ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ที่

บริษัท/สถานประกอบการ

1 บ.เกษตรยั่งยืนฟาร์ม จากัด
43 ม.8 ต.กกแดง อ.นิคมคาสร้อย
จ.มุกดาหาร
โทร 091-8674412
2 บ.ดีเลิศมุกดาหาร จากัด
80/6 ถ.สมุทรศักดิ์ดารักษ์
ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร 042-612899
3 บริษัท มุกดาหาร ลานทอง จากัด
222 หมู่ที่ 7 ต.บางทรายใหญ่
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
โทร 087-5053388
4 บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์
จากัด (จาหน่ายเครื่องดื่มเบียร์ช้าง)
237 หมู่ที่ 11 ต.คาอาฮวน อ.เมือง
มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
โทร 084-7515143

ตาแหน่งงาน

อัตรา เพศ

อายุ(ปี)

วุฒิ

ค่าจ้าง

-พนักงานแคชเชียร์
-พนักงานขาย
-พนักงานขับรถ
-พนักงานส่งสินค้า
-พนักงานบัญชี
-พนักงานธุรการ
(เอกสารด้านงานก่อสร้าง)

1
1
1
1
1
1

ช
ช/ญ
ช
ช
ช/ญ
ช/ญ

20-55
20-55
20-55
20-55
25+
25+

ม.3+
ม.3+
ม.3+
ม.3+
ปวส.+
ปวส.+

320/ว
320/ว
320/ว
320/ว
10,000+
10,000+

-รักษาความปลอดภัย

1

ช

20+

ไม่จากัด

318/ว

-พ่อบ้าน
-พนักงานขับรถ 6 ล้อ

1
2

ช
ช

25+
25-35

ไม่จากัด
ม.3-ม.6

318/ว
9,000

5 บ.บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จากัด -พนักงานขายกล้องและ
1 ช/ญ 19-35
ม.6+
9,540/ด
(จาหน่ายกล้องและอุปกรณ์การ
อุปกรณ์ถ่ายภาพ
ถ่ายภาพ)
(ประจา Big Camera)
15,115/1 ถ.สวัสดิการ 1 หนองแขม สาขา บิ๊กซีมุกดาหาร
เขตหนองแขม กทม.
โทร 063-2026986,87
6 บริษัท อีซูซุตังปัก อุบลราชธานี
-ที่ปรึกษาขายรถเล็ก
2 ช/ญ 20-35
ปวส.+ 10,000+/ด
จากัด
(ประจาสาขามุกดาหาร)
466 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง -เจ้าหน้าที่รักษาความ
1
ช
20-40
ม.3+
320/ว
จ.อุบลราชธานี
ปลอดภัย
โทร 045-31337
7 ห้างหุ้นส่วนจากัด เอสบี ปิโตร
-พนักงานเติมน้ามัน
1 ช/ญ
18+
ไม่จากัด
330/ว
103 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร -พนักงานคาแคร์
1 ช/ญ
18+
ม.3+
320/ว
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
-พนักงานร้านชานมไข่มุก
1
ญ
18+
ม.3+
320/ว
โทร 089-5848444
8 บริษัท ค็อกพิท สหกิจ จากัด
-ช่างติดฟิล์ม
3
ช
25+
ไม่จากัด
318/ว
เลขที่ 62/1 ถนนชยางกรู ข
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
49000
โทร 042-615290
9 บ.ทรูดีสบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จากัด -พนักงานขาย
5 ช/ญ 20-35
ม.6
10,000+
40 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร 063-8242556
10 บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จากัด -พนักงาน ถอด ชั่ง อัด
8
ช
18+
ป.6+
338/ว
สาขามุกดาหาร
แท่งยาง
188 หมู่ 10 ต.บางทรายใหญ่
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร 042-620952-4
ตาแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037

1

เงื่อนไขและสวัสดิการ
-ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
-ทดลองงาน 4 เดือน
-สาขาบัญชี
-สาขาโยธา - ก่อสร้าง
-ทางาน วันจันทร์-วันเสาร์
ทางานเป็นกะ
-14.00-22.00
22.00-08.00
-ขับรถส่งสินค้าภายในจังหวัด
ไปคู่กับพนักงานขาย
-มีใบขับขี่ ท.2
-ทดลองงาน 3 เดือน
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
-เวลาทางาน
ตามเวลาเปิด-ปิดห้าง
-โอที ค่าคอมมิชชั่น

-เวลาทางาน 08.00-17.00
-ค่าคอมมิชชั่น
-ชุดพนักงาน
-มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
รักงานบริการ
-มีประสบการณ์
-มีประสบการณ์ 2 ปี

