
ล าดบั อตัรา อายุ วฒุกิาร อตัรา

ที่ (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง

พนกังานส่งของ 5 ช 20 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 9,690.-/ด. ขึ้นไป หจก. เอม็แอนดแ์อล อนิเตอรเ์ทรด

พนกังานขายสนิคา้ 5 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 10,000.-/ด. ขึ้นไป ผูแ้ทนจ าหน่ายขายสนิคา้

84/1 ม.8 ต.อาษา อ.บา้นนา 

ตดิต่อ 087-5073994

เจา้หนา้ทีว่างแผน 1 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป (ช านาญการใช ้Excel) 323.-/ว. ขึ้นไป บจก.ยูวไีวนิล

เจา้หนา้ทีค่ลงัสนิคา้ 1 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป (มพีื้นฐานใชW้ord, Excel) 323.-/ว. ขึ้นไป ผลติและจ าหน่ายวงกบประตูหนา้ต่างUPVC

เจา้หนา้ทีจ่ดัซื้อ 1 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป 90 ม.9 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

พนกังานฝ่ายผลติ 3 ช 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป ตดิต่อ 037-381988

ช่างไฟฟ้า 1 ช 20 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป

นกับญัชี 1 ญ 23-32 ปี ป.ตรี (บญัช)ี 15,000.-/ด. บจก.เบทาโกรเกษตรอสุาหกรรม

พนกังานธุรการบญัชี 1 ญ 20-30 ปี ปวช/ปวส. (บญัช)ี 9,690.-/ด. เกษตรครบวงจร

89/1-4 ต.ท่าชา้ง อ.เมอืง จ.นครนายก

ตดิต่อ 082-6694422

แมบ่า้น 1 ญ 25-50 ปี ไมจ่ ากดั 370.-/ว. คุณบรมตัถิ ์แกว้จอหอ

คนสวน 1 ช 25-50 ปี ไมจ่ ากดั 400.-/ว. สวนเกษตรผสมผสาน

140 ม.12 ต.สาริกา อ.เมอืง

ตดิต่อ 065-6017094

กุก๊ (ผูช่้วยเชฟ) 1 ช/ญ 20-45 ปี ม.6 ขึ้นไป (มปีระสบการณ์) 12,000.-ด. ขึ้นไป At Rice Resort (แอท ไรซ ์รีสอรท์)

พนกังานบญัชใีชโ้ปรแกรม Express 1 ช/ญ 20-45 ปี ปวส.ขึ้นไป 10,000.-/ด. ขึ้นไป โรงแรม/รีสอรท์

Front 1 ช/ญ 20-45 ปี ปวส.ขึ้นไป 10,000.-/ด. ขึ้นไป 230/1 ม.1 ต.สาริกา อ.เมอืง

พนกังานแผนกอาหารและเครื่องดืม่ 1 ช/ญ 20-45 ปี ม.6 ขึ้นไป 10,000.-/ด. ขึ้นไป ตดิต่อ 037-385013

แมบ่า้น 2 ช/ญ 20-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป

 PA (Public Area) 1 ช/ญ 20-45 ปี ม.3 ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป

คนสวน 1 ช/ญ 20-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป

ช่างปูน 2 ช 25 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 480.-/ว. นายศุภชยั แอสระ

ช่างไม ้ 2 ช 25 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 480.-/ว. ก่อสรา้ง

ช่างเชื่อม 2 ช 25 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 480.-/ว. 199/2 ม.3 ต.สาริกา อ.เมอืง

ตดิต่อ 099-1098523

พนกังานท ัว่ไป 2 ญ 25-55 ปี ไมจ่ ากดัวุฒิ 350.-/ว. ขึ้นไป รา้นอาหารต านวั

พนกังานเกษตร 2 ช/ญ 25-55 ปี ไมจ่ ากดัวุฒิ 350.-/ว. ขึ้นไป รา้นอาหาร

285 ม.12 ต.พรหมณี อ.เมอืง

ผูช่้วยครวั 1 ญ 25-55 ปี ไมจ่ ากดัวุฒิ 350.-/ว. ขึ้นไป ตดิต่อ 080-7798435

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ, ท างาน 08.00-17.00 น (จ.-ส.)  

