ประชาสัมพันธ์การรับสมัครไปทางานประเทศซาอุดีอาระเบีย
นายไชยปราการ พึ่งไท จัดหางานจังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทางานกับนายจ้างบริษัท AL-SHARQ POLYSTYRENE FACTORY COMPANY LTD.
ตาแหน่งที่รับสมัคร  ช่างเชื่อม

จานวน 3 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 1,800 - 2,000 ริยาล (  16,404 - 18,227 บาท )

 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม จานวน 3 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 - 3,000 ริยาล (  22,783 - 27,340 บาท )
 ผู้ควบคุมเครื่องกลึง

จานวน 3 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 - 3,000 ริยาล (  22,783 - 27,340 บาท )

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย อายุระหว่าง 20 – 45 ปีบริบูรณ์ ณ วันรับสมัคร
2. จบวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรืออนุปริญญา ขึ้นไป ประสบการณ์การทางานตาม
ตาแหน่ง 3 ปีขึ้นไป
- ช่างเชื่อม จบการศึกษาสาขาช่างเชื่อม
- ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม จบการศึกษาสาขาช่างไฟฟ้า
อุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกีย่ วข้อง
- ผู้ควบคุมเครื่องกลึง จบการศึกษาสาขาช่างกล หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบสมัคร จานวน 1 ชุด (พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จานวน 1 รูป)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาวุฒิการศึกษา จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43) จานวน 1 ฉบับ
5. สาเนาใบรับรองการผ่านงาน 3 ปี จานวน 1 ฉบับ ตามตาแหน่งที่สมัคร (ฉบับ
ภาษาอังกฤษ)
6. สาเนาหนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
7. สาเนาใบสาคัญการสมรส หรือใบสาคัญการหย่า (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้เอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง หากตรวจพบ
ภายหลังว่าผู้สมัครรายใดปลอมแปลงเอกสารในการสมัคร หรือมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรง
ตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัคร จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ

กาหนดวัน และวิธีการรับสมัคร
 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 – 23 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความประสงค์
จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือ
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทางานไต้หวันและประเทศอื่นๆ ชั้น 12 อาคารสานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กาหนดวันและวิธีการสอบ
 กรมการจัดหางานจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ทางเว็บไซต์ : www.doe.go.th/overseas
นายจ้างจะคัดเลือกคนหางานด้วยตนเอง โดยการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ผ่านระบบ LINE Group Video Call
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสกลนคร 1767/24 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ธำตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
www.doe.go.th/sakonnakhon
www.facebook.com/skk4700
042-714778-9 ต่อ 116

QR Code งานต่างประเทศ

QR Code : ประกาศรับสมัคร

022/2565
8 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครไปทางานประเทศซาอุดีอาระเบีย
นายไชยปราการ พึ่งไท จัดหางานจังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทางานกับนายจ้างบริษัท DR.SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICE GROUP CO.
ตาแหน่งที่รับสมัคร

 พยาบาลวิชาชีพ

จานวน 100 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 3,200 ริยาล (  29,163 บาท )

 พยาบาลผู้ดูแล

จานวน 100 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 3,000 ริยาล (  27,340 บาท )

 ผู้ช่วยพยาบาล

จานวน 100 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,900 ริยาล (  26,429 บาท )

คุณสมบัติผู้สมัคร
1 เพศหญิง อายุระหว่าง 20 – 40 ปีบริบูรณ์ ณ วันรับสมัคร
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
3. ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ต้องจบวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
พยาบาลศาสตร์
ตาแหน่งพยาบาลผู้ดูแล ต้องจบวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา
พยาบาลศาสตร์
ตาแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ต้องจบวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา
พยาบาลศาสตร์
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบสมัคร จานวน 1 ชุด (พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จานวน 1 รูป)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาใบปริญญาบัตร และสาเนาใบแสดงผลการเรียน จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาใบประกอบวิชาชีพ จานวน 1 ฉบับ
5. สาเนาหนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
6. สาเนาใบสาคัญการสมรส หรือใบสาคัญการหย่า (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้เอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง หากตรวจพบ
ภายหลังว่าผู้สมัครรายใดปลอมแปลงเอกสารในการสมัคร หรือมีคุณสมบัติไม่
ตรงตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัคร จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ

กาหนดวัน และวิธีการรับสมัคร
 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 – 23 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความประสงค์
จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือ
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทางานไต้หวันและประเทศอื่นๆ ชั้น 12 อาคารสานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กาหนดวันและวิธีการสอบ
 กรมการจัดหางานจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ทางเว็บไซต์ : www.doe.go.th/overseas
นายจ้างจะคัดเลือกคนหางานด้วยตนเอง โดยการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ผ่านระบบ LINE Group Video Call
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสกลนคร 1767/24 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ธำตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
www.doe.go.th/sakonnakhon
www.facebook.com/skk4700
042-714778-9 ต่อ 116

QR Code งานต่างประเทศ

QR Code : ประกาศรับสมัคร
023/2565
8 มิถุนายน 2565

