
ลาํดบั อตัรา อายุ วฒุกิาร อตัรา

ที� (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง

พนกังานฝ่ายผลติ 500 ช/ญ 18-40 ปี ม.3, ม.6, ปวช. 380.-/ว. บจก.นีโอ แฟคทอรี)

พนกังานตรวจสอบบรรจภุณัฑ ์(QC) 5 ช/ญ 18-40 ปี ม.3, ม.6, ปวช. 11,000-14,000.-/ด. ผลติภณัฑส์นิคา้อุปโภค (นํ7ายาซกัผา้, ปรบัผา้นุ่มฯ)

พนกังานตรวจสอบคุณภาพ (QA/QC) 3 ญ 18-40 ปี ม.6, ปวช, ป.ตรี 11,000-14,000.-/ด. 168 ม.5 ต.บงึคอไห อ.ลาํลูกกา จ.ปทมุธานี

พนกังานคลงัสนิคา้ 5 ช/ญ 18-40 ปี ม.3, ม.6, ปวช. 11,000-12,500.-/ด. ตดิต่อ 099-3352701 คุณคฑาวุฒิ

พนกังานขบัรถโฟลค์ลฟิท์ 5 ช/ญ 18-40 ปี ม.3, ม.6, ปวช. 11,000-12,500.-/ด.

ช่างเทคนิคซ่อมบาํรุง(Boiler,ระบบไฟฟ้า) 5 ช 22 ปีขึ7นไป ปวส. (ไฟฟ้า, ช่างยนต,์ เทคนิคอตุสาหกรรม) 12,000-15,000.-/ด.

ช่างควบคุมเครื)องจกัร 20 ช 22 ปีขึ7นไป ปวช/ปวส.(ไฟฟ้า, ช่างยนต,์ เทคนิคอตุสาหกรรม) 11,000-14,000.-/ด.

พนกังานธุรการ 2 ช/ญ 22 ปีขึ7นไป ปวส. 12,500.-/ด. ขึ7นไป

เจา้หนา้ที)ความปลอดภยัวชิาชพี 1 ช 22 ปีขึ7นไป ป.ตรี 18,000.-/ด. ขึ7นไป

สาวบาวแดง 1 ญ 18-30 ปี ม.3 ขึ7นไป 13,600.-/ด. บจก.คาราบาว กรุป๊ 

ผูช่้วยทมีงาน 1 ช/ญ 18-35 ปี ม.3 ขึ7นไป 13,600.-/ด. ผลติเครื)องดื)มและขวดแกว้

พนกังานขบัรถ 1 ช 22-35 ปี ม.3 ขึ7นไป 14,600.-/ด. อาคาร 393 สลีม ช ั7น 7-10

 แขวงสลีม เขตบางรกั กทม.
ตดิต่อ 082-4542444, 061-4015213

เจา้หนา้ที)บญัชี 1 ญ 25 ปีขึ7นไป ป.ตรสีาขาบญัชี 12,000-15,000.-/ด. บจก.แพนอนิเตอรเ์นช ั )นแนลอเิลก็ทรอนิกสฯ์

Engineer 1 ช/ญ 25 ปีขึ7นไป ปวส. ขึ7นไป 10,000-12,000.-/ด. ประกอบอเิลค็ทรอนิกส์

ช่างเทคนิค 1 ช 25 ปีขึ7นไป ปวช. ขึ7นไป 10,000-12,000.-/ด. 12/1 ม.9 ต.ดงขี7เหลก็ อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุี
ตดิต่อ 037-480643

ผูจ้ดัการเขต 2 ญ 20-40 ปี ม.6-ป.ตรี 17,900.-/ด. บจก.เบทเตอรเ์วย ์(ประเทศไทย)

สนิคา้อปุโภคบรโิภค

อาคารเบทเตอรเ์วย ์เลขที) 210 ถ.รามคาํแหง 

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
ตดิต่อ 062-8516165 (คุณเอกชยั)

หวัหนา้เขตการขาย ไม่จาํกดั ช 23-30 ปี บจก.บทีาเกน้ 

Sale Supervisor ไม่จาํกดั ญ 23-30 ปี ผลตินมเปรี7ยวและโยเกิรต์

21/2 ซ.สนัตบิาตรเทศบาล แขวงจนัทรเกษม

เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900
ตดิต่อ 02-7912345

พนง.ฝ่ายผลติ (เขา้กะ) จาํนวนมาก ญ 18-35 ปี ม.3 ขึ7นไป 550.-/ว. ขึ7นไป บจก.ท.ีซ.ี ฟารม์าซูตคิอล อตุสาหกรรม

