ควบคุม ติดตัง้ แก้ไข และปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติ
1 วิศวกรระบบควบคุม
20 ช/ญ 22-35
ป.ตรี
ขั้นต่า
สาขา
วิศวกรรม
เครื่องมือรีด
2

ช่างคอมพิวเตอร์

20

ช/ญ 25-35

ไม่น้อยกว่าค่าแรง ซ่อมบารุงรักษา และติดตัง้ ฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์ตา่ งๆ
ป.ตรี
ขั้นต่า
สาขา
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

3

พนักงาน Yeast House

20

ช/ญ 25-40

ไม่น้อยกว่าค่าแรง ควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการแยกยีสต์ และเก็บตัวอย่างน้าหวาน
ปวส.
ขั้นต่า
สาขา
เครื่องกล
อุตสาหกรรม

รวม 3 ตำแหน่ง จำนวน 60 อัตรำ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
ที่ตั้ง (อำคำรซีพแี ลนด์) 348 หมู่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร โทรคมนำคม
โทร. 062-4624163
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
10,000 +
1 พนักงานบริการลูกค้า 20 ช/ญ 18-30 ปวช.,ม.6+
คอมมิชชั่น
และขายสินค้า (Sale)

คูหำที่ 10
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
มีประกันสังคม, ประกันสุขภาพ

2

Call Center OutboundFreelance

30

ช/ญ 18-35

ม.3+

18,000+คอมมิชชั่น มีประกันสังคม, ประกันสุขภาพ

3

เจ้าหน้าที่ดแู ลและ
บริหารงานขาย เพื่อน
คูค่ า้ (AE)

1

ช/ญ 25-35

ป.ตรี+

13,000-15,000+ มีประกันสังคม, ประกันสุขภาพ
คอมมิชชั่น

รวม 3 ตำแหน่ง จำนวน 51 อัตรำ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ็น เพลส
(โรงแรมเลอ แคสเซีย)
ที่ตั้ง 68 ถนนพิมพสุต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร บริกำรห้องพัก ห้องประชุมสัมมนำ
โทร. 043-333666
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
ลำดับ
1

Barista

1

ช/ญ 20+

ปวช.+

คูหำที่ 11
เงินเดือน

เงือ่ นไขและสวัสดิกำร

ไม่น้อยกว่าค่าแรง
ชุดพนักงาน, อาหารกลางวัน
ขั้นต่า

รวม 1 ตำแหน่ง จำนวน 11 อัตรำ

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่ตั้ง 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตประทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
ประเภทกิจกำร ธุรกิจค้ำปลีก
โทร. 065-9290478
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
1

พนักงานขาย

5

ช/ญ 20+

ม.3+

9,750+

2

พนักงานแคชเชียร์

2

ญ

ม.6+

9,750+

20+

คูหำที่ 12
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
มีคา่ รักษาพยาบาล 40,000 บาท/ปี, ชุดยุนฟิ อร์ม, ค่าคอมมิชชั่น, วันหยุด
พักร้อน, ตรวจสุขภาพประจาปี, ประกันสังคม

รวม 2 ตำแหน่ง จำนวน 7 อัตรำ

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่ตั้ง 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตประทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
ประเภทกิจกำร ธุรกิจค้ำปลีก
โทร. 065-9290478
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
1 พนักงานPart Time
12 ช/ญ 18+
ม.3+
325/วัน
ช่วยห่อของขวัญ
2

พนักงานPart Time
ช่วยขายสินค้า

4

ช/ญ 18+

ม.3+

325/วัน

คูหำที่ 12
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย

รวม 2 ตำแหน่ง จำนวน 16 อัตรำ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นอ๊อกซิเย่น
ที่ตั้ง 131 หมู่ 12 ถนนมิตรภำพ ตำบลเมืองเก่ำ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร บรรจุ/ผลิตและจำหน่ำย ก๊ำซออกซิเจนฯ
โทร. 088-5576877
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
1
ช 20+
ป.ตรี
15,000+
1 วิศวกร

คูหำที่ 13
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย

รวม 1 ตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรำ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นอ๊อกซิเย่น
ที่ตั้ง 131 หมู่ 12 ถนนมิตรภำพ ตำบลเมืองเก่ำ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร บรรจุ/ผลิตและจำหน่ำย ก๊ำซออกซิเจนฯ
โทร. 088-5576877
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ

คูหำที่ 13
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร

1

ช่างซ่อม+บรรจุกา๊ ซ

2

ช

20+

ปวช.-ปวส.

9,750+

ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย

2

พนักงานส่งของ+บรรจุ

3

ช

20+

ม.6-ปวส.

9,750+

ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
รวม 2 ตำแหน่ง จำนวน 5 อัตรำ

บริษัท วิมลโฟน จำกัด
ที่ตั้ง 33/1 ถนนนิกรสำรำญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร ผู้แทนจำหน่ำยโทรศัพท์ยี่ห้อ (VIVO)
โทร. 043-006712
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ

คูหำที่ 14
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร

1

พนักงานขายโทรศัพท์

10

ช/ญ 20+

ม.6,ปวช.+

9,750+

นาเสนอขายโทรศัพทืและนาฬิกา

2

เทรนเนอร์ IMOO

2

ช/ญ 20+

ป.ตรี

12,000+

มีรถยนต์ สามารถออกทางานนอกสถานที่ได้
รวม 2 ตำแหน่ง จำนวน 12 อัตรำ

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหำชน)
ที่ตั้ง 678 หมู่ 2 ตำบลศิลำ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร จำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง และของตกแต่งบ้ำนครบวงจร
โทร. 043-009899
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
3 ช/ญ 30-45
ป.ตรี
15,000-20,000
1 ผู้จัดการแผนกค้าปลีก
2

พนักงานขาย/PC

10

ช/ญ 21-35

ปวช.-ปวส.

12,000+

3

พนักงานจัดเรียงสินค้า

10

ช/ญ 21-35

ม.3+

ไม่น้อยกว่าค่าแรง
ขั้นต่า

4

พนักงานคลังสินค้า

10

ช 21-35

ม.3+

ไม่น้อยกว่าค่าแรง
ขั้นต่า

5

พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย (รปภ.)

2

ช 21-35

ม.3+

ไม่น้อยกว่าค่าแรง
ขั้นต่า

คูหำที่ 15
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร

มีการขึ้นเงินเดือนประจาปี, มี โบนัส ประจาปี, ชุดพนักงาน,
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ, ประกันสังคม, วันลาพักผ่อนประจาปี

รวม 5 ตำแหน่ง จำนวน 35 อัตรำ

บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
ที่ตั้ง 1111 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้ำนทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร จำหน่ำยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ฮอนด้ำมะลิวัลย์ จำกัด
โทร. 043-306-333 ต่อ 3
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
1 พนักงานงบประมาณ
1
ญ ไม่เกิน
ป.ตรี
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า
35 ปี สาขาบัญชี

คูหำที่ 16-1
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
ประสบการณ์ ด้านการทางานงบประมาณ 1 ปี

บริหาร
เศรษฐศาสตร์
การจัดการ
2

นักพัฒนาซอฟต์แวร์

1

ช

ไม่เกิน

ป.ตรี

35 ปี

วิทยากร

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

สามารถเขียนเว็บไซต์ VueJS ,Java Script ,React JS Git Lap Docket

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

มีทักษะ การสือ่ สารประสานงาน การเจรจาต่อรอง การแก้ไข้ปัญหาเฉพาะ
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ WS Office ได้ดี

คอมพิวเตอร์
3

พนักงานวางแผน
ผลิตภัณฑ์

1

ช/ญ ไม่เกิน
35 ปี

ป.ตรี
บริหารธุรกิจ

รวม 3 ตำแหน่ง จำนวน 3อัตรำ

บริษทั ฮอนด้ำมะลิวัลย์ จำกัด
ที่ตั้ง 1111 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้ำนทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร จำหน่ำยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ฮอนด้ำมะลิวัลย์ จำกัด
โทร. 043-306444
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
1 หัวหน้าช่าง
4
ช ไม่เกิน
ไม่นอ้ ยกว่า
ปวส.
ค่าแรงขั้นต่า
40 ปี
ช่างยนต์
2

พนักงานช่าง

14

ช

ไม่เกิน

ปวส.

