ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561 (ปริญญาตรี)
สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ที่
ตําแหน่งงานว่าง
1 รองหัวหน้าฝ่ายลิต

2 รองหัวหน้าคิวซี

จํานวน เพศ
1
ช/ญ

1

ช/ญ

อายุ
24-40

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

25-40

ปริญญาตรี

ค่าจ้าง
เงื่อนไขสวัสดิการ
12,500 -รับ Order เพือ่ นามาวางแผนการผลิตและ
ติดตามงานผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
-ประสานงานเพือ่ วางแผนเครื่องจักรกับแผนก
ซ่อมบารุง และแผนกควบคุมคุณภาพ เพือ่
แก้ไขปัญหาต่างๆ
12,500 -จบวิทยาศาสตร์การอาหาร

ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จํากัด
260/44 หมู6่ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-981700

-ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิต

3 จป.วิชาชีพ

1

ช/ญ

25-40

ปริญญาตรี

30,000 -ตรวจสอบความปลอดภัยในการทางาน
-จบหลักสูตรความปลอดภัยอาชีวอนามัย

4 จป.วิชาชีพ

1

ช/ญ

25-50

ปริญญาตรี

18,000 -ตรวจสอบความปลอดภัยในการทางาน
-จบหลักสูตรความปลอดภัยอาชีวอนามัย

5 จป.วิชาชีพ

1

ช/ญ

21-35

ปริญญาตรี

15,000 -จบสาขาอาชีวอนามัย
-ดูแล วางระบบดูแลความปลอดภัย

6 จป.วิชาชีพ

1

ช/ญ

22-35

ปริญญาตรี

310บ./วัน -ตรวจสอบความปลอดภัยในการทางาน

7 จป.วิชาชีพ

1

ช

25-35

ปริญญาตรี

310บ./วัน

บริษัท วี ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
61/9 หมู1่ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-823044
บริษัท เบสท์ดีลซีฟู้ดโปรดักท์ จํากัด
54/93 หมู5่ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 086-3373743 คุณอังคณา
บริษัท แฮนดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ปทท.) จํากัด
61/9 หมู1่ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-825759
บริษัท โตโยต้าระนอง ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด
9/10 หมู4่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-822822
บจก.ทรัพย์สําเภา
155/2 หมู5่ ต.ปากน้า อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 086-9487782

หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561 (ปริญญาตรี)
สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ที่
ตําแหน่งงานว่าง
8 ผู้จดั การร้าน

จํานวน เพศ
1
ช/ญ

อายุ
25-45

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

ค่าจ้าง
เงื่อนไขสวัสดิการ
12,400 -ทายอดขาย/ดูแลร้าน

9 ผู้จดั การขาย

10

ญ

25-35

ปริญญาตรี

15,000

10 เภสัชกร

1

ช/ญ

25-35

ปริญญาตรี

27,000

11 ผู้จดั การศูนย์บริการ

1

ช

30-40

ปริญญาตรี

310บ./วัน

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

5
5
10
2
2
2
1
4
2
1

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

23-30
23-35
20-28
20-40
20-40
20-40
20-40
23-35
23-35
23-35

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ป.ตรี.-ป.โท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ป.ตรี.-ป.โท

12,000
15,000
12,000+
14,500+
13,000+
13,000+
13,000+
13,000+
13,000+
13,000+

เจ้าหน้าทีบ่ ริการลูกค้า True Shop

เจ้าหน้าทีช่ ุมชนสัมพันธ์อาวุโส
พนักงานประจา True Shop
พนักงานเชียร์สินค้า
Audit Staff ประจาพืน้ ทีส่ ุราษฏร์ธานี

เจ้าหน้าทีฝ่ ึกอบรม
ผู้จดั การฝ่ายฝึกอบรม
เจ้าหน้าทีช่ ุมชนสัมพันธ์ ประจาพืน้ ที่

ฝ่ายสนับสนุนจัดกิจกรรม
Sales Planning

ชื่อสถานประกอบการ
หมายเหตุ
บจก.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม (ร้าน Advice)
99/32-34 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 081-9306777
-ดูแล ควบคุม และต้องผ่านการอบรมใบอนุญาต บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สาขาระนอง
-ค่าจ้างขึ้นอยู่กบั การผ่านการทดลองงาน
2/40-41 หมู1่ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-811706, 082-4386376 (คุณสุภาพร)
-ให้ปรึกษาด้านยา
บริษัท ดี.ฟาร์มัส จํากัด (ร้านขายยา)
99 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 089-5896696
-มีประสบการณ์พจิ ารณาเป็นพิเศษ
บริษัท โตโยต้าระนอง ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด (สาขากระบุรี)
225/5 หมู2่ ต.น้าจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง
โทร. 077-822822
-มีค่าครองชีพ, ค่าคอมมิชั่น ประกันสังคม อื่น ๆ บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด (สาขาระนอง)
-มีโบนัส,ประกันสังคม,กองทุนสารองฯ เป็นต้น 28/2-3 ถนนเรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
-ค่าจ้างขึ้นอยู่กบั ประสบการณ์
โทร. 086-4163985 คุณวิภาวดี สุขมาก

มีคา่ ครองชีพ, ค่าคอมมิชั่น ประกันสังคม อื่นๆ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561 (ปริญญาตรี)
สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ที่
22
23
24
25
26
27
28
29

ตําแหน่งงานว่าง
Network Planning
Operation Management
ผู้จดั การจังหวัด
หัวหน้างานฝ่ายผลิต F.1
หัวหน้างานฝ่ายผลิตอาหารบีโบ้
เจ้าหน้าทีข่ ้อมูลฝ่ายการตลาด
เจ้าหน้าทีค่ วบคุมคุณภาพ
เจ้าหน้าทีส่ ิ่งแวดล้อม

จํานวน
1
2
2
2
1
1
2
1
66

เพศ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ญ
ญ
ญ
ช/ญ
อัตรา

อายุ
23-40
23-40
23-40
22-35
22-35
22-35
22-35
22-45

วุฒิการศึกษา
ป.ตรี.-ป.โท
ป.ตรี.-ป.โท
ป.ตรี.-ป.โท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

ค่าจ้าง
13,000+
13,000+
13,000+
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000

