หน ้าที 1

ตําแหน่ งานว่ าง วันนัดพบแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดีที 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. สมัครและสัมภาษณ์ งานกับนายจ้ างโดยตรง
ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศู นย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ลําดับ
ที

ชือสถานประกอบการ

1 บจก.อีซูซุตงั ปักอุบล
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี

2 บจก.เวอร์เท็กซ์ แอพพาเรล
ต.โนนผึง อ.วาริ นชําราบ
จ.อุบลราชธานี

ตําแหน่ งงาน

จํานวน เพศ อายุ การศึกษา
(อัตรา)
(ปี )

ค่ าจ้ าง
(บาท)

เงือนไขและสวัสดิการ

ทีปรึ กษาการขายรถเล็ก

30

ช./ญ. 20 - 35 ปวส. ขึนไป

ทีปรึ กษาการขายรถใหญ่

2

ช. 20 - 35 ปวส. ขึนไป

320/วัน 1. ปฏิบตั ิงานทีสาขาอุบลราชธานี
2. ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขีรถยนต์
3. ชุดพนักงาน, ประกันสังคม

พนักงานขับรถ

1

ช. 20 - 35 ม.3 - ม.6

320/วัน 1. ปฏิบตั ิงานทีสาขาวาริ นชําราบ
2. ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขีรถยนต์ (ถ้ามีใบอนุญาตขับขี ท.2 จะพิจารณาเป็ นพิเศษ)
3. ชุดพนักงาน, ประกันสังคม

พนักงานช่างรถใหญ่

1

ช. 20 - 35 ปวช. - ป.ตรี 11,400/ด. 1. จบปวช. - ป.ตรี สาขาช่างยนต์
2. มีความรู้ดา้ นเครื องยนต์, รับผิดชอบงานด้านการซ่อมเครื องยนต์ให้กบั ลูกค้าทีเข้ารับบริ การทีบริ ษทั
3. ปฏิบตั ิงานทีสาขาวาริ นชําราบ
4. ชุดพนักงานและประกันสังคม

พนง. IT Senior

1

ช./ญ. 27 +

ป.ตรี

320/วัน 1. ปฏิบตั ิงานทีสาขาวาริ นชําราบ, นํายืน, ตระการพืชผล, มุกดาหาร, อํานาจเจริ ญ, เลิงนกทา, ยโสธร
2. ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขีรถยนต์
3. ชุดพนักงาน, ประกันสังคม

18,000+/ด. 1. จบปริ ญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรื อสาขาทีเกียวข้อง
2. ดูแล ควบคุมระบบ IT ทังบริ ษทั
3. สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน

หน ้าที 2

ตําแหน่ งานว่ าง วันนัดพบแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดีที 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. สมัครและสัมภาษณ์ งานกับนายจ้ างโดยตรง
ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศู นย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ลําดับ
ที

ชือสถานประกอบการ
บจก.เวอร์เท็กซ์ แอพพาเรล
ต.โนนผึง อ.วาริ นชําราบ
จ.อุบลราชธานี

ตําแหน่ งงาน

จํานวน เพศ อายุ การศึกษา
(อัตรา)
(ปี )

ค่ าจ้ าง
(บาท)

เงือนไขและสวัสดิการ

จป. วิชาชีพ Senior

1

ช/ญ 30 +

ป.ตรี

18,000+/ด. 1. จบปริ ญญาตรี สาขาทีเกียวข้อง
2. ดูแลควบคุมในส่ วนสิ งแวดล้อม, ความปลอดภัยและระบบ ISO ต่างๆของบริ ษทั
3. สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน

เจ้าหน้าทีประจําห้อง Lab

1

ญ

25 +

ป.ตรี

12,000+/ด. 1. ตรวจสอบสิ นค้าผลิตภัณฑ์
2. สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน

หัวหน้าแผนกสรรหา ฯ

1

ช

30 +

ป.ตรี

16,000+/ด. 1. มีประสบการณ์ดา้ นงานสรรหาอย่างน้อย 2 ปี
2. สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน

ผจก. ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์

1

ช/ญ 30 +

ป.ตรี

20,000+/ด. 1. มีประสบการณ์ดา้ นงาน HP มาอย่างน้อย 2 ปี
2. สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน

เจ้าหน้าที CI

5

ช/ญ 25 +

ป.ตรี

13,000+/ด. 1. จบปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2. วางแผนพัฒนาระบบ
3. สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน

1

ช/ญ 20 +

ป.ตรี

10,000/ด. 1. จบปริ ญญาตรี สาขาการตลาด
2. มีประสบการณ์ในด้านการตลาด 2 ปี ขึนไป
3. ประกันสังคม,โบนัส

3 บริ ษทั ส.เขมราฐอินดัสตรี จํากัด เจ้าหน้าทีการตลาด
ต. ไร่ นอ้ ย อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี

หน ้าที 3

ตําแหน่ งานว่ าง วันนัดพบแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดีที 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. สมัครและสัมภาษณ์ งานกับนายจ้ างโดยตรง
ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศู นย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ลําดับ
ที

ชือสถานประกอบการ

ตําแหน่ งงาน

บริ ษทั ส.เขมราฐอินดัสตรี จํากัด เจ้าหน้าทีความปลอดภัยวิชาชีพ

จํานวน เพศ อายุ การศึกษา
(อัตรา)
(ปี )

ค่ าจ้ าง
(บาท)

เงือนไขและสวัสดิการ

6

ช/ญ 20 +

ป.ตรี

15,000/ด. 1. จบปริ ญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
2. มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ
3. ประกันสังคม,โบนัส

วิศวกรโยธา (จัดซือ จัดจ้าง)

1

ช/ญ

20+

ป.ตรี

15,000/ด. 1. จบปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
2. มีประสบการณ์ในการจัดซือ จัดจ้างในงานก่อสร้างเป็ นอย่างดี
3. ประกันสังคม,โบนัส

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

2

ช/ญ 20 +

ป.ตรี

15,000/ด. 1. จบปริ ญญาตรี สาขาบัญชี
2. มีประสบการณ์ในการเป็ นหัวหน้างานด้านบัญชี
3. ประกันสังคม,โบนัส

ผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีแผนกพัฒนาธุรกิจ

1

ช/ญ 20 +

ป.ตรี

10,000/ด. 1. จบปริ ญญาตรี สาขาการเงิน
2. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
3. ประกันสังคม, โบนัส

เจ้าหน้าทีพัฒนาธุรกิจ (กทม.)

2

ช/ญ 20 +

ป.ตรี

เจ้าหน้าทีพัฒนาธุรกิจ (อุบล)

1

ช/ญ 20 +

ป.ตรี

15,000/ด. 1. จบปริ ญญาตรี สาขาการเงิน
2. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
3. ประกันสังคม,โบนัส
15,000/ด. 1. จบปริ ญญาตรี สาขาการเงิน
2. มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ
3. ประกันสังคม, โบนัส

ต. ไร่ นอ้ ย อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี

หน ้าที 4

ตําแหน่ งานว่ าง วันนัดพบแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดีที 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. สมัครและสัมภาษณ์ งานกับนายจ้ างโดยตรง
ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศู นย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ลําดับ
ที

ชือสถานประกอบการ

ตําแหน่ งงาน

บริ ษทั ส.เขมราฐอินดัสตรี จํากัด ช่างซ่อมบํารุ ง

จํานวน เพศ อายุ การศึกษา
(อัตรา)
(ปี )
5

ช

ต. ไร่ นอ้ ย อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี

ค่ าจ้ าง
(บาท)

เงือนไขและสวัสดิการ

20 + ปวช. / ปวส. 9,600/ด. 1. จบปวช. - ปวส. สาขายานยนต์, เครื องกล
2. มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ
3. ประกันสังคม, โบนัส

พนักงานขาย

2

ช/ญ 20 +

หัวหน้า คสล.

1

ผูจ้ ดั การแผนกเครื องจักร

1

ช/ญ 20 +

ป.ตรี

15,000/ด. 1. จบปริ ญญาตรี สาขายานยนต์, เครื องกล
2. มีประสบการณ์ในการบริ หารเครื องจักรในงานก่อสร้าง
3. ประกันสังคม, โบนัส

เจ้าหน้าทีวางแผนเครื องจักร

1

ช/ญ 20 +

ป.ตรี

15,000/ด. 1. วางแผนในการจัดการเครื องจักร
2. ประกันสังคม, โบนัส

เจ้าหน้าที IT

3

ป.ตรี

10,000/ด. 1. จบปริ ญญาตรี สาขา IT, คอมพิวเตอร์
2. มีประสบการณ์ในการทํางานเรื อง GPS
3. ประกันสังคม, โบนัส

ช

ช

ป.ตรี

10,000/ด. 1. จบปริ ญญาตรี สาขาการขาย
2. มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ
3. ประกันสังคม, โบนัส

20 + ปวส. / ป.ตรี 12,000/ด. 1. จบปวส. สาขาโยธา, การก่อสร้าง และปริ ญญาตรี สาขาการก่อสร้าง
2. มีประสบการณ์ในการควบคุมงานการผลิต
3. ประกันสังคม, โบนัส

20 +

หน ้าที 5

ตําแหน่ งานว่ าง วันนัดพบแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดีที 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. สมัครและสัมภาษณ์ งานกับนายจ้ างโดยตรง
ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศู นย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ลําดับ
ที

