ตาแหน่งงานว่างสานักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา

ประกาศวันที่: 10/09/2564

ชื่อสถานประกอบการ

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงส ุกร บริษทั ซีพีเอฟ สาขาพะเยา

หมวดหมู่ธ ุรกิจ
รายละเอียดงาน
ตาแหน่ง

เลี้ยงสุกร

พนักงานคัดส ุกร

จานวนอัตราที่รบั
ลักษณะงาน
วันทางาน
อัตราจ้าง
สถานที่ปฏิบตั ิงาน

1 อัตรา
9,000 บาท / เดือน
-

ค ุณสมบัติ
เพศ
ว ุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ประสบการณ์ทางาน

ชาย
ไม่จากัด
ไม่จากัด
-

เวลาทางาน

อาย ุ

-

ไม่เกิน 40 ปี

เงื่อนไข
เงื่อนไขในการทางาน สามารถไล่สกุ รได้ มีความละเอียด รอบคอบ ขับรถได้
วิธีการคัดเลือก
ระยะเวลาทดลองงาน สวัสดิการ
- ตามโครงสร้างกิจการ
ที่อยู่
เลขที่
จังหวัด
ติดต่อ

104/1
พะเยา

บ้านต๋อม
หมู่ - ถนน พหลโยธิน ตาบล
รหัสไปรษณีย ์ 56000 สถานที่ใกล้เคียง
โทรศัพท์

อาเภอ

เมืองพะเยา

089-8355416

วันหมดอายุตาแหน่งงาน: 10/12/2564

ตาแหน่งงานว่างสานักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา

ประกาศวันที่: 10/09/2564

ชื่อสถานประกอบการ บริษทั โตโยต้าพะเยา(1994) ผูจ้ าหน่ายโตโยต้า จากัด
จาหน่ายรถยนต์ และศูนย์บริการ

หมวดหมู่ธ ุรกิจ
รายละเอียดงาน
ตาแหน่ง

พนักงานขับรถผูบ้ ริหาร

จานวนอัตราที่รบั
ลักษณะงาน
วันทางาน
อัตราจ้าง
สถานที่ปฏิบตั ิงาน

1 อัตรา
จันทร์ - เสาร์
เวลาทางาน
14,000 - 18,000 บาท / เดือน
พะเยา / เชียงราย (ประจาที่เชียงราย)

ค ุณสมบัติ
เพศ
ว ุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ประสบการณ์ทางาน

07.00 - 18.00 น.

ชาย
35 ปี ขึน้ ไป
อาย ุ
ม.6 ม.6 ปวช. ปวส. ขึน้ ไป
มีประสบการณ์ดา้ นการขับรถผูบ้ ริหารหรือขับรถกับทางโรงแรมจะพิจารณาเป็ นพิเศษ

เงื่อนไข
เงื่อนไขในการทางาน สามารถเดินทางข้า มจังหวั ด ได้ สุภาพเรี ยบร้อ ย มีกริ ยามารยาทดี ชานาญเส้นทางใน
พะเยา / เชี ยงราย / เชียงใหม่ สามารถใช้ Google Map หรื อ GPS ได้ดี ไม่ดื่มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ ไม่สบู บุหรี่ ไม่เล่นการพนัน ไม่มีประวัตอิ าชญากรรม รถที่ใช้ TOYOTA Majesty
และอื่นๆ
ส่ง Resume ทาง E-mail
วิธีการคัดเลือก
ระยะเวลาทดลองงาน สวัสดิการ
- ตามโครงสร้างบริษทั
ที่อยู่
403/11 หมู่ - ถนน พหลโยธิน ตาบล
แม่ตา๋
เมืองพะเยา
เลขที่
อาเภอ
พะเยา
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์ 56000 สถานที่ใกล้เคียง
ฝ่ ายบุคคล
054-414999 หรือ 081-3871212
ติดต่อ
โทรศัพท์
Email: finance@toyotaphayao.com

