ตาแหน่ งงานว่างต่างจังหวัดประจาเดือน มิถุนายน 2565
ลาดับ
ที่

ตาแหน่ งงานว่าง
พนักงานคุมเครื่องผลิต

อัตรา
เพศ
(คน)
ไม่จากัด ช

อายุ
(ปี )

วุฒกิ าร
ศึกษา

อัตรา
ค่าจ้าง

บริษทั /สถานประกอบการ

18 ปี ข้นึ ไป

ป.6 ขึ้นไป

331.-/ว. ขึ้นไป

บจก. แก้วปราการ

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : หอพักฟรี, ค่าข้าววันละ 10 บาท, ค่ากะ, ค่าตาแหน่ง 1,000 บาท/เดือน, OT, โบนัสประจาปี , รถรับ-ส่ง,
ชุดยูนิฟอร์ม, รองเท้าผ้าใบ, เบี้ยขยัน, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนประกันสังคม, กองทุนสารองเลี้ยงชีพ, ซื้อสินค้าราคาพนักงาน,

ขายส่งและผลิตส่งเครื่องแก้ว
49 ม.3 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ

1
เยีย่ มคลอด, ห้องพยาบาล, เบิกค่ารักษาพยาบาลครอบครัวละ 5,000 บาท/ปี

จ.สมุทรปราการ 10280
สมัครงาน

ติดต่อ 02-7014648-9 ต่อ 134
081-9841674

พนักงานทัวไป
่

ช่างเชื่อม

10

ช

ไม่จากัด ช

20 ปี ข้นึ ไป

20 ปี ข้นึ ไป

ป.6 ขึ้นไป

ป.6 - ป.ตรี (สาขาทีเ่ กี่ยวข้อง)

2

332.-/ว.

บจก. สยามสตีลทาวเวอร์

เกรด A = 402.-/ว.

ผลิตโครงสร้างโลหะทีใ่ ช้ในการก่อสร้าง

เกรด B = 382.-/ว.

9/10 ม. 10 ต.โคกแย้ อ.หนองแค

เกรด C = 362.-/ว.

จ.สระบุรี 18230

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ค่าล่วงเวลา (มีงานล่วงเวลาทุกวัน วันละ 3 ชัว่ โมง), ค่าอาหาร 20 บาท, เบี้ยขยัน, ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว,

ติดต่อ 036-383500 ต่อ 412

ทางาน 08.00-17.00 น

3

เจ้าหน้าทีป่ ระกันคุณภาพ

2

ซุปเปอร์ไวเซอร์ซ่อมบารุง

1

เจ้าหน้าทีค่ วบคุมคุณภาพ

1

เจ้าหน้าทีธ่ ุรการคลังบรรจุภณั ฑ์

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป ป.ตรี (วิทยาศาสตร์, จุลชีววิทยา, อืน่ ๆ)

15,000.-/ด. ขึ้นไป

บจก. ที.ซี. ฟาร์มาซูตคิ อล อุตสาหกรรม

15,000.-/ด. ขึ้นไป

ผลิตเครื่องดืม่

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป ป.ตรี (วิทยาศาสตร์, การอาหาร, อืน่ ๆ)

15,000.-/ด. ขึ้นไป

39 ม.13 ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

1

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ป.ตรี (อืน่ ๆทีเ่ กี่ยวข้อง)

15,000.-/ด. ขึ้นไป

ติดต่อ 037-239239 ต่อ 2687,2789

นักบัญชีตน้ ทุนอาวุโส

1

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ป.ตรี (บัญชี)

15,000.-/ด. ขึ้นไป

วิศวกรประเมินราคา

1

ป.ตรี (วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา)

15,000.-/ด. ขึ้นไป

พนักงานบรรจุภณั ฑ์

1

ม.6, ปวส.

324.-/ว. ขึ้นไป

ผูช้ ่วยช่าง IT/ผูช้ ่วยช่างพัฒนาโครงการ
ก่อสร้าง

2

ม.3, ปวช.

324.-/ว. ขึ้นไป

พนักงานประกันคุณภาพ/
ควบคุมคุณภาพ

2

ม.6 (วิทย์-คณิต), ปวส.