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ทีพ่กัฟรี

1
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 08.00-17.00 น., หยุดอาทติยล์ะ 1 วนั, ประกนัสงัคม, ทดลองงาน 3 เดอืน, ค่าคอมมชิช ัน่

7 เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ปฎบิตังิานสาขาสวนลงุพร คลองมะเดือ่ ต.สาริกา อ.เมอืง, ท างาน 07.30.-18.30 น.,หยุดอาทติยล์ะ 1 วนั, มทีพีกั

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ปฏบิตังิานสาขา ต.พรหมณี ก่อนถงึวดัสนัตยาราม ท างาน 08.30-20.30 น.,หยุดทกุวนัองัคาร วนันกัขฤตฤกษ์

2

ต าแหน่งงานว่างในจงัหวดัประจ าเดือน เมษายน 2564

ต าแหน่งงานว่าง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

4
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาท างาน 08.00-17.00 น.

6

3

ค่ารกัษาพยาบาล, ประกนัชวีติ

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาท างาน 08.30-17.30 น., ประกนัสงัคม, กองทนุส ารองเลี้ยงชพี, ตรวจสุขภาพประจ าปี, โบนสั,

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์และพกัอาศยัอยู่นครนายกจะพจิารณาเป็นพเิศษ, มใีจรกับริการ, ตรงต่อเวลา, มคีวามอดทน,

พรอ้มเริ่มท างานไดท้นัท,ี มปีระกนัสงัคม, ยูนิฟอรม์, อาหาร 2 มื้อ, วนัหยุดประจ าปี, เงนิโบนสัประจ าปี

5



ล าดบั อตัรา อายุ วฒุกิาร อตัรา

ที่ (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง

1

ต าแหน่งงานว่างในจงัหวดัประจ าเดือน เมษายน 2564

ต าแหน่งงานว่าง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

พนกังานฝ่ายผลติ ไมจ่ ากดั ช/ญ 22 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 323./ว. บจก.บดี ีสตรอว ์จ ากดั

พรนกังานขนส่ง ผลติหลอดดูดน า้พลาสตกิ

(ขบัรถ 6 ลอ้ได+้มใีบขบัขี)่ 50/1 ม.13 ต.ท่าชา้ง อ.เมอืง

พนกังานคลงัสนิคา้ 3 ข 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 323./ว. ตดิต่อ 037-320317,8

พนกังานผสมเมด็ 3 ช 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 323./ว.

วศิวกร 1 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ป.ตรี วศิวกรรมโยธา 18,000.-/ด. บา้นรกัษน์ครนายก

ก่อสรา้ง

เจา้หนา้ทีบ่ญัชี 1 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ป.ตรี บญัชี 12,000.-/ด. 93/9 ม.11 ต.ท่าชา้ง อ.เมอืง

ตดิต่อ 063-8916956 (ณรงคพ์ล)

แมบ่า้น 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 350.-/ว. วสิาหกจิชมุชนกลุม่แปรรูปผลไมอ้บแหง้บางออ้

คนสวน 4 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 350.-/ว. วสิาหกจิชมุชนกลุม่แปรรูปผลไม ้

12 ม.13 ต.บางออ้ อ.บา้นนา

ตดิต่อ 097-2298342 (คุณกติตมิา)

กุก๊ไทย/ยุโรป 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 15,000-22,000.-/ด. บจก.บา้นสวนสาริกา รีสอรท์

พนกังานตอ้นรบั 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. โรงแรม/รีสอรท์

414/1 ม.1 ต.สาริกา อ.เมอืง

ตดิต่อ 090-9948364

ปวส.      ทดลองงาน 10,500.-/ด. บจก.อโีค่ อายส ์วลิเลจ วสิาหกจิเพือ่สงัคม

        ผ่านงาน 11,500.-/ด. กจิกรรมดา้นอนุรกัษธ์รรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ป.ตรี     ทดลองงาน 11,000.-/ด. 188 ม.9 ต.เขาพระ อ.เมอืง

        ผ่านงาน 12,500.-/ด. ตดิต่อ 098-1466989

พนกังานเตมิของ ยกของ 2 ช 20 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 350.-/ว. รา้นเปรมศกัดิ์ คา้ส่ง