เงื่อนไขสวัสดิการ

-ใช้ Internet ได้ดี อยู่ไลน์ปลา,กุ้ง,ปู

ชื่อสถานประกอบการ

บริษัท สยามชัยอาหารสากล จํากัด
-จบสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร,ประมง อืน่ ๆที่เกีย่ วข้อง 73/3 หมู2่ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
-จบสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร,ประมง อืน่ ๆที่เกีย่ วข้อง โทร. 077-811889 ต่อ 305 Fax. 077-821413
-ทางานในฝ่ายผลิต เป็นกะ ล่วงเวลาได้
-จบสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561 (ปวช.-ปวส.)
สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ที่
ตําแหน่งงานว่าง
จํานวน เพศ
1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันการสูญหาย
1
ช

อายุ วุฒิการศึกษา
25-40 ปวส.-ป.ตรี

ค่าจ้าง
11,000

เงื่อนไขสวัสดิการ
-ปฏิบัติงานตามแผนการควบคุมการสูญเสียและสูญหาย

รวมทัง้ รับผิดชอบในงานรักษาความปลอดภัย

2 ทีป่ รึกษาการขาย

3

ช/ญ

20-35

ปวช.-ป.ตรี

3 พนักงานธุรการขาย
4 เจ้าหน้าทีล่ ูกค้าสัมพันธ์
5 พนักงานบริการลูกค้า

1
1
2

ญ
ช/ญ
ญ

20-35
20-35
25-30

ปวช.-ปวส.
ปวช.-ปวส.
ปวช.-ปวส.

6
7
8
9
10

1
1
5
2
2

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช

20-35
20-35
20-35
23-35
23-35

ปวส.-ป.ตรี
ปวส.-ป.ตรี
ปวส.-ป.ตรี
ปวช.-ปวส.
ปวช.-ปวส.

11 พนักงานQCรายเดือน

1

ช/ญ

20-40

ปวส.-ป.ตรี

12 ทีป่ รึกษาการเงิน

5

ช/ญ

20-35

ปวช-

แคชเชียร์
พนักงานธุรการ
พนักงานขาย
พนักงานบัญชี
พนักงานจัดซื้อวัตถุดิบหน้าแพ

-ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ขาย
-ดูแลในเรื่องของทรัพย์สินของบริษัท
310บ./วัน -พูดเก่ง มีมนุษยสัมพันธ์ดี สถานภาพ โสด
-ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
9,300 -ดูแลเอกสารงานขาย/สามารถใช้คอมฯ เบื้องต้นได้
9,300 -ดูแลลูกค้า มีประกันสังคมทุกตาแหน่ง

310 บ./วัน -รับบุก๊ กิ้ง รับจองทริปท่องเทีย่ ว
-ทางานวันจันทร์-เสาร์ สื่อสารภาษาอังกฤษได้
-สามารถทาการตลาดออนไลน์
310 บ./วัน -ขายรถยนต์ใหม่ และเก่า
310 บ./วัน
310 บ./วัน
310 บ./วัน -มีประสบการณ์พจิ ารณาเป็นพิเศษ
310 บ./วัน -ค่าจ้างพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
-ผ่านการเกณฑ์ทหาร ขับรถยนต์ได้
-มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เดินทางไปต่างจังหวัดได้
9,300-12,000 -มีประสบการณ์พจิ ารณาพิเศษ

15,000

ชื่อสถานประกอบการ
หมายเหตุ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) สาขาระนอง
666/1 หมู4่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 087-7127215
บริษัท อีซูซุระนอง จํากัด
6/49 หมู1่ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-821648-9
หจก.ทีม เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์)
404/5 หมู3่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 087-4661615
บริษัท ศูนย์พรรั้งระนอง จํากัด
14/8 หมู1่ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 088-7580044
บริษัท เฉวียน ซิง่ ห่าย หยาง จํากัด
160/12 หมู2่ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 063-0795398
บริษัท วี ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
61/9 หมู1่ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-823044
บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สาขาระนอง
2/40-41 หมู1่ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-811706, 082-4386376 (คุณสุภาพร)

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561 (ปวช.-ปวส.)
สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ที่
ตําแหน่งงานว่าง
13 พนักงานบัญชี

จํานวน เพศ
1
ช/ญ

อายุ วุฒิการศึกษา
25-45 ปวช.-ป.ตรี

14 เสมียน
15 เซลล์

2
1

ญ
ช

20-30
20-30

16 พนักงานขาย

2

ญ

18-35

17 พนักงานบัญชี

1

ญ

20-30

18 หัวหน้าแผนกเบเกอรี่
19 หัวหน้าแผนกผักและผลไม้

1
1

ช/ญ
ช/ญ

25-35
25-35

20 พนักงานขายออนไลน์

1

ช/ญ

28-35

21 พนักงานฝ่ายการเงิน

1

ญ

25-45

22 พนักงานขาย
23 พนักงานบัญชี

1
1

ช
ช/ญ

25-35
25-45

ค่าจ้าง
+

เงื่อนไขสวัสดิการ

ครัวแมงโก้
8/31 หมู1่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 089-9280269
ปวช.-ปวส.
9,300
ระนองค้าข้าว
ปวช.-ปวส.
12,000
23/11 หมู1่ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 081-9557596
ปวช.-ปวส. 310-350บ./วัน -จบสาขาบัญชี หรือมีประสบการณ์งานขาย
ร้านระนองเคหะภัณฑ์
120/42 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
-ทางานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 07.30-17.30 น.
-ขายของ ออกบิล
โทร. 077-822557
ปวส.-ป.ตรี
10,000 -ทางานจันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น.
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ระนองคอนกรีตการช่าง
-จัดทาบัญชีซื้อ-ขาย,ใบกากับภาษี,ใบแจ้งหนี้
9/4 หมู3่ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-800199
ปวส.-ป.ตรี
15,000
บริษัท สยามแม็คโคร สาขาระนอง จํากัด
มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
15,000
86/9 หมู2่ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
ปวส.-ป.ตรี
โทร. 077-982580
+
ปวส.-ป.ตรี
10,000 -ดูแลช่องทางการขาย online lazada/Shopee บริษัท พี.เอสพีพีระนอง จํากัด
-ทาการตลาดโดยใช้ Social Media : Line@,Facebook 119 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
-นาเสนอ Promotion ทางการตลาดออนไลน์
โทร. 077-825098,093-7409991
+
10,000 -จัดทาบัญชีค่าใช้จา่ ยต่างๆ, ยื่นแบบสรรพากร
ปวส.-ป.ตรี
บริษัท ไทยอุดมโฮมมาร์ท จํากัด
ภาษี ภ.ง.ด. 53
152/9 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
+
ปวส.-ป.ตรี
-มีประกันสังคมให้
โทร. 077-833333
9,300
+
ปวส.-ป.ตรี
-มีประสบการณ์การทางาน
9,300
-ทาบัญชีเดบิต เครดิต ออกใบสาคัญจ่าย
-ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9,500