35 ปี

ช่างยนต์

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

คูหำที่ 16-2
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
ประสบการณ์ดา้ นงานซ่อมรถยนต์ 5 ปีขึ้นไป

มีประสบการณ์ซอ่ มรถยนต์

รวม 2 ตำแหน่ง จำนวน 18 อัตรำ

บริษทั ออล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลจีส จำกัด
ที่ตั้ง 512 หมู่ 11 ตำบลศิลำ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร ออกแบบ วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี GPS
โทร. 043-465-579, 091-502-8989
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
ลำดับ
1 Programmer
2 ช/ญ 23+
ป.ตรี

คูหำที่ 17
เงินเดือน
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

2

วิศวกรรมไฟฟ้า

3

ช

23+

ป.ตรี

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

3

ธุรการ

2

ญ

23+

ป.ตรี

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

4

ช่างเทคนิค

3

ช

23+

ปวส.

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

รวม 4 ตำแหน่ง จำนวน 10 อัตรำ

บริษทั ฟินน์ พลำซ่ำ จำกัด
ที่ตั้ง 672/55 ถนนกลำงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร จำหน่ำยเครื่องเขียน อปกรร์สำนักงำน
โทร. 043-226-023 ,062-604-1317
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
1 พนักงานขาย
2
ญ 25
ป.ตรี
15,000
2 แอดมิน
1
ญ 25 ปวช. -ป.ตรี 9,750 - 15,000 ประกันสังคม
3 พนักงานขับรถ
3
ช
25
ม.6-ปวช.
9,750

คูหำที่ 18
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร

รวม 3 ตำแหน่ง จำนวน 6 อัตรำ

บริษทั โออิชิ ฟูด้ จำกัด
ที่ตั้ง 261 ถนนมิตรภำพ ตำบลท่ำพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร ผลิตและจำหน่ำยเบเกอรี่
โทร. 088-557-6159
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
ลำดับ
2 ช/ญ 20-45 ปวช.ขึ้นไป
เจ้าหน้าที่พัฒนา
1
ผลิตภัณฑ์

คูหำที่ 19
เงินเดือน
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
ประกันสังคม
รวม 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรำ

บริษทั โออิชิ ฟูด้ จำกัด
ที่ตั้ง 261 ถนนมิตรภำพ ตำบลท่ำพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร ผลิตและจำหน่ำยเบเกอรี่
โทร. 088-557-6159
ลำดับ
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
1 เจ้าหน้าที่
1 ช/ญ 20-45
ป.ตรี
ความปลอดภัย

คูหำที่ 19
เงินเดือน
ไม่นอ้ ยกว่า

เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
ประกันสังคม

ค่าแรงขั้นต่า

(จป.วิชาชีพ)
2

เจ้าหน้าที่การเงิน

1

ญ 20-45

ปวช.ขึ้นไป

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

ประกันสังคม

3

พนักงานฝ่ายผลิต(ชาย)

15

ญ 20-45

ม.3 ขึ้นไป

325 บาท ขึ้นไป ประกันสังคม

4

พนักงานฝ่ายผลิต
(หญิง)

10

ญ 20-45

ม.3 ขึ้นไป

325 บาท ขึ้นไป ประกันสังคม

5

พนักงานขับรถ

3

ช 20-45

ม.3 ขึ้นไป

325 บาท ขึ้นไป ประกันสังคม

รวม 5 ตำแหน่ง จำนวน 30 อัตรำ

บริษทั เคีย้ งเทรดดิง้ จำกัด
ที่ตั้ง 385 หมู่ 9 ตำบลบ้ำนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร จำหน่ำยสินค้ำปลีกและสินค้ำส่งอุปโภคและบริโภค
โทร. 043-001-801 ต่อ 106
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
ลำดับ
1 เจ้าหน้าที่กราฟฟิก
1 ช/ญ 20+ ปวส. ขึ้นไป

คูหำที่ 20
เงินเดือน
10,000

เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
มีประสบการณ์งานกราฟฟิก

2

Sale vam

2

ช

20+

ม.6 ขึ้นไป

10,000

มีประสบการณ์งานขาย

3

Sale man

2

ช

20+

ม.6 ขึ้นไป

10,000

มีประสบการณ์งานขาย

4

Sale spreorder

2

ช

20+

ม.6 ขึ้นไป

10,000

มีประสบการณ์งานขาย

5

พนักงานคลังสินค้า

2

ช

20+

ม.3 ขึ้นไป

9,800

ขยัน อดทน สามารถยกของได้

6

พนักงานขับรถ

2

ช

20+

ม.3 ขึ้นไป

9,800

ขยัน อดทน สามารถยกของได้

7

พนักงานขาย
ประจาร้าน
เจ้าหน้าที่บุคคล

10

ช/ญ 18+

ม.3 ขึ้นไป

9,750

มีใจรักงานบริการ ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย

1

ช/ญ 24+

ป.ตรี

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

8

มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี มีความรู้เรื่องกฏหมาย และประกันสังคม
รวม 8 ตำแหน่ง จำนวน 22 อัตรำ

บริษทั สหชัยอลูมินั่ม อัลลอย (1982) จำกัด
ที่ตั้ง 177 /25 -26 ถนนมิตรภำพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร จำหน่ำยประตูเหล้ก/ประตูหนีไฟ/ประตูสแตนเลสหลำยชนิด
โทร. 043-271-000-4 ต่อ 25 หรือ 063-482-8811
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
ไม่นอ้ ยกว่า
1 ผู้ชว่ ยจัดการโรงงาน
1 ช/ญ 35-45 ป.ตรี-ป.โท
ค่าแรงขั้นต่า

คูหำที่ 21
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
มีประสบการณ์ดา้ นการบริหาร การจัดการโรงงาน อย่างน้อย 5 ปี

2

ผู้ชว่ ยผู้จัดการ
การตลาดและการขาย

1

ช/ญ 25-45

ป.ตรี-ป.โท

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

มีประสบการณ์ดา้ นการบริหาร การวางแผน และการวิเคราะห์ 2 ปี

3

พนักขายโลหะ
และกระจก

5

ช 20-40

ปวช., ปวส,
ป.ตรี

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

มีประสบการณ์ดา้ นโลหะจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีรถยนต์สว่ นตัว มี
ใบขับขี่

4

ช่างสี

5

ช 20-45

ม.3

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

มีประสบการณ์ดา้ นการพ่นสี โลหะ

5

ช่างเชื่อม

5

ช 20-45

ม.3

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

มีประสบการณ์เฉพาะกับตาแหน่งที่รับสมัคร

6

ช่างกระจกติดตัง้

2

ช 20-45

ม.3

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7

ช่างกระจกแปรรูป

2

ช 20-40

ม.3

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
รวม 7 ตำแหน่ง จำนวน 21 อัตรำ

บริษทั สหชัยอลูมินั่ม อัลลอย (1982) จำกัด
ที่ตั้ง 177 /25 -26 ถนนมิตรภำพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร จำหน่ำยประตูเหล้ก/ประตูหนีไฟ/ประตูสแตนเลสหลำยชนิด
โทร. 043-271-000-4 ต่อ 25 หรือ 063-482-8811
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
1 พนักงานขายหน้าร้าน
1
ช 20-35
ม.3
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า
2 ช่างซ่อมบารุง/
ปวช. ปวส.
ไม่นอ้ ยกว่า
ช่างเทคนิค
3
ช 25-35 สาขาไฟฟ้า
ค่าแรงขั้นต่า
3 พนักงานส่งมอบและ
2
ช 20-40
ม.3
ไม่นอ้ ยกว่า
บริการ
ค่าแรงขั้นต่า

คูหำที่ 21
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
มีใบอนุญาตขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ
สามารถทางานล่วงเวลาได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ มีหนังสือรับรองจาก
กรมพัฒนาฝีมือฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถออกเดินทางต่างจังหวัดได้ มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
รวม 3 ตำแหน่ง จำนวน 6 อัตรำ

บริษทั โรงงำนทออวนเดชำพำนิช จำกัด
ที่ตั้ง 191 ถนนมิตรภำพ ตำบลสำรำญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร ผลิตและจำหน่ำยแหอวน
โทร. 043-393-735 ,043-394-083
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
1 หัวหน้าหน่วย
2
ช 24+
ปวส.
ไม่นอ้ ยกว่า
อบตาเต/โยโก
ค่าแรงขั้นต่า

คูหำที่ 22
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
รวม 1 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรำ

บริษทั โรงงำนทออวนเดชำพำนิช จำกัด
ที่ตั้ง 191 ถนนมิตรภำพ ตำบลสำรำญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร ผลิตและจำหน่ำยแหอวน
โทร. 043-393-735 ,043-394-083
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
ลำดับ
1 หัวหน้าแผนกทออวน
5
ช 28+ ปวส.-ป.ตรี
ช

21+

คูหำที่ 22
เงินเดือน
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ปวส.-ป.ตรี

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ป.ตรี

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ม.6-ปวส.