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ค่าลว่งเวลา, อาหารกลางวนั, ทีพ่กั (เบื้องตน้นายจา้งจะดูแลเรื่องค่าน า้ ค่าไฟใหก่้อน), ท างาน 08.00-17.00 น., คา้ส่ง คา้ปลกี แผงลอย

129/8 ม.9 ต.บางปลากด อ.องครกัษ์

ตดิต่อ 091-7789182, 080-4306032

พนกังานชงกาแฟ (Barista) 1 ช/ญ 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 323.-/ว. บจก.บานาน่าเวย ์63

170/256 หมูบ่า้นภูผาลอ้ม ม.5 ต.บา้นใหญ่

อ.เมอืง จ.นครนายก

ตดิต่อ 081-9354399 (คุณพศิิษฐ)์

323./ว.

สวสัดกิาร : ทีพ่กั น า้+ไฟ(ฟรี), โบนสัปีละ 2 ครัง้, ทดลองงาน 3 ด., ประกนัสงัคม, ท างาน จ.-ส.

9

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : สามารถปฏบิตังิานไดท้ ัง้ 2 สาขา 

1.สาขาโลตสัเอก็ซเ์พรสสาริกา แยกประชาเกษม และ 2.สาขาโลตสั เอก็ซเ์พรสเขือ่นขนุด่านฯ บา้นดง

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 08.00-17.00 น., ประกนัสงัคม

เงือ่นไข : สามารถท าคอมพวิเตอรไ์ด,้ มมีนุษยสมัพนัธด์ี

เง ือ่นไข : ท า SUREY, ถอดแบบ, ท าระดบั, ขบัรถไดแ้ละมใีบขบัขี,่ เดนิทางไปต่างจงัหวดัได ้

มคีวามอดทน, ละเอยีดรอบคอบ, ตดิต่อประสานงานและงานอืน่ๆ

ช/ญ

1 ช 20 ปีขึ้นไป

12

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม

ม.3 ขึ้นไป

13

14

เบี้ยขยนั, ประกนัสงัคม

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์ดา้นบญัช ี2 ปี, ใชโ้ปรแกรม Excel จะพจิารณาเป็นพเิศษ, จดัท าเอกสาร รบั-จ่าย 

พนกังานบญัชี 1

ขยนั ซือ่สตัย ์อดทน มคีวามตัง้ใจท างาน อธัยาศยัด ีรกังานบริการ รกัสะอาด, มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ, มค่ีาลว่งเวลา,

และท างานลว่งเวลาถงึ 19.00 น.

25-35 ปี

11

10

8

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์, ค่าต าแหน่ง, เบี้ยขยนั, ชดุฟอรม์, กองทนุเบี้ยยงัชพี, ผ่านการเกณฑท์หารแลว้,

สมารถท างานเป็นกะได,้ ท างาน 07.30-16.30 น., 19.30-04.30 น.



ล าดบั อตัรา อายุ วฒุกิาร อตัรา

ที่ (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง

1

ต าแหน่งงานว่างในจงัหวดัประจ าเดือน เมษายน 2564

ต าแหน่งงานว่าง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

พนกังานขบัรถบรรทกุ บจก.นิตมิงคล คอนกรีต

(ประเภทรถ 6 ลอ้, 10 ลอ้, รถโมปู่น) การผลติผลติภณัฑค์อนกรีตผสมเสร็จ

295 ม.4 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

ตดิต่อ 037-323383 (คุณขจรฤทธิ์)

ช่างเทคนิคพฒันาสนิคา้ ปวส. (ช่างกล, เทคนิคการผลติ บจก.แฮพสเ์บอรก์

ใชโ้ปรแกรม Autocad 2d ได ้ ไฟฟ้า, อเิลค็ฯ, หรืออืน่ๆทีเ่กี่ยวขอ้ง) ผลติประตูหนา้ต่าง UPVC

วศิวกรออกแบบพฒันาผลติภณัฑ์ 49 ม.9 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

สือ่สารภาษาองักฤษได ้ ตดิต่อ 037-383170-5 ต่อ 307

หวัหนา้งานฝ่ายผลติ 2 ช 25-35 ปี ปวส.ช่าง 12,500.-/ด. ขึ้นไป

พนกังานเสริฟ์ 1 ช/ญ 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 12,0000.-/ด. เดอะชะมวงฟอเรสต์

พนกังานท าความสะอาด 1 ช/ญ 25 ปี ขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. รา้นอาหาร โรงแรม รีสอรท์

พนกังานตอ้นรบั 1 ช/ญ 18-35 ปี ปวช. ขึ้นไป 12,000.-/ด. 444 ม.2 ต.สาริกา อ.เมอืง จ.นครนายก

บาริสตา้ 1 ช/ญ 18 ปี ขึ้นไป ไมจ่ ากดั 12,000.-/ด. ตดิต่อ 097-0974426 (คุณมกิ)

แคชเชยีร์ 1 ช/ญ 18 ปี ขึ้นไป ไมจ่ ากดั 12,000.-/ด.

