ตาแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจาเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
ที่

บริษัท/สถานประกอบการ

1 ร้านบิ๊กคาเมร่า
ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี มุกดาหาร
ชั้น 2 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 063-2027158
2 ร้านเปรมสปอร์ต
89/6 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 061-9307779
3 Siam car care
เลขที่ 3/1 ซ.หาญเจริญ
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
(ใกล้แยกไฟแดงศูนย์ไหม)
โทร.083-6767986
4 บริษัท ทรัพย์ธาราก่อสร้าง จากัด
147 ถ. สาราญชายโขงเหนือ
ต. มุกดาหาร อ. เมือง จ. มุกดาหาร
โทร. 0929161553
5 บ.เกียรติมุกดา พรีเมี่ยมไอซ์ จากัด
99/9 หมู่ที่ 1 ต.คาอาฮวน
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 083-5996655

ตาแหน่งงาน

อัตรา เพศ

อายุ(ปี)

วุฒิ

ค่าจ้าง

เงื่อนไขและสวัสดิการ

-พนักงานขายประจาร้าน

1

ช/ญ

18-35

ม.6+

ตามตกลง -สวัสดิการตามกฎหมาย
-มีประกันสังคม
-ชุดฟอร์มพนักงาน
-ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ

-พนักงานขาย

1

ช

20+

ม.6+

323 บ/ว เวลาทางาน 8.00-18.00 น.

-พนักงานล้างรถ

1

ช

25+

ไม่จากัด

-พนักงานฟาร์ม/ก่อสร้าง

5

ช/ญ

18+

ไม่จากัด

-เจ้าหน้าที่การตลาด

2

ช

27+

ป.ตรี
การตลาด

-พนักงานขาย(ขับรถส่งน้าแข็ง)

4

ช

-พนักงานขับรถผู้บริหาร

1

ช

6 โรงพยาบาลมุกอินเตอร์ เนชั่นแนล - นักเทคนิคการแพทย์
87 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
- ผู้ช่วยเภสัชกร
โทร 042-611222,091-8654012

1

ช/ญ

1

ญ

22-35

7 ร้านหอแก้วการเกษตร
-คนงานทั่วไป
(จาหน่ายอุปกรณ์การเกษตร)
ที่ตั้ง ใกล้กับหอการค้ามุกดาหาร
โทร. 092-5594884
8 บริษัท พรสินก่อสร้าง จากัด
-พนักงานขับรถ 10 ล้อ 6 ล้อ
4/49 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 042-620849
9 หจก. อี เซ่ง ฮง มุกดาหาร
-คนงานตัดต้นไม้ (ต้นยูคาลิปตัส)
8 ถ.วงค์คาพา ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร โทร. 099-462-9944 ,
086-854-7755

1

ช

18+

ม.3+

323 บ/ว - เวลาทางาน 08.00-17.30 น.
- สามารถขับรถยนต์ ส่งสินค้าได้

1

ช

20

ม.3+

323 บ/ว -สวัสดิการตามกฎหมาย

4

ช

18-45

ไม่จากัด

320 บ/ว -เวลาทางาน 08.30-17.30 น.

300+

มีที่พัก มีเบี้ยเลี้ยง
เป็นคนซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
ทางาน

12,000+ - มีประสบการการขายและ
ค่าKPI การตลาดพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีใบขับขี่รถยนต์
27+
ม.6+
9,000+ค่า - มีประสบการณ์การมาก่อน
KPI
พิจารณาเป็นพิเศษ
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2 พิจารณา
เป็นพิเศษ
27-40
ม.6+
10,000+ - มีประสบการณ์การขับรถมา
ค่าKPI ก่อนพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
22-35 ป.ตรี (นักเทค ตามตกลง -ทางานเข้ากะได้ ,
การแพทย์)

