ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 7 - 13 มกราคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด

ตําแหนง
พนักงานออกแบบดีไซน

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
1 20 ปขึ้นไป ปวส./ขึ้นไป
สามารถทําโปรแกรมออกแบบทั้งหมดไดดี หากทําแบบ 3D จะพิจารณาเปน
พิเศษ

145/1 หมู 18 หมู 18 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน

เพศ ไมจํากัด
คาจาง - บาท

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน-

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเสื้อผา ชุดยูนิฟอรม

ปดรับสมัคร 11/02/2562

e-mail:Assign_z@hotmail.com
โทร .053-525543#502 /095-2366622
บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด

พนักงานการตลาด

145/1 หมู 18 หมู 18 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเสื้อผา ชุดยูนิฟอรม

2

20 ปขึ้นไป ปวส./ขึ้นไป

มีประสบการณดานการตลาด มีความสามารถในการขายสินคา มีรถยนต
สวนตัว
เพศ ไมจํากัด

คาจาง - บาท

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 11/02/2562

e-mail:Assign_z@hotmail.com
โทร .053-525543#502 /095-2366622
หน ้า 1/11

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 7 - 13 มกราคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัท สยามไวร เน็ตติ้ง จํากัด

89/2 ถ.ทางหลวง 11 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตสิ่งทอ
โทร .053-581516-8
บริษัทประดิษฐเคมีการเกษตร

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

ตําแหนง
จํานวน
Administration Manager
1

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
30-45 ป.ตรี/ Bachelor’s
Bachelor’s degree in any related fields. Excellent
degree in any
command in English. Computer literacy. Good knowledge
related fields.
of Thai Labour Laws and related Laws to operate business in
NRIE. 5 year experience in Administration functions in multicultural environment. Outstanding communications and
presentation skills, and effective listening skills.
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน
ปดรับสมัคร 11/02/2562

คาจาง บาท

พนักงานขาย

2

ไมเกิน 35 ปวส./ไมจํากัดสาขา

341 หมู 5 ต. อุโมงค
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ คาขายเคมีและอุปกรณ
การเกษตร
โทร .094-6285409
บริษัทประดิษฐเคมีการเกษตร
341 หมู 5 ต. อุโมงค
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ คาขายเคมีและอุปกรณ
การเกษตร
โทร .094-6285409

มีประกันสังคม มีคาคอมมิชชั่น ขับรถยนตได(เกียรธรรมดา) ขายสินคาได
เพศ หญิง

คาจาง 10,000 บาท

พนักงานบัญชี
คาจาง 10,000 บาท

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 11/02/2562

1

ไมเกิน 35 ปวส./บัญชี

มีประกันสังคม มีคาคอมมิชชั่น
เพศ หญิง
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 11/02/2562

หน ้า 2/11

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 7 - 13 มกราคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัท ยูแทกซ เอฟ.เอ็ม.จํากัด (โรงงาน 2)

ตําแหนง
พนักงานฝายผลิตชาย (จัด
สินคา)

203 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง 310/วัน บาท
ประเภทกิจการ ผูผลิตชิ้นสวนโลหะสําหรับชุดชั้นใน
e-mail:lpadm3@utaxfm.com,lpadm2@utaxfm.com
โทร .053-554586-9
บริษัท ยูแทกซ เอฟ.เอ็ม.จํากัด (โรงงาน 2)
พนักงานฝายผลิตหญิง (จัด
สินคา)
203 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง 310/วัน บาท
ประเภทกิจการ ผูผลิตชิ้นสวนโลหะสําหรับชุดชั้นใน
e-mail:lpadm3@utaxfm.com,lpadm2@utaxfm.com
โทร .053-554586-9
หจก.ทีเอ็น พรีซิชั่น แอนด ซัพพลาย
ชางเจียระไน
257/1 หมู 4 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ โรงกลึง
โทร .089-8516163 , 83-3242176
หจก.ทีเอ็น พรีซิชั่น แอนด ซัพพลาย
257/1 หมู 4 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ โรงกลึง
โทร .089-8516163 , 83-3242176

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
1 18 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ ประกัมสังคม โอที เบี้ยขยัน คาเดินทาง คาอาหาร
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 11/02/2562

2

18 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ ประกัมสังคม โอที เบี้ยขยัน คาเดินทาง คาอาหาร
เพศ หญิง
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 11/02/2562

1

20 ปขึ้นไป ม.6/-ปวส.