ชือสถานประกอบการ

ตําแหน่ งงาน

บริ ษทั ส.เขมราฐอินดัสตรี จํากัด พนักงานขับรถพ่วง

จํานวน เพศ อายุ การศึกษา
(อัตรา)
(ปี )

ค่ าจ้ าง
(บาท)

เงือนไขและสวัสดิการ

10

ช

20 + ไม่จาํ กัดวุฒิ 12,000/ด. 1. ขับรถพ่วงได้ มีใบอนุญาตขับขีพ่วง
2. มีประสบการในการขับรถพ่วง
3. ประกันสังคม, โบนัส

เจ้าหน้าที IT ประจําออฟฟิ ศ

3

ช

20 +

พนักงานบัญชี/จัดซือ

2

ช/ญ 20 + ปวส.ขึนไป 10,000/ด. 1. ทํางานด้านบัญชี/ จัดซือ ทํางานทีสาขาเขมราฐ
2. ประกันสังคม,โบนัส

วิศวกรเครื องกล

3

ช/ญ 20 +

ป.ตรี

15,000/ด. 1. จบปริ ญญาตรี สาขาเครื องกล
2. มีประสบการณ์ จะพิจารณาพิเศษ
3. ประกันสังคม, โบนัส

วิศวกรโยธา

5

ช/ญ 20 +

ป.ตรี

15,000/ด. 1.จบปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
2. มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
3. ประกันสังคม, โบนัส

ต. ไร่ นอ้ ย อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี

ป.ตรี

10,000/ด. 1. จบปริ ญญาตรี สาขา IT, คอมพิวเตอร์
2. มีประสบการณ์ในการซ่อม, ติดตัง เกียวกับคอมพิวเตอร์
3. ประกันสังคม, โบนัส

หน ้าที 6

ตําแหน่ งานว่ าง วันนัดพบแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดีที 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. สมัครและสัมภาษณ์ งานกับนายจ้ างโดยตรง
ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศู นย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ลําดับ
ที

ชือสถานประกอบการ

ตําแหน่ งงาน

4 บจก.ทีทีซี มอเตอร์อุบลราชธานี เจ้าหน้าทีการตลาด
ต. ขามใหญ่ อ.เมือง
จ. อุบลราชธานี

ทีปรึ กษาการขาย

จํานวน เพศ อายุ การศึกษา
(อัตรา)
(ปี )

ค่ าจ้ าง
(บาท)

เงือนไขและสวัสดิการ

1

ช/ญ 25 - 35 ปวส. - ป.ตรี 15,000/ด. 1. จบปวส. - ป.ตรี สาขาการตลาด, คอมพิวเตอร์กราฟฟิ ก
2. จัดกิจกรรมการตลาด นําเสนอกิจกรรม ประสบการณ์ 2 ปี ขึนไป
3. ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี
4. สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน

2

ช/ญ 25 - 35 ไม่จาํ กัดวุฒิ 15,000+/ด. 1. มีประสบการณ์ดา้ นการขายรถยนต์อย่างน้อย 3 ปี
2. ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี
3. สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน

เจ้าหน้าทีจัดซือ

1

ช. 23-30 ปวส. - ป.ตรี 13,000/ด. 1.มีประสบการณ์ดา้ นการติดต่อประสานงาน การต่อรองจัดซือวัสดุอุปกรณ์
2. ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี
3. สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน

เจ้าหน้าทีซ่อมบํารุ งอาคาร

1

ช. 23 - 35 ม.6 -ป.ตรี

320/วัน 1. มีความสามารถด้านการซ่อมแซมเบืองต้นเกียวกับอาคารสถานที
2. ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี
3. สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน

หน ้าที 7

ตําแหน่ งานว่ าง วันนัดพบแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดีที 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. สมัครและสัมภาษณ์ งานกับนายจ้ างโดยตรง
ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศู นย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ลําดับ
ที

ชือสถานประกอบการ

ตําแหน่ งงาน

5 บริ ษทั บ้านทองคอนกรี ต จํากัด วิศวกรโยธา

จํานวน เพศ อายุ การศึกษา
(อัตรา)
(ปี )
1

ช.

25 +

ป.ตรี

ค่ าจ้ าง
(บาท)

เงือนไขและสวัสดิการ

25,000+/ด. 1. จบปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

ต. แจระแม อ. เมือง

2. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร, ขับรถยนต์ได้

จ. อุบลราชธานี

3. ประกันสังคม , ทีพัก, ยูนิฟอร์ม, โบนัส
เลขานุการผูบ้ ริ การ

1

ญ.

23 +

ป.ตรี

15,000+/ด. 1. จบปริ ญญาตรี /สาขาทีเกียวข้อง
2. ประกันสังคม , ทีพัก, ยูนิฟอร์ม, โบนัส

เจ้าหน้าทีความปลอดภัย (จป.)