มีใบประกอบวิชาชีพ
ประกาศนีย - ตามตกลง -ทางานเข้ากะได้ , มีประสบการณ์
สวัสดิการ....ค่ารักษาพยาบาล
บัตรผู้ช่วย
ประกันสังคม , ตรวจสุขภาพ
พยาบาล 1 ปี
ประจาปี , โบนัส , วันหยุดพักผ่อน
ประจาปี

400 บ/ว - ที่มีพักฟรี
- มีประกันสังคม

ตาแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037

ตาแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจาเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
ที่

บริษัท/สถานประกอบการ

ตาแหน่งงาน

อัตรา เพศ

อายุ(ปี)

วุฒิ

ค่าจ้าง

เงื่อนไขและสวัสดิการ

10 บริษัท สุวิทย์เกษตรผล จากัด
269 ม.4 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง
จ.มุกดาหาร โทร. 093-5387970

-พนักงานฝ่ายผลิต

5

ช/ญ

20-35

ไม่จากัด

-จป.สิ่งแวดล้อม

1

ช/ญ

20-35

ป.ตรี

11 หจก.วังนครา การ์เมนท์
59/1 ซ.ร่วมใจ 1 ต.ศรีบุญเรือง
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 098-5868909

-ช่างเย็บผ้า
-ช่างรีดกาว
-พนักงานบัญชี
-นางแบบ

2
2
1
1

ช/ญ
ช/ญ
ญ
ญ

25-45
25-45
25+
25+

ไม่จากัด
ไม่จากัด
ปวส.+
ไม่จากัด

2

ช

18-45

ไม่จากัด

1

ช/ญ

24-40

ป.6+

-แม่บ้าน

1

ญ

25+

ไม่จากัด

-พนักงานกราฟฟิกดีไซน์

1

ช/ญ

23+

ปวส.+

-พนักงานขับรถ 6 ล้อ
-พนักงานดูแลด้านขนส่งสินค้า

1
1

ช
ช

25-45
25-45

ม.6+
ปวช.+

410 บ/ว สวัสดิการตามกฎหมาย
325 บ/ว

-นักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
-เจ้าหน้าที่ประปา
-เจ้าหน้าที่น้าเสีย
-เจ้าหน้าที่บรรจุ, จัดส่ง
-วิศวกรสิ่งแวดล้อม
-หัวหน้าหน่วยงานไบโอแก๊ส

1
1
1
1
1
1

ช/ญ
ช
ช
ช
ช
ช

30-35
25+
25+
25+
27+
22+

ป.ตรี+
ป.6+
ม.3+
ม.3+
ป.ตรี
ป.ตรี

-เจ้าหน้าที่ผลิตไฟฟ้า PM
เครื่องยนต์
-เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
-เจ้าหน้าที่ขับรถตัก
-เจ้าหน้าที่เทคนิคก่อสร้าง
-เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนา
การเกษตร
-แม่บ้าน
-ผู้ช่วยกุ๊ก

1

ช

27+

ปวส.+

18,000 -จบสาขาวิจัยและพัฒนา
323 บ/ว
323 บ/ว
323 บ/ว
18,000+ -จบสาขาสิง่ แวดล้อม
18,000+ -จบสาขาสิง่ แวดล้อม ,
ไฟฟ้ากาลัง , เครื่องกล
12,000 -จบสาขาช่างกล,เครื่องกล,ไฟฟ้า

1
1
2
1

ช/ญ
ช
ช
ช

25+
25+
20+
27+

ป.ตรี
ป.6+
ม.6+
ป.ตรี

12,000 -จบสาขานิเทศฯ/สื่อสารมวลชน
323 บ/ว
323 บ/ว -จบสาขาช่างเชื่อมโลหะ
12,000 -จบสาขาเกษตรกรรม

3
2

ญ
ช/ญ

20-35
20-35

ไม่จากัด
ไม่จากัด

ตามตกลง -เลี้ยงอาหาร 2 มื้อ
ตามตกลง -ทดลองงาน 1-2 เดือน
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