ผลติเครื)องดื)ม

39 ม.13 ต.บางแตน อ.บา้นสรา้ง จ.ปราจนีบรุี

ตดิต่อ 037-239239 ต่อ 2687 (คุณวาร)ี

พนง.ฝ่ายผลติ จาํนวนมาก ช 18-30 ปี ม.6 หรอื ปวช. 320.-/ว. บจก.ไทยบรดิสโตน

ผลติยางรถยนต์

75 ม.2 ต.ใผ่ตํ )า อ.หนองแค จ.สระบรุี

ตดิต่อ 036-325101-6 (คุณชมพูนุท)
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เสน้นครนายก จดุสิ7นสุดอยู่ที)หนา้ รพ.นครนายก, ประกนัสงัคม

เงื)อนไข/สวสัดกิาร : ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้, สามารถทาํงานเป็นกะได,้ เบี7ยขยนั 750.-/ด., ค่าลว่งเวลา

ค่ารกัษาพยาบาลเต็มวงเงนิ, ประกนัอบุตัเิหตกุลุม่, มโีอกาสปรบัเป็นพนกังานประจาํ, รถรบั-ส่ง ปรบัอากาส 30 เสน้ทาง

1

ยื�นเอกสารสมคัรงานไดใ้นวนั เวลาราชการ ณ สนง.จดัหางานจงัหวดันครนายก
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ตรวจสุขภาพประจาํปี, โบนสัเฉลี)ย 2 ด., ค่ารกัษาพยาบาล, กองทนุเลี7ยงชพี, ตรวจร่างกายประจาํปี, เครื)องแบบพนกังาน, ประกนัสงัคม

เงื)อนไข/สวสัดกิาร : ประกนัสุขภาพ, ประกนัอบุตัเิหต,ุ ประกนัสงัคม, เงนิช่วยเหลอืงานแต่งและงานศพ, เงนิโบนสัประจาํปี

ปวส. ขึ7นไป

ตรวจสุขภาพประจาํปี, กองทนุสาํรองเลี7ยงชพี, ค่าครองชพี, ค่าที)พกัฟร/ีมรีถตูป้ระจาํทมี, เงนิกูฉุ้กเฉิน

เงื)อนไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาทาํงาน 3 กะ (กะเชา้ 07.00-15.30 น./กะบา่ย 15.00-23.30 น./23.00-07 กะดกึ23.00-07.30 น.)

รถรบั-ส่งถงึนครนายก, ค่ากะ30/40/60, ค่าอาหาร 500 บ.-/ด., เบี7ยขยนั, OT, หอ้งพกัราคาสวสัดกิาร, โบนสั, วนัลาพกัรอ้น,  

ดูแลยอดขาย, ทาํงานอสิระตามเป้าหมายที)กาํหนด, ขบัรถยนตไ์ด,้ ทดลองงาน 120 วนั, ประกนัสุขภาพกลุม่, กองทนุเลี7ยงชพี

10,500 .-/ด.

ตรวจสุขภาพประจาํปี, โบนสัตามผลประกอบการ, ของขวญับตุรแรกเกิด, กองทนุสาํรองเลี7ยงชพี, ชดุยูนิฟอรม์ และอปุกรณเ์ซฟตี7แจก,
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2

เงื)อนไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, โบนสั, ปรบัเงนิประจาํปี, ประกนัอบุตัเิหต,ุ รถประจาํตาํแหน่ง, ช่วงเวลาการทาํงานอสิระ (จ-ศ) 

5

สมคัร/สมัภาษณ์ ณ ดา้นหนา้สาํนกังานจดัหางานจงัหวดันครนายก ทกุวนัองัคาร เวลา 10.00-12.00 น.

ตาํแหน่งงานว่างต่างจงัหวดั ประจาํเดือนสงิหาคม 2561

ตาํแหน่งงานว่าง เพศ บรษิทั/สถานประกอบการ
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เงื)อนไข/สวสัดกิาร : โบนสัประจาํปี, เบี7ยขยนั, ปรบัเงนิทกุปี, รถรบั-ส่ง, ประกนัสงัคม, ช่วงเวลาทาํงาน 07.30-17.00 น.