1

ช./ญ. 25 +

ป.ตรี

17,000+/ด. 1. จบปริ ญญาตรี สาขาด้านสิ งแวดล้อม ชีววิทยาอนามัยและความปลอดภัย หรื อสาขาทีเกียงข้อง
2. มีใบรับรอง จป.วิชาชีพ ประสบการณ์ 1 ปี ขึนไป , ขับรถยนต์ได้
3. ประกันสังคม , ทีพัก, ยูนิฟอร์ม, โบนัส

เจ้าหน้าทีบัญชีและการเงิน

5

ช./ญ. 21 + ปวส. ขึนไป 10,000+/ด. 1. จบปวส. ขึนไป/สาขาการบัญชี
2. ประกันสังคม , ทีพัก, ยูนิฟอร์ม, โบนัส

เจ้าหน้าทีคอมพิวเตอร์

1

ช.

21 + ปวส. ขึนไป 10,000+/ด. 1. จบปวส.สาขาคอมพิวเตอร์ หรื อสาขาทีเกียวข้อง
2. ประกันสังคม , ทีพัก, ยูนิฟอร์ม, โบนัส

หัวหน้าจัดส่ ง

1

ช.

30 + ปวส. ขึนไป 12,000+/ด. 1. จบปวส.ขึนไป/สาขาช่างยนต์
2. มีใบขับขีประเภท 2 ขึนไป
3. ประกันสังคม , ทีพัก, ยูนิฟอร์ม, โบนัส

หน ้าที 8

ตําแหน่ งานว่ าง วันนัดพบแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดีที 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. สมัครและสัมภาษณ์ งานกับนายจ้ างโดยตรง
ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศู นย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ลําดับ
ที

ชือสถานประกอบการ

ตําแหน่ งงาน

บริ ษทั บ้านทองคอนกรี ต จํากัด เจ้าหน้าทีบริ การเทคนิค /
ต. แจระแม อ. เมือง

จํานวน เพศ อายุ การศึกษา
(อัตรา)
(ปี )
2

ช.

21 +

ปวส.

โฟร์แมน / QC

ค่ าจ้ าง
(บาท)

เงือนไขและสวัสดิการ

12,000+/ด. 1. จบปวส./สาขาทีเกียวข้อง
2. ประกันสังคม, ทีพัก, ยูนิฟอร์ม, โบนัส, ค่าคอมมิชชัน

จ. อุบลราชธานี
เจ้าหน้าทีธุรการ

2

ช./ญ. 21 + ปวส. ขึนไป 10,000+/ด. 1. จบปวส. ขึนไป/สาขาทีเกียวข้อง
2. ประกันสังคม , ทีพัก, ยูนิฟอร์ม, โบนัส

ผูแ้ ทนขาย

2

ช./ญ. 25 +

ป.ตรี

12,000+/ด. 1. จบปริ ญญาตรี สาขาการขาย/การตลาด
2. ประกันสังคม, ทีพัก, ยูนิฟอร์ม, โบนัส, ค่าคอมมิชชัน

พนักงานขับรถมิกซ์

3

ช.

20 + ไม่จาํ กัดวุฒิ 10,000+/ด. 1. มีใบขับขีประเภท 2 ขึนไป
2. ประกันสังคม , ทีพัก, ยูนิฟอร์ม, โบนัส

6 บริ ษทั ลีดเดอร์ กรุ๊ ป 2007 จํากัด ทีปรึ กษาการตลาด

10

ต.ขามใหญ่ อ.เมือง

ช./ญ. 23 - 35 ป.ตรี ขึนไป 18,000+/ด. 1. วางแผนด้านการตลาด, เคยผ่านการทํางานอืนๆมาก่อน
2. เงินเดือน, โบนัส, ประกันสังคม

จ.อุบลราชธานี
ทีปรึ กษาการบริ การ

10

ช./ญ. 23 - 35 ป.ตรี ขึนไป 15,000+/ด. 1. วางแผนและให้การบริ การ, เคยผ่านการทํางานมาก่อน
2. เงินเดือน, โบนัส, ประกันสังคม

ทีปรึ กษาการขาย

10

ช./ญ. 23 - 35 ป.ตรี ขึนไป 18,000+/ด. 1. นําเสนอขายผลิตภัณฑ์, เคยผ่านมาขายมาก่อน
2. เงินเดือน, ประกันสังคม, โบนัส, ค่าคอมมิชชัน

หน ้าที 9

ตําแหน่ งานว่ าง วันนัดพบแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดีที 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. สมัครและสัมภาษณ์ งานกับนายจ้ างโดยตรง
ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศู นย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ลําดับ
ที