-ค่าคอมมิชชั่น

-ค่าประกันประสิทธิภาพงาน
-สวัสดิการ บ้านพัก
ของขวัญวันเกิด ชุดยูนิฟอร์ม

ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ที่

บริษัท/สถานประกอบการ

ตาแหน่งงาน

อัตรา เพศ

อายุ(ปี)

วุฒิ

ค่าจ้าง
318/ว

11 หจก.นพผดุงพัฒนามาร์ท จากัด
(สาขา ปตท.ศูนย์ไหม)
345/1 หมู่ที่ 3 ถ.มุกดาหาร-คาชะอี
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
49000 โทร.091-0027520
12 ร้านข้าวต้มเปาบุ้นจิ้น
81/1 ถ.พิทักษ์พนมเขต
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
49000

-พนักงานประจาร้าน
7-ELEVEN

3

ช/ญ

18-30

ม.3-ป.ตรี

-พ่อครัว, แม่ครัว
-ผู้ช่วยกุ๊ก
-พนักงานเสิร์ฟ

2
2
2

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

25+
20+
20+

ไม่จากัด
ไม่จากัด
ไม่จากัด

13 ร้านสนิทภัณฑ์การเกษตร
ถ.ประคองพันธ์ (ตลาดเทศบาล 1)
ข้างโลตัส เอ็กเพรส ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร 042-611128 084-9426969
14 บ.รุ่งเรืองกิจ มอเตอร์ เซลล์ จากัด
48/4 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร 042-614411,080-4056577
15 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์
เนชั่นแนล
87 ถนนมุกดาหาร - ดอนตาล
ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร
49000
โทร 042-611222ต่อ440
16 เทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส (คาชะอี)
133/1 ต.น้าเที่ยง อ.คาชะอี
จ.มุกดาหาร 49110
โทร 062-6058093
17 หจก.เดอะมอสไอเดีย
24/6 ถ.ตาดแคน ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

-ผู้ติดตาม
-พนักงานขายหน้าร้าน

1
1

ญ
ช

20+
18+

ไม่จากัด
ไม่จากัด

-พนักงานขายรถยนต์

5

ช/ญ

25+

ม.6+

-ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

1

ญ

22-35

ม.6

-พยาบาลวิชาชีพ

1

ญ

22-35

ป.ตรี

-พนักงานรายวัน
(Part - Time)

5

ช/ญ

18+

ม.3+

-เลขานุการ

2

ญ

22-32

ป.ตรี

-สต๊อกสินค้า
-แม่บ้าน
-พนักงานทาสวน

1
1
7

ช/ญ
ญ
ช/ญ

22+
25+
20+

ปวส.+
ม.3
ป.6+

เงื่อนไขและสวัสดิการ

-ทางานเป็นกะ
กะเช้า 06.00-17.00
กะบ่าย 13.00-22.30
กะดึก 22.00-08.00
-มีประกันสังคม
300+ เวลาทางาน 17.00-03.00
ตามตกลง -มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
ตามตกลง -มีอาหารเลี้ยง
-มีที่พัก
-ทดลองงาน 15 วัน
350/ว -ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
318/ว -เวลาทางาน
08.00-17.00
9,000+/ด -ค่าคอมมิชชั่น
-เวลาทางาน 08.00-17.00
-วันจันทร์-วันเสาร์
-ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่
ตามตกลง -มีใบประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล หลักสูตร 1 ปี
ตามตกลง -สาขาพยาบาลศาสตร์
-ทุกตาแหน่งสามารถทางาน
เป็นกะได้
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
350/ว -สามารถทางานเป็นกะได้
-เป็นคนในพื้นที่ อ.คาชะอี,
อ.หนองสูง
15,000+ -ทางานวันจันทร์-วันเสาร์
เวลา 08.00-17.00
12,000+ -ทดลองงาน 3 เดือน
318/ว
318/ว -รับผิดชอบดูแลสวนหย่อมและ
ต้นไม้ภายในโรงงาน
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

18 บริษัท สหเรือง จากัด
76 หมู่ที่ 8 บ้านป่าหวาย
ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร 042-660401
19 บ.สยามนิสสัน มุกดาหาร จากัด
-ที่ปรึกษาการขาย
5 ช/ญ 20-50
ปวช.
ตามตกลง
115/1 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร 042-661812
20 บริษัท พิจิตรเพชร ออโต้คาร์ จากัด -ที่ปรึกษาการขาย
5 ช/ญ
20+
ปวส.
9,000/ด
(ขายรถยนต์ MG)
99/9 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร 042-613754-6
ตาแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037

