สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน เมษายน
ที
1

ตําแหน่ ง
.//.01 ช่ างควบคุมเครืองจักร
จํานวน 2
อายุ 25-40

2

วุฒิ ปวช+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
, - 0, บ

/ //1 แม่ บ้าน
จํานวน 3
อายุ 25-45

3

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ป. +
เพศ หญิง
ค่าจ้าง <0 บ/ว

B/B/ 1 เสมียน
จํานวน 2
อายุ 20-35

วุฒิ ปวส.+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง <0 บ/ว

1B1 พนง.เติมนํา< มัน

4

จํานวน 4
อายุ 18-35

09/04/2

วุฒิ ม..+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง <0 บ/ว

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ปวช ขึน< ไป สาขา ไฟฟ้า ช่ างยนต์
ขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ได้
มีประสบการณ์ ทาํ งานไม่ น้อยกว่ า / ปี
- สามารถควบคุมเครืองจักร เปลียนแม่ พมิ พ์
ซ่ อมบํารุงเครืองจักร แก้ ไขเมือเครืองมีปัญหา
- ทํางานเป็ นกะได้ หยุดวันจันทร์

บริษัท อุบลเวลแพ็ค 1/. จํากัด
1 ม.. ถ.อุบล-ศรีสะเกษ ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี

โรงงานผลิตขวดพลาสติก
ประเภทกิจการ
เต็ม
โทร. 088-3785050
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. $ - % เม.ย. $

- จบ ป. ขึน< ไป ขับรถจักรยานยนต์ ได้
- ขยัน อดทน รักความสะอาด
***ปั<ม ปตท. ข้ างโรงพยาบาลพระศรีฯ

บจก.อุบลนําทรัพย์ ปิโตรเลียม
/B ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ สถานีบริ การนํ5ามันเชื5อเพลิง
โทร. 066-0950565,064-0966351
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; มี.ค. $ - เม.ย. $

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวส. ขึน< ขับรถจักรยานยนต์ ได้
สามารถใช้ โปรแกรมออฟฟิ ศได้ ดแี ละโปรแกรม Express
ได้
- มีบุคคลคํา< ประกัน
***ปั<ม ปตท. ข้ างโรงพยาบาลพระศรีฯ

บจก.อุบลนําทรัพย์ ปิโตรเลียม
/B ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ สถานีบริ การนํ5ามันเชื5อเพลิง
โทร. 066-0950565,064-0966351
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; มี.ค. $ - เม.ย. $

เต็ม
หมดเขต

- จบ ม.. ขึน< ไป ขับรถจักรยานยนต์ ได้ ทํางานเป็ นกะได้
- มีบุคคลคํา< ประกัน มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
***ปั<ม ปตท. ข้ างโรงพยาบาลพระศรีฯ

บจก.อุบลนําทรัพย์ ปิโตรเลียม
/B ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ สถานีบริ การนํ5ามันเชื5อเพลิง
โทร. 066-0950565,064-0966351
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; มี.ค. $ - เม.ย. $

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/10 ม.P ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.1-B 1-

-P

http://www.doe.go.th/ubon

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

1

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน เมษายน
ที
5

ตําแหน่ ง
. ./ 1 ผู้ช่วยพยาบาล
จํานวน 1
อายุ 18-35

วุฒิ ม. ขึน< ไป
เพศ ช./ญ.
ค่าจ้าง
, + บ./ด.

101 พนักงานขายหน่ วย Van salesman

6

จํานวน 3
อายุ 22-32

7

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปวช.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
,F - $,F บ

P. /1 พนง.ขับรถ(ผู้ช่วยพนักงานขาย)
จํานวน 2
อายุ 22-35

09/04/2

วุฒิ ม..+
ค่าจ้าง

เพศ ชาย
,F - 0,F บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- ช่ วยพยาบาลวัดความดันโลหิต
- ดูแลคนไข้ เบือ< งต้ น
- จัดเตรียมอุปกรณ์ และเครืองมือแพทย์
- ล้ างตัวกรอง
- งานอืนๆ ทีได้ รับมอบหมาย
***ศูนย์ ไตรเทียมโรงพยาบาล 1 พรรษา

บริษัท ฐปนไต จํากัด
นิรันดร์ การแพทย์ . . ถ.สรรพสิ ทธิc ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี .B111

ประเภทกิจการ $ สถานพยาบาลศูนย์ไตเทียม
เต็ม
โทร. 045-244286,091-1377204
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; มี.ค. $ - เม.ย. $

- จบ ปวช. ขึน< ไป สาขา การตลาดหรือสาขาทีเกียวข้ อง
บริษัท ที แอนด์ บี ดีสทริบิวชัน จํากัด
- มีประสบการณ์ ทาํ งาน / ปี
0/ 1- ถ.เทศบาล f ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ
- ชอบงานขาย สามารถวางแผนการขาย ขยายตลาด ทํางาน จ.อุบลราชธานี
ทํายอดขายตามทีบริษัทกําหนดได้ (อุบล ศรีเกษ
อํานาจเจริญ)

ประเภทกิจการ ศูนย์กระจายสิ นค้า อุปโภค บริ โภค ทุก
เต็ม
โทร. 090-9365356
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; มี.ค. $ - เม.ย. $

- จบ ม.. ขึน< ไป มีใบขับขีรถยนต์
บริษัท ที แอนด์ บี ดีสทริบิวชัน จํากัด
มีประสบการณ์ ทาํ งานไม่ น้อยกว่ า / ปี
0/ 1- ถ.เทศบาล f ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ
- มีหน้ าที ขับรถยนต์ ดูแลตรวจสภาพให้ พร้ อมใช้ งาน
จ.อุบลราชธานี
จัดเรียงสิ นค้ าขึน< รถตามใบสั งสิ นค้ าและเป็ นผู้ช่วยพนักงาน
ขาย
**สามารถทํางานเดินทางออกนอกพืน< ทีได้

ประเภทกิจการ ศูนย์กระจายสิ นค้า อุปโภค บริ โภค ทุก
เต็ม
โทร. 090-9365356
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; มี.ค. $ - เม.ย. $

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/10 ม.P ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.1-B 1-

-P

http://www.doe.go.th/ubon

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

2

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน เมษายน
ที
8

ตําแหน่ ง
f/.f01 ช่ างฝึ กงาน
จํานวน 3
อายุ 25-35

9

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง <0 /ว

เพศ ชาย

B/01/1 พนักงานธุรการ
จํานวน 1
อายุ 25-35

11

วุฒิ ไม่ จํากัดวุฒิ เพศ ชาย
ค่าจ้าง <0 /วัน

f B/ 1 ช่ างแอร์ ชํานาญการ
จํานวน 2
อายุ 25-35

10

เงือนไข/สวัสดิการ

B

เพศ หญิง

/1 พนักงานทัวไป

จํานวน 1
อายุ 25-35

09/04/2

วุฒิ ปวส.+
ค่าจ้าง F /ว

วุฒิ ปวส.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง <0 บ/ว

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- ติดตั<ง ซ่ อม บํารุงเครืองปรับอากาศ (เรียนรู้ได้ ด)ี
- ทํางานทีได้ รับมอบหมายได้ เป็ นอย่ างดี
- ขยัน อดทน พูดจาสุ ภาพ เรียนรู้งานได้ เร็ว

บริษัท สากลแอร์ ไฮเทคเซ็นเตอร์ จํากัด
B// ถนนหลวง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ 0 <;; จําหน่าย,ติดตั5ง,ซ่อมแซมแอร์
เต็ม
โทร. 045-241683
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 0 มี.ค. $ - F เม.ย. $

- ไม่ จํากัดวุฒิการศึกษา สามารถติดตั<ง ซ่ อมบํารุงรักษา
เครืองทําความเย็น(แอร์ ) มีประสบการณ์ ทาํ งาน อย่ างน้ อย
/ ปี

บริษัท สากลแอร์ ไฮเทคเซ็นเตอร์ จํากัด
B// ถนนหลวง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ 0 <;; จําหน่าย,ติดตั5ง,ซ่อมแซมแอร์
เต็ม
โทร. 045-241683
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 0 มี.ค. $ - F เม.ย. $

- จบ ปวส. ขึน< ไป
สามารถใช้ โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิ ศได้ ดี
- สามารถทํางานขายหน้ าร้ าน ขายสิ นค้ า
ติดต่ อประสานงานลูกค้ า
และมีไหวพริบในการแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้ าได้ ดี

บริษัท สากลแอร์ ไฮเทคเซ็นเตอร์ จํากัด
B// ถนนหลวง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ 0 <;; จําหน่าย,ติดตั5ง,ซ่อมแซมแอร์
เต็ม
โทร. 045-241683
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 0 มี.ค. $ - F เม.ย. $

- จบ ปวส. ขึน< ไป สาขา ไฟฟ้า
ขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ได้
- สามารถติดต่ อประสานงาน ดูแลหน้ าร้ าน ต้ อนรับลูกค้ า
และมีไหวพริบในการทํางาน