ชือสถานประกอบการ

ตําแหน่ งงาน

บริ ษทั ลีดเดอร์ กรุ๊ ป 2007 จํากัด จนท. ประสานงานฝ่ ายขาย

จํานวน เพศ อายุ การศึกษา
(อัตรา)
(ปี )
10

ค่ าจ้ าง
(บาท)

เงือนไขและสวัสดิการ

ช./ญ. 23 - 35 ป.ตรี ขึนไป 18,000+/ด. 1. ประสานงานฝ่ ายขาย มีประสบการณ์ทาํ งานมาก่อน

ต.ขามใหญ่ อ.เมือง

2. เงินเดือน, ประกันสังคม, โบนัส, ค่าคอมมิชชัน

จ.อุบลราชธานี
จนท. ฝึ กอบรม & พัฒนา

10

ช./ญ. 23 - 35 ป.ตรี ขึนไป 15,000+/ด. 1.เรี ยนรู้ ฝึ กอบรมและพัฒนา มีประสบการณ์การทํางานมาบ้าง
2. เงินเดือน, ประกันสังคม, โบนัส, ค่าคอมมิชชัน

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ

5

ช./ญ. 23 - 35 ป.ตรี ขึนไป 15,000/ด. 1. ขอให้มีประสบการณ์ในการทํางานมาบ้าง
2. เงินเดือน, ประกันสังคม, โบนัส, ค่าคอมมิชชัน

ทีปรึ กษาการเงิน

15

ช./ญ. 23 - 35 ป.ตรี ขึนไป 18,000/ด. 1. มีประสบการณ์ในการทํางานอืนมาบ้าง
2. เงินเดือน, ประกันสังคม, โบนัส, ค่าคอมมิชชัน

7 บริ ษทั เมโทร พลาย จํากัด

เจ้าหน้าทีควบคุมเครื องจักร

20

ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย

ช.

19 + ปวช. - ปวส. 11,000 - 1. จบปวช. - ปวส. สาขาช่างยนต์,ช่างกล, ช่างเทคนิค
12,000/ด. 2. ประกันสังคม, หอพักรายเดือน/รายวัน, เงินช่วยเหลือกรณี มรณกรรม, กรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุ

จ.นนทบุรี

3. กองทุนสํารองเลียงชีพ, โอที, สิ ทธิลากิจ, ลาป่ วย, ลาพักร้อน
QC Shift Leader (หัวหน้ากะ)

3

ช./ญ. 23 + ปวส. - ป.ตรี 12,000 - 1. มีประสบการณ์ในการทํางานมาก่อนอย่างน้อย 2 ปี
14,000/ด. 2. ประกันสังคม, หอพักรายเดือน/รายวัน, เงินช่วยเหลือกรณี มรณกรรม, กรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุ
3. กองทุนสํารองเลียงชีพ, โอที, สิ ทธิลากิจ, ลาป่ วย, ลาพักร้อน

หน ้าที 10

ตําแหน่ งานว่ าง วันนัดพบแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดีที 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. สมัครและสัมภาษณ์ งานกับนายจ้ างโดยตรง
ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศู นย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ลําดับ
ที

ชือสถานประกอบการ
บริ ษทั เมโทร พลาย จํากัด

ตําแหน่ งงาน
หัวหน้าแผนก QC

จํานวน เพศ อายุ การศึกษา
(อัตรา)
(ปี )
1

ช./ญ. 25 +

ป.ตรี

ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย

ค่ าจ้ าง
(บาท)

เงือนไขและสวัสดิการ

14,000 - 1. มีประสบการณ์ในการทํางานมาก่อนอย่างน้อย 2 ปี
15,000/ด. 2. ประกันสังคม, หอพักรายเดือน/รายวัน, เงินช่วยเหลือกรณี มรณกรรม, กรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุ

จ.นนทบุรี

3. กองทุนสํารองเลียงชีพ, โอที, สิ ทธิลากิจ, ลาป่ วย, ลาพักร้อน

เจ้าหน้าทีจัดซือ

3

ญ.

28 +

ป.ตรี

15,000 - 1. มีประสบการณ์ในการทํางานมาก่อนอย่างน้อย 2 ปี
18,000/ด. 2. ประกันสังคม, หอพักรายเดือน/รายวัน, เงินช่วยเหลือกรณี มรณกรรม, กรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุ
3. กองทุนสํารองเลียงชีพ, โอที, สิ ทธิลากิจ, ลาป่ วย, ลาพักร้อน

ผจก. ฝ่ ายวิศวกรรมไฟฟ้ า

1

ช.