วันหมดอายุตาแหน่งงาน: 10/12/2564

ตาแหน่งงานว่างสานักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา

ประกาศวันที่: 10/09/2564

ชื่อสถานประกอบการ บริษทั โตโยต้าพะเยา(1994) ผูจ้ าหน่ายโตโยต้า จากัด
หมวดหมู่ธ ุรกิจ
รายละเอียดงาน
ตาแหน่ง
จานวนอัตราที่รบั
ลักษณะงาน

วันทางาน
อัตราจ้าง
สถานที่ปฏิบตั ิงาน
ค ุณสมบัติ
เพศ
ว ุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ประสบการณ์ทางาน

จาหน่ายรถยนต์ และศูนย์บริการ

เลขาน ุการ ผูบ้ ริหาร (ด่วน)
1 อัตรา
งาน Personal Assistant วางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) วางแผนจัดระบบงานดูแลเรื่อง
การการนัดหมายของผูบ้ ริหารระดับสูง รวบรวมและจัดทาหัวข้อวาระการประชุม บันทึกการ
ประชุม งานอื่นๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
จันทร์ - เสาร์
เวลาทางาน 07.00 - 18.00 น.
14,000 - 18,000 บาท / เดือน
พะเยา / เชียงราย (ประจาที่เชียงราย)

หญิง
29 ปี ขึน้ ไป
อาย ุ
ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทางานเลขาผ็บริหาร ไม่ตา่ กว่า 1 ปี

เงื่อนไข
เงื่อนไขในการทางาน มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็ นอย่างดี (Excel, PowerPoint,
Word) สามารถทางานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็ นอย่างดี แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถ
สื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็ นอย่างดี
ส่ง Resume ทาง E-mail
วิธีการคัดเลือก
ระยะเวลาทดลองงาน สวัสดิการ
- ตามโครงสร้างบริษทั
ที่อยู่
403/11 หมู่ - ถนน พหลโยธิน ตาบล
แม่ตา๋
เมืองพะเยา
เลขที่
อาเภอ
พะเยา
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์ 56000 สถานที่ใกล้เคียง
ฝ่ ายบุคคล
054-414999 หรือ 081-3871212
ติดต่อ
โทรศัพท์
Email: finance@toyotaphayao.com

วันหมดอายุตาแหน่งงาน: 10/12/2564

ตาแหน่งงานว่างสานักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา

ประกาศวันที่: 10/09/2564

ชื่อสถานประกอบการ บริษทั เอ็มทูโฮเทล วอเตอร์ไซด์ จากัด
โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด

หมวดหมู่ธ ุรกิจ
รายละเอียดงาน
ตาแหน่ง

ผูช้ ่วยกกุ๊

จานวนอัตราที่รบั
ลักษณะงาน
วันทางาน
อัตราจ้าง
สถานที่ปฏิบตั ิงาน

1 อัตรา
ตามโครงสร้างกิจการ
พะเยา (เมืองพะเยา)

ค ุณสมบัติ
เพศ
ว ุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ประสบการณ์ทางาน

เวลาทางาน

ชาย / หญิง
อาย ุ
ไม่จากัดวุฒิ
มีประสบการณ์พิจารณาเป็ นพิเศษ

-

20 ปี ขึน้ ไป

เงื่อนไข
เงื่อนไขในการทางาน เอกสารใช้สมัครงาน ดังนี้ รูป ถ่า ยขนาด 1-2 นิ้ว จานวน 1 รูป สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา สาเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
เข้ามาสมัครได้ที่ โรงแรม M2 Hotel Waterside
วิธีการคัดเลือก
ระยะเวลาทดลองงาน ช่วงเวลา 08.00 - 17.00 น.
สวัสดิการ
- ตามโครงสร้างกิจการ
ที่อยู่
เลขที่
จังหวัด
ติดต่อ