เง ื)อนไข/สวสัดกิาร : ค่าลว่งเวลา, ค่ากะ, เบี7ยขยนั, เบี7ยพเิศษ, ทนุการศึกษาบตุร ปีละ 2 คร ั7ง, อาหารฟรมีื7อกลางคืน, รถรบั-ส่ง, ที)พกั

ไม่จาํเป็นตอ้งมปีระสบการณ,์ สามารถเดนิทางได,้มคีวามอดทน, มทีกัษะการสื)อสารสามารถสอนพนกังานได,้ ตอ้งการความกา้วหนา้

หอพกัสวสัดกิาร, งานเลี7ยงปีใหม่, ซื7อสนิคา้ราคาพเิศษ, กิจกรรมกีฬาส,ี กิจกรรมงานปีใหม่, เงนิช่วยเหลอืต่างๆ

เงื)อนไข/สวสัดกิาร : เบี7ยเลี7ยง 550.-/ว., เงนิช่วยเหลอืงานศพบดิามารดา, ทนุการศึกษาบตุร, ประกนัสงัคม, วนัหยุดประจาํปี/วนัหยุดพกัรอ้น



ลาํดบั อตัรา อายุ วฒุกิาร อตัรา

ที� (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง

ตาํแหน่งงานว่างต่างจงัหวดั ประจาํเดือนสงิหาคม 2561

ตาํแหน่งงานว่าง เพศ บรษิทั/สถานประกอบการ

พนกังานช่างซ่อมบาํรุงไฟฟ้า 5 ช 21-35 ปี ปวส./ไฟฟ้า, อเิลค็ฯ 12,000.-/ด. บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์

วศิวกรเครื)องกล 1 ช 21-35 ปี ป.ตร/ีเครื)องกล 17,000.-/ด. ผลติกระดาษคราฟท์

พนกังานควบคุมเครื)องผลติกระดาษ 3 ช 21-35 ปี ป.ตร/ีไฟฟ้า, เครื)องมอืวดั 15,000.-/ด. 61 ม.8 ต.วดัโบสถ ์อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุี

พนกังานธุรการ-ทาํความสะอาด 2 ช/ญ 35 ปีขึ7นไป ไม่จาํกดัวุฒิ 318.-/ว. ตดิต่อ 037-481966 ถงึ 74 ต่อ 111

ม.3 ขึ7นไป 348-410.-/ว. 083-2921155 (คุณสุนิสา)

ปวส. 12,000.-/ด.

เง ื)อนไข/สวสัดกิาร : ทกุตาํแหน่ง เบี7ยขยนั 1,000.-/ด, ชดุฟอรม์, ประกนัภยักลุม่, บา้นพกัฟร ี(นํ7า+ไฟ ฟร)ี, โบนสัรายปี, ค่าตาํแหน่ง

 หากมปีระสบการณจ์ะพจิารณาเป็นพเิศษ, กองทนุสาํรองเลี7ยงชพี,  พน้ภาระทางการทหาร, วศิวกรมใีบ กว. รบัเพิ)ม 2,000 บาท

พนง.คุมเครื)องจกัร NC/CNC 2 ช 20 ปี ขึ7นไป ปวส. 11,000.-/ด. ขึ7นไป บจก.สยามสตลีทาวเวอร์

ช่างเชื)อม จาํนวนมาก ช 20 ปี ขึ7นไป ป.6 ขึ7นไป 362.-/ว. ขึ7นไป ผลติโครงสรา้งเหลก็

พนกังานท ั )วไป จาํนวนมาก ช 20 ปี ขึ7นไป ป.6-ปวช. 332.-/ว. 9/10 ม.10 ต.โคกแย ้อ.หนองแค จ.สระบรุี

ตดิต่อ 036-383500 ต่อ 412

พนกังานฝ่ายผลติ จาํนวนมาก ช/ญ 18-32 ปี ม.3 ขึ7นไป 308.-/ว. บจก.ไดวา คาเซอ ิ(ไทยแลนด)์

121 ม.13 ต.หวัหนา้ อ.ศรมีหาโพธิe จ.ปราจนีบรุี

ตดิต่อ 037-28687 - 308

ช 20-35 ปี บจก. แคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย)

ญ 18-35 ปี ผลติประกอบเครื)องปริ7นเตอร,์ เครื)องโทรสาร

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สานเอเชีย ต.บา้นเลน

อ.บางประอนิ จ.พระนครศรอียุธยา

ตดิต่อ 035-350080-1108,1109

089-9018528 (คุณสุกญัญา,คุณจรีวรรณ)

ผูจ้ดัการและผูช่้วยจดัการ บจก. เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป๊