บริษัท สากลแอร์ ไฮเทคเซ็นเตอร์ จํากัด
B// ถนนหลวง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ 0 <;; จําหน่าย,ติดตั5ง,ซ่อมแซมแอร์
เต็ม
โทร. 045-241683
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 0 มี.ค. $ - F เม.ย. $

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/10 ม.P ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.1-B 1-

-P

http://www.doe.go.th/ubon

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

3

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน เมษายน
ที
12

ตําแหน่ ง
B// 1 พนักงาน IT
จํานวน 1
อายุ 25-35

13

วุฒิ ปวส.
ค่าจ้าง <0 /ว

เพศ ชาย

.B.. 1 พนักงานบัญชี
จํานวน 2
อายุ 20-35

14

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปวส.+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง
, บ

. ./ 1 ผู้ช่วยพยาบาลแผนกไตเทียม
จํานวน 2
อายุ 23-35

09/04/2

วุฒิ จบ
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง ;,$ บ/ด

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์
- สามารถทําให้ บริการลูกค้ าทาง email facebook line
และดูแลตรวจสอบ เครืองคอมพิวเตอร์
อินเตอร์ เน็ตของบริษัทได้

บริษัท สากลแอร์ ไฮเทคเซ็นเตอร์ จํากัด
B// ถนนหลวง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ 0 <;; จําหน่าย,ติดตั5ง,ซ่อมแซมแอร์
เต็ม
โทร. 045-241683
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 0 มี.ค. $ - F เม.ย. $

สามารถใช้ microsoft office และสามารถใช้ โปรแกรม
Express ได้
- มีความรับผิดชอบในหน้ าทีการงาน
สามารถดูแลคลังสิ นค้ าได้
- จบ ปวส. ขึน< ไป สาขาบัญชี มีประสบการณ์
จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- มีบุคคลคํา< ประกันก่ อนเข้ าทํางาน
- ประกันสั งคม, เบีย< ขยัน
- ทํางาน 1P.11-/f

บริษัท อุบลนําสว่ าง จํากัด
Bf// ถ.ชยางกูร B ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ 0 <<$ จําหน่ายถ่านไฟฉายพานาโซนิก
เต็ม
โทร. 045-355234,064-0966351
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 0 มี.ค. $ - F เม.ย. $

- จบ หลักสู ตรผู้ช่วยพยาบาล
บริษัท โรงพยาบาลเอกชนร่ มเกล้ า อุบล จํากัด
ขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ได้
// -//f ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
สามารถเตรียมความพร้ อมในการให้ บริการผู้ป่วยแผนกไตเ
ทียม และช่ วยเหลือแพทย์ พยาบาล
ในการทําการรักษาผู้ป่วยได้ และดูแล
บํารุงรักษาอุปกรณ์ เครืองมือแพทย์ ได้ อย่ างถูกต้ อง

ประเภทกิจการ โรงพยาบาลเอกชน
โทร. F0- FF$0 - $ ต่อ <
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 0 มี.ค. $ - F เม.ย. $

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/10 ม.P ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.1-B 1-

-P

http://www.doe.go.th/ubon

Email : ubn@doe.go.th

เต็ม
หมดเขต

หน้ า

4

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน เมษายน
ที
15

ตําแหน่ ง
f ./ 1 ช่ างซ่ อมรถบรรทุก B ล้ อ ล้ อ
จํานวน 1
อายุ 20-35

จํานวน 20
อายุ 20-35

B

เพศ ชาย

วุฒิ ปวช.+
ค่าจ้าง < /ว

เพศ ช/ญ

/1 ทีปรึกษางานบริการ SA

จํานวน 1
อายุ 20-35

18

วุฒิ ปวช.+
ค่าจ้าง < /ว

1 1 ทีปรึกษาด้ านการขาย ประจําสาขา

16

17

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปวช.+
ค่าจ้าง < /ว

เพศ ชาย

412120 Contomer service
จํานวน 1
อายุ 20-30

09/04/2

วุฒิ ป.ตรี
เพศ หญิง
ค่าจ้าง ;,$ บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ
บริษัท อีซูซุตงั ปักอุบล จํากัด
B ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี .B111

ประเภทกิจการ 0 จําหน่ายรถยนต์
โทร. 045-313371
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $ มี.ค. $ - 0 เม.ย. $

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวช. ขึน< ไป ทุกสาขา สามารถขับรถยนต์ ได้
บริษัท อีซูซุตงั ปักอุบล จํากัด
- สามารถติดต่ อประสานงานขาย และให้ คาํ ปรึกษาแก่ ลูกค้ า B ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี .B111
จัดกิจกรรมส่ งเสริมการขาย ให้ บริการแก่ ลูกค้ าหลังการขาย
** สาขา วารินฯ นํา< ยืน ตระการฯ พิบูลฯ บุณฑริก
และจังหวัดมุกดาหาร ยโสธร อํานาเจริญ

ประเภทกิจการ 0 จําหน่ายรถยนต์
โทร. 045-313371
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $ มี.ค. $ - 0 เม.ย. $

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวช. ขึน< ไป สาขา ช่ างยนต์
- สามารถให้ คาํ ปรึกษาแก่ ลูกค้ า
ทีนํารถเข้ ามารับบริการซ่ อม
และอธิบายรายละเอียดการซ่ อมแก่ ลลูกค้ าทีมารับบริการ

บริษัท อีซูซุตงั ปักอุบล จํากัด
B ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี .B111

ประเภทกิจการ 0 จําหน่ายรถยนต์
โทร. 045-313371
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $ มี.ค. $ - 0 เม.ย. $

เต็ม
หมดเขต

- จบ ป.ตรี สาขาทีเกียวข้ อง พิมพ์ไทย-อังกฤษได้
ใช้ โปรแกรม office ได้ ดี
- สามารถรับออเดอร์ จากทีมขายเพือจัดเก็บ สรุปรายงาน
สรุปปัญหาอุปสรรค ให้ ผ้ ูบริหารได้

บริษัท ไอซีที ซัพพอร์ ท จํากัด
.f/ หมู่ที ตําบลแจระแม อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ จําหน่ายกล้องวงจรปิ ด
โทร. 045-953153
วันทีแจ้ ง-หมดเขต % มี.ค. $ - $ เม.ย. $

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวช. ขึน< ไป สาขา ช่ างยนต์ หรือสาขาทีเกียวข้ อง
- สามารถซ่ อมรถยนต์ ให้ กบั ลูกค้ าทีเข้ ามารับบริการได้
***สอบภาคปฏิบัติ

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/10 ม.P ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.1-B 1-

-P

http://www.doe.go.th/ubon

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

5

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน เมษายน
ที
19

ตําแหน่ ง
B/. .1 ฝ่ ายจัดซื<อ
จํานวน 3
อายุ 20-35

วุฒิ ม. +
ค่าจ้าง

เพศ หญิง
, - , บ

101 พนักงานฝ่ ายไอที

20

จํานวน 3
อายุ 22-45

21

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ม. +
ค่าจ้าง

เพศ ชาย
, - , บ

f ./.1 ช่ างซ่ อมรถยนต์
จํานวน 1
อายุ 25-45

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
, บ

101 พนักงานขาย

22

จํานวน 3
อายุ 20-45

09/04/2

วุฒิ ม. -ปวส.
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง ;,$ บ/ด

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ม. ขึน< ไป สาขาทีเกียวข้ อง
มีประสบการณ์ ทาํ งานไม่ น้อยกว่ า / ปี
- สมารถจัดซื<อสิ นค้ าตามความต้ องการของลูกค้ า
จัดเก็บเอกสารเกียวกับการจัดซื<อ
- เวลาทํางาน 1P.11-/f.11น.

บริษัท ตั<งใจ คอร์ ปอเรชัน จํากัด
/.0 ม./ ต.หนองบก อ.เหล่ าเสื อโก้ ก จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ จัดซื5อ-จัดจ้างภาครัฐ,เอกชน
โทร. ;-$ F $ % , F0-< F โทรสาร. F0< F
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. $ - % เม.ย. $

เต็ม
หมดเขต

- จบ ม. ขึน< ไป ใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ ดี
- สามารถดูแลงานขายออนไลน์
ประสานงานลูกค้ าหน้ าเว็บไซต์ ได้
- มีภูมลิ าํ เนาในเขต อ.เหล่ าเสื อโก้ ก อ.ดอนมดแดง
หรือใกล้ เคลียง
- หยุด / วัน/สั ปดาห์

บริษัท ตั<งใจ คอร์ ปอเรชัน จํากัด
/.0 ม./ ต.หนองบก อ.เหล่ าเสื อโก้ ก จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ จัดซื5อ-จัดจ้างภาครัฐ,เอกชน
โทร. ;-$ F $ % , F0-< F โทรสาร. F0< F
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. $ - % เม.ย. $

เต็ม
หมดเขต

- ไม่ จํากัดวุฒิการศึกษา สามารถตรวจเซ็คสภาพรถยนต์
ซ่ อม บํารุงรักษารถยนต์ เบือ< ต้ นได้