-จบสาขาบัญชี
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ทางาน 08.30-17.00 น.หยุดวันอาทิตย์
-พูดภาษาพม่าได้ (โสด)

ชื่อสถานประกอบการ

หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561 (ปวช.-ปวส.)
สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ที่
ตําแหน่งงานว่าง
24 ช่างไฟฟ้า

จํานวน เพศ
1
ช

อายุ วุฒิการศึกษา
25-40 ปวช.-ปวส.

25 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
26 ช่างไฟฟ้า

1
1

ช
ช

22-30
22-30

ปวช.-ปวส.
ปวช.-ปวส.

27 เจ้าหน้าทีส่ ัตวบาล

1

ช/ญ

20-35

ปวส.-ป.ตรี

28 พนักงานบัญชี

1

ญ

18-35

ปวส.บัญชี

29 พนักงานจัดเรียงสินค้า

4

ช

21-35

ปวช.-ป.ตรี

ค่าจ้าง
10,000+

เงื่อนไขสวัสดิการ
-มีประสบการณ์พจิ ารณาเป็นพิเศษ
-ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า,ติดตั้งกล้องวงจรปิด

ชื่อสถานประกอบการ
เซฟตี้ไลฟ์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
78/46 หมู2่ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 093-7902438
310บ./วัน -มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถด้านอิเล็กทรอนิกส์ หจก.อี.ที.อิเล็กทรอนิกส์
310บ./วัน -มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถด้านไฟฟ้า 172 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
-มีประสบการณ์ในการทางาน
โทร. 077-822292
พันธุ์ทิพย์ฟาร์ม
10,000 -มีบ้านพัก
78 หมู2่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 086-4760604
310บ./วัน -มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีไม่ต่ากว่า 1 ปี
ร้านจิ้นเห้งอะไหล่ยนต์
-ปิดงบประมาณได้
12/3 ม.1 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 086-4759698
9,500 -ดูแลข้อมูลสินค้า สมัครงานในวันพุธของสัปดาห์ บริษัท ย้งเชาว์ จํากัด
19/1 หมู5่ ต.ปากน้า อ.เมือง จ.ระนอง

30 หัวหน้าช่างคุมเครื่องจักร
31 พนักงานบัญชี

1
2

ช
ช/ญ

30-50
20-35

32 พนักงานบัญชี

1

ญ

25-35

ปวช.-ปวส.
ปวช.-ป.ตรี

10,000
9,300

-คุมเครื่องจักรน้าแข็ง, มีพนื้ ฐานการซ่อมเครื่อง
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-จบสาขาการบัญชี
ปวส.-ป.ตรี 9,000-10,000 -จบสาขาบัญชี บริหาร การเงิน
-อยู่ใกล้บจก.ย้งเชาว์ (แปรรูปไม้ยางท่อน)
-ลงรายรับ รายจ่าย

โทร. 077-810263
บริษัท เหมเรืองเงิน จํากัด
207 หมู1่ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 088-7513836 คุณวรัท
บริษัท ไท ฟง ฮง จํากัด
142 หมู5่ ต.ปากน้า อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 093-3299108

หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561 (ปวช.-ปวส.)
สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ที่
33
34
35
36
37
38
39

ตําแหน่งงานว่าง
จํานวน เพศ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
1
ช
sale
1
ญ
พนักงานสวนเกษตร
1
ช
หัวหน้ากะช่างเครื่องทาความเย็น 1
ช
ซุปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดบิ
1
ช
ซุปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายผลิต
1
ช
พนักงานรับจองห้องพัก
2
ช/ญ

อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง
20-35 ปวช.-ปวส. 310บ./วัน
10,000+
20-35 ปวช.-ป.ตรี
10,000+
23-35 ปวช.-ป.ตรี
11,000+
22-35 ปวส.-ป.ตรี
13,000+
22-35 ปวส.-ป.ตรี
13,000+
22-35 ปวส.-ป.ตรี
9,300+
20-35 ปวส.-ป.ตรี

40 ช่างเครื่อง

1

ช

20-35

ปวช.-ปวส.

310บ./วัน

41 ช่างบริการ

5

ช

25-35

ปวช.-ปวส.

310บ./วัน

42 ช่างอะไหล่
43 พนักงานต้อนรับ

1
2

ช
ช/ญ

20-35
25-35

ปวช.-ปวส.
ปวส.-ป.ตรี

44 ผู้ช่วยช่าง

2

ช

25-45

ปวช.-ปวส.

310บ./วัน
310บ./วัน
ปิด
310บ./วัน

45 พนักงานบัญชี

2

ญ

28-35

ปวส.-ป.ตรี

9,300

46 ทีป่ รึกษาการขาย

2

ช

20-35

ปวช.-ปวส.

เงื่อนไขสวัสดิการ
-จบสาขาอิเล็กทรอนิกส์
-พูดเขียนภาษาอังกฤษได้
-จบด้านพืชและสัตว์
-ดูแล ซ่อมบารุงเครื่องทาความเย็น
-ทางานเป็นกะ 3 กะ (เช้า บ่าย ค่า)
-มีประสบการณ์พจิ ารณาเป็นพิเศษ
-สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ด่วน