 - ในประเทศ (ท ั )วประเทศ) กิจการความบนัเทงิ

        - ต่างประเทศ 1839-1839/1 ถ.พหลโยธนิ แขวงลาดยาว

 (ลาว, พม่า, เวยีดนาม, กมัพูชา) เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900

หวัหนา้แผนก จาํนวนมาก ช/ญ 25-30 ปี ป.ตร ี(มปีระสบการณ ์2-3 ปีขึ7นไป) 15,000.-/ด. ขึ7นไป ตดิต่อ 02-5155300 

พนกังานบรกิารลูกคา้ (บรกิาร) จาํนวนมาก ช/ญ 18-25 ปี ป.ตรี 12,000-14,000 .-/ด. 084-4391353 (คุณนรภทัร)

พนกังานประจาํหอ้งฉาย จาํนวนมาก ช 22-30 ปี ปวส.-ป.ตร ี(อเิลก็/คอมพวิเตอร/์ไฟฟ้า) 14,000.-/ด. ขึ7นไป

เจา้หนา้ที)ธุรการและการเงนิ จาํนวนมาก ช/ญ 25-30 ปี ป.ตร ี(บญัช/ีการเงนิ/สาขาที)เกี)ยวขอ้ง) 14,000-15,000 .-/ด.

พนง.ฝ่ายผลติ จาํนวนมาก ช 20-29 ปี ม.6 ขึ7นไป 308.-/ว. บจก.เวลิล์แคร ์เซอรว์สิ

ประกอบรถยนต์

427/118 ม.2 ต.ออ้มนอ้ย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมทุรสาคร

ตดิต่อ 098-2578893 (คุณสงดั)

เจา้หนา้ที)รกัษาความปลอดภยั จาํนวนมาก ช/ญ 18 ปีขึ7นไป ไม่จาํกดั 499.-/ว. ขึ7นไป บจก.รกัษาความปลอดภยั การด์ฟอรซ์ 

รกัษาความปลอดภยั

สนง.ใหญ่เลขที) 1780 อาคารเตยีวฮงบางนา

ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
ตดิต่อ 086-7721476 (คุณนอ้ย)

28-35 ปี

เง ื)อนไข/สวสัดกิาร : บคุลกิด,ี เขา้งานเป็นกะและเลกิดกึได,้ มใีจรกับรกิาร, กองทนุสาํรองเลี7ยงชพี, ประกนัสงัคม, เงนิค่าตาํแหน่ง,

อายุ 18-20 ปี (ไม่เกณฑท์หาร -สมคัรได-้), อายุ 20-29 ปี ตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้ หรอื จบ ร.ด.ปี 3 

ป.ตร ี(มปีระสบการณ ์3-5 ปีขึ7นไป) 15,000 .-/ด. ขึ7นไป
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ค่าครองชพี, ทนุการศึกษาบตุรค่ารกัษาพยาบาล, ค่าพาหนะ, เบี7ยเลี7ยง, เงนิกูด้อกเบี7ยพเิศษ, ค่าทาํฟนั, 

จาํนวนมาก

10 เงื)อนไข/สวสัดกิาร : สามารถเขา้กะได,้ ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้, ตอ้งไม่มคีดคีวามหรอืเคยเป็นผูท้าํผดิกฎหมาย

พนกังานฝ่ายผลติ จาํนวนมาก

ค่าอาหาร,ค่ากะ, เบี7ยขยนั, สวสัดกิารเงนิกู,้ เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุร, ชดุยูนิฟอรม์, โบนสั, ค่าบา้น, เงนิช่วยเหลอืกรณีเสยีชวีติ

ช/ญ

9

12

14

เงื)อนไข/สวสัดกิาร : เงนิเบกิลว่งหนา้งวดละ 1,000 บ. 4 งวด, เงนิเบกิฉุกเฉิน, อาหารฟร ีเชา้-กลางวนั, ประกนัสงัคม, ประกนัอบุตัเิหต,ุ 

10

11

18 ปีขึ7นไป

8

เงื)อนไข/สวสัดกิาร : มคีวามรูพ้ื7นฐานดา้นภาษาองักฤษ (อ่านออก เขยีนได)้, สูง 160 ซม. ขึ7นไป, สามารถทาํงานเป็นกะได ้

พนกังานฝ่ายผลติ (เขา้กะ) ช

เงื)อนไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้, ค่าลว่งเวลา, ค่ากะ, ค่าครองชพี, ค่าอาหาร, เบี7ยขยนั

