
ลําดับ
ที่
1 พนักงานฝ่ายผลิต ไม่จํากัด ช/ญ 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป ตามโครงสร้าง  - ค่าอาหาร 30 บาท/วัน บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์

 - ค่ารถ 40 บาท/วัน 2/1-9 หมู่ที่ 3 ต.โคกกรวด 

 - เบี้ยขยัน 500 บาทขึ้นไป อ.เมือง จ.นครราชสีมา

***สวัสดิการ โทร 044-701300 ต่อ 33121-9

 - ประกันสังคม

 - โบนัส

 - เบี้ยเลี้ยง

 - คอมมิชชั่น 

 - ฯลฯ

2 พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 ช 25-50 ปี ม.3 ตามโครงสร้าง  - มีประสบการณ์ด้านรักษาความปลอดภัย บริษัท  สยามเฟล็กซ์แพ็ค  จํากัด ผลิตกระสอบสานจัมโบ้

  อย่างน้อย 1 ปี 303  ม.1  ถ.ราชสีมา-โชคชัย

เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต 2 ช/ญ 25 ปี ขึ้นไป ไม่จํากัด ตามโครงสร้าง  - มีประสบการณ์โดยตรง ต.หนองบัวศาลา  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ขาย ชิปปิ้ง 2 ช/ญ 25 ปี ขึ้นไป ไม่จํากัด ตามโครงสร้าง  - มีประสบการณ์ตรงด้านชิปปิ้ง 5 ปี โทร  044-212551-4 ต่อ 235

E-Mail : sfc-pn1@siamflexpack.co.th

ช่างไฟฟ้า 3 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ไม่จํากัด ตามโครงสร้าง  - มีประสบการณ์ช่างไฟฟ้าโรงงานโดยตรง

พนักงานขับรถสิบล้อ 2 ช 25 ปีขึ้นไป ไม่จํากัด ตามโครงสร้าง  - มีประสบการณ์โดยตรงด้านเส้นทางส่งของ

 - มีใบขับขี่ ท.2

ประเภทกิจการ

        ตําแหน่งงานว่าง สปัดาหท์ี่ 1-2 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2564

             สาํนกังานจดัหางานจงัหวดันครราชสีมา

ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ (ปี) วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 364 ถนนสืบศิริ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4435 5265-7 ต่อ 104



ลําดับ
ที่

ประเภทกิจการตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ (ปี) วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

2 พนักงานฝ่ายผลิต 50 ญ 18 ปีขึ้นไป ไม่จํากัด ตามโครงสร้าง  - มีประสบการณ์ด้านโรงงาน บริษัท  สยามเฟล็กซ์แพ็ค  จํากัด ผลิตกระสอบสานจัมโบ้

(ต่อ) ***สวัสดิการ 303  ม.1  ถ.ราชสีมา-โชคชัย

 - ค่าเดินทาง ต.หนองบัวศาลา  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

 - ค่าครองชีพ โทร  044-212551-4 ต่อ 235

 - ค่ากะ E-Mail : sfc-pn1@siamflexpack.co.th

 - เบี้ยขยัน

 - ค่าล่วงเวลา

 - ประกันสังคม 

 - ฯลฯ

3 พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 2 ชาย 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 13,000 บ/ด  - มีใบอนุญาตขับขี่ บริษัท บีบีเอ็ม อินเตอร์ฟู้ด จํากัด ผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูป

 - มีประสบการณ์โดยตรง 253 ม.2 ต.ขามทะเลสอ 

อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

โทร. 082-1411369

4 รักษาความปลอดภัย 5 ญ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 487 บาท/วัน  - ทํางานวันหยุดจ่าย 2 เท่าของค่าแรง บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอสและฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จํากัด รักษาความปลอดภัย

 - ค่าล่วงเวลา โทร. 093-3246738

 - ประกันชีวิต ปฏิบัติงาน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 - ประกันสังคม

 - และเงินช่วยเหลือพนักงาน

 - พนักงานใหม่เบิกเงินสดล่วงหน้าได้

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 364 ถนนสืบศิริ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4435 5265-7 ต่อ 104



ลําดับ
ที่

ประเภทกิจการตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ (ปี) วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

5 โฟล์คลิฟท์/คลังสินค้า 3 ช 21-35 ปี ม.3 ขึ้นไป ตามโครงสร้าง  - ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว บริษัท เอ็นเอส ยูนิเทรด จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

 - จัดเรียงสินค้าที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน 198 ม.2 ต.ปรุใหญ่ 