ชื่อสถานประกอบการ
หมายเหตุ
บริษัท แกรนด์อันดามัน จํากัด (อันดามันคลับ)
9 หมู5่ ต.ปากน้า อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-821484, 081-8942583
บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน) สาขาระนอง
93/17-18 หมู5่ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-828412-3
โรงแรมทินิดีระนอง
41/144 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-826003-6
-ดูแลห้องเครื่อง แจ้งซ่อมเครื่องทีช่ ารุด
โรงน้าํ แข็งวารีสมบูรณ์
41/37 หมู1่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-874749
-ซ่อมบารุง และชี้แจงรายละเอียดการซ่อม
บริษัท ตันปุ้นเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
-ประเภทกิจการ การขายรถจักรยานยนต์
232 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
-มีประสบการณ์พจิ ารณาเป็นพิเศษ
โทร. 077-811522
-ทํางานเป็นกะ 3 กะ (เช้า บ่าย ค่ํา) 07.00-16.00น. น้าํ ใส เขาสวย รีสอร์ท
10.00-19.00 น. ทําสรุปค่าใช้จ่ายจํานวนห้องที่จอง 14/19 ถ.เพิม่ ผล ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
-จบปวส.ไฟฟ้า มีใบประกอบวิชาชีพช่าง
โทร. 087-6461444
-ดูงานบัญชี และการเงิน

310บ./วัน -มีประกันสังคม คอมมิชชั่น ยูนิฟอร์ม

บริษัท คูโบต้ามิตรแท้ระนอง จํากัด
23/10 หมู3่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 061-1757997, 087-8965687

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561 (ปวช.-ปวส.)
สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ที่
ตําแหน่งงานว่าง
47 พนักงานต้อนรับโรงแรม

จํานวน เพศ
1
ญ

อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง
เงื่อนไขสวัสดิการ
ชื่อสถานประกอบการ
30-45 ปวช.-ปวส. 310บ./วัน -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้ จิรสินโฮเทล
-สามารถทาบัญชีได้
15/215 หมู1่ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง

หมายเหตุ

โทร. 093-5835225 ศุภฤกษ์
48 แคชเชียร์
49 พนักงานบัญชี

2
1

ญ
ช/ญ

25-35
22-45

ปวส.-ป.ตรี 310-450บ./วัน
บริษัท ฟาร์มแห่งความสุข จํากัด
ปวส.-ป.ตรี 15,000-20,000 -ใช้โปรแกรม Express ได้ มีประสบการณ์ดา้ นบัญชี 311/1 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

50 พนักงานต้อนรับ
51 หัวหน้าช่าง

2
3

ญ
ช

25-35
22-40

52 ทีป่ รึกษาการขาย

3

ช/ญ

25-35

53 ทีป่ รึกษาด้านการขาย

2

ช/ญ

27-35

ปวช.-ป.ตรี 10,000-15,000 -สามารใช้โปรแกรม Excel พูดภาษาอังกฤษพืน้ ฐานได้ โทร. 077-880945
ปวส.-ป.ตรี 310บ./วัน -มีประสบการณ์พจิ ารณาเป็นพิเศษ
บริษทั โตโยต้าระนอง ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด (สาขากระบุรี)
-ประจาสาขากระบุรี
225/5 หมู2่ ต.น้าจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง
โทร. 077-822822
ปวส.-ปตรี. 310บ./วัน -พูดเก่ง อัธยาศัยดี และสามารถใช้ Internetได้ บริษัท ระนองฮอนด้าคาร์ส์ จํากัด
28/7 หมู1่ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-813336-8
ปวส.-ป.ตรี
9,300 -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท มิตรแท้-ชุมพรยานยนต์ จํากัด (ฟอร์ดระนอง)
-ขับรถยนต์ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
23/4 หมู3่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
-มีการอบรมและมีชุดยูนิฟอร์มให้

54
55
56
57

พนักงานอะไหล่
ครูฝึกแผนกขาย
พนักงานบัญชี
ช่างไฟฟ้า

3
3
2
2

ช/ญ
ช/ญ
ญ
ช

25-35
25-35
20-35
24-35

58 ช่างยนต์
59 พนักงานรับรถ (S/A)

2
2

ช
ช

24-35
24-35

ปวส.-ป.ตรี
9,300 -จ่ายอะไหล่ให้ช่าง,ดูแลสต๊อก
ปวส.-ป.ตรี 10,000-12,000 -มีความรู้ด้านรถยนต์ เดินทางไปสาขากระบุรีได้
ปวส.-ป.ตรี 9,300-11,000 -ทาเอกสารบัญชี
ปวส.-ป.ตรี 310บ./วัน -ผ่านการทางานระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์
ไฟฟ้าตัวถัง ระบบไฟสตาร์ท
ปวส.-ป.ตรี 310บ./วัน -จบสาขาช่างยนต์ หรือมีประสบการณ์
ปวส.-ป.ตรี 310บ./วัน -มีประสบการณ์พจิ ารณาพิเศษ

โทร. 077-810955-6 คุณรัตน์ดีวรรณ
บริษัท โตโยต้าระนอง ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด
9/10 หมู4่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-822822

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561 (ปวช.-ปวส.)
สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ที่
ตําแหน่งงานว่าง
60 พนักงานบัญชี/การเงิน
61 พนักงานขายของออนไลน์

62 ช่างเทคนิค

จํานวน เพศ
1
ช/ญ
1
ช/ญ

10

ช

อายุ วุฒิการศึกษา
20-35 ปวส.-ป.ตรี
20-35 ปวช.-ป.ตรี

ค่าจ้าง
12,000
10,000

23-28

14,000

ปวส.-ป.ตรี

เงื่อนไขสวัสดิการ
-มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านภาษี,บัญชีซื้อ-ขาย
-มีความละเอียดรอบคอบ มีโอที
-ทุกตาแหน่งต้องมีประสบการณ์การทางาน
-ทางาน 08.30-17.30 น. หยุดวันอาทิตย์
-ใช้โปรแกรม Photoshopได้
-มีคอมมิชั่น,ประกันสังคม,ประกันสุขภาพ อื่น ๆ

ชื่อสถานประกอบการ
หมายเหตุ
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย
312 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-812692, 087-2792255

บริษทั ทรู ยูนเิ วอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด (สาขาระนอง)

28/2-3 ถนนเรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

63 ช่างยนต์

2

ช/ญ

20-40

ปวช.-ป.ตรี

10,000

64 ช่างบริการฝ่ายวิศวกรรม F.1
65 เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ

2
3

ช
ช/ญ

20-35
20-45

ปวช.-ปวส.
ปวช.-ป.ตรี

10,000+
10,000+
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โทร. 086-4163985 คุณวิภาวดี สุขมาก
-ซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องใช้ต่างๆ
บริษัท โกลด์เด้น ซีฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
พิจารณาเป็นพิเศษ
6/188,6/199 หมู1่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 088-7580265
-จบสาขาช่างไฟฟ้ากาลัง,ช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน บริษัท สยามชัยอาหารสากล จํากัด
-เบิก จ่ายพัสดุ
73/3 หมู2่ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-811889 ต่อ 305 Fax. 077-821413

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561 (ม.3-ม.6)
สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ที่
ตําแหน่งงานว่าง
1 เสมียน

จํานวน เพศ
1
ญ

อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง
เงื่อนไขสวัสดิการ
20-30 ม.3-ปวส. 310 บ./วัน -ทาเอกสารทัว่ ไป สามารถใช้คอมฯเบือ้ งต้นได้
-มีประกันสังคม

2 พนักงานขาย

2

ญ

25-35

ม.6-ปวส.