กุก๊ (อาหารไทย/ฝรัง่) 1 ช/ญ 25 ปี ขึ้นไป ไมจ่ ากดั 20,000.-/ด.

ผูช่้วยกุก๊ 1 ช/ญ 18 ปี ขึ้นไป ไมจ่ ากดั 15,000.-/ด. ขึ้นไป

ช่างก่ออฐิมวลเบา 20 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. บจก. พรธิสาร

กรรมกรผูช่้วยช่างก่ออฐิ 10 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. รบัเหมาก่อสรา้ง

ช่างจบัเสี้ยม ฉาบปูน 20 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. 186/1 ม.4 ต.ธญับรุี อ.ธญับรุี จ.ปทมุธานี

กรรมกรผูช่้วยช่างฉาบปูน 10 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. ไซตง์าน สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์ห่งชาติ

ช่างไมป้ระกอบเสาเอน็/ทบัหลงั 10 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. อ.องครกัษ ์จ.นครนายก

ช่างเหลก็ 10 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. ตดิต่อ 063-1898912 (คุณวรรษสริี)

พนกังานฝ่ายผลติ 450 ช/ญ 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 323.-/ว. บจก.ดบัเบลิยู ท ีควอลติี้

ผลติสายไฟรถยนต์

19 ม.7 ต.นาหนิลาด อ.ปากพลี

ตดิต่อ 037-349782 ,081-8651034

เจา้หนา้ทีก่ารตลาดและการขาย 3 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 12,000.-/ด. บมจ.ทริปเปิลท ีบรอดแบนด ์(3BB)

ช่างเทคนิค 3 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวส.ไฟฟ้า/อเิลก็ทรอนิกส์ 323.-/ว. บริการดา้นอนิเตอรเ์น็ต

เจา้หนา้ทีธุ่รการ 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 323.-/ว. 173 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง

ตดิต่อ 037-630003, 086-8988585

3

12,500.-/ด. ขึ้นไป

15,000.-/ด. ขึ้นไป

12,000.-/ด.ช 25-50 ปี

16

ช

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ทกุต าแหน่งมเีงนิพเิศษให ้(ขึ้นอยู่กบัความขยนัและอดทน), ประกนัสงัคม, อาหาร

2

ท างาน 1 ปีไมห่ยุดรบั 10,000 บาท,ท างาน 4 เดอืนไมห่ยุดรบั 1,000 บาท, ท างาน 07.00-16.00 น.

ช2 ป.ตรี (ออกแบบ, วศิวกรรม)

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : เบี้ยขยนั, รถรบั-ส่งพนกังาน, ขา้วฟรี, โบนสัปีละ 1 ครัง้, ผ่านการทดลองงานมเีสื้อแจกพนกังาน,

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 08.00-17.00 น. (จ.-ส.)

20

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มใีบขบัขี ่บ2, ท2 ขึ้นไป, มค่ีาลว่งเวลา, ประกนัสงัคม, ยูนิฟอรม์, พน้การเกณฑท์หาร, ท างาน 08.00-17.00 น.

25-35 ปี

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ค่าลว่งเวลา, ทีพ่กั, มคีวามขยนัอดทน, รบัผดิชอบงาน, มปีระสบการณ์ท างานสถาปตัย์

18

15

ไมจ่ ากดั

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 08.00-17.00 น.