 - ประสานงานส่งผ่านฝ่ายงานต่างๆ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทํางาน โทร. 097-1789591 , 090-2351999

พนักงานขาย 10 ช 21-35 ปี ม.3 ขึ้นไป ตามโครงสร้าง  - มีประสบการณ์ขายพิจารณาเป็นพิเศษ        

(แบรนด์ยูนิลิเวอร์)  - ดูแลเขตการขายที่ได้รับผิดชอบ

6 พนักงานฝ่ายผลิต 5 ช 18 ปีขึ้นไป ไม่ระบุ 325 บาท/วัน  - ค่าล่วงเวลา 61 บาท/ชม. หจก.มนต์ฟู้ดส์ การผลิตไส้กรอกลูกชิ้นและผลิตภัณฑ์อื่น

 - ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 499/4 ถ.เดชอุดม 14

พนักงานขนส่ง 1 ช 25 ปีขึ้นไป ไม่ระบุ 325 บาท/วัน  - ค่ารถเดือนละ 200 บาท ต.ในเมือง อ.เมือง

(มีใบอนุญาตขับขี่)  - จ่ายโบนัสทุกๆ 3 เดือน จ.นครราชสีมา

 - มีประกันสังคม ฯลฯ โทร. 061-0306228 , 061-1508728

7 แม่บ้าน 1 ญ 35-45 ปี ไม่ระบุ ตามโครงสร้าง  - หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ บริษัท พี.ซี.เอส.แมชชีน (ไทยแลนด์) จํากัด

 - ประกันสังคม 1 ม.6 ถ.มิตรภาพ-หนองปลิง

 - เบี้ยขยัน ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 - ค่าเดินทาง โทร. 081-2657160 , 087-2531588

8 แคชเชียร์ 1 ช 23 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 10,500 ขึ้นไป  - ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี บริษัท  ชลรุ่งเรืองนครราชสีมา  จํากัด จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง

คลังเซรามิค     word/excel/email สาขาหน้าปะตู 1 มทส.

*** สวัสดิการ  - มีใจรักในงานบริการ อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

 - ประกันสังคม  - ปรับเงินเดือนประจําปี  - กระตือรือร้น/ร่างการแข็งแรง โทร  044-357911-2 , 097-3356057

 - เบี้ยขยัน  ฯลฯ  - ทําหน้าที่ดูแลเงินสด/เงินทอน/ออกใบกํากับภาษี E-Mail : hr@homemartmak.com

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 364 ถนนสืบศิริ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4435 5265-7 ต่อ 104



ลําดับ
ที่

ประเภทกิจการตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ (ปี) วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

9 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 1 ช/ญ 25-35 ปี ป.ตรี ขึ้นไป ตามโครงสร้าง  - มีประสบการณ์ด้านงานอาชีวอนามัย 3 ปีขึ้นไป บริษัท  เค.ที.เอ็ม.สตีล  จํากัด จําหน่ายเหล็กรูปพรรณ

สาขาอาชีวอนามัย  - จัดทําแผนงานด้านความปลอดภัย 191  ม.8  ต.บ้านโพธ์  อ.เมือง  

และสิ่งแวดล้อม  - ประสานงานด้านความปลอดภัย จ.นครราชสีมา

 - ตรวจประเมินด้านความปลอดภัย โทร  044-415500 ถึง 7 ต่อ 311

 - ประเมินความเสี่ยง จัดทําคู่มือด้านความปลอดภัย 084-6060855 , Line ID : 0935462263

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 1 ช/ญ 21-25 ปี ปวส.ขึ้นไป ตามโครงสร้าง  - สุขภาพแข็งแรง

สาขาโลหการ  - พ้นภาระทางทหาร

สาขาช่างกล  - สามารถใช้เครื่องมือวัดได้ เวอร์เนียร์ ตลับเมตร

สาขาเขียนแบบ  - มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพ

  สินค้าในไลน์ผลิต

 - สามารถใช้งาน Ms Office ได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่บัญชี 3 ญ 23-35 ปี ปวส. ขึ้นไป ตามโครงสร้าง  - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

สาขาการบัญชี  - มีความซื่อสัตย์ มีความคล่องตัว

 - มนุษยสัมพันธ์ดี

 - สามารถใช้งาน Ms Office ได้เป็นอย่างดี

 - มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 364 ถนนสืบศิริ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4435 5265-7 ต่อ 104



ลําดับ
ที่

ประเภทกิจการตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ (ปี) วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

