ตำแหน่งงำนว่ำง
ณ วันที่ 6 - 15 มกรำคม 2563

สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
WebSite : www.doe.go.th/prd/pknjob
ที่

ตำแหน่งงำน

จำนวน อำยุ เพศ กำรศึกษำ ค่ำจ้ำง

เงื่อนไข/สวัสดิกำร

สถำนประกอบกำร/ที่ตงั้

โทรศัพท์

ตำแหน่งงำนคนพิกำร (ผู้สมัครงำนควรสอบถำมไปทีน่ ำยจ้ำงโดยตรงก่อน)
1 พนักงานทั่วไป

50

18+ ช/ญ ม.3+

315/ว - เป็นผู้พกิ ารทางด้านการเคลื่อนไหว

บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด

หรือสื่อความหมาย (หูหนวก แต่ใส่

180 ถนนหัวหิน-หนองพลับ

เครื่องช่วยฟัง) สามารถทางานเอกสารได้

ตาบลหนองพลับ อาเภอหัวหิน

มีที่พกั ให้สาหรับคนบ้านไกล,

032-618111

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มีชุดยูนิฟอร์มให้, ทางานเป็นกะได้
2 พนักงานเตรียมบรรจุ

2

18+ ช/ญ ไม่จากัด 315/ว - เป็นผู้พกิ ารทางด้านการเคลื่อนไหว
หรือทางด้านการสื่อสาร, สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้
- มีที่พกั ให้สาหรับคนบ้านไกล,
มีชุดยูนิฟอร์มให้, ค่านามันรถ,
ทางานเป็นกะได้

บริษัท ปรำณบุรีโฮเตอิ จำกัด
178/4 หมู่ 11 ตาบลหนองตาแต้ม
อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

032-544605-7
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ที่

ตำแหน่งงำน

จำนวน อำยุ เพศ กำรศึกษำ ค่ำจ้ำง

เงื่อนไข/สวัสดิกำร

สถำนประกอบกำร/ที่ตงั้

โทรศัพท์

ตำแหน่งงำนคนพิกำร (ผู้สมัครงำนควรสอบถำมไปทีน่ ำยจ้ำงโดยตรงก่อน)
3 พนักงานทั่วไป

3

20+ ช/ญ ไม่จากัด 315/ว - เป็นผู้พกิ ารทางด้านการเคลื่อนไหว,

บริษัท สำมร้อยยอด จำกัด

สามารถช่วยเหลือตนเองได้

142/1 ถนนเพชรเกษม ตาบลศาลาลัย

- มีที่พกั ให้สาหรับคนบ้านไกล,

อาเภอสามร้อยยอด

มีชุดยูนิฟอร์มให้, ทางานเป็นกะได้

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4 แม่บ้าน

2

18+ ช/ญ ไม่จากัด 10,000/ด - เป็นผู้พกิ ารทางด้านการเคลื่อนไหว

โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ วำนำนำวำ หัวหิน

5 พนักงานล้างจาน

2

18+ ช/ญ ไม่จากัด 10,000/ด หรือทางการได้ยิน, สามารถช่วยเหลือ

129/129 ถนนเพชรเกษม ตาบลหนองแก

ตนเองได้, ทางานเป็นกะได้

032-809999

อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

6 แม่บ้าน

2

18+ ช/ญ ไม่จากัด 10,000/ด - เป็นผู้พกิ ารทางด้านการเคลื่อนไหว

โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน

7 พนักงานล้างจาน

2

18+ ช/ญ ไม่จากัด 10,000/ด หรือทางการได้ยิน, สามารถช่วยเหลือ

33/33 ถนนเพชรเกษม ตาบลหนองแก

ตนเองได้, ทางานเป็นกะได้

032-684234-9

อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

032-616999
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ที่

ตำแหน่งงำน

จำนวน อำยุ เพศ กำรศึกษำ ค่ำจ้ำง

เงื่อนไข/สวัสดิกำร

สถำนประกอบกำร/ที่ตงั้

โทรศัพท์

ตำแหน่งงำนคนพิกำร (ผู้สมัครงำนควรสอบถำมไปทีน่ ำยจ้ำงโดยตรงก่อน)
8 พนักงานทั่วไป

5

18+ ช/ญ ไม่จากัด 315/ว - เป็นผู้พกิ ารทางด้านการเคลื่อนไหว

บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จำกัด

หรือทางด้านการสื่อสาร (ใส่เครือ่ ง

212 หมู่ 16 ตาบลอ่าวน้อย

ช่วยฟัง) สามารถช่วยเหลือตนเองได้

อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

032-811-225-9

- มีที่พกั ให้สาหรับคนบ้านไกล,
ชุดยูนิฟอร์ม, ทางานเป็นกะได้
9 พนักงานทาความสะอาด

7

18+ ช/ญ ไม่จากัด 315/ว - เป็นผู้พกิ ารทางด้านการเคลื่อนไหว

บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด

หรือทางด้านการสื่อสาร (ใส่เครือ่ ง

1 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม-ยางชุม

ช่วยฟัง) สามารถช่วยเหลือตนเองได้

ตาบลกุยบุรี อาเภอกุยบุรี

- มีที่พกั ให้สาหรับคนบ้านไกล,
ชุดยูนิฟอร์ม, ทางานเป็นกะได้

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

032-681580
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ที่

ตำแหน่งงำน

จำนวน อำยุ เพศ กำรศึกษำ ค่ำจ้ำง

เงื่อนไข/สวัสดิกำร

สถำนประกอบกำร/ที่ตงั้

โทรศัพท์

ตำแหน่งงำนคนพิกำร (ผู้สมัครงำนควรสอบถำมไปทีน่ ำยจ้ำงโดยตรงก่อน)
10 พนักงานทั่วไป (รายวัน)
(ขัดสนิมกระป๋อง)

3

18+ ช/ญ ไม่จากัด 315/ว - เป็นผู้พกิ ารทางด้านการเคลื่อนไหว

บริษัท ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล้ โปรดักส์ จำกัด 092-9939320

หรือทางด้านการสื่อสาร (ใส่เครือ่ ง

222 หมู่ 3 ตาบลหินเหล็กไฟ

ช่วยฟัง) สามารถช่วยเหลือตนเองได้

อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(คุณอรอนงค์)

- มีที่พกั ให้, ทางานเป็นกะได้

โดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก (จังหวัดรำชบุร)ี