ไมจําเปนตองมีประสบการณ มีคาเบี้ยขยัน 1000/เดือน คากะ คาน้ํามันรถ
1000/เดือน คาอาหาร 1000/เดือน
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 10/02/2562

1

20 ปขึ้นไป ม.6/-ปวส.

ไมจําเปนตองมีประสบการณ มีคาเบี้ยขยัน 1000/เดือน คากะ คาน้ํามันรถ
1000/เดือน คาอาหาร 1000/เดือน
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 10/02/2562

คาจาง - บาท

ชาง Wire cut

คาจาง - บาท

หน ้า 3/11

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 7 - 13 มกราคม 2562
สถานประกอบการ
หจก.ทีเอ็น พรีซิชั่น แอนด ซัพพลาย
257/1 หมู 4 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ โรงกลึง
โทร .089-8516163 , 83-3242176
หจก.ทีเอ็น พรีซิชั่น แอนด ซัพพลาย
257/1 หมู 4 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ โรงกลึง
โทร .089-8516163 , 83-3242176
บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย

ตําแหนง
ชางกลึงโลหะ CNC

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนพลาสติก
e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com
โทร .053-584230 fax: 053-584231

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
1 20 ปขึ้นไป ม.6/-ปวส.
ไมจําเปนตองมีประสบการณ มีคาเบี้ยขยัน 1000/เดือน คากะ คาน้ํามันรถ
1000/เดือน คาอาหาร 1000/เดือน
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 10/02/2562

คาจาง - บาท

ชาง Milling

1

20 ปขึ้นไป ม.6/-ปวส.

ชางซอมแมพิมพฉีดพลาสติก

คาจาง พิจารณาตาม
ความสามารถ บาท

ไมจําเปนตองมีประสบการณ มีคาเบี้ยขยัน 1000/เดือน คากะ คาน้ํามันรถ
1000/เดือน คาอาหาร 1000/เดือน
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 10/02/2562

คาจาง - บาท

140 หมู 6 ต. หนองหนาม
อ. เมือง จ. ลําพูน

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

1

18-30

ปวช.-ปวส./ชางกล
มีความรูและสามารถถอดประกอบแมพิมพได จะรับพิจารณาเปนพิเศษ หาก
โรงงาน เทคนิคการ สามารถใชเครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจียระไน เคยผานงานดานซอม/สราง
ผลิต หรือมี
แมพิมพ จะรับพิจารณาเปนพิเศษ
ประสบการณมากอน
จะพิจารณาเปนพิเศษ
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานจ.-ส 08.00 - 17.00 น.
ปดรับสมัคร 10/02/2562

หน ้า 4/11

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 7 - 13 มกราคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย
140 หมู 6 ต. หนองหนาม
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนพลาสติก
e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com
โทร .053-584230 fax: 053-584231
บริษัท ลําพูนพลาสแพค จํากัด

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

ตําแหนง
จํานวน
Technician ควบคุมเครื่องฉีด 2
พลาสติก
คาจาง พิจารณาตาม
ความสามารถ บาท

ตรวจสอบคุณภาพ (QA)

55 หมู 15 ถ.ออมเมือง-ปาซาง ต. ปาสัก
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง - บาท
ประเภทกิจการ ดําเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
พลาสติกขึ้นรูป
e-mail:suwaluk-s@lplastpack.com,lpp@lplastpack.com
โทร .053-537661 ตอ 135 แฟกซ 053-537663
บริษัท ลําพูนพลาสแพค จํากัด
Technician (LM)

55 หมู 15 ถ.ออมเมือง-ปาซาง ต. ปาสัก
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง - บาท
ประเภทกิจการ ดําเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
พลาสติกขึ้นรูป
e-mail:suwaluk-s@lplastpack.com,lpp@lplastpack.com
โทร .053-537661 ตอ 135 แฟกซ 053-537663

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
18-30 ปวส./ชาง
มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับงานฉีดพลาสติกมากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ
อุตสาหกรรมทุกสาขา สามารถเขากะได ทํางานลวงเวลาได
หากจบชางแมพิมพ เพศ ชาย
พลาสติก จะพิจารณา สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานจ.-ส 08.00 - 17.00 น.
เปนพิเศษ
ปดรับสมัคร 10/02/2562

1

23 ปขึ้นไป ม.6/- ปวส.