629
บ้านต๋อม อาเภอ
เมืองพะเยา
หมู่ 17 ถนน
ตาบล
พะเยา
รหัสไปรษณีย ์ 56000 สถานที่ใกล้เคียง
คุณยุย้ (ฝ่ ายบุคคล)
099-2969913, 063-1647824, 054-070587
โทรศัพท์

วันหมดอายุตาแหน่งงาน: 10/12/2564

ตาแหน่งงานว่างสานักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา

ประกาศวันที่: 10/09/2564

ชื่อสถานประกอบการ บริษทั เอ็มทูโฮเทล วอเตอร์ไซด์ จากัด
โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด

หมวดหมู่ธ ุรกิจ
รายละเอียดงาน
ตาแหน่ง

แม่บา้ น

จานวนอัตราที่รบั
ลักษณะงาน
วันทางาน
อัตราจ้าง
สถานที่ปฏิบตั ิงาน

2 อัตรา
ตามโครงสร้างกิจการ
พะเยา (เมืองพะเยา)

ค ุณสมบัติ
เพศ
ว ุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ประสบการณ์ทางาน

เวลาทางาน

ชาย / หญิง
อาย ุ
ไม่จากัดวุฒิ
มีประสบการณ์พิจารณาเป็ นพิเศษ

-

20 ปี ขึน้ ไป

เงื่อนไข
เงื่อนไขในการทางาน เอกสารใช้สมัครงาน ดังนี้ รูป ถ่า ยขนาด 1-2 นิ้ว จานวน 1 รูป สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา สาเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
เข้ามาสมัครได้ที่ โรงแรม M2 Hotel Waterside
วิธีการคัดเลือก
ระยะเวลาทดลองงาน ช่วงเวลา 08.00 - 17.00 น.
สวัสดิการ
- ตามโครงสร้างกิจการ
ที่อยู่
เลขที่
จังหวัด
ติดต่อ

629
บ้านต๋อม อาเภอ
เมืองพะเยา
หมู่ 17 ถนน
ตาบล
พะเยา
รหัสไปรษณีย ์ 56000 สถานที่ใกล้เคียง
คุณยุย้ (ฝ่ ายบุคคล)
099-2969913, 063-1647824, 054-070587
โทรศัพท์

วันหมดอายุตาแหน่งงาน: 10/12/2564

ตาแหน่งงานว่างสานักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา

ประกาศวันที่: 10/09/2564

ชื่อสถานประกอบการ ร้าน Pet Garden House
ร้านจาหน่ายอาหารสัตว์

หมวดหมู่ธ ุรกิจ
รายละเอียดงาน
ตาแหน่ง

พนักงานขาย

จานวนอัตราที่รบั
ลักษณะงาน
วันทางาน
อัตราจ้าง
สถานที่ปฏิบตั ิงาน

1 อัตรา
ตามตกลง
พะเยา (เมืองพะเยา)

ค ุณสมบัติ
เพศ
ว ุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ประสบการณ์ทางาน

หญิง
ไม่จากัด
ไม่จากัด
-

เงื่อนไข
เงื่อนไขในการทางาน ผ่านทดลองงานปรับขึน้
วิธีการคัดเลือก

เวลาทางาน

อาย ุ

08.00 - 17.00 น.

18 ปี ขึน้ ไป

ระยะเวลาทดลองงาน มีการทดลองงาน

สวัสดิการ
- ตามโครงสร้างกิจการ
ที่อยู่
เลขที่
จังหวัด
ติดต่อ

พะเยา

หมู่ - ถนน
ตาบล
รหัสไปรษณีย ์ 56000 สถานที่ใกล้เคียง
คุณไตรศาสตร์
โทรศัพท์

เวียง

อาเภอ

เมืองพะเยา

ฝัง่ ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ สาขาเมืองพะเยา

063-3138783

วันหมดอายุตาแหน่งงาน: 10/12/2564

ตาแหน่งงานว่างสานักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา

ประกาศวันที่: 10/09/2564

ชื่อสถานประกอบการ ร้าน Pet Garden House
ร้านจาหน่ายอาหารสัตว์

หมวดหมู่ธ ุรกิจ
รายละเอียดงาน
ตาแหน่ง

พนักงานแพ็คของ

จานวนอัตราที่รบั
ลักษณะงาน
วันทางาน
อัตราจ้าง
สถานที่ปฏิบตั ิงาน

1 อัตรา
ตามตกลง
พะเยา (เมืองพะเยา)