ขา้วฟร ีกบัขา้วราคาถูก, ชดุพนกังานฟร ี3 ชดุ, รถรบั-ส่ง, ท่องเที)ยวประจาํปี

ประกนัชวีติ, เงนิเกษยีณอายุ, ทาํงานวนัหยุดได ้2 แรง, มวีนัหยุดพกัรอ้น 6 วนั, วนัหยุดประเพณี, 

ม.3 ขึ7นไป 320.-/ว. ขึ7นไป

เงื)อนไข/สวสัดกิาร : มรีถรบั-ส่ง (ถงึบรเิวณตลาดบา้นนา), จดัเลี7ยง, โบนสัประจาํปี, ประกนัสงัคม, ตรวจสุขภาพประจาํปี

 ยูนิฟอรม์, ค่าลว่งเวลา, ค่าอาหาร



ลาํดบั อตัรา อายุ วฒุกิาร อตัรา

ที� (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง

ตาํแหน่งงานว่างต่างจงัหวดั ประจาํเดือนสงิหาคม 2561

ตาํแหน่งงานว่าง เพศ บรษิทั/สถานประกอบการ

ปวส.ขึ7นไป สาขาไฟฟ้า,อเิลก็ทรอนิกส,์ 11,300.-/ด. ขึ7นไป บจก. เวสเทริน์ ดจิติอล (ประเทศไทย)

เมคคาทรอนิกส,์ เครื)องกล ตามประสบการณ์ ผลติชิ7นส่วนอเิลก็ทรอนิกส์

191 ม.2 นิคมอตุสาหกรรมบางประอนิ

ต.คลองจกิ อ.บางประอนิ จ.พระนครศรอียุธยา

ตดิต่อ 035277610

พนกังานคุมเครื)องฝ่ายผลติ ไม่จาํกดั ช 18 ปีขึ7นไป ม.3-ปวส. 9,600-12,000.-/ด. ขึ7นไป บจก. อนิเตอร ์อสิเทริน์ คอนเทนเนอร์

จนท. TPM (สาขาวศิวเครื)องกล) ไม่จาํกดั ช 18 ปีขึ7นไป ป.ตรี 18,000 .-/ด. ขึ7นไป ผลติแผ่นและกลอ่งกระดาษลูกฟูก

วศิวไฟฟ้า ไม่จาํกดั ช 18 ปีขึ7นไป ป.ตร ีไฟฟ้า 18,000 .-/ด. ขึ7นไป 69 ม.4 ต.บางพลวง อ.บา้นสรา้ง จ.ปราจนีบรุี

วศิวรการผลติ ไม่จาํกดั ช 18 ปีขึ7นไป ป.ตรอีตุสาหการ 18,000 .-/ด. ขึ7นไป ตดิต่อ 088-2278015, 037-210946

ช่างซ่อมบาํรุง (สาขาช่างกล,ช่างยนต)์ ไม่จาํกดั ช 18 ปีขึ7นไป ปวช.ขึ7นไป 10,500-12,000-/ด. ขึ7นไป

พนกังานฝ่ายผลติท ั )วไป ไม่จาํกดั ช/ญ 18 ปีขึ7นไป ไม่จาํกดั 338.-/ว. ขึ7นไป

เจา้หนา้ที)คลงัสนิคา้ (สาขาปราจนีบรุ)ี 1 ช/ญ 23-35 ปี บจก. เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม

ผูแ้ทนขาย การขายอาหาร

 (สาขาปราจนีบรุ,ี ฉะเชิงเทรา, สระแกว้) 64/9 ถ.ประจนัตคาม ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ปราจนีบุรี

ผูแ้ทนขายอาวุโส (สาขาปราจนีบรุ)ี 1 ช/ญ 23-35 ปี ตดิต่อ 037-452068 คุณวไิลลกัษณ์

เจา้หนา้ที)ธุรการ (สาขาปราจนีบรุ)ี 1 ช/ญ 23-35 ปี 094-7655616, 0968593870 คุณฉตัรทรกิา

พนกังานคลงัสนิคา้ (สาขาปราจนีบรุ)ี 1 ช/ญ 20-35 ปี

พนง.ตดัแต่งเนื7อ

(สาขาปราจนีบรุ,ี ฉะเชิงเทรา)

พนกังานประจาํรา้น

(สาขาปราจนีบรุ,ี ฉะเชิงเทรา)