มีประสบการณดานตรวจสอบคุณภาพ/ประกันคุณภาพจะพิจารณาเปนพิเศษ
เขากะกลางคืนได สุขภาพแข็งแรง สามารถใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน MS Office
ได มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต และรถจักรยานยนต
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 10/02/2562

1

25 ปขึ้นไป ปวส./ไฟฟา,อิเล็กฯ, มีประสบการณดานงานฉีด Injection M/C จะพิจารณาเปนพิเศษ เขากะ
ชางกล,ชางยนต หรือ กลางคืนได สุขภาพแข็งแรง สามารถใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน MS Office ได มี
อื่นๆที่เกี่ยวของ
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต และรถจักรยานยนต
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 10/02/2562

หน ้า 5/11

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 7 - 13 มกราคม 2562
ตําแหนง
สถานประกอบการ
หจก.อัพเพอรทอปเอนเทอรไพรส
ชางเทคนิค
171 หมู 18 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง 400/วัน บาท
ประเภทกิจการ โรงกลึง
e-mail:upper_top@hotmail.com
โทร .053-027028,081-8827288,081-7163879
หจก.อัพเพอรทอปเอนเทอรไพรส
หัวหนางาน
171 หมู 18 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง 500/วัน บาท
ประเภทกิจการ โรงกลึง
e-mail:upper_top@hotmail.com
โทร .053-027028,081-8827288,081-7163879
บริษัท พลอยภัค จํากัด
แมบาน
183/19 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง 310/วัน บาท
ประเภทกิจการ ใหคําปรึกษาดานการจัดการน้ําดี,น้ําเสียและอากาศเสีย
e-mail:ploypak@yahoo.co.th
โทร .053-581890
หจก.กราฟฟค ลําพูน
พนักงานถายเอกสาร
213 ถ. เจริญราษฏร หมู - ต. ในเมือง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง - บาท
ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณ แบบพิมพ ปายโฆษณา
e-mail:idd999@hotmail.com
โทร .053-534454,081-7831770,053-562442

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
2

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
20-30 ปวช.-ปวส./ชางกล
สามารถ กลึง เชื่อม Milling ได
โรงงาน
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 09/02/2562

1

25-30

ปวช.-ปวส./ชางกล
โรงงาน

สามารถ กลึง เชื่อม Milling ได
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 09/02/2562

1

18-35

ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

สถานที่ทํางาน ทํางานที่เชียงใหม หากสามารถขับรถยนต หรือ
รถจักรยานยนตไดจะพิจารณาเปนพิเศษ
เพศ หญิง
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 09/02/2562

1

20-40

ป.6/ขึ้นไป

มีบุคลิกขยัน อดทน ตั้งใจทํางาน สามารถขับรถยนตไดจะพิจารณาเปนพิเศษ
เพศ หญิง
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 09/02/2562

หน ้า 6/11

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 7 - 13 มกราคม 2562
สถานประกอบการ
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล

109-111 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ สถานพยาบาล
e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com
โทร .0 5358 1600-5
บริษัท จี3 ออกชั่น จํากัด

ตําแหนง
พนักงานประชาสัมพันธ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
1 ไมเกิน 35 ป ปวส.-ป.ตรี/สาขา
สวัสดิการ - OT - ประกันสังคม - คารักษาพยาบาล - ประกันอุบัติเหตุกลุม
บริหารธุรกิจ นิเทศ
พนักงาน - โบนัสประจําป ลักษณะงาน - ใหคําแนะนําและใหคําปรึกษา
ศาสตร และสาขาที่ ผูใชบริการ - เผยแพรขอมูลขาวสารใหผูมาใชบริการทราบ - ประสานงานทั้ง
เกี่ยวของ
ภายในภายนอก - อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
เพศ หญิง
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 31/01/2562

คาจาง 310 บาท

พนักงานธุรการ

173 หมู 6 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง 9,150 บาท
ประเภทกิจการ กิจการคาเครื่องจักรกล อะไหลและอุปกรณ
โทร .053-581505
บริษัท ลิ้มเมงจั้วมิตซู จํากัด
ที่ปรึกษางานบริการ
292 ถ.ลําพูนดอยติ หมู 4 ต. ปาสัก
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง ตามโครงสราง บาท
ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ พรอมศูนยบริการ,อะไหล
โทร .0-5358-4430-2
บริษัท ลิ้มเมงจั้วมิตซู จํากัด
ลูกคาสัมพันธ
292 ถ.ลําพูนดอยติ หมู 4 ต. ปาสัก
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง ตามโครงสราง บาท
ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ พรอมศูนยบริการ,อะไหล
โทร .0-5358-4430-2