310บ./วัน

3 ทีป่ รึกษาการขาย

2

ช/ญ

20-35

ม.6-ปวส.

4 พนักงานขับรถน้า

1

ช

25-45

ม.3-ม.6

310บ./วัน -ขายรถยนต์ตามเป้าทีบ่ ริษัทกาหนดไว้
-มีค่าคอมมิชชั่น
-ประจําสาขากระบุรี
310 บ./วัน -มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2
-ทางานเป็นกะ มี 4 กะ

5 กุ๊กเบเกอรี่

1

ช/ญ

23-35

ม.3-ป.ตรี

9,300

-ทาขนมเบเกอรี่ ทางานเป็นกะ (กะเช้า)

6 พนักงานขาย Fleet

5

ช/ญ

20-35

ม.6-ป.ตรี

9,300

-ขายรถตามหน่วยงานต่างๆ เดินทางไปกระบุรีได้

7
8
9
10

1
1
1
1

ญ
ญ
ญ
ช/ญ

20-30
18-30
20-30
18-35

ม.3-ม.6
ม.3-ปวส.
ม.3-ปวส.
ม.3-ปวส.

310บ./วัน
310บ./วัน
310บ./วัน
310บ./วัน

4

ช/ญ

20-30

ม.3-ปวส.

พนักงานรายวัน แผนก Packing
พนักงานรายวัน แผนก QC
พนักงานรายวัน แผนก หน้าแพ
พนักงานรายวัน (บรรจุภัณฑ์)

11 พนักงาน QC

-ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
-เช็คสภาพกุ้ง แผนกรับวัตถุดิบ
-รับวัตถุดิบหน้าแพ จดน้าหนัก นับไซร์
-ทดลองงาน 4 เดือน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
พิจารณาเป็นพิเศษ
310บ./วัน -ตรวจเชื้อในผลิตภัณฑ์

ชื่อสถานประกอบการ
บจก.พี บี รัตน์นราทร (ไอศกรีม เนสเล่)
201/1 หมู6่ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง

หมายเหตุ

โทร. 081-9221497,086-0467224 (คุณไบร์ท)
บริษัท ตันปุ้นเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
232 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-811522
บริษัท บี.เอส.เค.ออโต้เซลส์ จํากัด (มาสด้าระนอง)
232 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-811522
บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จํากัด
260/44 หมู6่ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-981700
โรงแรมทินิดีระนอง
41/144 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-826003-6
บริษัท โตโยต้าระนอง ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด
9/10 หมู4่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-822822
บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน) สาขาระนอง
93/17-18 หมู5่ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-828412-3
บริษัท โกลด์เด้น ซีฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
6/188,6/199 หมู1่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 088-7580265

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561 (ม.3-ม.6)
สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ที่
ตําแหน่งงานว่าง
12 แม่บ้าน

จํานวน เพศ
1
ญ

อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง
เงื่อนไขสวัสดิการ
20-35 ม.3-ปวส. 310บ./วัน -มีประสบการณ์พจิ ารณาเป็นพิเศษ

ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท จันทร์สมบีชรีสอร์ท จํากัด
135 หมู5่ ต.ปากน้า อ.เมือง จ.ระนอง

หมายเหตุ

โทร. 081-9581797 คุณวิจิตรา
13 ผู้ช่วยกุ๊ก

1

ช/ญ

25-45

ม.3

310บ./วัน -ผ่านการตรวจไวรัสตับอักเสบ B

น้าํ ใส เขาสวย รีสอร์ท
14/19 ถ.เพิม่ ผล ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 087-6461444

14
15
16
17
18

หัวหน้าแผนกแพ็คกิ้ง
ผู้จดั การฝ่ายผลิต
พนักงานQCรายวัน
ช่างประจากะ
เจ้าหน้าทีส่ โตร์

19 ผู้จดั การเขต

1
1
1
1
1

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช
ช/ญ

25-50
30-45
20-40
20-45
20-40

ม.3-ปวส.
ม.6-ป.ตรี
ม.3-ม.6
ม.6-ปวส.
ม.3-ปวช.

3

ญ

22-40

ม.6-ป.ตรี

9,300-12,000
9,300-20,000 -มีประสบการณ์ด้านการผลิต

310บ./วัน
9,300 -สามารถทางานเป็นกะได้ มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
9,300 -รับ-เบิกจ่ายบรรจุภัณฑ์ กล่อง คีย์สต๊อกสินค้า
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบือ้ งต้นได้
17,900 -ดูแลยอดขาย หาพนักงานขาย
-สามารถขับรถยนต์ได้
*ประจําจังหวัดระนอง*

บริษัท วี ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
61/9 หมู1่ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-823044

บริษัท เบทเตอร์เวย์ จํากัด (มีสทีน Mistine)
442 ถ.รามคาแหง แขวง สะพานสูง กทม.
โทร. 02-9170000 คุณเอกชัย

20 แคชเชียร์

5

ญ

18-33

ม.3-ปวช.

