(1)

ตาแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจาเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ที่

บริษัท/สถานประกอบการ

ตาแหน่งงาน

อัตรา เพศ

อายุ(ปี)

วุฒิ

1 หจก.ดีโฮมคอนกรีต มุกดาหาร
พนักงานฝ่ายผลิต
307 หมู่ 4 บ้านกุดโง้งน้อย
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 094-5566778
2 บริษัท สยามนิสสันมุกดาหาร จากัด -ที่ปรึกษาการขาย
115/2 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร -เจ้าหน้าที่อะไหล่
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
045-283621-6 ต่อ 710 ,
086-4486836
Line : 088-5951226

3

ช

20+

ปวส.

5
1

ช/ญ
ช/ญ

25+
25+

ปวส.+
ปวส.+

3 โรงแรมบ้านดาหลา มุกดาหาร
8/8 ถ.ชยางกรู อ.เมือง มุกดาหาร
เมือง มุกดาหาร

-พนักงานรักษาความปลอดภัย
กะดึก

1

ช

35+

ไม่จากัด

4 น้องไอซ์ รีสอร์ท
11/1 ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง
จ.มุกดาหาร

-แม่บ้าน (เข้ากะได้)

2

ญ

30+

ไม่จากัด

5 บจก.เอ็มฟู้ด ซัพพลาย
-ผู้จัดการร้าน
(จาหน่ายอาหารสดแช่แข็งทุกชนิด)
ตลาดเทศบาล 2 ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
-พนักงานขาย/สต๊อก

1

ช

25+

ม.6+

1

ข/ญ

25+

ม.6+

6 ร้านเค้กไทยแลนด์ สาขามุกดาหาร -พนักงานทาขนม
103 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 064-4655164

1

ญ

20+

ม.3+

7 ดัชมิลล์มุกดาหาร
ชุปเปอร์ไวเซอร์
31 ซ.ตาดแคน 7 ถ.ตาดแคน
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร.061-1091876, 094-5341392

2

ข/ญ

25+

ม.6+

ค่าจ้าง (บาท)

เงื่อนไขและสวัสดิการ

ตามตกลง จบสาขาช่างยนต์,ไฟฟ้า
,อิเล็กทรอนิกส์,โยธา
มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์
อดทน
ตามตกลง - เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร
ตามตกลง - มีความรู้เกี่ยวกับรถยนต์หรือ
ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์
- ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จได้
- ขับรถยนต์มีใบขับขี่ จะ
พิจารณาเป็นพิเศษ
- เมื่อผ่านทดลองงานบรรจุเป็น
พนักงานรายได้ + เงินค่า
ตาแหน่ง+ incentive อื่น
ตามตกลง - อดทน มีความรับผิดชอบไม่ทิ้ง
งาน รักองค์กร
- ซื่อสัตย์ สุจริต ทาตามหน้าที่ ที่
ได้รับมอบหมาย
-มีวันหยุด 1 วัน/เดือน ไม่หยุดได้
เงินเพิ่มพิเศษ
-หากมีประสบการณ์จะพิจารณา
เป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- วันหยุดตามปฏิทิน
- เบี้ยขยัน
- ประกันสังคม
9,000- -ลักษณะ ขยัน ไม่ลักทรัพย์
10,000 ตรงต่อเวลา
เวลาทางาน 16.50-08.00 น./
07.50-17.00 น.
ตามตกลง - ขับรถ 2 ล้อ / 4 ล้อ มีใบขับขี่
- ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีประสบการณ์งานขายจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ
ตามตกลง - ขับรถได้มีใบขับขี่จะพิจารณา
เป็นพิเศษ
- ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
#ผ่านงานแมคโคร โลตัส บิ๊กซี
เซเว่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตามตกลง -ยิ้มแย้มแจ่มใส มนุษย์สัมพันธ์ดี
-ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
-ซื่อสัตย์
-มีประสบการณ์ทาขนม
พิจารณาเป็นพิเศษ
ตามตกลง - มีเงินเดือน+ค่ายอดขาย+โบนัส
- รักในงานขาย
- ขยันและอดทน

ตาแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037

(2)

ตาแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจาเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ที่