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

2

ช่างเทคนิค IT

5

3

เจ้าหน้าที่
โปรแกรมเมอร์

5

4

เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า
(พขร.)

2

5

วิศวกรอุตสาหการ

8

ช/ญ 25+

ป.ตรี

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

6

พนักงานผลิตทออวน

50

ช/ญ 18+

ม.6 ขึ้นไป

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

7

ช่างเครื่องทออวน

20

ม.6 ขึ้นไป

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ช/ญ 24+
ช

ช

25+

18+

รวม 7 ตำแหน่ง จำนวน 95 อัตรำ

บริษทั ขอนแก่นแหอวน จำกัด
ที่ตั้ง 250 หมู่8 ถนนเหล่ำนำดี ตำบลเมืองเก่ำ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร อุตสำหกรรมสิ่งทอ แห อวน เชือก สำยเอ็น
โทร. 043-221880, 086-4582903
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
1 ช่างเทคนิค
10 ช/ญ 21+ ปวช. , ปวส.
ไม่นอ้ ยกว่า
สาขาช่างกล
ค่าแรงขั้นต่า

คูหำที่ 23
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ที่พักสวัสดิการ(ตามระดับตาแหน่งงาน)

2

เจ้าหน้าที่ธุรการ

2

ช/ญ 20+

ปวช.ปวส.

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

ร้านค้าสวัสดิการ โบนัส/ปรับประจาปี
ค่าเบี้ยเลีย้ งเดินทางไปต่างประเทศ

3

เจ้าหน้าที่ขอ้ มูล

10

ช/ญ 24+

ป.ตรี ขึ้นไป

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

ชุดยูนฟิ อร์ม ทุนศึกษาต่อ
ทุนการศึกษาบุตรหลาน กองทุนเงินกูย้ ืม

4

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

2

ช/ญ 24+

ป.ตรี สาขา
การจัดการคลัง

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

ทุนการศึกษาบุตรหลาน
กองทุนเงินกูย้ ืมกองทุนณาปนกิจ&เงินช่วยเหลือ

5

เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์

1

ช/ญ 24+

ป.ตรี

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

เงินช่วยเหลือเยีย่ มคลอด เยีย่ มไข้
เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท

6

ผู้ชว่ ยเจ้าหน้าที่
ขายในประเทศ

2

ช/ญ 24+

ป.ตรี ขึ้นไป

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

เงินช่วยเหลืองานแต่ง ขึ้นบ้านใหม่
งานเลีย้ งปีใหม่ประจาปี งานกีฬาประจาปี ห้องพยาบาล
การพัฒนาการฝึกอบรมด้านต่างๆ/การวางแผนพัฒนาความก้าวหน้า
รวม 6 ตำแหน่ง จำนวน 27 อัตรำ

บริษทั ขอนแก่นแหอวน จำกัด
ที่ตั้ง 250 หมู่8 ถนนเหล่ำนำดี ตำบลเมืองเก่ำ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร อุตสำหกรรมสิ่งทอ แห อวน เชือก สำยเอ็น
โทร. 043-221880, 086-4582903
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
1 เจ้าหน้าที่
1 ช/ญ 25+ ป.ตรีขึ้นไป
ไม่นอ้ ยกว่า
ขายในประเทศ
ค่าแรงขั้นต่า

คูหำที่ 23
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ที่พักสวัสดิการ(ตามระดับตาแหน่งงาน)

2

เจ้าหน้าที่
ขายของออนไลน์

1

ช/ญ 25+

ป.ตรีขึ้นไป

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

ร้านค้าสวัสดิการ โบนัส/ปรับประจาปี
ค่าเบี้ยเลีย้ งเดินทางไปต่างประเทศ

3

ผู้จัดการเขต
การขายในประเทศ

1

ช/ญ 27+

ป.ตรีขึ้นไป

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

ชุดยูนฟิ อร์ม ทุนศึกษาต่อ
ทุนการศึกษาบุตรหลาน กองทุนเงินกูย้ ืม

4

ผู้จัดการฝ่าย
ขายในประเทศ
ผู้ชว่ ยเจ้าหน้าที่
ขายต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ขาย
ต่างประเทศ

1

ช/ญ 35+

ป.ตรีขึ้นไป

1

ช/ญ 25+

ป.ตรีขึ้นไป

1

ช/ญ 25+

ป.ตรีขึ้นไป

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

ทุนการศึกษาบุตรหลาน
กองทุนเงินกูย้ ืมกองทุนณาปนกิจ&เงินช่วยเหลือ
เงินช่วยเหลือเยีย่ มคลอด เยีย่ มไข้
เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท
เงินช่วยเหลืองานแต่ง ขึ้นบ้านใหม่
ตรวจร่างกายประจาปี

ผู้จัดการเขต
การขายต่างประเทศ

1

ช/ญ 27+

ป.ตรีขึ้นไป

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

งานเลีย้ งปีใหม่ประจาปี งานกีฬาประจาปี ห้องพยาบาล

5
6
7

การพัฒนาการฝึกอบรมด้านต่างๆ/การวางแผนพัฒนาความก้าวหน้า
รวม 7 ตำแหน่ง จำนวน 7 อัตรำ

บริษทั ขอนแก่นแหอวน จำกัด
ที่ตั้ง 250 หมู่8 ถนนเหล่ำนำดี ตำบลเมืองเก่ำ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร อุตสำหกรรมสิ่งทอ แห อวน เชือก สำยเอ็น
โทร. 043-221880, 086-4582903
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
1 วิศวกร
5 ช/ญ 24+
ป.ตรีขึ้นไป
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า
2 โปรแกรมเมอร์
3 ช/ญ 23+ ป.ตรีขึ้นไป
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า
3 ผู้ชว่ ยโปรแกรมเมอร์
3 ช/ญ 24+
ป.ตรีขึ้นไป
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า
4 System Engineer
2 ช/ญ 23+ ป.ตรีขึ้นไป
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า
5 R&D Application
2 ช/ญ 23+ ป.ตรีขึ้นไป
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า
6 วิศวกรไฟฟ้า/ระบบ
2 ช/ญ 23+
ป.ตรี
ไม่นอ้ ยกว่า
คอลโทรล PLC
วิศวกรรม
ค่าแรงขั้นต่า
7 เจ้าหน้าที่รักษาความ
3 ช/ญ 21+
ม.3 ขึ้นไป
ไม่นอ้ ยกว่า
ปลอดภัย
ค่าแรงขั้นต่า
8 พนักงานฝ่ายผลิต
20 ช/ญ 18+ ไม่จากัดวุฒิ
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

คูหำที่ 23
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ที่พักสวัสดิการ(ตามระดับตาแหน่งงาน)
ร้านค้าสวัสดิการ โบนัส/ปรับประจาปี
ค่าเบี้ยเลีย้ งเดินทางไปต่างประเทศ
ชุดยูนฟิ อร์ม ทุนศึกษาต่อ
ทุนการศึกษาบุตรหลาน กองทุนเงินกูย้ ืม
ทุนการศึกษาบุตรหลาน
กองทุนเงินกูย้ ืมกองทุนณาปนกิจ&เงินช่วยเหลือ
เงินช่วยเหลือเยีย่ มคลอด เยีย่ มไข้
เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท
เงินช่วยเหลืองานแต่ง ขึ้นบ้านใหม่
ตรวจร่างกายประจาปี
งานเลีย้ งปีใหม่ประจาปี งานกีฬาประจาปี ห้องพยาบาล
การพัฒนาการฝึกอบรมด้านต่างๆ/การวางแผนพัฒนาความก้าวหน้า
รวม 8 ตำแหน่ง จำนวน 40 อัตรำ