40 +

ป.ตรี

40,000+/ด. 1. มีประสบการณ์ในการทํางานมาก่อนอย่างน้อย 2 ปี
2. ประกันสังคม, หอพักรายเดือน/รายวัน, เงินช่วยเหลือกรณี มรณกรรม, กรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุ
3. กองทุนสํารองเลียงชีพ, โอที, สิ ทธิลากิจ, ลาป่ วย, ลาพักร้อน

พนักงาน QC

10

ช./ญ. 18 +

ม.3 - ม.6

325 + OT 1. ประกันสังคม, หอพักรายเดือน/รายวัน, เงินช่วยเหลือกรณี มรณกรรม, กรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุ
2. กองทุนสํารองเลียงชีพ, โอที, สิ ทธิลากิจ, ลาป่ วย, ลาพักร้อน

พนักงานฝ่ ายผลิต

50

ช./ญ. 18 + ไม่จาํ กัดวุฒิ 325 + OT 1. ประกันสังคม, หอพักรายเดือน/รายวัน, เงินช่วยเหลือกรณี มรณกรรม, กรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุ
2. กองทุนสํารองเลียงชีพ, โอที, สิ ทธิลากิจ, ลาป่ วย, ลาพักร้อน

หน ้าที 11

ตําแหน่ งานว่ าง วันนัดพบแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดีที 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. สมัครและสัมภาษณ์ งานกับนายจ้ างโดยตรง
ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศู นย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ลําดับ
ที

ชือสถานประกอบการ

8 บริ ษทั โตโยต้า ดีลกั ซ์ จํากัด

ตําแหน่ งงาน
ทีปรึ กษาการขาย

จํานวน เพศ อายุ การศึกษา
(อัตรา)
(ปี )
5

ช./ญ. 22 - 30 ปวช. -ป.ตรี

ต. แสนสุ ข อ.วาริ นชําราบ

ค่ าจ้ าง
(บาท)

เงือนไขและสวัสดิการ

15,000 - 1. มีความรู้ความสามารถหรื อประสบการณ์ มีความตังใจ ขยัน อดทน รักงานบริ การ
50,000/ด. 2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พืนฐานได้เป็ นอย่างดี, ขับขีรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขีรถยนต์

อ. อุบลราชธานี

3. ทํางานวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 07.30 - 17.00 น.
4. เบียขยัน, ค่าคอมมิชชัน, อาหารกลางวันฟรี , ชุดฟอร์ม(ตามเงือนไข), กองทุนเสริ มบุคลิกภาพ
5. อบรมสัมนา, เงินรางวัลสําหรับพนักงานดีเด่น, ท่องเทียวต่างประเทศ, เงินช่วยเหลือต่างๆ (***ทุกตําแหน่ง
6. การปรับค่าจ้างประจําปี (ตามนโยบาย), เงินรางวัลอายุงาน, กิจกรรมงานปี ใหม่ (***ทุกตําแหน่ง)
7. ห้องพยาบาลและยาสามัญประจําบ้าน (***ทุกตําแหน่ง)
เจ้าหน้าทีต้อนรับส่ วนหน้า

2

ช./ญ. 22 -30 ปวช. - ป.ตรี

320/วัน 1. จบ ปวช. - ป.ตรี สาขาการบัญชี
2. บุคลิกภาพดี ยิมแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริ การ
3. ขับขีรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขีรถยนต์
4. ทํางานวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 06.00 - 18.00 น.
5. เบียขยัน, ค่าคอมมิชชัน, อาหารกลางวันฟรี , ชุดฟอร์ม(ตามเงือนไข), กองทุนเสริ มบุคลิกภาพ

ช่างเทคนิค

2

ช. 22 - 30 ปวช. - ป.ตรี

9,000 -. 1. จบ ปวช. - ปริ ญญาตรี สาขาช่างยนต์ หรื อสาขาทีเกียวข้อง
15,000/ด. 2. มีความรู้ความสามารถหรื อประสบการณ์ มีความตังใจ ขยัน อดทน รักงานบริ การ
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พืนฐานได้เป็ นอย่างดี
4. ขับขีรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขีรถยนต์ ,ทํางานวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
5. เบียขยัน, ค่าคอมมิชชัน, อาหารกลางวันฟรี , ชุดฟอร์ม(ตามเงือนไข), กองทุนเสริ มบุคลิกภาพ

ช่างเตรี ยมพืน

2

ช. 20 - 40 ปวช. - ป.ตรี

320/วัน

1. จบ ปวช. - ปริ ญญาตรี สาขาช่างยนต์ ,ขับขีรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขีรถยนต์,สามารถใช้คอมพิวเตอร์พืนฐานได้เป็ นอย่างดี
2. มีความรู้ความสามารถหรื อประสบการณ์ มีความตังใจ ขยัน อดทน รักงานบริ การ ,ทํางานวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
3. เบียขยัน, ค่าคอมมิชชัน, อาหารกลางวันฟรี , ชุดฟอร์ม(ตามเงือนไข), กองทุนเสริ มบุคลิกภาพ

หน ้าที 12

ตําแหน่ งานว่ าง วันนัดพบแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดีที 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. สมัครและสัมภาษณ์ งานกับนายจ้ างโดยตรง
ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศู นย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ลําดับ
ที

ชือสถานประกอบการ
บริ ษทั โตโยต้า ดีลกั ซ์ จํากัด

ตําแหน่ งงาน
ช่างขัดสี

จํานวน เพศ อายุ การศึกษา
(อัตรา)
(ปี )
1

ช. 20 - 40 ปวช. ปวส.