บริษัท ธนาโลจิสติกส์ จํากัด
/ P หมู่ที ตําบลแจระแม อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ ขนส่งและขนถ่ายสิ นค้าในประเทศและต่าง
เต็ม
โทร. 085-0157004,045-210486
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. $ - % เม.ย. $

- จบ ม. - ปวส. ขับรถยนต์
บริษัท บิช คอนเชาท์ จํากัด
- สามารถนําเสนอขายอินเตอร์ เน็ตบ้ านทรู ในพืน< ที อ.เมือง ./B/.B ม./ ต.ไร่ น้อย อ.เมือง จ.อุบลฯ
อ.วารินฯ อ.สํ าโรง ได้

ประเภทกิจการ บริ การติดตั5งเครืL องคอมพิวเตอร์และอ
เต็ม
โทร. 099-4895559
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. $ - % เม.ย. $

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/10 ม.P ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.1-B 1-

-P

http://www.doe.go.th/ubon

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

6

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน เมษายน
ที
23

ตําแหน่ ง
f B. 1 ช่ างติดตั<งอินเตอร์ เน็ตบ้ าน True
จํานวน 10
อายุ 20-45

จํานวน 1
อายุ 20-35

วุฒิ ม. +
ค่าจ้าง < /ว

เพศ ช/ญ

B/./.1 เจ้ าหน้ าทีสโตร์
จํานวน 2
อายุ 21-35

26

วุฒิ ปวช.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง ;,$ บ

101 พนักงานขายหน้ าร้ าน

24

25

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปวช.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง ;,$ บ.

/./ 1 ผู้จดั การร้ านอาหาร
จํานวน 1
อายุ 20-35

09/04/2

วุฒิ ปวช.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 10,000+

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ปวช. ขึน< ไป สาขาทีเกียวข้ อง ขับรถยนต์ ได้
บริษัท บิช คอนเชาท์ จํากัด
มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
./B/.B ม./ ต.ไร่ น้อย อ.เมือง จ.อุบลฯ
- สามารถติดตั<งอินเตอร์ เน็ตบ้ านในพืน< ที อ.เมือง อ.วารินฯ
อ.สํ าโรง หรือพืน< ทีทีกําหนดได้
- มีค่าคอมมิชชัน ชุ ดฟอร์ ม เงินพิเศษ ฯลฯ

ประเภทกิจการ บริ การติดตั5งเครืL องคอมพิวเตอร์และอ
เต็ม
โทร. 099-4895559
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. $ - % เม.ย. $

- จบ ม. ขึน< ไป ใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ ดี
- มีความรู้ด้านอาหารและการขายสิ นค้ า หน้ าร้ าน เช่ น
ขนมจีบ ติมซํา เฟรนฟราย ปอเปี{ ยฯลฯ
- ขับรถจักรยานยนต์ ได้ หรือรถจักรยานยนต์ ได้

บริษัท วราภรณ์ โฟรเซนฟู้ ดส์ จํากัด
///P ซอยเลียงเมือง / ถนนเลียงเมือง ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ จําหน่ายอาหารแช่แข็งกึLงสําเร็ จรู ป
เต็ม
โทร. 045-959972
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; มี.ค. $ - เม.ย. $

- จบ ปวช. ขึน< ไป สาขา บัญชี บริหาร คอมธุรกิจ
หรือสาขาอืนทีเกียวข้ อง
- สามารถจัดเก็บ จัดเรียง และทําบัญชีสต๊ อคสิ นค้ าได้
- เวลาทํางาน 10.11-/P.11น. หยุด / วัน/สั ปดาห์

บริษัท วราภรณ์ โฟรเซนฟู้ ดส์ จํากัด
///P ซอยเลียงเมือง / ถนนเลียงเมือง ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ จําหน่ายอาหารแช่แข็งกึLงสําเร็ จรู ป
เต็ม
โทร. 045-959972
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; มี.ค. $ - เม.ย. $

- จบ ปวช. ขึน< ไป ใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ ดี
ขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ได้
มีประสบการณ์ ทาํ งานบริการไม่ น้อยกว่ า / ปี
- มีความเป็ นผู้นํา รักงานบริการ มนุษย์ สัมพันธ์ ดี
- ทํางาน จ-ส เวลา 1P.11-/f.11น.

บริษัท วราภรณ์ โฟรเซนฟู้ ดส์ จํากัด
///P ซอยเลียงเมือง / ถนนเลียงเมือง ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ จําหน่ายอาหารแช่แข็งกึLงสําเร็ จรู ป
เต็ม
โทร. 045-959972
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; มี.ค. $ - เม.ย. $

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/10 ม.P ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.1-B 1-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน เมษายน
ที
27

ตําแหน่ ง
.B.. 1 พนักงานบัญชี
จํานวน 1
อายุ 21-35

28

วุฒิ ม..+
ค่าจ้าง < /ว

เพศ ชาย

/. /1 โปรแกรมเมอร์
จํานวน 3
อายุ 23-35

30

วุฒิ ปวช.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 9,600+

P . 1 พนักงานขับรถ
จํานวน 1
อายุ 21-30

29

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
<, - , บ.

B// .1 กราฟิ กดีไซน์
จํานวน 2
อายุ 23-35

09/04/2

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
, - 0, บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ
บริษัท วราภรณ์ โฟรเซนฟู้ ดส์ จํากัด
///P ซอยเลียงเมือง / ถนนเลียงเมือง ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ จําหน่ายอาหารแช่แข็งกึLงสําเร็ จรู ป
เต็ม
โทร. 045-959972
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; มี.ค. $ - เม.ย. $

- จบ ม.. ขึน< ไป สามารถขับรถยนต์ ได้ มใี บขับขี
บริษัท วราภรณ์ โฟรเซนฟู้ ดส์ จํากัด
- สามารถดูแล บํารุงรักษา
///P ซอยเลียงเมือง / ถนนเลียงเมือง ตําบลในเมือง
รถยนต์ และเครืองยนต์ ได้ และรู้จักเส้ นทางในจังหวัดอุบลฯ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
และจังหวัดใกล้ เคียงเป็ นอย่ างดี

ประเภทกิจการ จําหน่ายอาหารแช่แข็งกึLงสําเร็ จรู ป
เต็ม
โทร. 045-959972
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; มี.ค. $ - เม.ย. $

- จบ ปวส. ต้ องมีประสบการณ์ ทาํ งาน /จบ ป.ตรี
สาขาทีเกียวข้ อง ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- สามารถเขียนโปรแกรม PHP ,CSS3 ,HTML 5 ,Java
และมีความรู้ด้าน Fire base ,PHP My admin ,API
การออกแบบและวิเคาระห์ ระบบต่ างๆ
*** สอบการเขียนโปรแกรม

บริษัท สยามโอเวอร์ ซีส์ จํากัด
0 ซ.สมเด็จ /P ม.// ต.ปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ จําหน่ายสิ นค้าออนไลน์
โทร. 061-9741224
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; มี.ค. $ - เม.ย. $

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวส. ขึน< ไป สาขาทีเกียวข้ อง
- สามารถออกแบบสื อสิ งพิมพ์ต่างๆตามทีมอบหมายได้
มีความรู้ด้านการออกแบบโดยใช้ โปรแกรม Adobe
photoshop ,iLLustator และอืนๆ

บริษัท สยามโอเวอร์ ซีส์ จํากัด
0 ซ.สมเด็จ /P ม.// ต.ปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ จําหน่ายสิ นค้าออนไลน์
โทร. 061-9741224
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; มี.ค. $ - เม.ย. $

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวช. ขึน< ไป สาขา ทีเกียวข้ อง ขับรถจักรยานยนต์ ได้
มีประสบการณืทาํ งาน / ปี
- สามารถออกบิลขายสิ นค้ า ทําบัญชีรายรับ-รายจ่ าย
หักภาษี ณ ทีจ่ าย และงานอืนๆทีได้ รับมอบหมาย

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/10 ม.P ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.1-B 1-

-P

http://www.doe.go.th/ubon

Email : ubn@doe.go.th
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน เมษายน
ที

ตําแหน่ ง

เงือนไข/สวัสดิการ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- สามรถตัดต่ อวิดโี อทําmotion graphic ได้
หรือหากเคยทําหนังสั< นหรือ 3D จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

31

B//. 1 พนักงานคีย์ข้อมูลเก็บสถิตกิ ารตลาด
จํานวน 3
อายุ 23-35

32

/

1 ผู้จดั การร้ าน

จํานวน 1
อายุ 30-45

33

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
, - <, บ

วุฒิ ปวช.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
, - 0, บ.

B //.1 แคชเชียร์
จํานวน 3
อายุ 20-30

วุฒิ ปวช.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง ;,$ - , บ.