1

25 ปขึ้นไป ปวช./บัญชี/พณิชยการ มีประกันสังคมให มีโบนัส ใชโปรแกรม MS Office ได
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน09.00-17.00 น. จ.-ส.
ปดรับสมัคร 08/02/2562

1

/

-ชุดฟอรมพนักงาน
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00
ปดรับสมัคร

1

/

-ชุดฟอรมพนักงาน
เพศ หญิง
สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00
ปดรับสมัคร
หน ้า 7/11

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 7 - 13 มกราคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
ตําแหนง
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
ผูชวยแผนกควบคุมคุณภาพ
1 20 ปขึ้นไป ม.6/ม..6ขึ้นไป
-สามาถทํางานลวงเวลาได

1/3 ถ.ดอยติ-ปาซาง หมู 11 ต. ปาสัก
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง 350/วัน บาท
ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพื่อ
การสงออก
e-mail:sales@tpfthailand.com,acc01@tpfthailand.com,bkk@fp
โทร .053-597121-2
บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด
พนักงานควบคุมคลังสินคา
1/3 ถ.ดอยติ-ปาซาง หมู 11 ต. ปาสัก
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง 10,000ขึ้นไป บาท
ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพื่อ
การสงออก
e-mail:sales@tpfthailand.com,acc01@tpfthailand.com,bkk@fp
โทร .053-597121-2
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล
พนักงานศูนยประกันสุขภาพ

109-111 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ สถานพยาบาล
e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com
โทร .0 5358 1600-5

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

คาจาง ตามโครงสรางองคกร
บาท

เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 07/02/2562

1

18ปขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป/ทุกสาขา

-สามารถทํางานลวงเวลาได
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 07/02/2562

1

21ปขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป/การ
บริหารธุรกิจ

เงื่อนไข -เช็ค/ตรวจสอบสิทธิ์ผูมาใชบริการไดอยางถูกตอง -ติดตอ
ประสานงานทั้งภายใน-ภายนอก -และอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย สวัสดิการ เงินเดือน/OT -สิทธิ์ประกันสังคม -คารักษาพยาบาลญาติสายตรง -ประกัน
อุบัติเหตุกลุมพนักงาน -โบนัสประจําป
เพศ หญิง
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00-16.00 16.00-24.00
24.00-08.00 น.+OT
ปดรับสมัคร 31/01/2562

หน ้า 8/11

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 7 - 13 มกราคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน)
480/1 ถนนเจริญราษฎร หมู - ต. ในเมือง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ จําหนายเครื่องใชไฟฟา
โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722
บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน)
480/1 ถนนเจริญราษฎร หมู - ต. ในเมือง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ จําหนายเครื่องใชไฟฟา
โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เมตัล แอนด จิวเวลรี่
จํากัด

ตําแหนง
ชางซอมเครื่องใชไฟฟา

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
1

คาจาง 12000 บาท

ชางติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

2

คาจาง 12000 บาท

เจาหนาที่คลังสินคาทั่วไป

295 หมู 13 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง - บาท
ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับกายสําเร็จรูป และกึ่งสําเร็จรูป
e-mail:tuanjai@imajthailand.com , punpaga@imajthailand.co
โทร .053-552683-6

1

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
20-30 ปวส./ไฟฟา
งานซอมเครื่องใชไฟฟา
,อิเลคทรอนิค
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน09.00-18.00
ปดรับสมัคร 31/01/2562
20-30

ปวส./ไฟฟา
,อิเลคทรอนิค

งานติดตั้ง+งานซอม
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน09.00-19.00
ปดรับสมัคร 07/02/2562