10 พนักงานขับรถ 1 ช 25 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,600 ขึ้นไป  - พ้นภาระทางทหาร บริษัท  เอสดับบลิวเอส  มอเตอร์ส  จํากัด การผลิตชิ้นส่วนและ

 - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 99  ม.6  ถ.มิตรภาพ  ต.โคกกรวด อุปกรณ์เสริมอื่น

 - รู้จักเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑล อ.เมือง  จ.นครราชสีมา สําหรับยานยนต์

 - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ โทร  080-4811892

 - ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาถึงจําคุก E-Mail : HRD@swsmotors.com

 - สามารถทํางานล่วงเวลาได้

 - มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์และการบํารุงรักษา

***สวัสดิการ

 - โบนัสปีละ 2 ครั้ง

 - ปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 1 ครั้ง

 - ยูนิฟอร์ม

 - ประกันสังคม

 - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

 - บ้านพักพนักงาน

 - ค่าเดินทาง

 - ค่าอาหาร

 - เบี้ยขยัน

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 364 ถนนสืบศิริ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4435 5265-7 ต่อ 104



ลําดับ
ที่

ประเภทกิจการตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ (ปี) วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

11 เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ป.ตรี ตามโครงสร้าง  - สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท  เอ.แอล.เอ็ม.ที. (ประเทศไทย)  จํากัด ผลิตและขายส่งเสื้อผ้าสําเร็จรูป

 - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 188 ม.4 ต.บ้านโพธิ์ 

 - รับผิดชอบในการส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา

***สวัสดิการ โทร  044-300647-8 , 080-9196452 , 085-6290547

 - ประกันสังคม  ฯลฯ E-Mail : anucha.c_nk@niceapparelgroup.com

12 เลขาผู้บริหาร 1 ช/ญ 23-30 ปี ป.ตรี ตามโครงสร้าง  - มีความระเอียดรอบคอบ สนใจรายละเอียด - บริษัท ไออีไทยซอฟแวร์ จํากัด

ไม่จํากัดสาขา   ของงานที่ทําให้ผิดพลาดน้อยที่สุด 199/36 ม.5 (หมู่บ้านไชโยนคร1)

 - มุ่งมั่นในการทํางาน เพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมาย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

  อย่างเต็มที่ โทร. 062-8532111

 - บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี ยั้มแย้มแจ่มใส E-Mail : info@iethaisoftware.com

 - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 - มีความอดทน ต่อแรงกดดัน

การเงินและบัญชี 1 ช/ญ 23-30 ปี ป.ตรี ตามโครงสร้าง  - มีความรู้ความสามารถตามตําแหน่ง

การเงิน/  - มีความละเอียดรอบคอบ สนใจรายละเอียดของงาน

การบัญชี  - สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express on cloud ได้

 - ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ และยื่น ภงด.3/53 ให้กิจการ

 - จัดทํารายรับ รายจ่ายประจําแต่ละโครงการ

 - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 - มีความระเอียดรอบคอบสนใจรายละเอียดของงานที่ทําให้ผิดพลาดน้อยที่สุด

 - มีความซื่อสัตย์ สุจริต

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 364 ถนนสืบศิริ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4435 5265-7 ต่อ 104



ลําดับ
ที่

ประเภทกิจการตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ (ปี) วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

13 พนักงานฝ่ายผลิต 100 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไม่ระบุ ตามโครงสร้าง **สวัสดิการทุกตําแหน่ง บริษัท สีมา คอนเทนเน่อร์แบ็ก จํากัด ผลิตกระสอบพลาสติก

 - รถรับส่งพนักงาน 152 ม.3 ถ.สีมา-ปักธงชัย

พนักงานเย็บจักรอุตสาหกรรม 100 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไม่ระบุ ตามโครงสร้าง  - หอพักพนักงาน ต.หนองจะบก อ.เมือง

 - เบี้ยขยัน, ค่าอาหาร จ.นครราชสีมา

ช่างไฟฟ้า 5 ช 21 ปีขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป ตามโครงสร้าง  - ค่ากะ, ค่าล่วงเวลา โทร. 044-358123

 - ประกันสังคม        086-3045776 , 061-8467333

 - เงินช่วยเหลือกรณีอื่นๆ        087-2403537 , 092-4746544

   ฯลฯ        

พนักงานขับรถ 2 ช 21-40 ปี ม.3 ขึ้นไป ตามโครงสร้าง  - มีใบขับขี่ประเภท 2

14 แคชเชียร์ 1 ญ 23-30 ปี ปวส. ขึ้นไป ตามโครงสร้าง  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ หจก.สุนิษา เบเกอรี่ ช้อป การขายปลีกสินค้า