101 พนักงานขาย

34

จํานวน 1
อายุ 20-35

09/04/2

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง <0 -F /ว

- จบ ปวส. ขึน< ไป ใช้ โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิ ศได้ ดี
บริษัท สยามโอเวอร์ ซีส์ จํากัด
- สามารถวิเคราะห์ เก็บสถิตสิ มาชิกผู้ใช้ ผ่าน Social media 0 ซ.สมเด็จ /P ม.// ต.ปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เช่ น Facebook line และแยกวิเคาระห์ กลุ่มเป้าหมายได้
มีประสบการณ์ ด้านงานขายสิ นค้ าออนไลน์ จะพิจารณาเป็ น
พิเศษ

ประเภทกิจการ จําหน่ายสิ นค้าออนไลน์
โทร. 061-9741224
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; มี.ค. $ - เม.ย. $

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวช. ขึน< ไป มีประสบการณ์ ทาํ งาน ปี
หจก.คนลือ พาวเวอร์ (ร้ านคนลือ ริมมูล หาดคูเดือ)
- สามารถดูแลพนักงาน ลูกค้ า และความเรียบร้ อยในร้ านได้ P หมู่ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ ร้านอาหาร
โทร. 045-998969, 090-06073929
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; มี.ค. $ - เม.ย. $

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวช. ขึน< ไป สาขา บัญชี
- สามารถจัดเก็บเงินและทําบัญชีรายรับ
รายจ่ ายประจําวันได้

หจก.คนลือ พาวเวอร์ (ร้ านคนลือ ริมมูล หาดคูเดือ)
P หมู่ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ ร้านอาหาร
โทร. 045-998969, 090-06073929
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; มี.ค. $ - เม.ย. $

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวส. ทุกสาขา ขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ได้
- สามารถออกออเด้ อ เพือขายให้ ลูกค้ า
และคีย์ข้อมูลลงในระบบได้

หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ ต
./,..,. ,.f ถ.ผาแดง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ 0 <; จําหน่ายวัสดุเครืL องเขียนเครืL
เต็ม
โทร. 045-244238
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; มี.ค. $ - เม.ย. $

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/10 ม.P ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.1-B 1-

-P
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน เมษายน
ที
35

ตําแหน่ ง
B/./01 คลังสินค้ า
จํานวน 1
อายุ 20-35

36

เพศ ชาย

วุฒิ ป. +
ค่าจ้าง < /ว

เพศ ชาย

.B.. 1 พนักงานบัญชี
จํานวน 1
อายุ 23-35

39

วุฒิ ม..+
ค่าจ้าง 25-35

P . 1 พนักงานขับรถ
จํานวน 1
อายุ 25-35

38

วุฒิ ปวส.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง <0 -F /ว

0. 01 พนักงานทัวไป
จํานวน 5
อายุ 25-35

37

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ป.ตรี
เพศ หญิง
ค่าจ้าง F -0 บ

B/ .1 พนักงานสินเชือ/เร่ งรัดหนีส< ิน
จํานวน 2
อายุ 20-40

09/04/2

วุฒิ ม. ,ปวช.
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 10,000+

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ปวส. ขึน< ไป ขับรถจักรยานยนต์
- สามารถรับสิ นค้ า คีย์ข้อมูล ดูแลสิ นค้ า

หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ ต
./,..,. ,.f ถ.ผาแดง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ 0 <; จําหน่ายวัสดุเครืL องเขียนเครืL
เต็ม
โทร. 045-244238
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; มี.ค. $ - เม.ย. $

- จบ ม.. ขึน< ไป สามารถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ได้
- สามารถจัดสิ นค้ าตามใบรายการ
และนําจัดส่ งให้ ลูกค้ าได้ อย่ างถูกต้ อง

หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ ต
./,..,. ,.f ถ.ผาแดง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ 0 <; จําหน่ายวัสดุเครืL องเขียนเครืL
เต็ม
โทร. 045-244238
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; มี.ค. $ - เม.ย. $

- จบ ป. ขึน< ไป ขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ได้
สามารถขับรถส่ งสิ นค้ าได้ ตรงตามเวลาทีกําหนด

หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ ต
./,..,. ,.f ถ.ผาแดง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ 0 <; จําหน่ายวัสดุเครืL องเขียนเครืL
เต็ม
โทร. 045-244238
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; มี.ค. $ - เม.ย. $

- จบ ป.ตรี สาขาทีเกียวข้ อง ขับรถจักรยานยนต์ ได้
- สามารถลงรายละเอียดบัญชีลูกหนี< ใบแจ้ งหนี< วางบิล
ทํารายงานเสนอผู้บริหารได้

หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ ต
./,..,. ,.f ถ.ผาแดง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ 0 <; จําหน่ายวัสดุเครืL องเขียนเครืL
เต็ม
โทร. 045-244238
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; มี.ค. $ - เม.ย. $

- จบ ม. , ปวช. สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ ดี
ขับรถยนต์ ได้ ท<งั ระบบ
- สามารถวิเคาระห์ สินเชือ พิจารณาและอนุมตั สิ ิ นเชือได้
รวมทั<งออกติดตาม เร่ งรัด หนีส< ิ นกับลูกค้ าได้

บริษัท มงคล คาร์ เซ็นเตอร์ จํากัด
/// ม./P ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ 0 จําหน่ายรถยนต์มือสอง
โทร. 045-315999,091-8308999,083-1001011
วันทีแจ้ ง-หมดเขต เม.ย. $ - พ.ค. $

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/10 ม.P ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.1-B 1-

-P
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เต็ม
หมดเขต

10

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน เมษายน
ที

ตําแหน่ ง

เงือนไข/สวัสดิการ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

***ทดสอบการคํานวนอัตราดอกเบีย< และสั มภาษณ์

40

/ ./.1 ฝ่ ายการตลาด
จํานวน 5
อายุ 23-30

41

B/./.1 ผู้ช่วยคลังสินค้ า
จํานวน 1
อายุ 22-30

42

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
0, - , บ

วุฒิ ม..+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง ;,$ - , บ

. ./01 เจ้ าหน้ าทีจ่ ายกลาง
จํานวน 2
อายุ 21-35

09/04/2

วุฒิ ม. +
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง ;,$ บ

- จบ ปวส. ขึน< ไป มีประสบการณ์ ทาํ งาน
บริษัท มาตรฐาน ไอ.เอส.ซี จํากัด
บุคลิกภาพดีพร้ อมเปลียนแปลงและพัฒนาตนเองได้
0f/. หมู่ที . ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี .B111
- ลักษณะงาน
เสนอขายประกันอุบัตเิ หตุนักเรียน/ประกันสุ ขภาพและบริก
ารลูกค้ าหลังการขาย
- ผู้สมัครต้ องสามารถเข้ ารับการอบรมที กทม. . วัน
และฝึ กงานในสาขาทีบริษัทกําหนดได้ สั ปดาห์

ประเภทกิจการ $$ < ทีLปรึ กษา ฝึ กอบรม"สยามสไมล์โบ
เต็ม
โทร. 081-6958518
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต เม.ย. $ - พ.ค. $

- จบ ม.. ,ม. ,ปวช. สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ ดี
- ตรวจรับสิ นค้ า จัดเก็บสิ นค้ าให้ เป็ นหมวดหมู่
ด้ วยโปรแกรมสํ าเร็จรูป
- จัดซื<อสิ นค้ าตามใบรายการสั งซื<อ
และงานอืนทีได้ รับมอบหมาย

ประเภทกิจการ รับเหมาก่อสร้าง และอสังหาริ มทรัพย์
เต็ม
โทร. 091-0190489,045-311839
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต เม.ย. $ - พ.ค. $

บริษัท ศิริมหาชัย พร็อพเพอร์ ตี< จํากัด
0 ม./P ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
( ติดต่ อทีสํ านักงาน โครงการ The River 99 ม./
ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม จ.อุบลฯ )

- จบ หลักสู ตรผู้ช่วยเหลือคนไข้
บริษัท โรงพยาบาลเอกชนร่ มเกล้ า อุบล จํากัด
// -//f ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
สามารถรับเครืองมือทางการแพทย์ จากหน่ วยบริการอืนขอ
งโรงพยาบาลเพือนํามาทําลายเชื<อโรคและส่ งเครืองมือทีปล
อดเชื<อคืนให้ กบั หน่ วยงานของโรงพยาบาล
- ทํางานเป็ นกะได้

ประเภทกิจการ โรงพยาบาลเอกชน
โทร. F0- FF$0 - $ ต่อ <
วันทีแจ้ ง-หมดเขต เม.ย. $ - พ.ค. $

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/10 ม.P ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.1-B 1-

-P
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เต็ม
หมดเขต
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน เมษายน
ที

ตําแหน่ ง
.1/B พยาบาลวิชาชีพ(ไตเทียม)

43

จํานวน 2
อายุ 20-45

44

/

วุฒิ ม. ขึน< ไป
เพศ ช./ญ.
ค่าจ้าง ;,$ บ./ด.