บริษัท/สถานประกอบการ

ตาแหน่งงาน

อัตรา เพศ

อายุ(ปี)

วุฒิ

ค่าจ้าง (บาท)

เงื่อนไขและสวัสดิการ

8 บริษัท ต้นทรัพย์สมบูรณ์ จากัด
-พนักงานบัญชี
(สินเชื่อ เพื่อคุณ)
122/12 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดหาร
โทร. 094-3916446

1

ญ

23+

ปวส.+

10,000+ - จบสาขาบัญชี
- มีประสบการณ์ ด้านบัญชี/ภาษี
-พร้อมเริ่มงานพิจารณาพิเศษ
-สามารถทางานล่วงเวลาได้
-มีบุคคลค้าประกันงาน
*** ลักษณะงาน ***
-ดูแลส่วนงานบัญชีของบริษัท
-จัดทาภาษี ภ.ง.ด1,3,53 ภพ.30
-การยื่นภาษี
-ตรวจสอบใบกากับภาษี
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

9 สินเจริญวัสดุ
158 หมู่ 12 ต.ดอนตาล
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

-พนักงานขับรถ 6 ล้อ

4

ช

20+

ไม่จากัด

ตามตกลง มีใบขับขี่ ท.2 ขึ้นไป

10 บ.ห้องเย็นมหาชัย มุกดาหาร
ตลาดเทศบาล 2 ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 042-612725
11 บ.เกียรติมุกดา พรีเมี่ยมไอซ์ จก.
(โรงงานผลิตน้าแข็ง)
99/9 หมู่ที่ 1 ต.คาอาฮวน
อ.เมือง จ.มุกดาหาร

- พนักงานเสมียน

1

ญ

22-28

ป.ตรี

- เจ้าหน้าที่การตลาด

2

ช

27+

ปวส.+

- เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

1

ช

27+

- พนักงานขาย(ส่งน้าแข็ง)

5

ช

25-35

- พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

1

ช

28-35

12 บริษัท โชติรสมุกดาหาร จากัด
-พนักงานขายสินค้าเนสเล่
(จาหน่ายผลิตภัณฑ์เนสเล่ )
146 หมู่ที่ 16 บ้านเหมืองบ่า
ถ.ชยางกูร ก ต.คาอาฮวน อ.เมือง
จ.มุกดาหาร
โทร.096-8342660
13 ศูนย์บริการ อีซูซุตังปัก มุกดาหาร -ช่างยนต์
ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร
ฝ่ายบุคคล โทร. 094-9084949
14 สิรินคลินิก
-พนักงานทรีทเม้นท์
49/11 ถ.ชยางกูร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร
Line : sirin_clinic

1

ช/ญ

25-40

1

ช

25+

ปวส.+

ตามตกลง มีประสบการณ์ทางาน

2

ญ

20-35

ม.6+

ตามตกลง รักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส
ขยัน ซื่อสัตย์ อัธยาศัยดี
ไม่จาเป็นต้องมีประสบการณ์

ตามตกลง ลักษณะงาน ตรวจเช็คสินค้า
รับออร์เดอร์ เช็คสต๊อกสินค้า

12,000+KPI -มีประสบการณ์งานขาย+
การตลาดพิจารณาพิเศษ,มี
ใบขับขี่รถยนต์
ปวส.+ 12,000+KPI -มีประสบการณ์เป็นหัวหน้างาน
มาก่อนพิจารณาพิเศษ
ม.6+
323+KPI -มีประสบการณ์งานขับรถ
พิจารณาพิเศษ , มีใบขับขี่ ท.2
ม.6+
323+KPI -มีประสบการณ์งานขับรถ
พิจารณาพิเศษ , มีใบอนุญาต
ขับรถโฟล์คลิฟท์
ม.3-ป.ตรี ตามตกลง หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตกฤษ์
มีเบี้ยเลี้ยง มีความขยัน ตรงเวลา อดทน
ค่าคอมมิชชั่น ซือ่ สัตย์ มีใบอนุญาตขับขี่
รถยนต์ มีภูมิลาเนาและที่พักใน
จ.มุกดาหาร

ตาแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037

(3)

ตาแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจาเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ที่

