ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 23 - 31 พฤษภาคม 2563
สถานประกอบการ
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด(มหาชน) สาขาลําพูน

ตําแหนง
แรงงานรายวัน

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
2 25 ปขึ้นไป ป.4 ขึ้นไป
มีประสบการณ

378/2 หมู - ต. ในเมือง
อ. เมือง จ. ลําพูน

เพศ ชาย
คาจาง 9,000 บาท

ชวงเวลาทํางาน 08.30-17.30 น.

ประเภทกิจการ จําหนายปูนซีเมนตสําเร็จรูป

ปดรับสมัคร 28/06/2563

โทร .0819372518,053-532654
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด(มหาชน) สาขาลําพูน

พนักงานขับรถพวง

4

25 ปขึ้นไป ป.4 ขึ้นไป

378/2 หมู - ต. ในเมือง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ จําหนายปูนซีเมนตสําเร็จรูป
โทร .0819372518,053-532654
บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน
204 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค
e-mail:- Fax 053-581333
โทร .053-581285 ตอ 104,105

มีใบขับขี่ประเภท 3 ประสบการณ 3 ปขึ้นไป
เพศ ชาย

คาจาง 12,000 บาท

พนักงานบริหารฐานขอมูล

ชวงเวลาทํางาน 08.30-17.30 น.
ปดรับสมัคร 28/06/2563
1

28-35

ปวส.-ป.ตรี/
มีประสบการณอยางนอย 1 ป สิทธิการรักษาพยาบาลฟรี / กองทุนสํารองเลี้ยง
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ชีพ / โบนัสประจําป / ประกันสังคม / ยูนิฟอรม / คากะ / คาลวงเวลา
หรือ สาขาที่เกี่ยวของ เพศ ชาย

คาจาง ตามโครงสรางบริษัท บาท
ปดรับสมัคร 26/06/2563

หน ้า 1/2

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 23 - 31 พฤษภาคม 2563
สถานประกอบการ
บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน

ตําแหนง
เจาหนาที่การตลาด

204 หมู 4 ต. บานกลาง อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค
โทร .053-581285 ตอ 104,105
บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน
204 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค
โทร .053-581285 ตอ 104,105
บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน
204 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค
e-mail:- Fax 053-581333
โทร .053-581285 ตอ 104,105
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปญญาหริภุญชัย

คาจาง ตามโครงสรางบริษัท บาท

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
1

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
20-35 ปวส.-ป.ตรี/การตลาด มีประสบการณอยางนอย 0-2 ป สิทธิการรักษาพยาบาลฟรี / กองทุนสํารอง
หรือสาขาที่เกี่ยวของ เลี้ยงชีพ / โบนัสประจําป / ประกันสังคม / ยูนิฟอรม / คากะ / คาลวงเวลา
เพศ ไมจํากัด
ปดรับสมัคร 26/06/2563

พนักงานขาย (SR)
ประจําสํานักงาน
คาจาง ตามโครงสรางบริษัท บาท

1

21-35

ปวช.-ปวส./- ป.ตรี มีทักษะ ขาย สิทธิการรักษาพยาบาลฟรี / กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ /
บัญชี การตลาด การ โบนัสประจําป / ประกันสังคม / ยูนิฟอรม
จัดการ บริหาร
เพศ ไมจํากัด
ปดรับสมัคร 26/06/2563

พนักงานบริหารฐานขอมูล/ALC

1

21-35

ปวส.-ป.ตรี/
คอมพิวเตอร,
สารสนเทศ

คาจาง ตามโครงสรางบริษัท บาท

เจาหนาที่การตลาด

4

20 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัด
วุฒิการศึกษา

สามารถดูแลระบบและคอมพิวเตอร สามารถใช Excal
และโปรแกรมตางๆไดดี
เพศ ไมจํากัด
ปดรับสมัคร 26/06/2563

ลักษณะงาน แนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ สามารถติดตอประสานงาน
และทําเอกสาร มีมนุษยสัมพันธดี สื่อสารดวยความมั่นใจ ออกพื้นที่ในการ
ติดตามนักเรียน มีความขยัน ตั้งใจจริง วองไว สามารถขับรถยนตได มี
ประสบการณการทํางานดานการตลาดจะพิจารณาเปนพิเศษ

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

เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ วิทยาลัย อาชีวศึกษา
โทร .084-7104596

ปดรับสมัคร 26/06/2563

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

หน ้า 2/2