บริษทั เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ที่ตั้ง 213 หมู่ 13 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้ำนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร ผลิต/ออกแบบติดตั้งระบบ Intralogistics และคลังสินค้ำอัตโนมัติ
โทร. 043-221-880 ,088-571-1429
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
ป.ตรี
ไม่นอ้ ยกว่า
IT Manager
1 ช/ญ 30 ปี
1
ขึ้นไป วิศวกรรม
ค่าแรงขั้นต่า
ปวส./ป.ตรี
AppIications
2 ช/ญ
23 ปี
ไม่นอ้ ยกว่า
2 Implementor
วิศวกรรม
ขึ้นไป
ค่าแรงขั้นต่า
คอมพิวเตอร์
ป.ตรี
Software Admin
2 ช/ญ
23 ปี
ไม่นอ้ ยกว่า
3
วิศวกรรม
ขึ้นไป
ค่าแรงขั้นต่า
คอมพิวเตอร์
ไม่นอ้ ยกว่า
Automation Engineer
5 ช/ญ 23 ปี
4
ป.ตรีวิศวกรรม
ขึ้นไป
ค่าแรงขั้นต่า
ไม่นอ้ ยกว่า
Control System
1 ช/ญ 30 ปี
5
ป.ตรี ขึ้นไป
ขึ้นไป
ค่าแรงขั้นต่า
Manager (ด้าน PLC)
ปวส.
ไม่นอ้ ยกว่า
Quality Monitoring
2 ช/ญ 25 ปี
6
ขึ้นไป คอมพิวเตอร์
ค่าแรงขั้นต่า
Officer

คูหำที่ 24
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ที่พักสวัสดิการ(ตามระดับตาแหน่งงาน)
ร้านค้าสวัสดิการ โบนัส/ปรับประจาปี
ค่าเบี้ยเลีย้ งเดินทางไปต่างประเทศ
ชุดยูนฟิ อร์ม ทุนศึกษาต่อ
ทุนการศึกษาบุตรหลาน กองทุนเงินกูย้ ืม
ทุนการศึกษาบุตรหลาน
กองทุนเงินกูย้ ืมกองทุนณาปนกิจ&เงินช่วยเหลือ
เงินช่วยเหลือเยีย่ มคลอด เยีย่ มไข้
เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท
เงินช่วยเหลืองานแต่ง ขึ้นบ้านใหม่
ตรวจร่างกายประจาปี
งานเลีย้ งปีใหม่ประจาปี งานกีฬาประจาปี ห้องพยาบาล
การพัฒนาการฝึกอบรมด้านต่างๆ/การวางแผนพัฒนาความก้าวหน้า
รวม 6 ตำแหน่ง จำนวน 15 อัตรำ

บริษทั เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ที่ตั้ง 213 หมู่ 13 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้ำนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร ผลิต/ออกแบบติดตั้งระบบ Intralogistics และคลังสินค้ำอัตโนมัติ
โทร. 043-221-880 ,088-571-1429
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
1 ElectricalMaintenance
5 ช/ญ 25 ปี ป.ตรี สาขาที่
ไม่นอ้ ยกว่า
Engineer
ขึ้นไป
เกีย่ วข้อง
ค่าแรงขั้นต่า
2

3

Mechanical
Maintenance
Technician
Electrical
Maintenance
Technician
Electrical Installation
Engineer

10

ช/ญ 23 ปี ป.ตรี วสาขาที่
ขึ้นไป
เกีย่ วข้อง

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

คูหำที่ 24
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ที่พักสวัสดิการ(ตามระดับตาแหน่งงาน)
ร้านค้าสวัสดิการ โบนัส/ปรับประจาปี
ค่าเบี้ยเลีย้ งเดินทางไปต่างประเทศ
ชุดยูนฟิ อร์ม ทุนศึกษาต่อ
ทุนการศึกษาบุตรหลาน กองทุนเงินกูย้ ืม

3

ช/ญ 25 ปี
ขึ้นไป

(ทั้ง 3 ตาแหน่ง เป็นเขตจตุจักร)

ป.ตรีสาขาที่
เกีย่ วข้อง

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

ทุนการศึกษาบุตรหลาน
กองทุนเงินกูย้ ืมกองทุนณาปนกิจ&เงินช่วยเหลือ
เงินช่วยเหลือเยีย่ มคลอด เยีย่ มไข้
เงินช่วยเหลืองานแต่ง ขึ้นบ้านใหม่
งานเลีย้ งปีใหม่ประจาปี งานกีฬาประจาปี ห้องพยาบาล
การพัฒนาการฝึกอบรมด้านต่างๆ/การวางแผนพัฒนาความก้าวหน้า

รวม 3 ตำแหน่ง จำนวน 18 อัตรำ

บริษทั เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ที่ตั้ง 213 หมู่ 13 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้ำนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร ผลิต/ออกแบบติดตั้งระบบ Intralogistics และคลังสินค้ำอัตโนมัติ
โทร. 043-221-880 ,088-571-1429
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
1 Electrical Installation
10 ช/ญ 25 ปี ปวส.เครื่องกล ไม่นอ้ ยกว่า
Technician
ขึ้นไป
ค่าแรงขั้นต่า
Mechanical
Installation Technician
2 Applications Engineer
1 ช/ญ 25 ปี
ป.ตรี
ไม่นอ้ ยกว่า
ขึ้นไป วิศวกรรม
ค่าแรงขั้นต่า
สาขาอัตโนมัติ
3 Project Coordinator
1 ช/ญ 25ปี ป.ตรีวิศวกรรม ไม่นอ้ ยกว่า
(Co-Project Engineer)
ขึ้นไป
ค่าแรงขั้นต่า
4

จป.วิชาชีพ

1

ช/ญ 25ปี
ขึ้นไป

25 ปีขึ้นไป

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

คูหำที่ 24
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ที่พักสวัสดิการ(ตามระดับตาแหน่งงาน)
ร้านค้าสวัสดิการ โบนัส/ปรับประจาปี
ค่าเบี้ยเลีย้ งเดินทางไปต่างประเทศ
ชุดยูนฟิ อร์ม ทุนศึกษาต่อ
ทุนการศึกษาบุตรหลาน กองทุนเงินกูย้ ืม
ทุนการศึกษาบุตรหลาน
กองทุนเงินกูย้ ืมกองทุนณาปนกิจ&เงินช่วยเหลือ
เงินช่วยเหลือเยีย่ มคลอด เยีย่ มไข้
เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท
เงินช่วยเหลืองานแต่ง ขึ้นบ้านใหม่
งานเลีย้ งปีใหม่ประจาปี งานกีฬาประจาปี ห้องพยาบาล
การพัฒนาการฝึกอบรมด้านต่างๆ/การวางแผนพัฒนาความก้าวหน้า
รวม 4 ตำแหน่ง จำนวน 13 อัตรำ

บริษทั โตโยต้ำแก่นนคร จำกัด
ที่ตั้ง 351/882 หมู่ 17 ถนนมิตรภำพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร จำหน่ำยรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้ำ
โทร. 043-333-444
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
1 ช่างยนต์
1
ช 22 ปี ปวส.ขับรถยนต์ ไม่นอ้ ยกว่า
ขึ้นไป
ค่าแรงขั้นต่า

คูหำที่ 25
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
ประกันสังคม ประกันอุบัตเิ หตุ กองทุนสารอง เลีย้ งชีพ

2

ช่างเตรียมพื้น

1

ช

22ปี
ขึ้นไป

ไม่จากัดวุฒิ

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

ประกันสังคม ประกันอุบัตเิ หตุ กองทุนสารอง เลีย้ งชีพ

3

ช่างเคาะตัวถังและสี

2

ช

22ปี
ขึ้นไป

ไม่จากัดวุฒิ

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

ประกันสังคม ประกันอุบัตเิ หตุ กองทุนสารอง เลีย้ งชีพ

4

ที่ปรึกษาการขาย

25

ช

22ปี
ขึ้นไป

ไม่จากัดวุฒิ

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

ประกันสังคม ประกันอุบัตเิ หตุ กองทุนสารอง เลีย้ งชีพ

(สานักงานใหญ่,บ้านดอน, หนองเรือ,มัญจาคีร)ี

รวม 4 ตำแหน่ง จำนวน 29 อัตรำ

บริษทั ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จำกัด
ที่ตั้ง 138/18 หมู่ 14 ถนนมิตรภำพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร ขำยเครื่องมือแพทย์
โทร. 043-348-838
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
1 พนักขาย
2
ญ ไม่เกิน ป.ตรี /ทุกสาขา
15,000
35 ปี

คูหำที่ 26
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
ไม่จาเป็น ต้องมีประสบการณ์
รวม 1 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรำ

บริษทั โตโยต้ำขอนแก่น ผู้จำหน่ำยโตโยต้ำ จำกัด
ที่ตั้ง 548 หมู่ 12 ถนนมิตรภำพ ตำบลเมืองเก่ำ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร ผู้จำหน่ำยรถยนต์ โตโยต้ำ
โทร. 043-008-888
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
1 วิศวกร
1 ช/ญ 25-35
ป.ตรี
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า
2