ต. แสนสุ ข อ.วาริ นชําราบ

ป.ตรี

อ. อุบลราชธานี

ค่ าจ้ าง
(บาท)

เงือนไขและสวัสดิการ

9,000 -. 1. จบ ปวช. - ปริ ญญาตรี สาขาช่างยนต์
15,000/ด. 2. มีความรู้ความสามารถหรื อประสบการณ์ มีความตังใจ ขยัน อดทน รักงานบริ การ
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พืนฐานได้เป็ นอย่างดี
4. ขับขีรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขีรถยนต์
5. ทํางานวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
6. เบียขยัน, ค่าคอมมิชชัน, อาหารกลางวันฟรี , ชุดฟอร์ม(ตามเงือนไข), กองทุนเสริ มบุคลิกภาพ

เจ้าหน้าทีอะไหล่

2

ช. 22 -35 ปวช. - ป.ตรี

9,000 -. 1. จบ ปวช. - ปริ ญญาตรี สาขาช่างยนต์ ,สามารถใช้คอมพิวเตอร์พืนฐานได้เป็ นอย่างดี
15,000/ด. 2. มีความรู้ความสามารถหรื อประสบการณ์ มีความตังใจ ขยัน อดทน รักงานบริ การ
3. ขับขีรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขีรถยนต์ ,ทํางานวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
4. เบียขยัน, ค่าคอมมิชชัน, อาหารกลางวันฟรี , ชุดฟอร์ม(ตามเงือนไข), กองทุนเสริ มบุคลิกภาพ

ธุรการขาย

1

ญ. 22 - 30

ปวส.

320/วัน 1. มีความรู้ความสามารถหรื อประสบการณ์ มีความตังใจ ขยัน อดทน รักงานบริ การ
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พืนฐานได้เป็ นอย่างดี ,ขับขีรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขีรถยนต์
3. ทํางานวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
4. เบียขยัน, ค่าคอมมิชชัน, อาหารกลางวันฟรี , ชุดฟอร์ม(ตามเงือนไข), กองทุนเสริ มบุคลิกภาพ

ผูบ้ ริ หาร (SA) ศูยน์บริ การ

1

ช./ญ. 22 - 30 ปวช. - ป.ตรี

9,000 -. 1. จบ ปวช. - ปริ ญญาตรี สาขาช่างยนต์ หรื อสาขาทีเกียวข้อง
15,000/ด. 2. มีความรู้ความสามารถหรื อประสบการณ์ มีความตังใจ ขยัน อดทน รักงานบริ การ
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พืนฐานได้เป็ นอย่างดี
4. ขับขีรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขีรถยนต์
5. ทํางานวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
6. เบียขยัน, ค่าคอมมิชชัน, อาหารกลางวันฟรี , ชุดฟอร์ม(ตามเงือนไข), กองทุนเสริ มบุคลิกภาพ

หน ้าที 13

ตําแหน่ งานว่ าง วันนัดพบแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดีที 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. สมัครและสัมภาษณ์ งานกับนายจ้ างโดยตรง
ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศู นย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ลําดับ
ที

ชือสถานประกอบการ

ตําแหน่ งงาน

บริ ษทั โตโยต้า ดีลกั ซ์ จํากัด

เจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย

ต. แสนสุ ข อ.วาริ นชําราบ

(กลางคืน)

จํานวน เพศ อายุ การศึกษา
(อัตรา)
(ปี )
3

ช. 22 - 40 ป.6 ขึนไป

ค่ าจ้ าง
(บาท)

เงือนไขและสวัสดิการ

320/วัน 1. มีประสบการณ์การทํางานอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
2. บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความตังใจ ขยัน ซือสัตย์ อดทน รักงานบริ การ

อ. อุบลราชธานี

3. ขับขีรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขีรถยนต์
4. ทํางานวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 18.00 - 06.00 น.
5. เบียขยัน, ค่าคอมมิชชัน, อาหารกลางวันฟรี , ชุดฟอร์ม(ตามเงือนไข), กองทุนเสริ มบุคลิกภาพ
หัวหน้าฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