324.-/ว. ขึ้นไป

พนักงานขับรถ Forklift

4

ม.3 - ปวส.

324.-/ว. ขึ้นไป

พนักงานฝ่ ายผลิต

50

ม.3 ขึ้นไป

324.-/ว. ขึ้นไป

ช

ช

18 ปี ข้นึ ไป

18 ปี ข้นึ ไป

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป
ช

18 ปี ข้นึ ไป

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป
ช

18 ปี ข้นึ ไป

ช/ญ 18-38 ปี

ป.ตรี (ไฟฟ้ า, อิเล็กทรอนิกส์, อืน่ ๆ)

สมัครงานผ่าน QR Code

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : OT 60.-/ชม., ค่ากะกลางคืน 30 บ., ค่าอาหารกลางคืน 30 บ., เบี้ยขยัน 500 .-/ด., รถตูร้ บั ส่งฟรี, ข้าวฟรี,
หอพัก ราคาถูก, รองเท้า SAFETY ฟรี, เสื้อพนักงานฟรี, ตรวจ ATK ฟรี, เงินออกเดือนละ 2 ครัง้ , ประสบการณ์ตรงตามตาแหน่ง

4

วิศวกรไฟฟ้ า

2

ช

23 ปี ข้นึ ไป

ป.ตรี (ไฟฟ้ ากาลัง)

18,000.-/ด. ขึ้นไป

บมจ. ยูไนเต็ด เปเปอร์

ช่างซ่อมบารุงไฟฟ้ า/เครื่องกล

3

ช

21 ปี ข้นึ ไป

ปวส. (สาขาทีเ่ กี่ยวข้อง)

12,500.-/ด. ขึ้นไป

ผลิตกระดาษคราฟห์

พนักงานฝ่ ายผลิต

5

ช

21 ปี ข้นึ ไป

ม.6

12,000.-/ด. ขึ้นไป

61 ม.8 ต.วัดโบสถ์ อ.เมือง

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ประกันสังคม, เบี้ยขยัน 1,000.-/ด., โบนัสสิ้นปี , กองทุนสารองเลี้ยงชีพ, ประกันภัยกลุม่ , ชุดฟอร์มพนักงาน

จ.ปราจีนบุรี 25000
ติดต่อ 037-482966-74

ตาแหน่ งงานว่างต่างจังหวัดประจาเดือน มิถุนายน 2565
ลาดับ
ที่

ตาแหน่ งงานว่าง

อัตรา
เพศ
(คน)

อายุ
(ปี )

พนักงานฝ่ ายผลิต

200 ช/ญ 18-37 ปี

วุฒกิ าร
ศึกษา

อัตรา
ค่าจ้าง

บริษทั /สถานประกอบการ

ม.3 ขึ้นไป

324.-/ว. ขึ้นไป

บจก. แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย)

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ค่าครองชีพ 50 บาท/วัน, ค่าอาหาร 15 บาท/วัน, เบี้ยขยัน 800 บาท, ค่ากะ 55 บาท/วัน (กะกลางคืน),
5 OT, รถรับ-ส่ง, ชุดยูนิฟอร์ม, ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
1

ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
550 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี 25140
ติดต่อ 037-284600 ต่อ 8106, 8103

พนักงานฝ่ ายผลิต

ไม่จากัด ช/ญ 18-35 ปี

ม.3 ขึ้นไป

336.-/ว. ขึ้นไป

บจก. นิเด็คชิบาอุระ อิเล็กทรอนิกส์

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : โอที, ค่าอาหาร 30.-/ว.,เบี้ยขยัน 500 .-/ด. ขึ้นไป, ค่ากะดึก 25.-/ว., ค่าอาหาร 30.-/ว.,
6 ค่าเสีย่ งดึก,ค่าความร้อน (บางแผนก) 20 .-/ว.

ผลิตและจาหน่ายมอเตอร์
144/4 ม.5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี่
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
ติดต่อ 02-0219000 ต่อ 522

สนใจ...สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ท่ี สานักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก
ศาลากลางจังหวัด ชัน้ 1 โทรศัพท์ 037-312869, 037-313204
****************************************************************************