เจ้าหน้าที่
บัญชี-การเงิน

2

ช/ญ 23-35 ปวส. ขึ้นไป
สาขาบัญชี /
การเงิน

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

คูหำที่ 27
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
มีประสบการณ์การทางาน สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
มีประสบการณ์การทางาน สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

รวม 2 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรำ

บริษทั โตโยต้ำขอนแก่น ผู้จำหน่ำยโตโยต้ำ จำกัด
ที่ตั้ง 548 หมู่ 12 ถนนมิตรภำพ ตำบลเมืองเก่ำ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร ผู้จำหน่ำยรถยนต์ โตโยต้ำ
โทร. 043-008-888
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
1 เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 ช/ญ 23-35 ปวส.ขึ้นไป
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า
2

เจ้าหน้าที่ไอที

1

ช/ญ 25-40

3

พนักงานขาย

5

4

คนสวน

1

ปวส. ขึ้นไป

คูหำที่ 27
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
มีประสบการณ์การทางาน สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

มีประสบการณ์การทางาน สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

ช/ญ 25-40 ม.6/ปวส.ขึ้นไป

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

มีประสบการณ์การทางาน สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

ช 30 ขึ้น ไม่จากัดวุฒิ
ไป

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

รวม 4 ตำแหน่ง จำนวน 10 อัตรำ

บริษทั โตโยต้ำ อมตะ จำกัด
ที่ตั้ง 88/8 หมู่ 7 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร จำหน่ำยรถโตโยต้ำ
โทร. 043-240-333, 084-265-8886
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
1 พนักงานขาย
10 ช/ญ 25 ปี ปวส. - ป.ตรี
ไม่นอ้ ยกว่า
ขึ้นไป
ค่าแรงขั้นต่า

คูหำที่ 28
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
มีประสบการณ์ดา้ นการขายรถยนต์ ประดับยนต์ มีการขายสินค้าประเภท
อืน่ ๆ มีความสนใจในงานขายรถยนต์

2

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

2

ช/ญ 30ปี ป.ตรี การบัญชี
ขึ้นไป

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

มีความรู้ ความสามารถในงานตรวจสอบภายใน การศึกษาจัดการข้อมูล

3

พนักงานล้างรถ

1

ช/ญ 22 ปี
ขึ้นไป

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

4

เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ขาย

2

ญ 25-30 ปวส. - ป.ตรี

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

5

พนักงานรับรถ
ตัวถังและสี

1

ช

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

มีใจรักงานบริการ มีทักษะในการเจรจา มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

25 ปี
ขึ้นไป

ม.3 ขึ้นไป

ปวส.-ป.ตรี
ทุกสาขา

รวม 5 ตำแหน่ง จำนวน 16 อัตรำ

บริษทั ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
ที่ตั้ง 279 หมู่ 3 ถนนมิตรภำพ ตำบลเมืองเก่ำ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร ตัวแทนจำหน่ำยรถยนต์ FORD และศูนย์บริกำรฯ
โทร. 043-306856-59
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
1 เจ้าหน้าที่ Marketing
2 ช/ญ 20 ปี
ป.ตรี
ไม่นอ้ ยกว่า
Online
ขึ้นไป
ค่าแรงขั้นต่า

คูหำที่ 29
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
มีความรู้เกีย่ วกับตลาดออนไลน์

2

เจ้าหน้าที่กราฟิก

2

ช/ญ 20 ปี
ขึ้นไป

ป.ตรี

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

มีความสามารถด้านออกแบบกราฟฟิก

3

พนักงานขายและ
ออนไลน์

20

ช/ญ 20ปี
ขึ้นไป

ป.ตรี

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

ขับรถยนต์ได้และต้องมีใบขับขี่

4

เจ้าหน้าที่อะไหล่

2

ช/ญ 20ปี
ขึ้นไป

ป.ตรี

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

มีทักษะ/ความรู้เกีย่ วกับอะไหล่ รถยนต์

5

การตลาดสินเชื่อ

20

ช/ญ 20ปี
ขึ้นไป

ม.6 หรือ
เทียบเท่า

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

มีความรู้เกีย่ วกับการทาตลาดสินเชื่อ

6

ผู้จัดการฝ่ายขาย

2

ช/ญ 30 ปี
ขึ้นไป

ป.ตรี

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

มีประสบการณ์งานขายรถยนต์ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี

รวม 6 ตำแหน่ง จำนวน 48 อัตรำ

บริษทั ณัฐพล ทรัคส์ แอนด์ ออยล์ จำกัด
ที่ตั้ง 69 หมู่ 18 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร กำรขำยส่งเชื้อเพลิงเหลว/น้ำมันเชื้อเพลิง
โทร. 043-252-570
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
ลำดับ
1 เจ้าหน้าที่บุคคล
1 ช/ญ 24 ปี
ป.ตรี
ขึ้นไป

คูหำที่ 30
เงินเดือน
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
มีความรู้เรื่องการจ่ายค่าจ้าง/กฏหมายแรงงาน ประกันสังคม กองทุนเงิน
ทดแทน แรงงาสัมพันธ์

2

เจ้าหน้าที่คลัง

1

ช/ญ 21-35

ปวช.ขึ้นไป

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

มีมนุษย์สมั พันธ์ทีดกี บั เพื่อนร่วมงานและลูกค้า พูดจาสุภาพเรียบร้อยกับ
เพื่อนร่วมงาน

3

เจ้าหน้าที่
บัญชีและการเงิน

1

ช/ญ 22-45

ป.ตรีหรือ
อนุปริญญา
สาขาบัญชี

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี มีความซือ่ สัตย์ มี
วิสยั ทัศน์การพฒนาองค์กรที่ดี

รวม 3 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรำ

บริษทั จี เอ็มเมดไลน์ จำกัด
ที่ตงั้ 58/215-6 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คูหำที่ 31

ประเภทกิจกำร จำหน่ำยสินค้ำทำงเวชภัณฑ์และทำงกำรแพทย์ (ขำยส่ง)
โทร. 064-6979942, 043-243651
ตำแหน่ง
ลำดับ
1 ตันแทนฝ่ายขาย
2
3
4
5

เจ้าหน้าที่
ฝ่ายต่างประเทศ
ช่างเทคนิค
อิเล็กทรอนิกส์
กราฟิกดีไซน์
คอมพิวเตอร์
แม่บ้าน

จำนวน เพศ อำยุ
4 ช/ญ 27+

วุฒิ-สำขำ
ม.6+

1

ช 21-40

ป.ตรี

3

ช

18+

ปวช.+

1

ช

18+

ปวช.+

1

ญ

18+

ม.6+

เงินเดือน
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
ซือ่ สัตย์ ขยัน อดทน, มีใบขับขี่รถยนต์, บุคลิกดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
ประสานงานกับผู้ผลิตที่อยูต่ า่ งประเทศได้, ประสานงานกับ shipping ในการ
ดาเนินการนาเข้าสินค้า, แปลเอกสารได้
มีประสบการณ์ซอ่ มเครื่องมือแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ, มีใบขับขี่รถยนต์
มีความชานาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว, ซือ่ สัตย์
ขยัน อดทน กระตือรือร้น มีความรอบครอบ
ซือ่ สัตย์ ขยัน อดทน ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย

รวม 5 ตำแหน่ง จำนวน 10 อัตรำ

บริษัท รำชำมอเตอร์ขอนแก่น จำกัด
ที่ตั้ง 3/3-7 หมู่ 14 ถนนมิตรภำพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร จำหน่ำยรถยนต์ฮอนด้ำ
โทร. 088-3403434
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
1 หัวหน้าฝ่ายอะไหล่
1
ช 30-35
ป.ตรี
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า
2 แผนกต้อนรับ
3
ช 18-35
ปวช.+
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า
3 พนักงานอะไหล่
3
ช 18-35
ปวช.+
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า
4 พนักงานฝ่ายธุรการ
3
ญ 18-35
ปวช.+
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า
5 พนักงานฝ่ายลูกค้า
3
ญ 18-35
ปวช.+
ไม่นอ้ ยกว่า
สัมพันธ์
ค่าแรงขั้นต่า

คูหำที่ 32
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
มีความรู้ความสามารถในการจัดการงาน มีความรู้เรื่องอะไหล่รถยนต์
บุคลิกภาพดี มีใจรักในงานบริการ
มีความรู้เรื่องอะไหล่รถยนต์
ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย

รวม 5 ตำแหน่ง จำนวน 13 อัตรำ

บริษัท สยำมแม็คโคร จำกัด (มหำชน)
ที่ตั้ง 195 หมู่ท1ี่ 2 ตำบลเมืองเก่ำ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร ห้ำงค้ำส่ง
โทร. 043-042301-7
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
ลำดับ

คูหำที่ 33
เงินเดือน

เงือ่ นไขและสวัสดิกำร

1

พนักงานจัดเรียงสินค้า
อาหารแห้ง

10

ชาย

22+

ม.6+

10,000+

สามารถเข้างานเป็นกะได้, มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

2

พนักงานจัดเรียงสินค้า
แผนกปลา

2

ชาย

22+

ม.6+

10,000+

สามารถเข้างานเป็นกะได้, มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

3

พนักงานจัดเรียงสินค้า
แผนกเนือ้

2

ชาย

22+

ม.6+

10,000+

สามารถเข้างานเป็นกะได้, มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

4

พนักงานจัดเรียงสินค้า
แผนกเบเกอรี่

3

ช/ญ

22+

ม.6+

10,000+

สามารถเข้างานเป็นกะได้, มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

5

พนักงานจัดออเดอร์
สินค้า

5

ช/ญ

22+

ม.6+

10,000+

สามารถเข้างานเป็นกะได้, มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

รวม 5 ตำแหน่ง จำนวน 22 อัตรำ

บริษัท เคเคเมททอล 2012 จำกัด
ที่ตั้ง 498 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร ค้ำส่ง-ปลีก วัสดุตกแต่งบ้ำน
โทร. 095-6470645
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
ลำดับ
1

PC ประปา, ไฟฟ้า

1

ช/ญ

24+

ม.6+

2

ผู้ดูแลสโตร์

1

ช/ญ

24+

ม.6+

คูหำที่ 34
เงินเดือน
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
มีความรู้ด้านประปาและไฟฟ้า ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
มีความรับผิดชอบ ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย

รวม 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรำ

บริษัท คำร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง 194 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้ำนไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร ผลิต/จำหน่ำยพรมและเครื่องปูลำด
โทร. 043-286173-4
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
1 Brand Manager
2 ช/ญ 25+
ป.ตรี+
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

คูหำที่ 35
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
มีประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์ม ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย

รวม 1 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรำ

บริษัท คำร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง 194 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้ำนไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร ผลิต/จำหน่ำยพรมและเครื่องปูลำด
โทร. 043-286173-4
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
1 Digital Marketing
2 ช/ญ 25+
ป.ตรี+
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

คูหำที่ 35
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
มีประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์ม ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย

2

Sale Director

2

ช/ญ

25+

ป.ตรี+

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

มีประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์ม ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย

3

Copywriter

1

ช/ญ

25+

ป.ตรี+

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

มีประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์ม ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย

4

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

3

ช/ญ

25+

ป.ตรี+

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

มีประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์ม ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย

5

จัดซือ้ ต่างประเทศ

2

ช/ญ

25+

ป.ตรี+

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

มีประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์ม ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย

6

Project Manager

2

ช/ญ

25+

ป.ตรี+

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

มีประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์ม ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย

รวม 6 ตำแหน่ง จำนวน 12 อัตรำ

บริษัท U-SERVICES (THAILAND)

คูหำที่ 36

ที่ตั้ง 139 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้ำนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร ให้บริกำรซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ำทุกชนิด
โทร. 043-423925
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ

เงือ่ นไขและสวัสดิกำร

1

ช่างถอดประกอบ

2

ช

21-30

ปวส.

10,000

ผ่านการเกณฑ์ทหาร

2

ช่างไฟฟ้าโรงงาน

1

ช

21-30

ปวส.

10,000

ผ่านการเกณฑ์ทหาร, จบวุฒิการศึกษาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

รวม 2 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรำ

บริษัท ธำรำริน กรุ๊ป จำกัด
ที่ตั้ง 1/76 หมู่ที่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้ำง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร คลินกิ เวชกรรม
โทร. 093-5714215
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
1

Graphic design

1

ช/ญ 23-28

ป.ตรี

15,000

คูหำที่ 37
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
สามารถตัดต่อกราฟิกและตัดต่อวีดโี อได้

รวม 1 ตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรำ

บริษัท แก่นเจริญ จำกัด
ที่ตั้ง 261 หมู่ 4 ตำบลหัวนำคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร ผลิตและจำหน่ำยแป้งมันสำปะหลัง
โทร. 043-306398
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
ลำดับ

คูหำที่ 38
เงินเดือน

เงือ่ นไขและสวัสดิกำร

1

ช่างไฟฟ้า

1

ชาย

20+

ปวส.+

11,500+

ซ่อมบารุงเดินระบบไฟฟ้า

2

1

ช/ญ

20+

ปวส.+

11,500+

ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนเข้าขบวนการผลิต

3

ตรวจสอบคุณภาพ
วัตถุดิบ
สมุห์บัญชี

1

ญ

23+

ป.ตรี

15,000+

ตรวจสอบดูแลระบบบัญชี การเงิน

4

แม่บ้าน

1

ญ

20+

ไม่จากัด

10,000+

ทาความสะอาดบ้าน, ทาอาหาร, ซักผ้า รีดผ้า,ต่างจังหวัดมีที่พักให้ฟรี

รวม 4 ตำแหน่ง จำนวน 4 อัตรำ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พีเคซี อิน สตรูเมนท์
ที่ตงั้ 140/351 หมู่ 14 ถนนมิตรภำพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประเภทกิจกำร ขำยปลีกสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์
โทร. 043-242391-2
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
ลำดับ
1

พนักงานฝ่ายขาย

2

ญ

25+

ป.ตรี

คูหำที่ 39

เงินเดือน
15,000

เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
มีความรู้ทางภาษาอังกฤษ

รวม 1 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรำ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พีเคซี อิน สตรูเมนท์
ที่ตงั้ 140/351 หมู่ 14 ถนนมิตรภำพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประเภทกิจกำร ขำยปลีกสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์
โทร. 043-242391-2
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
ลำดับ

คูหำที่ 39

เงินเดือน

เงือ่ นไขและสวัสดิกำร

1

พนักงานบริการลูกค้า

1

ญ

25+

ป.ตรี

15,000

มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์

2

พนักงานฝ่ายช่าง

1

ช

25+

ป.ตรี

15,000

มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์, ผ่านการเกณฑ์ทหาร
รวม 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรำ

บริษัท เดลิเวอร์รี่ ฮีโร่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง 561/30 ถนนหน้ำเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร ขำยส่งอำหำรเครื่องดื่ม ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต (เดลิเวอรี)่
โทร. 063-7805423
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
1 Rider (ส่งอาหาร)
300 ช/ญ 16+
ไม่จากัด
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

คูหำที่ 40
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์

รวม 1 ตำแหน่ง จำนวน 300 อัตรำ

บริษัท เอ็นทีเอ็น เทรดดิง้ -ประเทศไทย จำกัด

คูหำที่ 41

ที่ตั้ง 74 หมู่ 1 ตำบลสำรำญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร จำหน่ำยเครื่องมือ และอุปกรณ์กำรแพทย์
โทร. 088-5644335, 043-393685
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
ลำดับ

เงินเดือน
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

เงือ่ นไขและสวัสดิกำร

1

เจ้าหน้าที่
บริหารเขตการขาย

10

ช/ญ 22-35

ไม่จากัด

2

วิศวกรโครงการ
(Project Engineer)

1

ชาย 22-35

ป.ตรี

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

3

ผู้จัดการสินค้า (Product
Manager)

2

ช/ญ 22-35

ป.ตรี+

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว, Commission, Fleet card

4

ช่างบริการหลังการขาย

1

ชาย 22-35

ป.ตรี+

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

5

ผู้เชี่ยวชาญสินค้า

1

ช/ญ 22-35

ป.ตรี+

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว, Intensive, Fleet card

ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว, Commission, Fleet card

รวม 5 ตำแหน่ง จำนวน 15 อัตรำ

บริษัท นำรุง่ โรจน์ จำกัด
ที่ตั้ง 6 หมู่ 15 ตำบลศิลำ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร จำหน่ำยสุรำ
โทร. 089-9696174
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
ลำดับ
1 หัวหน้าทีม
3
ช ไม่เกิน
ป.ตรี
ขาย-ออนเทรด
35 ปี
2 เจ้าหน้าที่อีเว้นท์
3
ช ไม่เกิน
ป.ตรี
35 ปี

