
 

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดพิจิตร  ประจ าเดือนกรกฏาคม 2560

 

ล าดับที่ ช่ือสถานประกอบการ ต าแหน่ง อัตรา เพศ อัตราค่าจ้าง วุฒิการศึกษา อายุ เงื่อนไข-สวัสดิการ
1  บริษัทพิจิตร พี.เอส.อาร์.ฟุตแวร์ จ ากัด    พนง.เย็บจักรอตุสาหกรรม 50 ช/ญ 305 บาท/วัน ม.6 ขึ้นไป 18 ปีขึ้นไป  - มีประกันสังคม

1/9 ม.1 ต.ทะนง อ.โพทะเล  จ.พิจิตร       
โทร 056-667015-8        
  ศุนย์นมเปร้ียวบีทาเก้น   พนักงานขาย 1 ช/ญ 500 บาท/วัน ม.6 ขึ้นไป 20 ปีขึ้นไป  - มีประกันสังคม
 99/8 ถ.ฝั่งสถานีรถไฟ  ต.ในเมือง       
  อ.มือง จ.พิจิตร 081-667017        

3    บ.อีซูซุพิจิตร (1199)จ ากัด   1.พนักงานขาย 1 ช 305 บาท/วัน ป.ตรี ขึ้นไป 23 ปี ขึ้นไป  - มีประกันสังคม
   22-35 ถ.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง   2.เจ้าหน้าท่ีบริการ 1 ญ 305 บาท/วัน ป.ตรี ขึ้นไป 23 ปั ขึ้นไป  
   จ.พิจิตร โทร 056-990988   3.พนักงานขับรถ 1 ช 305 บาท/วัน ม.3 ขึ้นไป 23 ปี ขึ้นไป  
4    นายมนตรี บูรณะ    พนักงานท่ัวไป 4 ช 305 บาท/วัน ม.6 ขึ้นไป 23 ปี ขึ้นไป  - มีประกันสังคม
     73/31 ถ.จันทร์สว่าง อ.เมือง       
      จ.พิจิตร โทร 083-07164343        
5     บริษัท คโูบต้าท่ังทอง  จ ากัด    1.พนักงานการตลาด 1 ญ 305 บาท/วัน ปวส.  ขึ้นไป 20 ปี ขึ้นไป  - มีประกันสังคม
     105  ม.14  ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก    2.พนักงานธุรการ 1 ญ 305 บาท/วัน ปวส.ขึ้นไป 20  ปี  ขึ้นไป  
      จ.พิจิตร  โทร.056 – 653221    3.เจ้าหน้าท่ีบัญชี 1 ญ 305  บาท/วัน ปวส.ขึ้นไป 20  ปี  ขึ้นไป  
         
6

    บริษัทพัฒนาทรัพย์ อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด    เจ้าหน้าท่ีประนอมหน้ี 1 ช/ญ 305 บาท/วัน ม.6 ขึ้นไป 24 ปี ขึ้นไป  - มีประกันสังคม
    15 ม.8 ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร    ทางโทรศัพท์      
 โทร 056-615200        

7     บริษัท เอ ซี 7 กรุ๊ป จ ากัด    เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 3 ช/ญ 305 บาท/วัน ม.3 ขึ้นไป 20 ปี ขึ้นไป  - มีประกันสังคม
     720/10/11 ถ.บุษบา ต.ในเมือง    (ท าสัญญา)      
     จ.พิจิตร โทร 089-6354468        

8     ป้ัมน้ ามันหลิมศิริวงค์    1.พนักงานขาย 5 ช/ญ 305 บาท/วัน ม.3 ขึ้นไป 18 ปี ขึ้นไป  - มีประกันสังคม
       118 ม.8 ต.ในเมือง  อ.เมือง     2.พนักงานหน้าลาน 5 ช/ญ 305 บาท/วัน ป.6 ขึ้นไป 18 ปี ขึ้นไป  
       จ .พิจิตร โทร 056-611393        

9       หจก.ศรีพระจันทร์ ค้าเหล็ก     1.ช่างเชื่อม 2 ช 305 บาท/วัน ม.6 ขึ้นไป 30 ปี ขึ้นไป  - มีประกันสังคม
       145 ม.5 ต.ห้วยเหตุ อ.ตะพานหนิ     2.พนง.ขับรถปูน 2 ช 305 บาท/วัน ม.6 ขึ้นไป   
       จ.พิจิตร โทร 056-624105        

10      บริษัท ไทยลอตอเต้ จ ากัด     พนง.ขายหนว่ยเงินสด 4 ช/ญ 305 บาท/วัน ม. 3 ขึ้นไป 20 ปี ขึ้นไป  - มีประกันสังคม
       27/99-100  ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง        
       จ.พิจิตร โทร 083-0962048        

11       บ.ร่วมเจริญพัฒนาการข้าว     1.ช่างไฟฟ้า 1 ช 11,000 บาท ปวช. ขึ้นไป 18 ปี ขึ้นไป  -มีประกันสังคม
       22 ม.11 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก     2.พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 10,000 บาท ปวช.ขึ้นไป 18 ปี ขึ้นไป  
       จ.พิจิตร โทร 056-657021     3.พนง.ขับรถส่งเอกสาร 1 ช 12,000 บาท ปวช.ขึ้นไป 18 ปี ขึ้นไป  

12       บ.เอส ซี ฟอร์มูลเลเตอร์     1.พนักงานขับรถใหญ่ 2 ช 9000 บาท 9000 บาท 9000 บาท  -มีประกันสังคม
       394/1 ม.3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน     2.ผู้ช่วยพนักงานขับรถ 4 ช 9000 บาท 9000 บาท 9000 บาท  
       จ.พิจิตร โทร 056-621096        
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