 - มีใจรักงานบริการ 198 , 200 ถ.พลแสน ต.ในเมือง

 - ทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์ดี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 - มีวินัยในการทํางาน คล่องแคว่ว บุคลิคดี โทร. 080-0620233

 - หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานจัดเรียงสินค้า 1 ญ 20-38 ปี ไม่จํากัด 350 บาท/วัน  - พร้อมเรียนรู้งานใหม่

อ่านออก/ ขึ้นไป  - ประกันสังคม

เขียนได้
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ลําดับ
ที่

ประเภทกิจการตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ (ปี) วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

15 พนักงานรีเซฟชั่น 1 ญ 18-30 ปี ไม่ระบุ ตามโครงสร้าง  - ใช้คอมพิวเตอร์ได้ ลอฟท์แอทสีมาโฮเทลแนรีสอร์ท รีสอร์ทที่พักอาศัย

 - บุคลิกภาพดี ม.2 ซ.สามยอด ถ.คลองส่งน้ํา

ผู้ช่วยกุ๊ก 1 ช/ญ 24-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 10,000 ขึ้นไป  - สามารถทําอาหารไทยได้หลากหลาย ต.สุรนารี อ.เมือง

 - ไม่เกี่ยงงาน สามารถทนแรงกดดันได้ จ.นครราชสีมา

 - มีใจรักในการทําอาหาร โทร. 061-0622240

 - พร้อมทดลองทําอาหารสูตรใหม่ๆ

16 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 ช 18-45 ปี ป.6 ขึ้นไป ตามโครงสร้าง  - สามารถอ่านออก เขียนได้ บริษัท พีซีเอส-นิสซิน จํากัด ผลิตแม่พิมพ์

273 ม.2 ต.ขามทะเลสอ

อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

โทร. 044-087972 , 094-3919259

17 เชฟครัวเย็น 2 ช/ญ 25-45 ปี ไม่จํากัด 13,000 ขึ้นไป  - มีใจรักในการทําอาหาร และงานบริการ ร้านอาหารญี่ปุ่น Sendai Express ร้านอาหาร

อ่านออก/  - มีความรู้ในการประกอบอาหารญี่ปุ่นได้ ต.ในเมือง อ.เมือง

เขียนได้  - มีความรู้ในด้านการเก็บรักษาวัตถุดิบ จ.นครราชสีมา

  - การจัดแต่งจานให้สวยงาม โทร. 084-8970619 , 085-4914248

  และเป็นมาตรฐานของทางร้าน        087-9590519

 - มีประสบการณ์อาหารญี่ปุ่น 5 ปี

  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
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ลําดับ
ที่

ประเภทกิจการตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ (ปี) วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

18 พนักงานตรวจสอบ 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ป.ตรี ตามโครงสร้าง  - ตรวจสอบตามแผนงานที่วางไว้ หจก.กีรติ สโตร์ ค้าส่งค้าปลีก

Audit การเงิน/   หรือตามผู้บริหารกําหนด บ้านโนนสะอาด 235 ม.9 

การบัญชี  - ทําสรุปรายงานและติดตามผลการดําเนินงาน ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย 

  ป้องกันการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ จ.นครราชสีมา

 - สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ โทร. 095-1356422

 - ปรับเวลาการทํางานได้ตามสถานการณ์ได้ E-Mail : juriporn.1331@gmail.com

 - มีความรับผิดชอบสูง ไหวพริบดี ซื่อสัตย์

19 เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี 5 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป ตามโครงสร้าง  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ บริษัท ซี.เค.แอนด์ ซันส์ ฟาร์ม จํากัด ฟาร์ม

 - มีความรู้ตรงตามตําแหน่ง 88 ม.3 ต.หนองหัวแรด

 - ทดลองงานอย่างน้อย 3-4 เดือน อ.หนองบุญมาก

 - ประกันสังคม จ.นครราชสีมา

 - ค่าอาหารกลางวัน โทร. 062-2689890

 - ปรับค่าจ้างประจําปีตามผลงาน

20 เจ้าหน้าบัญชี 1 ช/ญ 25-35 ปี ป.ตรี ตามโครงสร้าง  - มีความรู้โปรแกรม Express เป็นอย่างดี หจก.เคราการช่าง ศูนย์ดูแลรถยนต์