P. B 1 พนง.ขับรถเทรลเลอร์
จํานวน 2
อายุ 25-45

46

วุฒิ พยาบาลศาสตร์ เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
0, บ

1 กุ๊กครัวไทย

จํานวน 2
อายุ 25-50

45

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 9,600+

P.//01 พนักงานขับเครน
จํานวน 2
อายุ 23-45

09/04/2

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 9,600+

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- สามารถให้ บริการ
ดูแลผู้ป่วยทีมาฟอกเลือดด้ วยเครืองไตเทียม
และทําหัตถการต่ างๆ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชนร่ มเกล้ า อุบล จํากัด
// -//f ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ โรงพยาบาลเอกชน
โทร. F0- FF$0 - $ ต่อ <
วันทีแจ้ ง-หมดเขต เม.ย. $ - พ.ค. $

เต็ม
หมดเขต

- ทําอาหาร
- มีประสบการณ์ ในด้ านการทําอาหารไทยได้
จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- สวัสดิการ : ประกันสั งคม+ อาหารฟรี / มือ<

ร้ านเปปเปอร์ เบเกอรี แอนด์ คาเฟ่
0f/ ,. ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ ร้านอาหาร
โทร. 045-245275,081-7909243
วันทีแจ้ ง-หมดเขต เม.ย. $ - พ.ค. $

เต็ม
หมดเขต

- ไม่ จํากัดวุฒิการศึกษา มีใบขับขี
- สามารถขับรถเทรลเลอร์ ส่ งคานสะพาน เสาเข็ม
แผ่ นพืน< สะพาน
- 1P.11-/f.11 น.
- เงินเดือนสามารถตกลงกันได้ ตามประสบการณ์

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด พินเฟอร์ (/001)
0. ม./ ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี .B/01

ประเภทกิจการ $;0 การผลิตภัณฑ์คอนกรี ต
โทร. 045-855309 ,081-8765946
วันทีแจ้ ง-หมดเขต เม.ย. $ - พ.ค. $

เต็ม
หมดเขต

- ไม่ จํากัดวุฒิการศึกษา
- สามารถควบคุมเครน นํา< หนัก . ตัน ยกสะพาน เสาเข็ม
และงานอืนๆตามทีได้ รับมอบหมายได้

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด พินเฟอร์ (/001)
0. ม./ ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี .B/01

ประเภทกิจการ $;0 การผลิตภัณฑ์คอนกรี ต
โทร. 045-855309,081-8765946
วันทีแจ้ ง-หมดเขต เม.ย. $ - พ.ค. $

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/10 ม.P ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.1-B 1-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน เมษายน
ที
47

ตําแหน่ ง
.// 1 ช่ าง ปวส.
จํานวน 2
อายุ 23-45

48

วุฒิ ปวช.+
ค่าจ้าง < /ว

เพศ ชาย

P . 1 พนักงานขับรถ
จํานวน 1
อายุ 25-50

09/04/2

ชือสถานประกอบการ

- จบ ปวส.ขึน< ไป สาขา โยธา ก่ อสร้ าง
ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด พินเฟอร์ (/001)
- ผ่ านการคัดเลือกทหารแล้ ว
0. ม./ ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี .B/01
- สามารถควบคุมงานหล่ อเสาเข็ม สะพานคอนกรีต
หล่ อปูน คาน พืน< สะพาน ได้
ค่ าจ้ างแล้ วแต่ ประสบการณ์ ในการทํางานสามารถตกลงกันไ
ด้ เดินทางต่ างจังหวัดได้

ประเภทกิจการ $;0 การผลิตภัณฑ์คอนกรี ต
โทร. 045-855309,081-8765946
วันทีแจ้ ง-หมดเขต เม.ย. $ - พ.ค. $

เต็ม
หมดเขต

- เวลาทํางาน จ-ส เวลา 1P.11-/f.11น.

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด พินเฟอร์ (/001)
0. ม./ ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี .B/01

ประเภทกิจการ $;0 การผลิตภัณฑ์คอนกรี ต
โทร. 045-855309 ,081-8765946
วันทีแจ้ ง-หมดเขต เม.ย. $ - พ.ค. $

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวช. ขึน< ไป สาขา ไฟฟ้า
- มีบ้านพักฟรี
- ซ่ อมบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า/ระบบสู บนํา< ภายในโรงงาน
- เวลาทํางาน 1P.11-/f.11น. หยุดวันอาทิตย์

บริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์ เทรด จํากัด ( เดิม บจก. เม้ งไต๋ )
0 ม./. ต.หนองเมือง อ.ม่ วงสามสิ บ จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ โรงสี ขา้ ว
โทร. 045-858448-50
วันทีแจ้ ง-หมดเขต < เม.ย. $ - พ.ค. $

เต็ม
หมดเขต

- ไม่ จํากัดวุฒิการศึกษา มีใบขับขีรถยนต์
- สามารถขับรถยนต์ รับ-ส่ ง นายจ้ างได้
****ทํางานที อ.สามพราน จ.นครปฐม มีทพัี ก นํา< -ไฟ ฟรี

นายสมาน บุญล้ น
00/f บ้ านสาริน f ต.คํานํา< แซ่ บ อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ สวนยางพารา , สวนผลไม้
โทร. 081-2664569
วันทีแจ้ ง-หมดเขต F เม.ย. $ - < พ.ค. $

เต็ม
หมดเขต

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 9,600+

f/.f 1 ช่ างไฟฟ้า
จํานวน 2
อายุ 20-45

50

วุฒิ ปวส.
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 9,600+

P.//01 พนง. ขับรถแบคโฮ
จํานวน 2
อายุ 25-50

49

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง ;, - , บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/10 ม.P ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.1-B 1-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน เมษายน
ที
51

ตําแหน่ ง
.B.. 1 พนักงานบัญชี
จํานวน 2
อายุ 22-35

52

วุฒิ ปวส+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง ;,$ บ+

.// 1 โฟร์ แมนคุมหน้ างาน
จํานวน 2
อายุ 22-35

54

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 9,600+

B// .1 พนักงานออกแบบสือโฆษณา
จํานวน 1
อายุ 22-35

53

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปวช.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง ;,$ บาท+

f /B 1 ช่ างอลูมเิ นียม
จํานวน 3
อายุ 20-35

09/04/2

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย
ค่าจ้าง ;,$ บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ
บริษัท ธนเสฎฐ์ เจริญทรัพย์ จํากัด
///// ถ.ชลประทาน-ท่ าบ่ อ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ รับเหมาก่อสร้าง
โทร. 098-2786349
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 0 เม.ย. $ - F พ.ค. $

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวส. ขึน< ไป ทุกสาขา มีประสบการณ์ ทาํ งานอย่ างน้ อย บริษัท ธนเสฎฐ์ เจริญทรัพย์ จํากัด
/ ปี ขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ได้
///// ถ.ชลประทาน-ท่ าบ่ อ ต.ในเมือง อ.เมือง
- สามารถออกแบบสื อโฆษณา
จ.อุบลราชธานี
วางแผนโฆษณาประชาสั มพันธ์ ส่ งเสริมการขายโครงการ
และสามารถถ่ ายภาพได้ สวยงาม
เพือจัดทําวารสารโครงการได้

ประเภทกิจการ รับเหมาก่อสร้าง
โทร. 098-2786349
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 0 เม.ย. $ - F พ.ค. $

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวช. ขึน< ไป สาขาทีเกียวข้ อง
ขับรถยนต์ ได้ มปี ระสบการณ์ ทาํ งาน / ปี
- สามารถเดินทางต่ างจังหวัดเพือควบคุมงานก่ อสร้ างได้

บริษัท ธนเสฎฐ์ เจริญทรัพย์ จํากัด
///// ถ.ชลประทาน-ท่ าบ่ อ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ รับเหมาก่อสร้าง
โทร. 098-2786349
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 0 เม.ย. $ - F พ.ค. $

เต็ม
หมดเขต

- ไม่ จํากัดวุฒิการศึกษา ขับรถยนต์ ได้
- สามารถติดตั<ง ประกอบงานอลูมเิ นียม
กระจกและเดินทางต่ างจังหวัดได้

บริษัท ธนเสฎฐ์ เจริญทรัพย์ จํากัด
///// ถ.ชลประทาน-ท่ าบ่ อ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ รับเหมาก่อสร้าง
โทร. 098-2786349
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 0 เม.ย. $ - F พ.ค. $

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวส. ขึน< ไปสาขา บัญชี
มีประสบการณ์ ทาํ งานอย่ างน้ อย / ปี
ขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ได้
- มีความรู้ด้านบัญชี ใช้ โปรแกรมด้ านบัญชีได้ ดี
สามารถพิมพ์งานได้ เป็ นอย่ างดี

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/10 ม.P ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.1-B 1-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน เมษายน
ที
55

ตําแหน่ ง
/./.1 พีเลีย< งเด็ก (ประจํา)
จํานวน 1
อายุ 35-40

56

58

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ หญิง
ค่าจ้าง < -<0 /ว

บริษัท ภัทรเดชไพบูลย์ จํากัด (หมู่บ้านอนันตรา)
//1 หมู่ที ตําบลขามใหญ่ อําเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ รับเหมาก่อสร้าง อสังหาริ มทรัพย์
เต็ม
โทร. 081-5477774 ,0981012288
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 0 เม.ย. $ - F พ.ค. $

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ หญิง
ค่าจ้าง < -<0 บ

- ไม่ จํากัดวุฒิการศึกษา มีประสบการณ์ ทาํ งาน
- สามารถทําความสะอาด ดูแลบ้ านตัวอย่ าง
และอุปกรณ์ ออฟฟิ ศได้

