ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 1 - 6 พฤศจิกายน 2563
สถานประกอบการ
บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคชั่น มอลล จํากัด

ตําแหนง
พนักงานขับรถ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
2

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
20-35 ม.6/ไมจํากัดสาขา หอพัก ประกันสังคม คาลวงเวลา ใบขับขี่รถยนต วันหยุดประจําป พักรอน คา
เที่ยวสงของ

178 หมู - ต. ในเมือง
อ. เมือง จ. ลําพูน

เพศ ชาย
คาจาง 10,000 บาท

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ทั้งปลีกและสง

ปดรับสมัคร 05/12/2563

โทร .053-510556-7,0-5351-1634,0-5351-0713
บริษัท นพดาโปรดักส จํากัด

พนักงานบัญชี

280 หมู 9 ต. เหมืองจี้
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ สินคาเกษตรแปรรูป กระเทียมดํา

1

23-35

ปวช./บัญชี ขึ้นไป

จัดทําบัญชี รายรับ-รายจายของบริษัท บันทึกขอมูลทางการเงินตามระบบ
บันทึกการจายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมการเงิน ทําโปรแกรม Express ได
เปนอยางดี
เพศ ไมจํากัด

คาจาง 8,000-10,000 บาท
ปดรับสมัคร 30/11/2563

e-mail:info@nopphada.co.th
โทร .052-030203 และ 095-6961881
หน ้า 1/4

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 1 - 6 พฤศจิกายน 2563
สถานประกอบการ
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เมตัล แอนด จิวเวลรี่
จํากัด

ตําแหนง
พนักงานฝายผลิต QC

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
3
18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา มีประสบการณดานเครื่องประดับ จะพิจารณาเปนพิเศษ ขยัน ซื่อสัตย
กระตือรือรน รักงาน สายตาดี สุขภาพแข็งแรง

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

เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับกายสําเร็จรูป และกึ่งสําเร็จรูป

ชวงเวลาทํางาน 07.45-18.00 จ-ศ

e-mail:Nuanlaor@imajthailand.com

ปดรับสมัคร 04/12/2563

โทร .053-552683-6
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เมตัล แอนด จิวเวลรี่
จํากัด

พนักงานฝายผลิต

10

18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา มีประสบการณดานเครื่องประดับ จะพิจารณาเปนพิเศษ ขยัน ซื่อสัตย
กระตือรือรน รักงาน สายตาดี สุขภาพแข็งแรง

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

เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับกายสําเร็จรูป และกึ่งสําเร็จรูป

ชวงเวลาทํางาน 07.45-18.00 จ-ศ

e-mail:Nuanlaor@imajthailand.com

ปดรับสมัคร 04/12/2563

โทร .053-552683-6
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เมตัล แอนด จิวเวลรี่
จํากัด

HRD Staff

1

22 ปขึ้นไป ป.ตรี/สาขาที่เกี่ยวของ ทีประสบการณทางดาน HRD / Training 1-3 ป มีความรูเรื่องการ Training
อยางดี สามารถใชคอมพิวเตอร และโปรแกรม Excel ไดในระดับดี สามารถใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดดีจะรับพิจารณาเปนพิเศษ

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

เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับกายสําเร็จรูป และกึ่งสําเร็จรูป

ปดรับสมัคร 04/12/2563

e-mail:Nuanlaor@imajthailand.com
โทร .053-552683-6
หน ้า 2/4

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 1 - 6 พฤศจิกายน 2563
สถานประกอบการ
บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย จํากัด

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

จํานวน
ตําแหนง
พนักงานประกอบชิ้นงาน (Assembly) 6

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
18-35 ม.6-ปวช/ประกันสังคม ประกันชีวิตกลุม เบี้ยขยัน คาลวงเวลา คาอาหาร คาเดินทาง ชุด
พนักงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

140 หมู 6 ต. หนองหนาม

เพศ ชาย

อ. เมือง จ. ลําพูน

ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนพลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต

ปดรับสมัคร 04/12/2563

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

แมบาน

5

30 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

199 หมู 5 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน

เพศ หญิง
คาจาง ตามโครงสรางบริษัท บาท

ประเภทกิจการ วิทยาลัย อาชีวศึกษา

ปดรับสมัคร 03/12/2563

e-mail:EVC2561@gmail.com
โทร .084-7104596
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปญญาหริภุญชัย

อาจารยคอมพิวเตอร

199 หมู 5 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ วิทยาลัย อาชีวศึกษา

5

22 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี/-

มีความรู ทักษะ ดานการเขียนโปรแกรมที่ใชพัฒนาระบบในปจจุบัน การเขียน
โปรแกรมดวยภาษาตางๆ จะรับพิจารณาเปนพิเศษ ถามีใบประกอบวิชาชีพจะ
พิจารณาเปนพิเศษ
เพศ ไมจํากัด

คาจาง ตามโครงสรางบริษัท บาท
ปดรับสมัคร 03/12/2563

e-mail:EVC2561@gmail.com
โทร .084-7104596
หน ้า 3/4

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 1 - 6 พฤศจิกายน 2563
สถานประกอบการ
หางหุนสวนจํากัด พาลิน 2559

ตําแหนง
แอดมินการขาย

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
2

90/1 หมู 7 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน 51000

คาจาง 10,000 บาท

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเสื้อผา ผาฝายสําเร็จรูป

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
24-35 ปวส./ขึ้นไป
ขายสินคาทางออนไลน ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ
การตลาด จะ
เพศ หญิง
พิจารณาเปนพิเศษ
ปดรับสมัคร 03/12/2563

e-mail:p.palin2559@gmail.com
โทร .081-5952162,092-9626456
ตัดผาและเย็บผา

หางหุนสวนจํากัด พาลิน 2559
90/1 หมู 7 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน 51000

5

25 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา ตัดผา และเย็บผา ตามแบบแพทเทิรน สามารถใชเครื่องตัดผาและจักรเย็บทุก
ชนิด จะพิจารณาเปนพิเศษ
เพศ ไมจํากัด
ชวงเวลาทํางาน จ-ส

คาจาง ตามโครงสรางบริษัท บาท

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเสื้อผา ผาฝายสําเร็จรูป

ปดรับสมัคร 03/12/2563

e-mail:p.palin2559@gmail.com
โทร .081-5952162,092-9626456
บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน)

พนักงานเย็บจักรอุตสาหรรม

77 หมู 6 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน

10

ไมเกิน 40 ป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา สุขภาพแข็งแรง มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ
เพศ ไมจํากัด

คาจาง 470/วัน บาท

ประเภทกิจการ ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปเพื่อการสงออกและจําหนาย

ปดรับสมัคร 03/12/2563

โทร .053-581030-1

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