310บ./วัน -คิดเงิน บริการลูกค้า ทางานเป็นกะได้

หจก.ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋มพลาซ่า
87/18 หมู2่ ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-821316

21 ผู้ดูแลลูกค้าประจาพืน้ ที่

20

ช/ญ

18-35

ม.6-ป.ตรี

13,000+ -มีค่าครองชีพ,คอมมิชั่น,ประกันสังคม อื่น ๆ
-ค่าจ้างขึ้นอยู่กบั ประสบการณ์

บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด (สาขาระนอง)
28/2-3 ถนนเรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 086-4163985 คุณวิภาวดี สุขมาก

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561 (ม.3-ม.6)
สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ที่
ตําแหน่งงานว่าง
22 เจ้าหน้าทีจ่ ป.เทคนิคขั้นสูง

จํานวน เพศ
1
ช

อายุ วุฒิการศึกษา
18-35 ม.6-ป.ตรี

9,300+

23 ช่างไฟฟ้า/ช่างเชื่อม

1

ช

1

24
25
26
27
28

4
1
2
1
5

ช/ญ
ช
ช/ญ
ช
ช/ญ

23-40
20-35
22-35
20-35
22-35

ม.6-ปวส. 300-400บ./วัน
9,300+ -จัดเตรียมวัตถุดิบ
ม.3-ป.ตรี
ม.6-ปวส. 310บ./วัน -มีประสบการณ์ทาคอคเทล เครื่องดื่ม กาแฟ
9,300+
ม.3-ป.ตรี
ม.6-ป.ตรี 310บ./วัน -ขายรถยนต์ หายอดลูกค้าตามเป้า ทาโปรโมชั่น

29 พนักงานรายวันฝ่ายซูริมิ
30 พนักงานQCรายวัน
31 ยามรักษาการณ์ (ฝ่ายบุคคล)

15
3
1

ช/ญ
ช/ญ
ญ

18-35
18-35
25-35

ม.3-ปวส.
ม.3-ปวส.
ม.3-ปวส.

32 ผู้ช่วยกุ๊ก
33 พนักงานรักษาความปลอดภัย

2
2

ช/ญ
ช

25-45
23-35

ม.3 ม.6
ม.3 ม.6
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พนักงานเสิร์ฟ
ผู้ช่วยกุ๊ก
บาร์เทนเดอร์/บาร์น้า
กุ๊ก
พนักงานขาย

ม.3-ปวส.

ค่าจ้าง
เงื่อนไขสวัสดิการ
+
10,000 -อยู่ในทีมความปลอดภัย ตรวจสอบความปลอดภัย

-มีใบประกอบวิชาชีพ

310บ./วัน -ทางานในฝ่ายผลิต เป็นกะ มีรถไป-กลับสะดวก
310บ./วัน -ตรวจเช็คผลิตภัณฑ์ในไลน์ผลิต วัดอุณหภูมิ
10,000 -บันทึกการตรวจรถ,บุคคลเข้าออก มีประสบการณ์
จะพิจารณาเป็นพิเศษ
310บ./วัน -เตรียมวัตถุดิบอาหาร เครื่องปรุง
300-400บ./วัน -ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว ทางานเป็นกะได้

ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท แฮนดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ปทท.) จํากัด
61/9 หมู1่ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-825759
บริษัท เบสท์ดีลซีฟู้ดโปรดักท์ จํากัด
54/93 หมู5่ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 086-3373743 คุณอังคณา
บริษัท ฟาร์มแห่งความสุข จํากัด
311/1 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-880945

หมายเหตุ

บริษัท โตโยต้าระนอง ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด (สาขากระบุรี)
225/5 หมู2่ ต.น้าจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง
โทร. 077-822822
บริษัท สยามชัยอาหารสากล จํากัด
73/3 หมู2่ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-811889 ต่อ 305 Fax. 077-821413
บริษัท แกรนด์อันดามัน จํากัด (อันดามันคลับ)
9 หมู5่ ต.ปากน้า อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-821484, 081-8942583

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561 (ไม่จํากัดวุฒิ)
สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ที่
ตําแหน่งงานว่าง
1 คนสวน
2 ผู้ช่วยกุ๊ก

จํานวน เพศ
1
ช
1
ช/ญ

อายุ วุฒกิ ารศึกษา ค่าจ้าง
เงื่อนไขสวัสดิการ
ชื่อสถานประกอบการ
20-50 ไม่จากัดวุฒิ 310 บ./วัน -ดูแล ตกแต่ง รดน้า พรวนดิน ต้นไม้ ภายในรีสอร์ท
บริษัท จันทร์สมบีชรีสอร์ท จํากัด
18-45 ไม่จากัดวุฒิ 310 บ./วัน -ช่วยเตรียมอุปกรณ์ทาอาหาร ทาความสะอาดห้องครัว 135 หมู่5 ต.ปากน้า อ.เมือง จ.ระนอง

3 ช่างทั่วไป
4 แม่บ้าน

1
1

ช
ญ

20-45
20-40

5 กุ๊กครัวไทย

1

ช/ญ

20-50

ไม่จากัดวุฒิ 310 บ./วัน -ซ่อมประปา,ไฟฟ้า และงานช่างทั่วไป
ป.6-ม.3 310 บ./วัน -ทาความสะอาดห้องพัก เช่น ปูเตียง ปัด กวาด ฯลฯ
ป.6-ม.3

310 บ./วัน -ค่าจ้างพิจารณาจากประสบการณ์ทางาน

6 พนักงานประจาร้าน

2

ช/ญ

18-35

7 พนักงานขับรถพ่วง
8 พนักงานกรีดยาง

1
2

ช
ช

30-50
20-40

ไม่จากัดวุฒิ 310 บ./วัน
ไม่จากัดวุฒิ 310 บ./วัน

9 พี่เลี้ยงเด็ก
(อายุ 3 ขวบขึน้ ไป)

1

ญ

20-40

ไม่จากัดวุฒิ

10,000

10 พนักงานขับรถกระบะ/6ล้อ
11 พนักงานยกของ

2
2

ช
ช

25-35
21-35

ไม่จากัดวุฒิ
ไม่จากัดวุฒิ

9,500
9,500

12 กุ๊ก
13 ผู้ช่วยกุ๊ก

1
1

ช/ญ
ญ

25-45
25-45

ไม่จากัดวุฒิ
ไม่จากัดวุฒิ

310บ./วัน
310บ./วัน

14 พนักงานขับรถ 10 ล้อ
15 ช่างซ่อมรถ

1
1

ช
ช

25-45
25-45

ไม่จากัดวุฒิ
ไม่จากัดวุฒิ

350บ./วัน
12,000

ป.6-ปวส.