12 ร้าน ช.รุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง
-พนักงานส่งของ/หล่อเสาปูน
521 หมู่ที่ 6 บ้านด่านคา
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 089-2736408
13 ครัวป้าแจ๋ว
-กุ๊ก/ผูช้ ่วยกุ๊ก
จาหน่ายอาหารตามสั่งตลาดพรเพชร

โทร. 092-4935858 087-1193591
14 3P เฟอร์นิเจอร์ มุกดาหาร
22/1 ซ.รัฐประชา ถ.เมืองใหม่
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 097-3380888
15 ร้านเจ๊าะแจ๊ะป้ายสวย
206 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 042-611894
16 บริษัท โชติรส เอ็นดีพี จากัด
(จาหน่ายผลิตภัณฑ์เนสเล่)
89 ถ.ชยางกูร ก ต.คาอาฮวน
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
17 บ.พรีเมียร์ควอลิตี้ สตาร์ช จากัด
(ผลิตแป้งมันสัมปหลัง)
185 ม.14 ต.คาป่าหลาย อ.เมือง
จ.มุกดาหาร โทร.086-6345600

18 นาเวียงแก ริเวอร์วิว รีสอร์ท
183 หมู่ที่ 3 บ้านนาเวียงแก
ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 089-7100625

323 บ/ว - เวลาทางาน 8.00-20.00
/20.00-8.00 หยุดวันอาทิตย์
ตามตกลง -มีประกันสังคม
10,000+
10,000+
11,000+
10,000+

1. มีโบนัสรายเดือน
2. มีโบนัสรายปี
3. มีประกันสังคม
4. ทางานวันหยุด ได้พิเศษ
วันละ 500 บาท
5. โอทีชั่วโมงละ 50 บาท
ทดลองงาน1เดือน วันละ350บ.
323 บ/ว หยุดวันอาทิตย์
เวลาทางาน 8.00-17.00 น.
ร่างกายแข็งแรง
300 บ/ว จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องปรุง
ในการทาอาหาร มีที่พกั ให้
323 บ/ว สวัสดิการตามกฎหมาย

9,000+ค่า -มีประสบการณ์ 6 เดือน-1 ปี
ประสบการณ์

ตาแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037

ตาแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจาเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
ที่

บริษัท/สถานประกอบการ

19 ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นโอชิเน
9 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 093-5496239, 082-3141555
20 บริษัท ศิริมหาชัย มุกดาหารจากัด
(ห้างสรรพสินค้าโฮมวัน)
88/11 ถนนชยางกรู ข ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 091-0190171
21 บริษัท อีสานออโตโมบิล จากัด
(ซูซูกิมุกดาหาร)
52/22 ถนนชยางกรู ข
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร 042-040144 / 063-0210099
22 B&N บ้านน็อคดาวน์
3 หมู่ที่ 10 บ้านแฝก ต.โพนงาม
อ.คาชะอี จ.มุกดาหาร
โทร.093-5099914
23 บริษัท สหเรือง จากัด
เลขที่ 76 หมู่ที่ 8 ต.บางทรายใหญ่
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 042-660401 - 2
24 ห้างหุ้นส่วนจากัด ศักดาธนกิจ
12/5 ถ.ชยางกูร ก. ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร.042-611230
25 หจก. เอ ซี แทรกเตอร์ มุกดาหาร
(จาหน่ายรถแทรกเตอร์ จอห์น เดียร์)
379 หมู่ที่ 1 บ้านคาอาฮวน
ต.คาอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 089-4220404/080-0394785

26 บริษัท มิตรศิลป์ วิน จากัด
70/4-7 ถนนวิวิธสุรการ
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร 062-2014511

ตาแหน่งงาน

อัตรา เพศ

อายุ(ปี)

วุฒิ

ค่าจ้าง

เงื่อนไขและสวัสดิการ

-พนักงานบริการลูกค้า
( ชาย 1 หญิง 1)

2

ช/ญ

20 +

ม.3+

ตามตกลง สวัสดิการตามกฎหมาย

-เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล
-หัวหน้าแผนกขาย
-พนักงานขาย