17

22-35 ปี

19



ล าดบั อตัรา อายุ วฒุกิาร อตัรา

ที่ (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง

1

ต าแหน่งงานว่างในจงัหวดัประจ าเดือน เมษายน 2564

ต าแหน่งงานว่าง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

เจา้หนา้ทีป่ระจ าหอ้งปฏบิตักิาร 1 ช/ญ 21 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาจลุชวีวทิยา 20,000.-/ด. ขึ้นไป บจก.ไทสนั โพลทรี่ (ไทยแลนด)์

ช่างเทคนิค 12 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวส. สาขาไฟฟ้า, ช่างกลโรงงาน 12,000.-/ด. ขึ้นไป แปรรูปอาหาร (ไก่สด,ไก่ปรุงสุก)

พนกังานฝ่ายผลติ 100 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 331.-/ว. 64 ม.6 ต.บางลูกเสอื อ.องครกัษ์

ตดิต่อ 037-618785, 090-4563738

พนง.ต าแหน่งเลขาผูจ้ดัการท ัว่ไป 1 ญ 18-35 ปี ปวส.-ป.ตรี (ท ัว่ไป) 9,800.-/ด. ขึ้นไป บมจ. สยามแมค็โคร (สาขานครนายก)

พนง.จดัเรียงสนิคา้แผนกอาหารแหง้ 3 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 9,540.-/ด.ขึ้นไป จ าหน่ายสนิคา้ท ัว่ไป

พนง.จดัเรียงสนิคา้แผนกสนิคา้อปุโภค 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 9,540.-/ด. ขึ้นไป 176 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง

พนง.จดัเรียงสนิคา้แผนกอาหารแช่แขง็ 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 9,540.-/ด. ขึ้นไป ตดิต่อ 037-631280 ต่อ 104, 105

ช่างยนต์ 1 ช 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป บจก.เกลด็หมิะ เค.วนั 

ช่างก่อสรา้ง 1 ช 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป ผลติน า้ดืม่บริสุทธิ์และน า้แร่บรรจขุวด

ช่างเชื่อม 1 ช 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป 206 ม.6 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

ตดิต่อ 037-323689

ล าดบั อตัรา อายุ วฒุกิาร อตัรา

ที่ (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง

พนกังาน ไมจ่ ากดั ช/ญ 18-30 ปี ม.6 ขึ้นไป 12,000.-/ด. บมจ.ทริปเปิลท ีบรอดแบนด์

บริการดา้นอนิเตอรเ์น็ต

194 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง

ตดิต่อ 037-630001, 037-630003

คนสวน 3 ช/ญ ไมจ่ ากดั ป.6 323.-/ว. บจก.ดบัเบลิยู ท ีควอลติี้

ผลติสายไฟรถยนต์

19 ม.7 ต.นาหนิลาด อ.ปากพลี

ตดิต่อ 037-349782 ,081-8651034

22

เครื่องแบบพนกังาน

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ค่ารกัษาพยาบาล, ประกนัชวีติ, ประกนัสุขภาพ, ประกนัอบุตัเิหต,ุ ตรวจสุขภาพประจ าปี,

ต าแหน่งงานว่าง

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ, มทีีพ่กั

วนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี, กองทนุส ารองเลี้ยงชพี

สวสัดกิารเงนิกู,้ พกัรอ้นประจ าปี, ค่ารกัษาพยาบาล, เงนิช่วยเหลอืกรณีต่างๆ

สนใจ...สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมและสมคัรไดท้ี่  ส านักงานจดัหางานจงัหวดันครนายก 

ศาลากลางจงัหวดัหลงัใหม่  ชัน้ 1  โทรศพัท ์ 037-312869, 037-313204

2
ท างาน 1 ปีไมห่ยุดรบั 10,000 บาท,ท างาน 4 เดอืนไมห่ยุดรบั 1,000 บาท, ท างาน 07.00-16.00 น.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : เบี้ยขยนั, รถรบั-ส่งพนกังาน, ขา้วฟรี, โบนสัปีละ 1 ครัง้, ผ่านการทดลองงานมเีสื้อแจกพนกังาน,

1

เพศ

ต าแหน่งงานว่างคนพิการประจ าเดือน เมษายน 2564

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ, ประกนัสงัคม, ยูนิฟอรม์, โบนสั, เงนิรางวลัพนกังานดเีด่น, ค่ากะ, OT,

บริษทั/สถานประกอบการ

23

21

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : เบี้ยขยนั, โบนสั, รถรบั-ส่ง, หอพกัฟรี, ประกนัสงัคม, เครื่องแบบพนกังาน, ตรวจสุขภาพประจ าปี,