310 บ./วัน

โทร. 081-9581797 คุณวิจติ รา
โรงแรมระนองการ์เด้น
6/54 หมู่1 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง

โทร.077-880876-7
-สามารถทางานเป็นกะได้
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ที.พี แอนด์ ดับเบิ้ลยูเทรดดิ้ง (เซเว่น)
-รักงานบริการ *ประจํา 7-11 สาขาบางนอน* 4/10 หมู่3 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
**ด่วน**
โทร. 081-3719755
-มีบา้ นพักให้ ค่ารายเที่ยวรถ ส่งสินค้าจ.สุราษฎร์ธานี เพียรเรียมการยาง
-มีการสอนงานให้
287 หมู่2 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
โทร. 086-2776630, 089-8834677
-ดูแลเด็ก เก็บกวาดทาความสะอาดห้อง
คุณนงนภัส วิรยิ านนท์ (ร้านวิรยิ าโลหะกิจ)
-พักอาศัยกับนายจ้าง หยุดวันอาทิตย์
41/5 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 089-8668428
-มีใบอนุญาตขับขีป่ ระเภท2 ทดลองงาน 1 เดือน หจก.เสี่ยงติ้น
-ทางาน 08.00-17.00 น. หยุดวันอาทิตย์
163 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-811209, 077-826866
-ทางาน 09.00-21.00 น. มีความรับผิดชอบสูง
ร้านอาหาร ฮวยซัมเปียน (สาขาหาดส้มแป้น)
-ช่วยเตรียมอุปกรณ์ทาอาหาร ทาความสะอาดห้องครัว 137/1 หมู่3 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง
- หยุด 1 วัน/สัปดาห์
โทร. 062-4629362
-มีใบอนุญาตขับขีป่ ระเภท 2
บริษัท เบสท์ดีลซีฟู้ดโปรดักท์ จํากัด
54/93 หมู่5 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 086-3373743 คุณอังคณา

หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561 (ไม่จํากัดวุฒิ)
สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ที่
ตําแหน่งงานว่าง
16 แม่ครัว/พ่อครัว

จํานวน เพศ
1
ช/ญ

อายุ วุฒกิ ารศึกษา
20-50 ไม่จากัดวุฒิ

ค่าจ้าง
เงื่อนไขสวัสดิการ
10,000+ -สามารถทางานเป็นกะได้

17 ผู้ช่วยกุ๊ก
18 พนักงานเสริฟ

1
1

ช/ญ
ช/ญ

18-35
18-35

ป.6-ปวส.

310 บ./วัน -มีที่พัก อาหาร โบนัส
310 บ./วัน -มีที่พัก อาหาร โบนัส

19 พนักงานขับรถ

2

ช

25-45

ไม่จากัดวุฒิ

310บ./วัน -มีใบอนุญาตขับขีป่ ระเภท 2

20 พนักงานส่งของ

1

ช

18-35

ป.6-ปวส.

310 บ./วัน -ส่งสินค้า

ป.6-ปวส.

ชื่อสถานประกอบการ
โรงแรมบ้านหญ้าหมู
9/19 หมู่ 3 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.077-828444
เดอะบลูสกายรีสอร์ท
170 หมู่ 5 ต.ปากน้า อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.080-6918916,080-8853289
หจก.ตลาดใหม่จุ๋มจิ๋มพลาซ่า
87/18 หมู่2 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-821316
บจก.พี บี รัตน์นราทร (ไอศกรีม เนสเล่)
201/1 หมู่6 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 081-9221497,086-0467224 (คุณไบร์ท)

21 พนักงานขับรถน้าแข็ง

3

ช

18-40

ป.6-ปวส.

310บ./วัน -มีใบอนุญาตขับขีป่ ระเภท 3
-ค่าจ้างพิจารณาจากประสบการณ์

22 พนักงานชงเครื่องดื่ม

1

ช/ญ

18-35

ไม่จากัดวุฒิ

310บ./วัน

23 แม่บ้าน

1

ญ

20-35

ไม่จากัดวุฒิ

9,300

บริษัท เหมเรืองเงิน จํากัด (โรงน้ําแข็ง)
94/26 หมู่1 ต.ปากน้า อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 086-4788881
ร้าน NOVEMBERRY CAFÉ (SOOKPARK)
281 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 088-2126446
โรงแรมทินิดีระนอง
41/144 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-826003-6

หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561 (ไม่จํากัดวุฒิ)
สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ที่
ตําแหน่งงานว่าง
24 กุ๊ก

จํานวน เพศ
1
ช/ญ

อายุ วุฒกิ ารศึกษา ค่าจ้าง
เงื่อนไขสวัสดิการ
25-40 ไม่จากัดวุฒิ 10,000-20,000 -มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ชื่อสถานประกอบการ
Phayamas Private Beach Resort
47/8 หมู่1 ต.เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 089-2196116 คุณศุภนิช
บริษัท พี.เอสพีพีระนอง จํากัด
119 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-825098
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย

25 พนักงานเสิร์ฟ
26 แม่บ้าน
27 พนักงานขับรถ

1
2
1

ช/ญ
ญ
ช

20-35
20-40
20-45

ไม่จากัดวุฒิ 10,000 -พูดภาษาอังกฤษได้ มีที่พัก อาหาร ยูนิฟอร์ม
ไม่จากัดวุฒิ 9,000-12,000 -*ทางานเกาะพยาม*
+
ไม่จากัดวุฒิ
9,300 -สามารถขับรถ6,10ล้อ มีใบอนุญาตขับขี่

28 ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด

2

ช

20-35

ป.6-ปวส.

10,000

-ติดตั้งกล้องวงจรปิด ทางาน 08.30-17.30 น.
-มีประสบการณ์ในการทางาน

29 พนักงานเก็บข้อมูล
น้าหนักไลน์ผลิต

1

ช/ญ

25-40

ไม่จากัดวุฒิ

310บ./วัน

30 แม่ครัว
31 พนักงานเสิร์ฟ

1
2

ช/ญ
ช/ญ

18-35
18-35

ป.6-ปวส.
ป.6-ปวส.