1
1
5

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

25-35
30+
21+

ป.ตรี
ปวส.
ม.6+

ตามตกลง -ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
ตามตกลง -เคยทางานขายพิจารณาพิเศษ
ตามตกลง -ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ

-ช่างประจาศูนย์บริการ

2

ช

22-35

-ที่ปรึกษาการขาย (เซลล์)

4

ช/ญ

ปวส.
ช่างยนต์
ปวช.+

-งานเชื่อมเหล็ก
-งานไฟฟ้า
-งานไม้
-งานประปา
-งานสี
-งานปูกระเบื้อง
-พนักงานทาสวน

1
1
1
1
1
1
1

ช
ช
ช
ช
ช
ช
ช

-พนักงานบัญชี

1

ญ

-ที่ปรึกษาการขาย
-พนักงานขายอะไหล่
-ช่างบริการ

1
1
1

ช/ญ
ช/ญ
ช

-หัวหน้าสาขาดอนตาล

1

ช/ญ

25-30

ป.ตรี

1

ช/ญ

20+

ไม่จากัด

27 บริษัท อวยชัยแทรกเตอร์ จากัด
-พนักงานฝ่ายขาย
264 หมู่ 14 บ้านสามขาเหนือ ต.คา
ป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 094-2650808

ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็น
พิเศษ มีความรับผิดชอบ
20+
ตามตกลง -สามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้
-มีใบขับขี่รถยนต์
25+
ไม่จากัด 300-500/ว -สามารถเดินทางไปทางาน
25+
ไม่จากัด 300-500/ว ต่างจังหวัดได้
25+
ไม่จากัด 300-500/ว -มีประสบการณ์ทางาน
25+
ไม่จากัด 300-500/ว
25+
ไม่จากัด 300-500/ว
25+
ไม่จากัด 300-500/ว
20+
ป.6+
323 บ/ว ดูแลสวนหย่อม ต้นไม้ภายใน
บริเวณโรงงาน มีบ้านพัก
น้า ไฟฟ้า ฟรี ชุดฟอร์ม รองเท้า
อุปกรณ์Safety ประกันสังคม
25+ ม.6/ปวช.+ ตามตกลง - ขับรถจักรยานยนต์ได้
- มีประสบการณ์รับพิจารณาเป็น
พิเศษ
- มีอาหารกลางวันให้
25-38
ม.3+
ตามตกลง -ใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม
25-38
ม.3+
ตามตกลง พื้นฐานได้
25-40
ม.3+
ตามตกลง -มีประสบการณ์ด้านช่างบริการ
-มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
-ทางานนอกสถานที่ได้ และ
ทางานล่วงเวลาได้
-ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
-มีประสบการณ์ หรือขับรถ 6 ล้อ
พิจารณาเป็นพิเศษ
ตามตกลง -มีประสบการณ์งานขาย
การตลาด มีทักษะสื่อสาร เจรจา
ต่อรอง สามารถปิดการขายกับ
ลูกค้ารายใหม่ได้
9,000+

ตาแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037

ทดลองงาน 4 เดือน
เบี้ยขยัน ประกันสังคม โบนัส
ค่าคอมมิชชั่น เงินรางวัลทายอด
ชุดยูนิฟอร์ม 4 ชุด

ตาแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจาเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
ที่

บริษัท/สถานประกอบการ

ตาแหน่งงาน

อัตรา เพศ

อายุ(ปี)