พนกังานขบัรถ (สาขาสระแกว้) 1 ช/ญ 20-35 ปี

หวัหนา้บญัชี 3 ช/ญ 20 ปีขึ7นไป ป.ตรบีญัชี 20,000.-/ด. ขึ7นไป บจก. วริยิะโลหะกิจ

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 3 ช/ญ 20 ปีขึ7นไป ปวส.ขึ7นไป 20,000.-/ด. ขึ7นไป ผลตินั )งรา้น ประตูมว้น หลงัคา

พนกังานขาย (ออกต่างจงัหวดัได)้ 10 ช/ญ 20 ปีขึ7นไป ไม่จาํกดั 10,000.-/ด. ขึ7นไป 116/18 ต.ปากเพรยีว อ.เมอืง จ.สระบรุ ี18000

ช่างซ่อมบาํรุง 5 ช 20 ปีขึ7นไป ไม่จาํกดั 10,000.-/ด. ขึ7นไป             ตดิต่อ 036-712230 คุณโสพศิ

พนกังานขบัรถ 3 ช 20 ปีขึ7นไป ไม่จาํกดั 500.-/ว. ขึ7นไป                       036-712222-28 

คนงานยกของ 5 ช/ญ 20 ปีขึ7นไป ไม่จาํกดั 320.-/ว. ขึ7นไป

พนกังานขบัรถพ่วง 50 ช 20 ปีขึ7นไป ไม่จาํกดั 10,400.-/ด. ขึ7นไป บมจ. ทพีไีอ โพลนี

พนกังานขบัรถเดี)ยว 50 ช 20 ปีขึ7นไป ไม่จาํกดั 9,900.-/ด. ขึ7นไป ผลติปูนซเีมนต์

พนกังานขบัรถดมัพ์ 50 ช 20 ปีขึ7นไป ไม่จาํกดั 10,400.-/ด. ขึ7นไป 299 ม.5 ต.ทบักวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260

  ตดิต่อ 036-358999 คุณชยัณรงค์

สนใจ...สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเติมและสมคัรไดท้ี�  สาํนกังานจดัหางานจงัหวดันครนายก 

****************************************************************************

16

เงื)อนไข/สวสัดกิาร : หอพกัฟร,ี ค่าตาํแหน่ง, ปรบัค่าแรงประจาํปี, โบนสั, ประกนัอบุตัเิหต,ุ เบี7ยขยนั

เง ื)อนไข/สวสัดกิาร : ค่ารกัษาพยาบาล, ตรวจสุขภาพประจาํปี, ประกนัสงัคม, กองทนุสาํรองเลี7ยงชพี, ประกนัชวีติ, ประกนัอบุตัเิหต,ุ 

ช่างเทคนิค 200 ช

เงื)อนไข/สวสัดกิาร : พกัรอ้นข ั7นตํ )า 12 วนั/ปี, เบี7ยขยนั, ค่ากะ, รถรบัส่ง, ประกนัชวีติ, ประกนัสุขภาพ, ค่ารกัษาพยาบาล, ค่าทาํฟนั,

20-35 ปี

เงนิช่วยเหลอืงานศพ, ทนุการศึกษาพนกังานบตุร, กิจกรรมสนัทนาการ, โบนสั, ช่วงเวลาทาํงาน 08.30-17.30 น.

                    ป.ตร ี                 
           (การตลาด, สตัวศาสตร,์      

  สาขาอื)นที)เกี)ยวขอ้ง
15,000.-/ขึ7นไป

2

ศาลากลางจงัหวดัหลงัใหม่  ชั9น 1  โทรศพัท ์ 037-312869, 037-313204

ช/ญ

18 ปีขึ7นไป

15

19

เงื)อนไข/สวสัดกิาร : ค่าเที)ยว, เบี7ยขยนั, ค่ารกัษาพยาบาล

18

เงื)อนไข/สวสัดกิาร : เบี7ยขยนั, ประกนัสงัคม, โบนสั, ช่วงเวลาทาํงาน 08.00-17.00 น.(จ-ส), ผ่านการเกณฑท์หาร

17
2 ช/ญ

ประสบการณ ์0-3 ปีดา้นการซ่อมบาํรุงเครื)องจกัรหรอืไฟฟ้าในโรงงานอตุสาหกรรม

ม.3, ม.6, ปวช., ปวส.

กองทนุสาํรองเลี7ยงชพี, โบนสัประจาํปี+โบนสัพเิศษ, โบนสัจากผลประกอบการ, เงนิช่วยเหลอืโอกาสต่างๆ, Free WiFi, ขา้วฟรี

9,540.-/ด. ขึ7นไป

20-35 ปี

23-35 ปี4 ช/ญ