บริษัท ภัทรเดชไพบูลย์ จํากัด (หมู่บ้านอนันตรา)
//1 หมู่ที ตําบลขามใหญ่ อําเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ รับเหมาก่อสร้าง อสังหาริ มทรัพย์
เต็ม
โทร. 087-4447019,098-1012288
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 0 เม.ย. $ - F พ.ค. $

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา
- ทํางานในบริษัท งานออฟฟิ ศ ช่ วยติดต่ อประสานงาน
งานเอกสาร ธุรการและงานอืนทีมอบหมายได้

บริษัท ลีดเดอร์ กรุ๊ป 11f จํากัด
ff ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ ตัวแทนประกันภัย ( AIA )
โทร. 045-312005
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 0 เม.ย. $ - F พ.ค. $

.B/ 1 เลขานุการ/ธุรการ
จํานวน 5
อายุ 22-35

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
0, บ

B/./.1 พนง.คลังสินค้ า
จํานวน 5
อายุ 21-35

09/04/2

ชือสถานประกอบการ

- สามารถดูแลเด็กอายุ /. ปี
และอยู่ประจําได้ ทบ้ี านนายจ้ าง(ร้ าน ไอเบอรี ถ.อุปราช
อ.เมือง จ.อุบลฯ) มีประสบการณ์ ทาํ งาน / ปี

/ //1 แม่ บ้าน
จํานวน 1
อายุ 30-50

57

เงือนไข/สวัสดิการ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

วุฒิ ม..-ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง ;,$ บ

- จบ ม.. ขึน< ไป สถานภาพโสด ขับรถยนต์ ได้
บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
- ตรวจรับสิ นค้ าเข้ า-ออก จัดเรียงสิ นค้ า รักษาความสะอาด f0/. ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ตรวจสอบความเรียบร้ อย เคลมสิ นค้ า
34000
- มีประสบการณ์ ทาํ งานไม่ น้อยกว่ า / ปี
- เวลาทํางาน 1f..1-/ ..1.,/1.11-/0.11น.

ประเภทกิจการ 0 <F จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. F0- ;;; ต่อ < ;,<
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; เม.ย. $ - พ.ค. $

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/10 ม.P ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.1-B 1-

-P
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เต็ม
หมดเขต
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หน้ า

15

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน เมษายน
ที

ตําแหน่ ง
1/ พนักงานขาย PC แนะนําสินค้ า(ด่ วน)

59

จํานวน 20
อายุ 21-35

60

วุฒิ ม..-ป.ตรี
ค่าจ้าง < /ว

เพศ ช/ญ

.B/ /1 หน.แผนกจัดซื<อ
จํานวน 1
อายุ 30-35

61

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
%, -< , บ

B //.1 พนง.แคชเชียร์
จํานวน 2
อายุ 21-30

09/04/2

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 9,600+

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ
บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
f0/. ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ 0 <F จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. F0- ;;; ต่อ < ;,<
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; เม.ย. $ - พ.ค. $

- จบ ปวส. ขึน< ไป ขับรถยนต์ ได้ มีประสบการณ์ ทาํ งาน -. บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
ปี
f0/. ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- สามารถดูแลบริหารงานจัดซื<อและพนักงาน
34000
ผู้ใต้ บังคับบัญชาได้ และประสานงานร่ วมกับฝ่ ายอืนๆ เช่ น
ช่ วยเหลือฝ่ ายขาย ผลักดันสิ นค้ า จัดโปรโมชันได้
- ทํางานเวลา 1P..1-/f..1 น. หยุดวันอาทิตย์

ประเภทกิจการ 0 <F จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. F0- ;;; ต่อ < ;,<
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; เม.ย. $ - พ.ค. $

- จบ ปวส. ขึน< ไป มีประสบการณ์ ทาํ งาน / ปี
- สามารถบริการรับชําระเงินกับลูกค้ าได้ อย่ างถูกต้ อง
- เวลาทํางาน 1P..1-/f..1น. หยุด / วัน/สั ปดาห์

ประเภทกิจการ 0 <F จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. F0- ;;; ต่อ < ;,<
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; เม.ย. $ - พ.ค. $

- มีประสบการณ์ ทาํ งานไม่ น้อยกว่ า / ปี
- มีหน้ าทีเสนอขายสิ นค้ า ดูแลลูกค้ า
ขายปลีกสิ นค้ าหน้ าร้ าน
- ตรวจสอบ ดูแล เซ็คสิ นค้ า รวมถึงการสั งซื<อสิ นค้ า
- มีทกั ษะในการติอต่ อสื อสารกับลูกค้ า อัธยาศัยดี
ยิม< แย้ มแจ่ มใส
- เวลาทํางาน 1f..1-/ ..1น. , /1.11-/0.11น.

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
f0/. ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/10 ม.P ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.1-B 1-

-P
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน เมษายน
ที
62

ตําแหน่ ง
B/. .1 พนักงานจัดซื<อ ฮาร์ ดแวร์ เครืองมือช่ าง
จํานวน 3
อายุ 23-35

63

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
, - 0, บ

B/01/1 จนท.ธุรการจัดซื<อ
จํานวน 2
อายุ 23-35

64

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
, บ

/ . .1 ผู้จดั การคลังสินค้ า
จํานวน 2
อายุ 30-35

09/04/2

วุฒิ ปวส. ขึน< ไป เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
0, บาท

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ปวส. ขึน< ไป มีประสบการณ์ ทาํ งาน / ปี
- สามารถทํางานด้ านเอกสาร การตลาด
ติดต่ อประสานงานกับ supplier ตรวจสอบราคา
และสั งซื<อสิ นค้ า สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ ดี (word
,excel)

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
f0/. ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ 0 <F จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. F0- ;;; ต่อ < ;,<
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; เม.ย. $ - พ.ค. $

- จบ ปวส. ขึน< ไป มีประสบการณ์ ทาํ งาน / ปี
ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ word ,excel คอมพิวเตอร์ ได้ ดี
- สามารถทํางานด้ านเอกสาร การตลาด
ติดต่ อประสานงานภายในองค์ กร
และงานอืนทีได้ รับมอบหมายได้

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
f0/. ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ 0 <F จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. F0- ;;; ต่อ < ;,<
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; เม.ย. $ - พ.ค. $

- จบ ป.ตรี ขึน< ไป มีประสบการณ์ ด้านการจัดคลังสิ นค้ า
-/1 ปี
มีประสบการณ์ ด้านวัสดุก่อสร้ างและของตกแต่ งบ่ าน
..สามารถตรวจรับสิ นค้ าเข้ า-ออก ตรวจนับ
ตรวจสอบความเสี ยหาย
พร้ อมจัดเรียงสิ นค้ าได้ อย่ างเป็ นระบบ
และแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้ าได้ ดี

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
f0/. ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ 0 <F จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. F0- ;;; ต่อ < ;,<
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; เม.ย. $ - พ.ค. $

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/10 ม.P ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.1-B 1-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน เมษายน
ที
65

ตําแหน่ ง
.B.. 1 เจ้ าหน้ าทีบัญชีทรัพย์ สิน
จํานวน 2
อายุ 23-35

66

เงือนไข/สวัสดิการ
วุฒิ ป.
ค่าจ้าง

เพศ ช/ญ
, บ

/ .. 1 ผู้จดั การร้ าน
จํานวน 5
อายุ 25-35

วุฒิ ปวช.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
0, บ

101 หัวหน้ าแผนกเซรามิก

67

จํานวน 3
อายุ 25-35

09/04/2

วุฒิ ปวช.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
0, บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ
บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
f0/. ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ 0 <F จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. F0- ;;; ต่อ < ;,<
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; เม.ย. $ - พ.ค. $

- จบ ปวช. ขึน< ไป ขับรถยนต์ ได้
บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
มีประสบการณ์ ทาํ งานด้ านการขาย/การตลาด
f0/. ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ในระดับหัวหน้ าฝ่ ายอย่ างน้ อย ปี
34000
- สามารถบริหารยอดขาย ดูแล
ตรวจสอบมาตรฐานและความเรียบร้ อยในร้ านและงานอืน
ทีมอบหมายได้

ประเภทกิจการ 0 <F จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. F0- ;;; ต่อ < ;,<
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; เม.ย. $ - พ.ค. $

- จบ ปวช. ขึน< ไป ขับรถยนต์ ได้
บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
มีประสบการณ์ ทาํ งานด้ านการขาย/การตลาด
f0/. ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ในระดับหัวหน้ าฝ่ ายอย่ างน้ อย ปี
34000
- สามารถบริหารยอดขาย ดูแล
ตรวจสอบมาตรฐานและความเรียบร้ อยในร้ านและงานอืน
ทีมอบหมายได้

ประเภทกิจการ 0 <F จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. F0- ;;; ต่อ < ;,<
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; เม.ย. $ - พ.ค. $