ค ุณสมบัติ
เพศ
ว ุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ประสบการณ์ทางาน

ชาย
ไม่จากัด
ไม่จากัด
-

เวลาทางาน

อาย ุ

08.00 - 17.00 น.

20 ปี ขึน้ ไป

เงื่อนไข
เงื่อนไขในการทางาน ผ่านทดลองงานปรับขึน้ ขับรถยนต์ได้ และใช้ MS Office ได้
วิธีการคัดเลือก
ระยะเวลาทดลองงาน มีการทดลองงาน
สวัสดิการ
- ตามโครงสร้างกิจการ
ที่อยู่
เลขที่
จังหวัด
ติดต่อ

พะเยา

หมู่ - ถนน
ตาบล
รหัสไปรษณีย ์ 56000 สถานที่ใกล้เคียง
คุณไตรศาสตร์
โทรศัพท์

เวียง

อาเภอ

เมืองพะเยา

ฝัง่ ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ สาขาเมืองพะเยา

063-3138783

วันหมดอายุตาแหน่งงาน: 10/12/2564

ตาแหน่งงานว่างต่างจังหวัด

ประกาศวันที่: 10/09/2564

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหน้ ุ ส่วนจากัด บ้านรักษ์ชลบรุ ี
หมวดหมู่ธ ุรกิจ
รายละเอียดงาน
ตาแหน่ง
จานวนอัตราที่รบั
ลักษณะงาน

วันทางาน
อัตราจ้าง
สถานที่ปฏิบตั ิงาน
ค ุณสมบัติ
เพศ
ว ุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ประสบการณ์ทางาน

การก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พกั อาศัย และอื่นๆ

โฟร์แมน
หลายอัตรา
ควบคุม การก่อ สร้า งให้เ ป็ นไปตามแผนที่ ก าหนด วางแผนและควบคุม ดูแ ลการก่ อ สร้า ง
ให้มี ค ุณ ภาพตามหลั ก วิ ศ วกรรม ด าเนิ น การแก้ไ ขปั ญ หาหน้า งาน ตรวจสอบ ควบคุม
การปฏิบัติงานของผูร้ ับเหมา ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงาน
ก่อสร้างที่ได้รบั มอบหมาย ควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้างให้มีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐาน
เวลาทางาน ตามโครงสร้างกิจการ
-

ชาย / หญิง
อาย ุ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ขึน้ ไป
โยธา ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ดา้ นการควบคุมงานก่อสร้าง

20 ปี ขึน้ ไป

เงื่อนไข
เงื่อนไขในการทางาน มีประสบการณ์ดา้ นงานสารวจ Servey ขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่) สามารถเดินทาง
ไปต่างจังหวัดได้ ขอคนที่มีใจรักงาน มีความขยัน มีความคิดพัฒนา มีความเป็ นผูน้ า มี
ทัศนคติที่ดีในการทางาน สามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้ และมีความรับผิดชอบ
วิธีการคัดเลือก
ระยะเวลาทดลองงาน สวัสดิการ
- เสื้อสาขา ประกันสังคม โบนัส วันลา-วันหยุด ประจาปี
ที่อยู่
เลขที่
จังหวัด
ติดต่อ

111/37
พะเยา

นาป่ า
หมู่ 4 ถนน
ตาบล
รหัสไปรษณีย ์ 20000 สถานที่ใกล้เคียง
โทรศัพท์

อาเภอ

เมืองชลบุรี

065-423-5361

Facebook: http://www.facebook.com/banrakchonburi
วันหมดอายุตาแหน่งงาน: 10/12/2564