เวลาทางาน 08.00-17.00

-ค่าคอมมิชชั่น
-ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่
-เวลาทางาน 08.00-17.00

2

ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ที่

บริษัท/สถานประกอบการ

21 บ.เกียรติมุกดา พรีเมี่ยมไอซ์ จากัด
99/9 ม.1 ต.คาอาฮวน อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000
โทร 080-9998999

ตาแหน่งงาน
-ผู้อานวยการโรงงาน
-ผู้จัดการโรงงาน
-ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด
-หัวหน้าการตลาด
-เจ้าหน้าที่การตลาด
-เจ้าหน้าที่สารวจตลาด
-จนท.บัญชีเจ้าหนี้
-พนักงานขายน้าแข็ง

อัตรา เพศ
1
1
1
1
1
1
1
3

ญ
ช
ช
ช
ช
ช
ญ
ช

อายุ(ปี)

วุฒิ

ค่าจ้าง

40+
30-40
30-40
30-40
25-40
25-40
27-40
25-45

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.+
ปวส.+
ป.ตรี
ม.3+

ตามตกลง
ตามตกลง
20,000+/ด
15,000+/ด
12,000/ด
12,000+
15,000+
9,600+

3

เงื่อนไขและสวัสดิการ

-มีประสบการณ์งาน 4 ปี ขึ้นไป
-มีประสบการณ์งาน 2 ปี ขึ้นไป
-มีประสบการณ์งาน 2 ปี ขึ้นไป
-มีประสบการณ์งาน 2 ปี ขึ้นไป
-มีประสบการณ์งาน 1 ปี ขึ้นไป
-มีประสบการณ์งาน 2 ปี ขึ้นไป
-มีประสบการณ์งาน 2 ปี
-มีประสบการณ์ขาย 1 ปี
มีใบอนุญาต ท 2 พิจารณาพิเศษ
318/ว -มีประสบการณ์ทางานด้านโรงแรม
-เข้ากะได้
07.00-15.00
13.00-22.00
22.00-07.00
318/ว -เวลาทางาน 08.00-17.00
ค่าคอมฯ -เวลาทางาน 08.30-17.00
17,000/ด -ทดลองงาน 120 วัน
15,000/ด
13,000/ด

22 โรงแรมอุดมทรัพย์
-พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
1
ญ
20-35
ม.6+
(หจก.สิริทรัพย์ มุกดาหาร)
29 หมู่ท ี่ 8 ถ.ดารงค์มุกดา
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
49000
โทร 042-615459
-แม่บ้าน
1
ญ
25+
ไม่จากัด
23 บมจ.ไมด้า แอสเซ็ท
-พนักงานตัวแทนขาย
4 ช/ญ
21+
ไม่จากัด
(สาขามุกดาหาร)
-พนักงานตรวจสอบสินเชื่อ
3
ช
25+
ม.6+
เลขที่ 88/7-8 ถนนเมืองใหม่
-พนักงานเก็บเงิน
3
ช
25+
ม.6+
ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมือง จังหวัด -ช่างบริการ
1
ช
22+
ปวส.
มุกดาหาร 49000
โทร 042-614123
24 หจก.ยางนิยมยานยนต์
-ช่างแอร์รถยนต์
2
ช
25+
ปวช.+
400+/ว
68/8 ถ.ชยางกูร ข อ.เมือง
-พนักงานติดฟิมล์รถยนต์
2
ช
25+
ปวช.+
400+/ว
จ.มุกดาหาร 49000
-พนักงานช่างช่วงล่าง
2
ช
25+
ปวช.+
400+/ว
โทร 042-611189
-พนักงานบัญชี
2
ญ
25+
ปวส.+
350+/ว
25 หจก.เอส.พี คอนกรีต มุกดาหาร
-วิศวกร (โยธา)
1
ช
25+
ป.ตรี
ตามตกลง
471 หมู่ที่ 3 ต.มุกดาหาร อ.เมือง -พนักงานขาย
1 ช/ญ
18+
ม.6
ตามตกลง
จ.มุกดาหาร 49000
โทร 042-620881 0821167577
26 ร้านตั้งเจริญดี อะไหล่ยนต์
-ช่างซ่อมไดนาโม,แอร์รถยนต์ 2
ช
25+
ปวช+
350/ว
สาขามุกดาหาร
71/1 ต.คาอาฮวน อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000
โทร 086-6453284
27 หจก.พิตรพิบูล
-แรงงานก่อสร้าง
5
ช
20+
ไม่จากัด 9,000+
149 หมู่ 3 ถนนมุกดาหาร-คาชะอี
ต.กุดแข้ อ.เมือง จ.มุกดาหาร
49000 โทร. 095-6289551
28 บริษัท มุกดาหารเพชรยานยนต์
-ที่ปรึกษาการขาย
3 ช/ญ
20+
ปวช.+ 15,000/ด
จากัด (มาสด้ามุกดาหาร)
394 หมู่ที่ 3 ต.บางทรายใหญ่
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร 042-674009
081-5848478
ตาแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037

-มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
พิจารณาพิเศษ
-เวลาทางาน 07.30-17.00
-เวลาทางาน 08.00-17.30
-รักการเรียนรู้
-ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
-เวลาทางาน 08.00-17.00
-หยุดวันอาทิตย์
-ทดลองงาน 1 เดือน
-ค่าคอมมิชชั่น
-ประกันสังคม
ผ่านทดลองงานปรับค่าจ้างเพิ่ม
สามารถพักค้างคืนได้
-เวลาทางาน 08.00-17.00
-มีประสบการณ์การทางาน

ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ที่

บริษัท/สถานประกอบการ

ตาแหน่งงาน

29 บจก.เกียรติณัฐฎา ทรานสปอร์ต
425/5 หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง
ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000
โทร 042-043043
30 โรงงานเย็บผ้าเว็ทสไตล์
629 ม.1 ถ.ชยางกูร ต.สามแยก
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โทร 087-6436130

-พนักงานขับรถบรรทุก

2

-ช่างเย็บผ้า

31 หจก.บิ๊กดี เฮ้าท์
-พนักงานส่งของ
488 หมู่ที่ 3 ถ.มุกดาหาร(ทางานที่ กทม.)
กุฉินารายณ์ ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร โทร. 081-7394989
-พนักงานบัญชี
-ฝ่ายผลิต
32 หจก.เพาเวอร์ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง -วิศวกรไฟฟ้า
เซอร์วิส
-โฟร์แมนไฟฟ้า
ออกแบบรับเหมาระบบไฟฟ้า สื่อสาร -ช่างไฟฟ้า
ปรับอากาศ
-ผู้ช่วยไฟฟ้า
88 ซ.สามัคคี 3 ถ.วงค์คาพา
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
49000 โทร. 042-611144
33 บริษัท ธนาพรพรรณการาจ จากัด -พนักงานช่วงล่าง
(อู่พงศธร)
-พนักงานเมทาแนนท์
69/19 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร
(ซ่อมบารุง,เชื่อม,ไฟฟ้า)
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
-พนักงานเคาะ
โทร 042-615403
-ช่างเตรียมพื้น
34 บ.พรีเมียร์ ควอลิตี้ สตาร์ช จากัด -วิศวกรสิ่งแวดล้อม
185 ม.14 ต.คาป่าหลาย อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49150
-จป.วิชาชีพ
โทร 042-643818

อัตรา เพศ

อายุ(ปี)

วุฒิ

ค่าจ้าง

ช

25-45

ป.6+

10,000+ -มีใบขับขี่ ท. 3 /ท. 4
-ประสบการณ์ทางาน 5 ปี
-ทดลองงาน 3 เดือน

5

ไม่
จากัด

25+

ไม่จากัด

ตามตกลง -เวลาทางาน 08.00-17.00
-จ่ายเงิน ทุกวันที่ 15/30
ของทุกเดือน

2

ช

20-35

ไม่จากัด

1
2
1
1
5
5

ญ
ช
ช
ช
ช
ช

20-35
20-35
20+
20+
20+
20+

ปวช.+
ม.3+
ป.ตรี
ปวช.+
ม.3+
ไม่จากัด

1
1

ช
ช

20+
20+

ไม่จากัด
ไม่จากัด

2
5
1

ช
ช
ช

20+
24+
27+

4

เงื่อนไขและสวัสดิการ

400/ว

-มีที่พักฟรี
-เบี้ยเลี้ยง
1,000/ด
-มีใบอนุญาตขับขี่ ท2
ตามตกลง -มีประสบการณ์การทาบัญชี
318/ว
ตามตกลง 8.00-17.00 น.
ตามตกลง หยุดวันอาทิตย์
ตามตกลง ขับรถยนต์ได้มี มีใบขับขี่
ตามตกลง พิจารณาพิเศษ
เดินทางไปทางานต่างจังหวัดได้
318/ว
318/ว

