
ลําดับ ชื�อตําแหน่ง เพศ จํานวน อายุ วุฒิ เงื�อนไข-สวัสดิการ ชื�อ / ที�ตั�ง / ประเภทกิจการ

1 พนักงานแคชเชียร์ ช/ญ 2 18+ ม.3+  - มีใจรักงานบริการ ขยัน อดทน บมจ.บิ�กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์

 - สามารถทํางานเป็นกะได้ สาขาลพบุรี 2

2 พนักงานรับ-ส่งสินค้า ชาย 1 18+ ม.3+  - มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี

 - สามารถทํางานเป็นกะได้ ประเภทกิจการ :

เงื�อนไข เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ ห้างค้าปลีก

ทหารแล้ว

3 พนักงานขาย ชาย 7 20+ ม.3+  - สามารถทํางานเป็นกะได้ บจก.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ (สาขาลพบุรี)

4 พนักงานแคชเชียร์ หญิง 2 20+ ปวส.  - สามารถทํางานเป็นกะได้ ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี

5 ฝ่ายป้องกันการสูญเสีย ชาย 2 20+ ป.ตรี  - สามารถทํางานเป็นกะได้ ประเภทกิจการ :

6 พนักงานช่วยขาย ชาย 4 20+ ม.+  - สามารถทํางานเป็นกะได้ ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

7 พนักงานบริการลูกค้า หญิง 2 20+ ม.3+  - สามารถทํางานเป็นกะได้

8 ผู้จัดการฝ่ายผลิต ช/ญ 10 24-35 ป.ตรี  - หากมีประสบการณ์งานบริหาร หรือ บจก.สหฟาร์ม

   งานโรงงานแปรรูปไก่จะพิจารณาพิเศษ ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

9 หัวหน้างานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 23-35 ป.ตรี  - ควบคุมกระบวนการผลิต ประเภทกิจการ :

 - สามารถทํางานในที�อากาศเย็นได้ แปรรูปไก่สดแช่แข็ง

10 หัวหน้างานวิศวกรรม ชาย 3 23-35 ป.ตรี  - ควบคุมงานไฟฟ้า, เครื�องกล, 

ไฟฟ้า, เครื�องกล    เครื�องทําความเย็น

11 พนักงาน QA, QC ช/ญ 20 18-35 ม.3+  - ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ

12 พนักงานข้อมูล หญิง 20 18-35 ม.6+  - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี

13 พนักงานช่างซ่อมบํารุง ชาย 5 18-35 ปวช.-ปวส.  - ซ่อมบํารุงโรงงาน

โรงงาน

14 พนง.ขับรถโฟล์คลิฟท์ ชาย 6 20-35 ม.3+

15 พนง.ขับรถฝ่ายทรัพยากร ชาย 1 20-35 ม.3+

บุคคล

16 พนง.รักษาความปลอดภัย ชาย 3 20-35 ป.6+  

17 พนักงานคลังสินค้า ชาย 10 18-35 ป.6+

18 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 100 18-45 ป.6+

ตําแหน่งงานว่างสํานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ประจําเดือนพฤษภาคม 2561
<<<วางงาน ตกงาน..อยารอชา>>> ตําแหนงงานวาง...รอคุณอยู

ติดต่อสมัครงานได้ที�   สํานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี   เลขที� 114 ถ.พระปิยะ ม.1 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000   เพื�อประสานนายจ้างและรับหนังสือส่งตัว
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ลําดับ ชื�อตําแหน่ง เพศ จํานวน อายุ วุฒิ เงื�อนไข-สวัสดิการ ชื�อ / ที�ตั�ง / ประเภทกิจการ

19 ช่างเชื�อม ชาย 1 25+ ปวช.  - งานเชื�อมไฟฟ้า, สแตนเลส บจก.ผลิตภัณฑ์อาหารเพื�อสุขภาพ

 - เบี�ยขยันเดือนละ 500 บาท ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

 - มีหอพักให้ ประเภทกิจการ :

20 เจ้าหน้าที�ควบคุมเอกสาร หญิง 1 25+ ป.ตรี  - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี ผลิตอาหารสําเร็จรูป

 - มีประสบการณ์ด้านงานระบบคุณภาพ

21 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20 18- ไม่จํากัด  - อัตราค่าจ้าง 320 บาท/วัน

 - มีหอพักให้

22 พนักงานปฏิบัติการผลิต ชาย 5 18+ ม.3+  - อัตราค่าจ้าง 9,600 บาท/เดือน บจก.เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า

23 พนักงานปฏิบัติการจัดส่ง ชาย 3 18+ ม.3+  - อัตราค่าจ้าง 9,600 บาท/เดือน ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

ประเภทกิจการ :

ผลิตและจําหน่าย

เวชภัณฑ์สําหรับสัตว์

24 พนง.ซ่อมบํารุงไฟฟ้า ชาย 4 18-40 ปวช.-ปวส. เงื�อนไข ทุกตําแหน่งสามารถเดินทาง บจก.เหล็กทรัพย์

25 พนง.ซ่อมบํารุงเครื�องกล ชาย 4 18-40 ปวช.-ปวส. ไป-กลับได้สะดวก ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

26 วิศวกรเครื�องกล ชาย 4 18-40 ป.ตรี ประเภทกิจการ :

27 วิศวกรไฟฟ้า ชาย 4 18-40 ป.ตรี หล่อ - หลอม - รีดเหล็ก

28 พนง.ผลิต ชาย 10 18-40 ไม่จํากัด

29 พนง.ควบคุมเครื�องผลิต ชาย 5 22-40 ปวส.+  - สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างกล, อิเล็กทรอนิกส์ บมจ.สุธากัญจน์

 - สามารถทํางานเป็นกะได้ ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

สวัสดิการ รถรับ-ส่ง, ชุดฟอร์ม, ประเภทกิจการ :

ประกันชีวิต ผลิตและจําหน่ายเคมีภัณฑ์

30 พนักงานบัญชี หญิง 2 22-38 ป.ตรี  - มีประสบการณ์งานบัญชี, ภาษี หจก.ลพบุรีหล่อยาง

31 ช่างเทคนิค, ช่างยาง, ชาย 6 22-40 ไม่จํากัด ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

ช่างช่วงล่าง ประเภทกิจการ :

ขายยางรถยนต์,

ให้บริการเกี�ยวกับรถยนต์

32 ฝ่ายผลิตแผนก PM, MA หญิง 100 18-35 ม.3+  - ทํางานเป็นกะได้ บจก.ช.สหโชติ

33 ฝ่ายผลิตแผนกอื�น ๆ ช/ญ 50 18-35 ป.6+  - ทํางานเป็นกะได้ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี

ประเภทกิจการ :

ผลิตชิ�นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ติดต่อสมัครงานได้ที�   สํานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี   เลขที� 114 ถ.พระปิยะ ม.1 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000   เพื�อประสานนายจ้างและรับหนังสือส่งตัว
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