25ปขึ้นไป ปวส./บัญชี หรือสาขา -อัตราคาจางตามความสารถและประสบการณ ลักษณะงาน -ดูแลงานดาน
อื่นที่เกี่ยวของ
คลังสินคา และวัตถุดิบทั่วไป รับของ จัดของ จัดเกสา รายงาน และควบคุมส
ตอกสินคา เพื่อการเบิกจาย สวัสดิการ -โบนัสประจําเดือน 600บาท/เดือน เบี้ยขยันชวงทดลองงาน 600บาท/เดือน, ผานทดลองงาน 1200-1400บาท/
เดือน วันหยุดประจําสัปดาห เสารและ อาทิตย พักรอนประจําป 10วัน/ป
คุณสมบัติ -ถามีประสบการในตําแหนงมากอนจะรับพิจารณาเปนพิเศษ -มี
ความรูเขาใจดานระบบบัญชีขั้นพื้นฐาน -มีความระเอียดรอบคอบ และ
ซื่อสัตยตองานที่ทํา มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความกระตือรือรน รักงานพรอมที่
จะเรียนรูและมีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน -สุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว
หรือโรคติดตอรายแรง
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานจ.-ศ. เวลา07.45-18.00 น.
ปดรับสมัคร 07/02/2562

หน ้า 9/11

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 7 - 13 มกราคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เมตัล แอนด จิวเวลรี่
จํากัด

ตําแหนง
พนักงานฝายผลิต

295 หมู 13 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
50
ไมจํากัด ป.6/ไมจํากัดวุฒิ
-ถามีประสบการณในการทําเครื่องประดับ เชน แตงตัวเรือน ขัดมือ เชื่อม ผา
การศึกษา
โมลยางมากอนจะรับพิจารณาเปนพิเศษ สวัดิการ -โบนัสประจําเดือน600
บาท/เดือน -เบี้ยขยัน 600-1,400บาท/เดือน -คาทักษะ 10-30บาท/วัน
วันหยุดประจําสัปดาห วันเสารและอาทิทย (มีholidayทุกวันเสาร) คุณสมบัติ
-สามารถทํางานลวงเวลาและทํางานในวันศุกรได -มีความขยัน ซื่อสัตย และ
มีความกระตือรือรน รักงานพรอมที่จะเรียนรูและมีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน
ไมมีปญหาเรื่องการเดินทา งทาทํางาน และที่พักอาศัย -สายตาดี สุขภาพ
แข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว หรือโรคติดตอรายแรง ไมสูบบุหรื หรือสารเสพ
ติดทุกชนิด **รับสมัครผูพิการทางการเคลื่อนไหว ชวงเทาหรือขา ที่สามารถ
ชวยเหลือตัวเองได ไมใชไมค้ํายัน ที่สนใจเพื่อฝกฝมือในการทําเครื่องประดับ
และสงเสริมอาชีพ

เพศ ไมจํากัด
คาจาง 310-500 บาท

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับกายสําเร็จรูป
และกึ่งสําเร็จรูป
e-mail:tuanjai@imajthailand.com , punpaga@imajthailand.co

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานจ.-ศ. เวลา07.45-18.00 น. (มีโอทีทุก
วัน)
ปดรับสมัคร 07/02/2562

โทร .053-552683-6

หน ้า 10/11

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 7 - 13 มกราคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
ตําแหนง
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
เจาหนาที่แผนกทรัพยากรบุคคล 1 ไมเกิน30ป ป.ตรี/บริหาร
คุณสมบัติ -มีความสามารถดานภาษาตางประเทศจะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ
ทรัพยากรมนุษย หรือ -มีมนุษยสัมพันธดี และรักงานดานบริการ สามารถทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น
สาขาอื่นๆ
ไดดี -สุขภาพแข็งแรงไมมีโรคประจําตัว -มีความขยัน กระตือรือรร และมี
ความอดทนในการทํางานสูง -สามารถใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี -มีความ
คลองตัวในการทํางานสูง -มีความคิดสรางสรรคในการทํางาน สวัสดิการ เบี้ยขยัน -คาที่พัก -คาเดินทาง -โบนัสประจําป -ชุดฟอรมฟรี -อาหาร
กลางวันฟรี -ประกันชีวิต/ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน/ทุนการศึกษา
บุตร

99/18 หมู 5 ต. ปาสัก
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง - บาท
ประเภทกิจการ ผลิตผาลูกไม
e-mail:thaisakae_recruit@sakae-lace.co.jp
โทร .053-569500

เพศ หญิง
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 07/02/2562

โทรศัพท 053-525543-4 โทรสาร 053-525543 ตอ 502
เว็บไซต https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หน ้า 11/11