- จบ ปวส. ขึน< ไป มีประสบการณ์ ทาํ งานอย่ างน้ อย .ปี
ประสบการณ์ ด้านบัญชี / ปี
- สามารถจัดทําสั ญญา การซื<อ-ขาย สั ญญาเช่ า
ดูแลภาษีท้องถิน ตรวจสอบเอกสารประกันรถยนต์ ต่างๆ
ตรวจสอบสิ นทรัพย์ ของบริษัททั<งหมด

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/10 ม.P ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.1-B 1-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน เมษายน
ที
68

ตําแหน่ ง
/./f 1 ผู้จดั การฝ่ ายบริการลูกค้ า
จํานวน 1
อายุ 30-35

69

./

วุฒิ ป.ตรี+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
0, บาท

1 เจ้ าหน้ าทีป้ องกันการสู ญเสีย

จํานวน 1
อายุ 21-35

71

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
0, บ

/. 1 โปรแกรมเมอร์
จํานวน 2
อายุ 21-35

70

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง ;,$ - , บ

.B.. 1 พนักงานบัญชีลูกหนี<
จํานวน 1
อายุ 25-35

09/04/2

วุฒิ ปวส.+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง
, บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ
บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
f0/. ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ 0 <F จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. F0- ;;; ต่อ < ;,<
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; เม.ย. $ - พ.ค. $

- จบ ป.ตรี มีประสบการณ์ ทาํ งานอย่ างน้ อย /- ปี
บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
- สามารถออกแบบ เขียนโปรแกรม ดูแลระบบ server(mail f0/. ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
server ,data server ,SQL ,CCTV ,ตู้เครือข่ ายโทรศัพท์ ) 34000
ให้ คาํ ปรึกษาแก่ พนักงานของบริษัท

ประเภทกิจการ 0 <F จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. F0- ;;; ต่อ < ;,<
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; เม.ย. $ - พ.ค. $

- จบ ปวส. ขึน< ไป มีประสบการณ์ ทาํ งาน / ปี
มีความรู้ด้านกฎหมาย ทํางานเป็ นกะได้
- สามารถตรวจสอบบิลรับสิ นค้ าหน้ าร้ าน
ป้องกันการสู ญเสี ยภายในร้ าน ภายในบริษัทได้

ประเภทกิจการ 0 <F จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. F0- ;;; ต่อ < ;,<
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; เม.ย. $ - พ.ค. $

- จบ ปวส. ขึน< ไป ขับรถยนต์ ได้
มีประสบการณ์ ด้านบริการอย่ างน้ อย .- ปี รักงานบริการ
งานขาย
- สามารถวางแผนและพัฒนาระบบบริการลูกค้ า
บริการหลังการขาย
สร้ างความสั มพันธ์ ทดีี ระหว่ างลูกค้ ากับบริษัท

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
f0/. ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

- จบ ปวส. ขึน< ไป สาขาบัญชีหรือสาขาทีเกียวข้ อง
บริษัท เจริญพัฒนาอาเขต จํากัด (อุบลสแคว์ )
มีประสบการณ์ ทาํ งาน / ปี
B//// ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี
- สามารถทําใบแจ้ งหนี< เก็บเงินค่ านํา< -ไฟฟ้า
จ.อุบลราชธานี
ทั<งลูกค้ ารายเก่ า-ใหม่ ออกใบเสร็จโดยใช้ โปรแกรม Soft Biz
ได้

ประเภทกิจการ อสังหาริ มทรัพย์
โทร. 045314779 , 065-3951639
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; เม.ย. $ - พ.ค. $

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/10 ม.P ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.1-B 1-

-P

http://www.doe.go.th/ubon

Email : ubn@doe.go.th

เต็ม
หมดเขต

หน้ า

19

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน เมษายน
ที
72

ตําแหน่ ง
0/B/ 1 พนักงานทําความสะอาด
จํานวน 1
อายุ 25-45

วุฒิ ป. +
เพศ ชาย
ค่าจ้าง ;,$ บ

101 ผู้แทนขาย (สาขา อุบลฯ อํานาจฯ ร้ อยเอ็ด)

73

จํานวน 3
อายุ 22-30

วุฒิ ป.ตรี
ค่าจ้าง
0,

เพศ ช./ญ.
บ./ด.

101 ทีปรึกษาการขาย

74

จํานวน 20
อายุ 22-35

75

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ม..+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 9,600+

f/B .1 ช่ างสี (เตรียมพืน< )
จํานวน 10
อายุ 22-35

09/04/2

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
0, บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ป. ขึน< ไป
สามารถเก็บขยะทําความสะอาดบริเวณทีบริษัทกําหนดได้
ทํางานเป็ นกะได้

บริษัท เจริญพัฒนาอาเขต จํากัด (อุบลสแคว์ )
B//// ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ อสังหาริ มทรัพย์
โทร. 045314779 , 065-3951639
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; เม.ย. $ - พ.ค. $

เต็ม
หมดเขต

- จบ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาทีเกียวข้ อง
- ขายผลิตภัณฑ์ หรือสิ นค้ าทีรับผิดชอบให้ ได้ ตาม
เป้าหมายทีกําหนด
- การเจรจาต่ อรองเพือการขายและมีทกั ษะในการ
เสนอขาย
- ใช้ โปรแกรม Microsoft office ได้ เป็ นอย่ างดี
- สวัสดิการ : ประกันสั งคม, ประกันชีวติ กล

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด
/ -B ม./1ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี .B111

ประเภทกิจการ F$; ปศุสตั ว์ครบวงจร
โทร. 045-285382,086-2651695
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; เม.ย. $ - พ.ค. $

เต็ม
หมดเขต

- จบ ม.. ขึน< ไป ขับรถยนต์ ได้ บุคลิกดี
รักงานบริการและงานขาย

บริษัท โตโยต้ าดีเยียม จํากัด
00 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี .B111

ประเภทกิจการ 0 จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า
โทร. 088-8111111 , 089-6363636
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; เม.ย. $ - พ.ค. $

เต็ม
หมดเขต

- ไม่ จํากัดการศึกษา สามารถเตรียมพืน< รถยนต์ ก่อนพ่นสี ได้ บริษัท โตโยต้ าดีเยียม จํากัด
00 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี .B111

ประเภทกิจการ 0 จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า
โทร. 088-8111111 , 089-6363636
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; เม.ย. $ - พ.ค. $

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/10 ม.P ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.1-B 1-

-P

http://www.doe.go.th/ubon

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

20

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน เมษายน
ที
76

ตําแหน่ ง
/. ./ ผู้ช่วยพยาบาล
จํานวน 1
อายุ 22-35

77

เพศ ช/ญ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชนร่ มเกล้ า อุบล จํากัด
// -//f ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ โรงพยาบาลเอกชน
โทร. F0- FF$0 - $ ต่อ <
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; เม.ย. $ - พ.ค. $

เต็ม
หมดเขต

เพศ หญิง

- จบ ม. ขึน< ไป รักความสะอาดและงานบริการ
- ทํางานเป็ นกะได้

บริษัท โรงพยาบาลเอกชนร่ มเกล้ า อุบล จํากัด
// -//f ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ โรงพยาบาลเอกชน
โทร. F0- FF$0 - $ ต่อ <
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; เม.ย. $ - พ.ค. $

เต็ม
หมดเขต

- สามารถทําบัญชี รายรับ-จ่ ายได้ บัญชีพนื< ฐาน ภาษีขาย
ภงด.. , ภงด. . มีประสบการณ์ ไม่ น้อยกว่ า ปี
- ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ ดี
- มีประกันสั งคม โอที
- เวลาทํางาน 1P.11-/f.11น. หยุดวันอาทิตย์

หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
/01/ ม.f ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี .B111

ประเภทกิจการ F$0< จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; เม.ย. $ - พ.ค. $

- วุฒิ ม.. ขึน< ไป ป.ตรี จบสาขา การตลาด
หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
- สามารถนําเสนอขายผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ การเกษตร
/01/ ม.f ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี .B111
แนะนําโปรโมชันให้ กบั ลูกค้ า
ออกบูทจัดกิจกรรมในพืน< ทีต่ างอําเภอในจังหวัดอุบลและใก
ล้ เคียงได้
- มีแบบฟอร์ ม ประกันสั งคม
- ทํางาน จ-ส เวลา 1P.11-/f.11 น.