บริษัท/สถานประกอบการ

15 บริษัท ซันเมดิคอลซัพพลาย จากัด
113/9 หมู่ที่ 7 ต.บางทรายใหญ่
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
(ภายในปั๊ม PTM เลยไทวัสดุมา 100
เมตร) โทร. 099-4699879

ตาแหน่งงาน

อัตรา เพศ

อายุ(ปี)

วุฒิ

ค่าจ้าง (บาท)

เงื่อนไขและสวัสดิการ

-หัวหน้างานบัญชี
-ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี
-พนักงานบัญชี
-หัวหน้าการตลาด
-พนักงานการตลาด
-หัวหน้าโลจีสติกส์
-พนักงานโลจีสติกส์
-หัวหน้าช่างเครื่อง
-ผู้ช่วยหัวหน้าช่าง
-พนักงานขับรถเทรลเลอร์
-ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
-ช่างขัดสี

1
1
3
1
2
1
4
1
1
10
5
1

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช
ช
ช
ช
ช

25-45
25-35
23-30
27-45
23-35
27-40
23-35
25-45
20-35
25+
18-35
18-35

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.+
ปวส.+
ไม่จากัด
ไม่จากัด
ไม่จากัด

ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
330/ว
330/ว

-พนักงานสโตร์

1

ช

21-50

ม.6+

10,500

-ผู้ช่วยช่างยนต์

2

ช

21+

ไม่จากัด

พนักงานธุรการช่าง

1

ช

20+

ปวช.+

-การตลาดออนไลน์

1

ญ

22+

ปวส.+

20 บริษทั พรประเสริฐโมโตพาร์ท จากัด พนักงานจัดส่ง
43 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร
ประจาสาขามุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 065-6474842/088-4288966

1

ช

23-30

ปวช-ปวส

21 มุกดา เดลี่ มิลล์
-พนักงานขายหน่วยรถเงินสด
102 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
042-630691/085-1969699
22 หจก.โชคนาชัยปิโตรเลียม
พนักงานประจามินิมาร์ท
ปั้มเชลล์บายพาสมุกดาหาร
55 ถนนเลี่ยงเมือง-โคกสุวรรณ
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 082 - 324 6249
23 ร้านครัวชาววัง
ผู้ช่วยกุ๊ก
74 ถ.สาราญชายโขงเหนือ
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 095-8465878

1

ช

25+

ม.6+

2

ญ

18+

ม.6+

ตามตกลง - วิเคราะห์การตลาดกระตุ้น
ยอดขายได้
- ยิงAds เพิ่มยอดขายเป็น
- มีความคิดสร้างสรรค์คิด
Content แค็ปชั่นได้
- ลงขายสินค้าใน เฟสบุ๊ค ช้อปปี้
อินสตาแกรมได้
340 บ/ว ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว มี
ความรู้เกี่ยวกับรถ มีความ
รับผิดชอบสูง ขยัน อดทน
สมัครออนไลน์
www.pspl.co.th/resume
9,000- มีประสบการณ์ขายหน่วยรถเงิน
15,000 สดพิจารณาพิเศษ
-สามารถขับรถยนต์ได้
-มีใบขับขี่
323 บ/ว สวัสดิการตามกฎหมาย

1

ญ

18+

ม.3+

323 บ/ว เวลาทางาน 10.00 - 20.00 น.

16 บ.พรประเสริฐโมโตเมค จก.
393 ม.3 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000
โทร.042-674165
17 ร้านชอบเจริญการช่าง
8 ซ.ตาดแคน 11 ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 083-2881222
18 บริษัท มิตรศิลป์ วิน จากัด
70/4-7 ถนนวิวิธสุรการ
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 042-633341-3
19 ร้านศิรนันต์ผ้าไทย
(พิกัด..ร้านดูโอเวดดิ้ง)
80/6 ถ.สมุทรศักดารักษ์
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 061-8789245

สวัสดิการตามกฎหมาย
มีประสบการณ์ทางาน

สวัสดิการตามกฎหมาย
มีประสบการณ์ทางาน

-สามารถไปทางานที่บ้านน้าก่า
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
323 บ/วัน -มีที่พักให้ น้าไฟฟรี ยินดีรับ
นักศึกษาจบใหม่
ตามตกลง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

ตาแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037