การเงิน/  - มีประสบการณ์การบัญชีอย่างน้อย 1 ปี 242 ม.3 ต.โคกกรวด

การบัญชี  อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ช่างฝ่ายงานซ่อม 2 ช 25-35 ปี ปวช.ขึ้นไป ตามโครงสร้าง  - มีประสบการณ์ด้านเทคนิครถยนต์ โทร. 095-3255932

  และการให้บริการซ่อมรถยนต์

 - มีใบขับขี่ ทบ.2 สามารถขับรถยนต์ได้

 - สามารถออกต่างจังหวัดได้
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ลําดับ
ที่

ประเภทกิจการตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ (ปี) วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

20 ช่างเชื่อม,เชื่อมอาร์กอน 14 ช 20-35 ปี ปวช. ขึ้นไป ตามโครงสร้าง  - เชื่อมเหล็ก,อาร์กอน,CO2 ได้ หจก.เคราการช่าง ศูนย์ดูแลรถยนต์

(ต่อ)  - สามารถอ่านแบบ และเขียนแบบได้ 242 ม.3 ต.โคกกรวด

 - วางแผนงานได้ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

**สวัสดิการทุกตําแหน่ง โทร. 095-3255932

 - ประกันสังคม

 - โบนัส

 - ปรับเงินประจําปี

 - วันหยุดประจําปี

21 ฝ่ายผลิตขนมปัง 1 ญ 25 ปีขึ้นไป ไม่ระบุ 350-500 บ/วัน  - มีประสบการณ์ด้านเบเกอรี่ บริษัท ชิวเลาจ์ เบเกอรี่ จํากัด ผลิตเบเกอรี่

 - มีรถส่วนตัว 1167/16 ถ.สุรนารายณ์

แพคกิ้ง/จัดสินค้า 1 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 10,000 ขึ้นไป  - เปิดบิลตามออร์เดอร์ ต.ในเมือง อ.เมือง 

 - จัดเตรียม ตรวจนับสินค้า จ.นครราชสีมา

 - รายงานการจัดส่งสินค้า โทร. 064-9644223 , 086-4217805

 - เช็คสต๊อกสินค้าคงเหลือ        

22 ผู้จัดการฝ่ายขาย 3 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ป.ตรี ตามโครงสร้าง  - ถ้ามีประสบการณ์และสามารถ บริษัท เวิร์ล อกรีคัลเจอรัล แมชชีนนารี (ไทยแลนด์) จํากัด การขายปลีกและขายส่งยานยนต์

 - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน 24 ม.19 ต.มะเกลือเก่า

  จะพิจารณาเป็นพิเศษ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ฝ่ายขายประจําบริษัท 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไม่ระบุ ตามโครงสร้าง โทร. 065-2722676
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ลําดับ
ที่

ประเภทกิจการตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ (ปี) วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

23 พนักงานฝ่ายผลิต 100 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 325 บ/วัน  - ค่าอาหาร 30 บาท/วัน บริษัท บางกอก ฟายน์ ฟู้ดส์ จํากัด ผลิตอาหาร

 - ค่ากะ 30 บาท/วัน 119 ม.7 ซ.เทศบาล 22

 - ค่าล่วงเวลา 61 บาท/วัน ถ.มิตรภาพ ต.กลางดง

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

โทร. 044-013766

24 พนักงานดูแลสวน 1 ช 20-40 ปี ไม่จํากัดวุฒิ 9,000 บ/ด **สวัสดิการทุกตําแหน่ง ชวิศ พจนาภิมล รับผลิตเครื่องสําอาง

พนักงานดูแลสวน 1 ญ 20-40 ปี ไม่จํากัดวุฒิ 9,000 บ/ด  - ประกันสังคม ม.33 620 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง

พนักงานทําความสะอาด 1 ญ 20-50 ปี ไม่จํากัดวุฒิ 9,000 - 12,000 อ.เมือง จ.นครราชสีมา

บ/ด โทรศัพท์ 096-3691944

E-mail : chawis1936@gmail.com

25 พนักงานประจํา(ชั่งไก่) 1 ช 20 ปีขึ้นไป ปวส ขึ้นไป ค่าแรงขั้นต่ํา  - มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่องาน บมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จํากัด(มหาชน) ไก่เนื้อครบวงจร

  + OT 267 ม.15 ต.ลาดบัวขาว

อ.สีคิ้ว จ.นครรชสีมา

โทรศัพท์ 088-5716378
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