ประเภทกิจการ F$0< จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; เม.ย. $ - พ.ค. $

;,$ บ

วุฒิ ม.
ค่าจ้าง

;,$ บ

.B.. 1 พนักงานบัญชี
จํานวน 2
อายุ 20-35

79

วุฒิ ม.
ค่าจ้าง

วุฒิ ปวช.+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง ;,$ บ/ด

B/0 1 พนักงานการตลาด
จํานวน 4
อายุ 20-50

09/04/2

ชือสถานประกอบการ

- จบ หลักสู ตรผู้ช่วยพยาบาล
- ทํางานเป็ นกะได้

/ //1 แม่ บ้าน
จํานวน 1
อายุ 25-40

78

เงือนไข/สวัสดิการ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

วุฒิ ม..+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง ;,$ บ/ด

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/10 ม.P ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.1-B 1-

-P

http://www.doe.go.th/ubon

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

21

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน เมษายน
ที
80

ตําแหน่ ง
/ //1 แม่ บ้าน
จํานวน 2
อายุ 30-50

81

/

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง 0 /ว

เพศ หญิง

0./..1 ผู้ช่วยช่ างยนต์
จํานวน 2
อายุ 30-50

83

วุฒิ ม..+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง < -<0 บ/ว

1 แม่ ครัว

จํานวน
อายุ 30-50

82

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ม..+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง <0 -F /ว

.//P 1 ช่ างเขียนแบบ
จํานวน 2
อายุ 22-35

09/04/2

วุฒิ ปวช+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
, - 0, บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ม.. ขึน< ไป รักความสะอาด
โดยมีหน้ าทีทําความสะอาด บริเวณออฟฟิ ศบริษัท
อุปกรณ์ การเกษตร สิ นค้ าของบริษัท ห้ องนํา< และโชว์ รูม
- ทํางาน จ-ส หยุดวันอาทิตย์

หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
/01/ ม.f ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี .B111

ประเภทกิจการ F$0< จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728,086-4609187
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; เม.ย. $ - พ.ค. $

- ไม่ จํากัดวุฒิการศึกษา
สามารถจัดเตรียมอาหารได้ ตรวตามเวลาและจัดเก็บอุปกร
ณ์ ให้ เป็ นระเบียบเรียบร้ อยได้

หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
/01/ ม.f ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี .B111

ประเภทกิจการ F$0< จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728,086-4609187
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; เม.ย. $ - พ.ค. $

- จบ ม.. ขึน< ไป ขับรถยนต์ /รถจักรยานยนต์ ได้ มใี บอนุญาต หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
- สามารถขับรถบรรทุกได้
/01/ ม.f ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี .B111
จัดส่ งสิ นค้ า(รถไถ)ตามใบส่ งสิ นค้ าและจัดการเอกสารได้ ท<งั
ในจังหวัดและจังหวัดใกล้ เคียง

ประเภทกิจการ F$0< จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728,086-4609187
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; เม.ย. $ - พ.ค. $

- จบ ปวช ขึน< ไป สามารถใช้ โปรแกรม Soliwork หรือ
Cad/cam หรือ Autocad หรือ Nx ได้
- มีประสบการณ์ ทาํ งานจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- เวลาทํางาน 1P.11-/f.11น.

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 083-5637674
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; เม.ย. $ - พ.ค. $

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด อาร์ เอส ที
เอเชียแปซิฟิค(รวมสิ นไทยการเกษตร)
/01// ม.f ตําบลแจระแม อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/10 ม.P ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.1-B 1-

-P

http://www.doe.go.th/ubon

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

22

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน เมษายน
ที
84

ตําแหน่ ง
f/.B.1 ช่ างแอร์
จํานวน 2
อายุ 22-40

85

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง 0 /ว

เพศ ชาย

f . 1 ช่ างกลึง ประสบการณ์
จํานวน 2
อายุ 20-40

87

วุฒิ ปวช.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง F /วัน

f . 1 ช่ างกลึง/มิลลิง ประสบการณ์
จํานวน 2
อายุ 22-40

86

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง 0 /ว

เพศ ชาย

P // 1 ช่ างมิลลิง ประสบการณ์
จํานวน 2
อายุ 22-40

09/04/2

วุฒิ ม..+
ค่าจ้าง 0 /ว

เพศ ชาย

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ปวช. ขึน< ไป สาขาทีเกียวข้ อง
- สามารถติดตั<ง ตรวจซ่ อม ทั<งแอร์ สํานักงาน แอร์ บ้านได้
- มีประสบการณ์ ทาํ งาน ปี
- เวลาทํางาน 1P.11-/f.11น. จ-ส

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด อาร์ เอส ที
เอเชียแปซิฟิค(รวมสิ นไทยการเกษตร)
/01// ม.f ตําบลแจระแม อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 083-5637674
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; เม.ย. $ - พ.ค. $

- ไม่ จํากัดวุฒิการศึกษา
- สามารถทํางานกลึง มิลลิง ทํางานตามแบบทีกําหนดได้
- มีประสบการณ์ ทาํ งาน ปี
- ทํางาน จ-ส เวลา 1P.11-/f.11น.

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด อาร์ เอส ที
เอเชียแปซิฟิค(รวมสิ นไทยการเกษตร)
/01// ม.f ตําบลแจระแม อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 083-5637674
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; เม.ย. $ - พ.ค. $

- สามารถกลึงเบ้ าลูกปื น กลึงเกลียว ตามแบบทีกําหนดได้
- มีประสบการณ์ ทาํ งาน ปี
- ทํางาน จ-ส เวลา 1P.11-/f.11น.

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด อาร์ เอส ที
เอเชียแปซิฟิค(รวมสิ นไทยการเกษตร)
/01// ม.f ตําบลแจระแม อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 083-5637674
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; เม.ย. $ - พ.ค. $

- จบ ม.. ขึน< ไป สามารถใช้ เครืองมิลลิง
ทํางานตามแบบทีกําหนดได้
- มีประสบการณ์ ทาํ งาน ปี
- ทํางาน จ-ส เวลา 1P.11-/f.11น.

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด อาร์ เอส ที
เอเชียแปซิฟิค(รวมสิ นไทยการเกษตร)
/01// ม.f ตําบลแจระแม อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 083-5637674
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; เม.ย. $ - พ.ค. $

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/10 ม.P ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.1-B 1-

-P

http://www.doe.go.th/ubon

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน เมษายน
ที
88

ตําแหน่ ง
f / .1 ช่ างเชือมประสบการณ์
จํานวน 2
อายุ 22-40

89

เพศ ชาย

วุฒิ ปวช.+
ค่าจ้าง F /ว

เพศ ชาย

f/B/01 ช่ างสี
จํานวน 2
อายุ 22-40

91

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง F /ว

f/.f/1 ช่ างไฟฟ้าประสบการณ์
จํานวน 2
อายุ 22-40

90

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง F /ว

เพศ ชาย

/. /1 โปรแกรมเมอร์
จํานวน 1
อายุ 25-35

09/04/2

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
%, บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- ไม่ จํากัดวุฒิการศึกษา
- สามารถใช้ ต้ ูเชือมไฟฟ้า คาร์ บอน อาร์ กอน เชือมเหล็กบาง
เหล็กหนา
- มีประสบการณ์ ทาํ งาน ปี
- ทํางาน จ-ส เวลา 1P.11-/f.11น.

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด อาร์ เอส ที
เอเชียแปซิฟิค(รวมสิ นไทยการเกษตร)
/01// ม.f ตําบลแจระแม อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 083-5637674
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; เม.ย. $ - พ.ค. $

- จบ ปวช. ขึน< ไปสาขาทีเกียวข้ อง
- สามารถอ่ านและเขียนแบบวงจรไฟฟ้าได้
มีประสบการณ์ ด้าน wiring ตู้คอลโทรล
- ประสบการณ์ ทาํ งาน ปี
- ทํางาน จ-ส เวลา 1P.11-/f.11น.

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด อาร์ เอส ที
เอเชียแปซิฟิค(รวมสิ นไทยการเกษตร)
/01// ม.f ตําบลแจระแม อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 083-5637674
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; เม.ย. $ - พ.ค. $

- ไม่ จํากัดวุฒิการศึกษา
- สามารถผสมสี พ่นสี ทั<งสี นํา< มันและสี พ่นรถไถ
รถแทรกเตอร์ ได้
- มีประสบการณืทาํ งาน ปี
- ทํางาน จ-ส เวลา 1P.11-/f.11น.

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด อาร์ เอส ที
เอเชียแปซิฟิค(รวมสิ นไทยการเกษตร)
/01// ม.f ตําบลแจระแม อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 083-5637674
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; เม.ย. $ - พ.ค. $

- จบ ป.ตรี สาขาทีเกียวข้ อง
สามารถเขียนโปรแกรมด้ วยภาษา JAVA ได้

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด อาร์ เอส ที
เอเชียแปซิฟิค(รวมสิ นไทยการเกษตร)
/01// ม.f ตําบลแจระแม อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 083-5637674
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; เม.ย. $ - พ.ค. $

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/10 ม.P ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.1-B 1-

-P
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน เมษายน
ที
92

ตําแหน่ ง

เงือนไข/สวัสดิการ

/. /1 โปรแกรมเมอร์
จํานวน 1
อายุ 25-35

09/04/2

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
%, บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ป.ตรี สาขาทีเกียวข้ อง มีประสบการณ์ ทาํ งาน ปี
สามารถเขียนโปรแกรมด้ วยภาษา C++ ได้

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด อาร์ เอส ที
เอเชียแปซิฟิค(รวมสิ นไทยการเกษตร)
/01// ม.f ตําบลแจระแม อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 083-5637674
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ; เม.ย. $ - พ.ค. $

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/10 ม.P ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.1-B 1-

-P

http://www.doe.go.th/ubon

Email : ubn@doe.go.th
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