วุฒิ

ค่าจ้าง

เงื่อนไขและสวัสดิการ

28 บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ -เจ้าหน้าที่การตลาดเชิงรุก
(ประเทศไทย) จากัด
ผู้จาหน่ายเครื่องดื่ม น้าอัดลม
89 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร (พิกัดสี่แยกไฟแดงคา
ฮวนทางเลี่ยงเมือง)
โทร. 065-9861719
29 บริษัท ต้นทรัพย์สมบูรณ์ จากัด
-เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน
(สินเชื่อ เพื่อคุณ)
-พนักงานขายสินค้า
ถ.วิวิธสุรการ (ติดกับ Best Express -หัวหน้าทีมขายสินค้า
วิทยาลัยเทคโนฯ มุกดาหาร)
โทร. 094-3916446
30 ร้านปวีณา ก่อสร้าง
-พนักงานทั่วไป
สาขาบ้านพังคอง
-พนักงานขาย
ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร.089-9223855
31 Hills Medical Clinic
-ที่ปรึกษาความงาม
(ฮิลส์ เมดิคอล คลินิก)
(Beauty Consultant)
54/8 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 065 437 0469

2

ช/ญ

20+

ปวช.+

10,000+ -เวลาทางาน 07.30-16.30 น.

1
1
1

ช
ช
ช

23+
23+
23+

ไม่จากัด
ไม่จากัด
ไม่จากัด

ตามตกลง สวัสดิการตามกฎหมาย/
ตามตกลง ค่าคอมมิชชั่น / ค่าโทรศัพท์
ตามตกลง

2
2

ช
ญ

20+
20+

ไม่จากัด
ม.6+

ตามตกลง -ยกของหนักได้
ตามตกลง -ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

3

ช/ญ

20-35

32 หจก.เมืองทองทวีทรัพย์
39/17 ถ.คาสายทอง ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร.087-2507525
33 ร้านศักดาอะไหล่ยนต์
จาหน่ายอะไหล่รถทุกชนิด
เลขที่ 14/5 ถ.ชยางกรู ก
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
(ใกล้ร้านนรินทร์ฟิชชิ่งปาร์ค)
โทร. 042-615331
34 บจก.วาริ รีซอร์สเซส สาขามุกดาหาร
(ออกแบบ ให้คาปรึกษา ตรวจสอบ
และซ่อมบารุงรักษาอุปกรณ์ผลิต
น้าประปา)
บ้านดงอ้อยหนู ต.นาสีนวน
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 086-3697392 , 0826702270

-พนักงานขับรถพ่วง

1

ช

25+

-เสมียน

1

ช

20-35

ม.6+

- วิศวกรเครื่องกล
- โฟร์แมนไฟฟ้า โฟร์แมน
เครื่องกล
- ผู้ช่วยช่าง

3
3

ช
ช

22+
20+

ป.ตรี
ปวช.+

3

ช

20+

ม.6+

5

ช

18+

ไม่จากัด

35 ร้านพรอนันต์วัสดุ
-คนงานอัดอิฐบล็อก
234 หมู่ที่ 3 บ้านนาเสือหลาย
ต.คาป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 083-1421525/065-2935588

ปวช.-ป.ตรี 12,000+ -มีประสบการณ์ด้านการขาย
คอร์สความงามและทรีทเม้นท์
(พิจารณาพิเศษ)
-บุคลิกภาพที่ดีและมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี
-มีใจรักบริการ พร้อมที่จะดูแล
ใส่ใจลูกค้า
-มีความกระตือรือร้นในการทางาน
ไม่จากัด ตามตกลง -มีใบอนุญาตขับขี่ ท.3

300-400/ว -หยุดวันอาทิตย์
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
-ขับรถยนต์ หรือ
รถจักรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่
-จบบัญชี การเงิน คอมพิวเตอร์
พิจารณาพิเศษ
15,000+ -มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร บุคลิก
10,000+ เป็นผู้นา มีความรับผิดชอบสูง
สามารถทางานกลางแจ้ง
-ทางานภายใต้ความกดดันได้ดี
ตามตกลง -เป็นผูท้ ี่สามารถปฏิบัติงานประจา
เต็มเวลา และนอกเวลาทาการตามที่
ได้รับมอบหมายได้
-ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม
แผนงานตามลาดับของโครงสร้าง
-ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว
-ขับรถได้ มีใบขับขี่

323 บ/ว สวัสดิการตามกฎหมาย

ตาแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037