310บ./วัน
310บ./วัน

32 พนักงานหน้าลาน

3

ช

30-45

ป.6-ม.6

320บ./วัน

33 ผู้ช่วยคลังสินค้า
34 พนักงานรายวันฝ่ายผลิต

4
30

ช
ช/ญ

18-45
18-45

ไม่จากัดวุฒิ
ไม่จากัดวุฒิ

320บ./วัน
310บ./วัน

35 พนักงานขาย

3

ญ

25-40

ไม่จากัดวุฒิ

10,000+

312 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-812692, 087-2792255
-ทางานในไลน์ผลิต
*ด่วน*
บริษัท แดดอง จํากัด
-ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
157/22 หมู่2 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 083-1305515
ร้านจ่าจ้า คอฟฟี่
6/29 หมู่1 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-821100,077-810813
-บริการเติมน้ามัน บริการลูกค้า ทดลองงาน1สัปดาห์ บริษัท ฮงลี่ ปิโตรเลียม จํากัด (ปั๊มซลล์บางนอน)
-ทางานเป็นกะ มี 2 กะ (15วันเปลี่ยนรอบกะ)
109/10 หมู่1 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
กะ1 05.00-14.00, กะ 2 14.00-23.00 น.
โทร. 090-2466289
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท เก้าดาวฟาร์ม (2005) จํากัด
-ทางานในห้องเย็น
104/5 หมู่4 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-826991-2
ด่วน สมัครแล้วทราบผลทันที
-มีใบขับขีร่ ถจักรยานยนต์
หจก.ประภาทิพย์คอมมูเชียน
-ประเภทกิจการ ขายผลิตภัณฑ์ดชั มิลล์
17/27 หมู่1 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
-อยู่ซอยข้างร้านเจ้ฉายสะพานปลา
โทร. 084-7338496

!

หมายเหตุ

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561 (ไม่จํากัดวุฒิ)
สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ที่
ตําแหน่งงานว่าง
36 ช่างเคาะตัวถัง
37 ช่างซ่อมช่วงล่าง

จํานวน เพศ
1
ช
1
ช

อายุ วุฒกิ ารศึกษา ค่าจ้าง
เงื่อนไขสวัสดิการ
20-50 ไม่จากัดวุฒิ 310บ./วัน -บริการซ่อมตัวถังรถยนต์
20-50 ไม่จากัดวุฒิ 310บ./วัน -ซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่าง

38 พนักงานขับรถ

1

ช

20-35

ไม่จากัดวุฒิ

9,300+

39 พนักงานขาย

7

ช/ญ

20-35

ไม่จากัดวุฒิ

10,000

40 พนักงานประจาฟาร์มสุกร

2

ช/ญ

20-30

ไม่จากัดวุฒิ 9,000-15,000 -มีที่พัก ค่ารักษาพยาบาล

+

-ทางานต่างจังหวัด (สมุทรสาคร)
-มีเบี้ยเลี้ยงสวัสดิการ และที่พัก
-มีใบอนุญาตขับขีร่ ถประเภท2
-พูดเก่ง ตั้งใจทางาน ขยัน

-เลี้ยงหมู ทาความสะอาด
41 แม่บ้าน

1

ญ

25-35

ไม่จากัดวุฒิ

9,300

-สามารถนอนพักค้างคืนที่บ้านนายจ้างได้

ชื่อสถานประกอบการ

หมายเหตุ

อู่ยกย่องการช่าง
145/31 หมู่4 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-880989
บริษัท ห้องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน) สาขาระนอง
93/17-18 หมู่5 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-822280
เซฟตี้ไลฟ์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ
78/46 หมู่2 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 093-7902438
ฟาร์มหมูโกสิทธิ์
64 หมู่1 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 081-7196764 คุณพานนท์ เจี่ยกุญชร
หจก.พรรณทับทิม

42 ช่างยนต์

1

ช

20-40

ไม่จากัดวุฒิ

43 แม่บ้านโรงอาหาร
44 พนักงานรายวันฝ่ายผลิต

2
10

ญ
ญ

18-40
18-35

ป.6-ม.6
ป.6-ม.6

15/136 หมู่1 ซ.15 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 087-8880288
310บ./วัน -มีอาหารมื้อเที่ยง
อู่ลิ้มเจริญยนต์ สาขา2
29/11 หมู่1 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 087-8938593
310บ./วัน
บริษัท สยามชัยอาหารสากล จํากัด
310บ./วัน
-สามารถยืนอยู่ในที่เย็นได้,ทางานเป็นกะได้ 73/3 หมู่2 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง

45 พนักงานรายวันฝ่ายผลิตบีโบ้

5

ช/ญ

18-35

ป.6-ม.6

310บ./วัน

โทร. 077-811889 ต่อ 305

ตําแหน่งงานว่างจังหวัดระนอง
ประจําวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2561 (ไม่จํากัดวุฒิ)
สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
ที่

ตําแหน่งงานว่าง

46

พนักงานขับรถ 10 ล้อ ฝ่ายปลาป่น

1

47 พนักงานขับรถ 6 ล้อ ฝ่ายพัสดุ
48 เสมียนจัดซื้อสะพานปลา
49 ช่างเครือ่ ง

50 แม่ครัว

51 พนักงานนวด

จํานวน เพศ

อายุ

วุฒกิ ารศึกษา

ช

25-45

ป.6-ปวส.

1
1
2

ช
ญ
ช

25-45
20-42
20-45

ป.6-ปวส.
ป.6-ปวส.
ไม่จากัดวุฒิ

1

ญ

20-45

ป.6-ปวส.

1

ญ

119

อัตรา

25-45

ค่าจ้าง

เงื่อนไขสวัสดิการ

ชื่อสถานประกอบการ

310บ./วัน -มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2, มีค่าเที่ยวรถ
10,000
10,000
12,000

-มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2, มีใบผ่านเกณฑ์ทหาร

-ทางานเช้าได้ ลายมือสวย มีรถไป-กลับ สะดวก *ด่วน*

-ทางานเป็นกะ มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ โรงน้ําแข็งณรงค์
14/1 ม.1 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-811911

310บ./วัน -มีประกันสังคม
-เริ่มงาน 08.30-17.00 น

ไม่จากัดวุฒิ 9,500-12,000 -มีใบประกอบวิชาชีพ
-มีประสบการณ์ทางานด้านสปา

ร้านก๋วยเตี๋ยวชักธง
4/15 ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-824956
บริษัท แกรนด์อนั ดามัน จํากัด (อันดามันคลับ)
9 หมู่5 ต.ปากน้า อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-821484, 081-8942583

หมายเหตุ