08.00-17.00
-หยุดวันอาทิตย์
-มีค่าล่วงเวลา
-ไม่จาเป็นต้องมีประสบการณ์

ไม่จากัด
318/ว
ไม่จากัด
318/ว
ป.ตรี 15,000+/ด -สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
มีประสบการณ์ 2 ปี
1
ช
27+
ป.ตรี 15,000+/ด -สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
-มีประสบการณ์ 2 ปี
-หัวหน้าส่วนงานควบคุม
1 ช/ญ
25+
ป.ตรี 15,000+/ด -Food science /เคมี
คุณภาพ
อุตสาหกรรม
-เจ้าหน้าที่ BOI
1 ช/ญ
25+
ปวส.+ 12,000+/ด -ทุกสาขา
35 บ.ศิริมหาชัย มุกดาหาร จากัด
-หัวหน้าแผนก
1
ช
27-40
ปวส.+ ตามตกลง -มีประสบการณ์งานขาย 3 ปี
(ห้าง Home One)
-มีประสบการณ์หัวหน้า
88/11 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร
แผนกขาย 3 ปีขึ้นไป
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
-ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายปลีก
1
ช
35-50
ปวส.+ ตามตกลง
โทร 042-661123
-พนักงานขาย
5 ช/ญ
23+
ม.3+
318/ว
-ธุรการ บุคคล
1
ช
23-40
ปวส.+ ตามตกลง -มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ละเอียด รอบคอบ
มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
36 บริษัท คิงส์ คอนกรีต มุกดาหาร
-พนักงานขาย
2 ช/ญ
25+
ป.ตรี 12,000+/ด -ค่าคอมมิชชั่น
333 ม.2 บ้านเหมืองบ่า ต.คาอาฮวน
-ขับรถยนต์ได้
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
-บุคลิกดี
โทร 090-2563000
-สื่อสารดี
ตาแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037

ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ที่

บริษัท/สถานประกอบการ

ตาแหน่งงาน

อัตรา เพศ

อายุ(ปี)

วุฒิ

ค่าจ้าง

5

เงื่อนไขและสวัสดิการ

37 บริษัท รถรุ่งเรือง (มุกดาหาร) จากัด -พนักงานต้อนรับบนรถ
33/65 ถนนชยางกรู ข ต.มุกดาหาร -พนักงานขับรถโดยสาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
-บริกร
โทร 081-9186548
38 บริษัท เจริญชัยแทรกเตอร์
-ทีป่ รึกษาการขาย
(สาขามุกดาหาร)
291 ม.3 บ้านโคกสูง ต.บางทราย
ใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร 042-674058
39 ร้านโยสปอร์ต
-พนักงานสกรีน
65 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบุญ -พนักงานบัญชี
เรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 -พนักงานการตลาด
โทร 089-6221197

3
2
2

ช/ญ
ช
ช

20+
25+
18+

ม.3+
ไม่จากัด
ม.3+

10,000/ด -รวมรายได้เงินเดือน+ค่าเที่ยว
ตามตกลง -มีใบขับขี่ ท 2
ตามตกลง

3

ช/ญ

20-40

ปวส.

9,000/ด -เวลาทางาน 08.00-17.00น.
-หยุดวันอาทิตย์
-มีประสบการณ์เริ่มงานได้ทันที

1
1
1

ช
ช/ญ
ช/ญ

20+
20+
20+

ไม่จากัด
ปวช.+
ปวช.+

320+ -ตั้งใจทางาน ขยัน
320-500 ซื่อสัตย์ อดทน
320-480 -ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

40 บ.ที.เอช.ไอ.แอสเซ็ท
สาขามุกดาหาร
(จาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า)
1/7 ถ.วงค์คาปาน ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร 093-5173947
41 ร้าน B&N บ้านน็อคดาวน์
3 ม.10 บ้านแฝก ต.โพนงาม
อ.คาชะอี จ.มุกดาหาร 49110
โทร 093-5099914

-พนักงานขาย

5

ช/ญ

18+

ไม่จากัด

-พนักงานเก็บเงิน

1

ช

22+

ม.6

เบี้ยเลี้ยง+ -เบี้ยเลี้ยงวันอาทิตย์ 200 บาท
ค่าคอมฯ -สวัสดิการบ้านพักฟรี
12,000/ด
9,000- -มีใบอนุญาตขับขี่
13,000/ด

-พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
และบ้านน็อคดาว
ทางโทรศัพท์

5

ช/ญ

20+

ม.3+

ตามชิ้นงาน -ตัวแทนขายบ้านรับทั่วประเทศ

ตาแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037

ยกเว้น ภาคใต้
-แอร์ 500 บาท/เครื่อง
-เครื่องซักผ้า 300 บาท/เครื่อง
-บ้านน็อคดาวน์ 1,000 - 10,000
บาท/หลัง