คูหำที่ 42-1
เงินเดือน
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
มีประสบการณ์ 3 ปี ,ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
รวม 2 ตำแหน่ง จำนวน 6 อัตรำ

บริษัท ป้อมพลัง จำกัด
ที่ตั้ง 6 หมู่ 15 ตำศิลำ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร จำหน่ำยเครื่องดื่ม
โทร. 098-1635815
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
ลำดับ
1 เจ้าหน้าที่
20 ช/ญ 23-39
ป.ตรี
ขาย-ออนเทรด
2 เจ้าหน้าที่
20 ช/ญ 23-39
ป.ตรี
ขาย-ออนเทรด FSR

คูหำที่ 42-2
เงินเดือน
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
มีประสบการณ์ดา้ นการขาย
มีประสบการณ์ดา้ นการขาย
รวม 2 ตำแหน่ง จำนวน 40 อัตรำ

บริษัท ไทยปรีดำกำรปิโตรเลียม จำกัด
ที่ตั้ง 257/9 ถนนมิตรภำพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร สถำนีบริกำรปัม๊ น้ำมัน
โทร. 080-5636666
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
1 พนักงานเติมน้ามัน
2 ช/ญ 20-30
ม.6+
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า
2 กัปตันหน้าลาน
1
ช 25-40
ม.6+
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า
3 พนักงานออฟฟิต
1
ญ 25-40
ม.6+
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า
4 ผู้จัดการ
1
ญ ไม่จากัด
ม.6+
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

คูหำที่ 43
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
มีประสบการณ์เติมน้ามัน
เคยบริหารจัดการหน้าลาน
มีความสามารถเรื่องบัญชีและการจัดการ
มีประสบการณ์บริหารจัดการคนในสถานีบริการ

รวม 4 ตำแหน่ง จำนวน 5 อัตรำ

บริษัท พี แอนด์ บี 2019 จำกัด
ที่ตั้ง 227/127 ถนนหยังศูนย์รำชกำร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร จำหน่ำยเครื่องกรองน้ำ
โทร. 043-306080
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
1 ช่างติดตัง้
1 ชาย 20+
ม.6+
12,000
2

พนักงานขาย

4

ชาย 20+

ไม่จากัด

12,000

คูหำที่ 44
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
คอมมิชชั่น, ประกันสังคม
คอมมิชชั่น, ประกันสังคม
รวม 2 ตำแหน่ง จำนวน 5 อัตรำ

บริษัท ขอนแก่น เค.เค กรุ๊ป จำกัด
ที่ตั้ง 182/262 หมู่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร รับเหมำก่อสร้ำง
โทร. 043-270351
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
ลำดับ
1 ช่างก่อสร้าง
1 ช/ญ ไม่เกิน
ไม่จากัด
35 ปี

คูหำที่ 45
เงินเดือน
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
ประกันสังคม, ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

รวม 1 ตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรำ

LAZADA PROJECT YOUPIK
ที่ตั้ง 689 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร
ประเภทกิจกำร จำหน่ำยสินค้ำออนไลน์
โทร. 081-3805923
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
1 นักการตลาดออนไลน์ 100 ช/ญ 20-60 ไม่จากัด
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

คูหำที่ 46
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
สามารถนางานกลับไปทาที่บ้านได้

รวม 1 ตำแหน่ง จำนวน 100 อัตรำ

บริษัท เอีย่ มเส็ง 2003 จำกัด
ที่ตั้ง 84 ตำบลไชสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร จำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง
โทร. 080-7660808
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ
ลำดับ
1 ผู้จัดการบัญชี
1 ช/ญ 35

คูหำที่ 47
วุฒิ-สำขำ
ป.ตรี

เงินเดือน
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
บริการด้านบัญชี, ปิดงบ

รวม 1 ตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรำ

บริษัท เอีย่ มเส็ง 2003 จำกัด
ที่ตั้ง 84 ตำบลไชสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร จำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง
โทร. 080-7660808
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
ลำดับ
1 ผู้จัดการตรวจสอบ
1 ช/ญ 35+ ป.ตรี สาขาที่
ภายใน
เกีย่ วข้อง

คูหำที่ 47
เงินเดือน
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร

2

เจ้าหน้าที่บัญชี

1

ช/ญ 25+

ป.ตรี สาขาที่
เกีย่ วข้อง

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

มีความรู้ดา้ นภาษี, เจ้าหนี,้ ลูกหนี้

3

เจ้าหน้าที่จัดซือ้

1

ช/ญ 25+

ป.ตรี สาขาที่
เกีย่ วข้อง

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

มีพื้นฐานด้านการจัดซือ้

4

เจ้าหน้าที่การตลาด

1

ช/ญ 25+

ป.ตรี

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

สามารถใช้งานโปรแกรมกราฟฟิกได้ดี

5

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

1

25+

ป.ตรี

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

มีความรู้บริหารคลังสินค้า

6

เจ้าหน้าที่สต็อก

1

ช/ญ 25+

ป.ตรี

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

มีความเชียวชาญด้านการบริหารสินค้า

ช

รวม 6 ตำแหน่ง จำนวน 6 อัตรำ

บริษัท ปตท. บริกำรธุรกิจค้ำปลีก จำกัด
ที่ตั้ง 1010 ถนนวิภำวดีรงั สิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร
ประเภทกิจกำร ธุรกิจค้ำปลีก
โทร. 02-0300444 ต่อ 7402
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
1 ผู้จัดการสัง่ ซือ้ และ
1 ช/ญ 20+
ม.6+
ไม่นอ้ ยกว่า
จัดเรียงสินค้า
ค่าแรงขั้นต่า
2 พนักงานทาความ
4 ช/ญ 18+
ป.6+
ไม่นอ้ ยกว่า
สะอาด
ค่าแรงขั้นต่า
3 ผู้จัดการส่วนหน้าลาน
3 ช/ญ 20+
ม.6+
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า
4 พนักงานแคชเชียร์
1 ช/ญ 18+
ม.3+
ไม่นอ้ ยกว่า
หน้าลาน
ค่าแรงขั้นต่า
5 พนักงานบริการน้ามัน
8 ช/ญ 18+
ม.3+
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า
6 แคชเชียร์ JIFFY
2 ช/ญ 18+
ม.3+
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า
7 ผู้จัดการร้านชงชา
3 ช/ญ 22-35
ปวส.
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

คูหำที่ 48-1
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
1.มีประกันสังคม
2.มีที่พัก
3.มีประกันสุขภาพ
4.ตรวจสุขภาพประจาปี
5.ชุดพนักงาน
6.กองทุนสารองเลีย้ งชีพ

รวม 7 ตำแหน่ง จำนวน 22 อัตรำ

บริษัท เทสโก้ โลตัส จำกัด
กระจำยสินค้ำขอนแก่น)

(ศูนย์

คูหำที่ 48-2

ที่ตั้ง สำนักงำนใหญ่ 629/1 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร
ประเภทกิจกำร ธุรกิจค้ำปลีก
โทร. 02-7979000
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
ลำดับ
1 Operations Team
1 ช/ญ 22-40
ป.ตรี
ไม่นอ้ ยกว่า ประกันสังคม, ชุดพนักงาน ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
Manager
ค่าแรงขั้นต่า
2 Operation Shift
1 ช/ญ 22-40
ป.ตรี
ไม่นอ้ ยกว่า ประกันสังคม, ชุดพนักงาน ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
Manager
ค่าแรงขั้นต่า
3 ผู้จัดการสาขา Express 5 ช/ญ 22-40
ป.ตรี
ไม่นอ้ ยกว่า ประกันสังคม, ชุดพนักงาน ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
Store Manager
ค่าแรงขั้นต่า
4

20

ช/ญ 20-40

ม.3+

5

ผู้ชว่ ยผู้จัดการสาขา
Shift-Leader
พนักงานจัดเรียงสินค้า

50

ช/ญ 18-40

ปวส.-ป.ตรี

6

เจ้าหน้าที่ซอ่ มบารุง

15

ช/ญ 18+

ปวช.-ปวส.
สาขาที่

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

ประกันสังคม, ชุดพนักงาน ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกันสังคม, ชุดพนักงาน ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกันสังคม, ชุดพนักงาน ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
รวม 6 ตำแหน่ง จำนวน 92 อัตรำ

บริษัท เทสโก้ โลตัส จำกัด
กระจำยสินค้ำขอนแก่น)

(ศูนย์

คูหำที่ 48-2

ที่ตั้ง สำนักงำนใหญ่ 629/1 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร
ประเภทกิจกำร ธุรกิจค้ำปลีก
โทร. 02-7979000
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
ลำดับ
1 นักเรียน/นักศึกษา
15
ช 18+ ปวช.-ปวส.
50/ชั่วโมง ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
สาขาที่
เกีย่ วข้อง
2 ผู้สงู วัย 60 แจ๋ว
20 ช/ญ 60+
ม.3+
50/ชั่วโมง ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย

รวม 2 ตำแหน่ง จำนวน 35 อัตรำ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ตึ๋งขอนแก่นเซอร์วิส

คูหำที่ 48-3

ที่ตั้ง สำนักงำนใหญ่ 629/1 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร
ประเภทกิจกำร ธุรกิจค้ำปลีก
โทร. 02-7979000
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
ลำดับ
1 ช่างขัดสีรถยนต์
5
ช 18+ ปวช.-ปวส.
ไม่นอ้ ยกว่า ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ค่าแรงขั้นต่า
รวม 1 ตำแหน่ง จำนวน 5 อัตรำ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ตึ๋งขอนแก่นเซอร์วิส

คูหำที่ 48-3

ที่ตั้ง สำนักงำนใหญ่ 629/1 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร
ประเภทกิจกำร ธุรกิจค้ำปลีก
โทร. 02-7979000
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
ลำดับ
1 ช่างระบบไฟฟ้ารถยนต์ 3
ช 18+ ปวช.-ปวส.
ไม่นอ้ ยกว่า ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ค่าแรงขั้นต่า
2

ช่างซ่อมช่วงล่าง

3

ช

18+

ปวช.-ปวส.

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3

ช่างพ่นสี

10

ช

18+

ปวช.-ปวส.

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4

ช่างพ่นสี

10

ช

18+

ปวช.-ปวส.

ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รวม 4 ตำแหน่ง จำนวน 26 อัตรำ

บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด
ที่ตั้ง 159/209 หมู่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร จำหน่ำยเครื่องใช้สำนักงำน
โทร. 043-244333
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
ลำดับ
1 นักศึกษาฝึกงาน
ไม่จากัด ช/ญ 18+
ม.6+

คูหำที่ 48-4
เงินเดือน
ไม่นอ้ ยกว่า
ค่าแรงขั้นต่า

เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย

รวม 4 ตำแหน่ง จำนวน 26 อัตรำ

บริษัท ผำทอง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ที่ตั้ง 17 หมู่13 ถนนกสิกรทุ่งสร้ำง ตำบลศิลำ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร ผู้ผลิต นำเข้ำ จำหน่ำยเคมีภัณฑ์ กำจัดยุงลำย
โทร. 086-8599456
ตำแหน่ง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ
เงินเดือน
ลำดับ
1 พนักงานธุรการทั่วไป
1
ญ 24-28
ปวส.+
10,000

คูหำที่ 48-5
เงือ่ นไขและสวัสดิกำร
ใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย

รวม 1 ตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรำ

รวม 5 ตำแหน่ง จำนวน 24 อัตรำ

บริษัท เพิ่มพูนพัฒนำอุตสำหกรรม จำกัด
ที่ตั้ง 239 หมู่ 1 ตำบลบ้ำนไผ่ อำเภอบ้ำนไผ่ จังหวัดขอนแก่น

คูหำที่ 16

ประเภทกิจกำร ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สำลี
โทร. 089-7650011, 043-247640
ลำดับ

เงือ่ นไขและสวัสดิกำร

1
2

จบป.ตรีดา้ นสาขาบัญชี มีประสบการร์ดา้ นบัญชีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3
4
5

ผุ้จัดการฝ่ายขาย

1

ช/ญ 35-45 ป.ตรี-ป.โท

30,000+

มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการขายรถยนต์มาก่อน

6

หัวหน้าทีมขาย

3

ช/ญ 27-35

ปวส.+

15,000

มีประสบการณ์ขายรถยนต์อย่างน้อย 5 ปี

7

ที่ปรึกษาการขาย

5

ช/ญ 23-30

ปวส.+

325บาท/วัน

8

ลูกค้าสัมพันธ์

1

ญ 25-35

ป.ตรี

9

ผู้จัดการศูนย์บริการอะไหล่

1

ช/ญ 35-45 ป.ตรี-ป.โท

20,000+

มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ มีความสามารถในการจัดการและบริหารงาน
ประสบการณ์ในด้านผู้จัดการศูนย์บริการอย่างต่า 5 ปี

1

ช 22-30 ปวส.ช่างยนต์

9,750+

มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

10 ช่างเทคนิค

มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ มีคอมมิชชั่น

11,000-15,000 สามารถใช้Ms Offiec ได้ดี มีความสามารถในการประสานงาน

รวม 10 ตำแหน่ง จำนวน 17 อัตรำ

บริษัท เพิ่มพูนพัฒนำอุตสำหกรรม จำกัด

คูหำที่ 16

มี

ที่ตั้ง 239 หมู่ 1 ตำบลบ้ำนไผ่ อำเภอบ้ำนไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สำลี
โทร. 089-7650011, 043-247640
ลำดับ

เงือ่ นไขและสวัสดิกำร

1
2

จบป.ตรีดา้ นอุตสาหกรรมยานยนต์ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

3
4
5

นักการล้างรถ

1

ช 22-35

ม.3+

350บาท/วัน

มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

6

แม่บ้าน

1

ญ 25-45

ไม่จากัด

350บาท/วัน

ทาความสะอาดบริเวณโชว์รูม

รวม 6 ตำแหน่ง จำนวน 6 อัตรำ

คูหำที่ 17

บริษัท เคี้ยงเทรดดิ้ง จำกัด
ที่ตั้ง 385 ตำบลบ้ำนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประเภทกิจกำร ธุรกิจค้ำปลีก ค้ำส่ง สินค้ำอุปโภคและบริโภค

โทร. 043-001801 ต่อ 106
ลำดับ

เงือ่ นไขและสวัสดิกำร

1
2
3
4
5
6

พนักงานคลังสินค้า
พนักงานขับรถยนต์

2
2

7

พนักงานขาย
ประจาร้าน

10

ช
ช

มีประสบการณ์ดา้ นงานกราฟฟิก

18+
20+

ม.3+
ม.3+

9,800+
9,800+

มีความขยัน อดทน สามารถยกของหนักได้
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ช/ญ 18+

ม.3+

9,750+

มีใจรักในงานบริการ

รวม 7 ตำแหน่ง จำนวน 21 อัตรำ

บริษัท บัณฑิตเวิล์ด จำกัด

คูหำที่ 18

ที่ตั้ง 888 ตำบลศิลำ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประเภทกิจกำร จำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม และยำสมุนไพร

โทร. 095-6647125
ลำดับ

เงือ่ นไขและสวัสดิกำร

1
2

ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย

รวม 2 ตำแหน่ง จำนวน 100 อัตรำ

บริษัท รวมทวีขอนแก่น จำกัด

คูหำที่ 19

ที่ตั้ง 306-309 ถนนมิตรภำพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทกิจกำร ตัวแทนจำหน่ำยรถบรรทุก HINO
โทร. 043-333525-32
ลำดับ

เงือ่ นไขและสวัสดิกำร

1
2
3

มีใจรักในงานบริการ ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย

รวม 3 ตำแหน่ง จำนวน 20 อัตรำ

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลส์ จำกัด

คูหำที่ 19

ที่ตั้ง 279 หมู่ 3 ถนนมิตรภำพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประเภทกิจกำร จำหน่ำยและให้บริหำรรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด

โทร. 043-306856-59
ลำดับ

เงือ่ นไขและสวัสดิกำร

1
2
3
4
5
6

การตลาดสินเชื่อ
ผู้จัดการ

20

ช

มีความรู้เกีย่ วกับการทาตลาดออนไลน์

20+

ม.6+

มีความรู้เกีย่ วกับการทาตลาดสินเชื่อ

รวม 10 ตำแหน่ง จำนวน 46 อัตรำ

บริษัท ซีพแี รม จำกัด
ที่ตั้ง 86 ม.6 ต.ท่ำพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ประเภทกิจกำร เบเกอร์อบสด

คูหำที่ 15

โทร. 083-4069122