1

ญ. 30 -40

ป.ตรี

15,000 +/ด. 1. มีประสบการณ์การทํางานอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
2. บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความตังใจ ขยัน ซือสัตย์ อดทน รักงานบริ การ
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พืนฐานได้เป็ นอย่างดี
4. ขับขีรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขีรถยนต์
5. ทํางานวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
6. เบียขยัน, ค่าคอมมิชชัน, อาหารกลางวันฟรี , ชุดฟอร์ม(ตามเงือนไข), กองทุนเสริ มบุคลิกภาพ

9 บริ ษทั ก้าวหน้าไก่สด จํากัด

หัวหน้าฝ่ ายผลิต

5

ช./ญ. ไม่จาํ กัด

ป.ตรี

13,000/ด. 1. ควบคุมการผลิตและการทํางานของพนักงาน

ต. โนนโหนน อ. วาริ นชําราบ

2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

จ. อุบลราชธานี

3. ทํางานทีโรงงาน อําเภอวาริ นชําราบ
4. บริ ษทั ฯมีสวัสดิการทีพักฟรี , มีโอที, ปรับเงินเดือน, โบนัสทุกปี
จป.วิชาชีพ

1

ช./ญ. ไม่จาํ กัด

ป.ตรี

13,000/ด. 1. จบปริ ญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรื อมีใบรับรอง
2. ทํางานเกียวกับด้านของปลอดภัย, สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี
3. เงินเดือน 13,000 บาท ผ่านงานปรับเพิ ม 1,500 บาท
4. ทํางานทีโรงงาน อําเภอวาริ นชําราบ
5. บริ ษทั ฯมีสวัสดิการทีพักฟรี , มีโอที, ปรับเงินเดือน, โบนัสทุกปี

หน ้าที 14

ตําแหน่ งานว่ าง วันนัดพบแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดีที 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. สมัครและสัมภาษณ์ งานกับนายจ้ างโดยตรง
ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศู นย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ลําดับ
ที

ชือสถานประกอบการ
บริ ษทั ก้าวหน้าไก่สด จํากัด

ตําแหน่ งงาน
สัตวบาล

จํานวน เพศ อายุ การศึกษา
(อัตรา)
(ปี )
2

ช./ญ. ไม่จาํ กัด

ป.ตรี

ค่ าจ้ าง
(บาท)

เงือนไขและสวัสดิการ

12,500/ด 1. จบปริ ญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์

ต. โนนโหนน อ. วาริ นชําราบ

2. ดูแลลูกเล้าและตรวจไก่ตามฟาร์ม

จ. อุบลราชธานี

3. มีรถยนต์(ส่ วนตัว)เพือใช้ในการเดินทาง(บริ ษทั มีสวัสดิการนํามันและค่าเสื อม)
4. ปรับเงินเดือน + โบนัสทุกปี
พนักงานขายต่างประเทศ

1

ช./ญ. ไม่จาํ กัด

ป.ตรี

12,500/ด. 1. จบปริ ญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ
2. ดูแลและบริ การลูกค้าทีมาเยียมโรงงาน, พิมพ์เอกสาร ซือ ขาย และจดหมายเป็ นภาษาอังกฤษ
3. เงินเดือน 13,000 บาท ผ่านงานปรับเพิ ม 1,500 บาท
4. ทํางานทีโรงงาน อําเภอวาริ นชําราบ
5. บริ ษทั ฯมีสวัสดิการทีพักฟรี , มีโอที, ปรับเงินเดือน, โบนัสทุกปี
6. ขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

เจ้าหน้าทีห้อง Lab

1

ช./ญ. ไม่จาํ กัด

ป.ตรี

12,500/ด. 1. จบปริ ญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา หรื อชีววิทยา
2. ตรวจวิเคราะห์เชือในห้องปฏิบตั ิการ และจัดเอกสารรับรอง
3. สามารถใช้ความพิวเตอร์ได้ดี
4. ทํางานทีโรงงาน อําเภอวาริ นชําราบ
5. บริ ษทั ฯมีสวัสดิการทีพักฟรี , มีโอที, ปรับเงินเดือน, โบนัสทุกปี

หัวหน้างาน QC

1

ช./ญ. ไม่จาํ กัด

ป.ตรี

13,000/ด. 1. จบปริ ญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
2. ตรวจสอบคุณภาพสิ นค้า, สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
4. ทํางานทีโรงงาน อําเภอวาริ นชําราบ
5. บริ ษทั ฯมีสวัสดิการทีพักฟรี , มีโอที, ปรับเงินเดือน, โบนัสทุกปี

หน ้าที 15

ตําแหน่ งานว่ าง วันนัดพบแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดีที 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. สมัครและสัมภาษณ์ งานกับนายจ้ างโดยตรง
ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศู นย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ลําดับ
ที

ชือสถานประกอบการ

10 บริ ษทั โฮมฮับ จํากัด
ต. แจระแม อ.เมือง
อ. อุบลราชธานี

ตําแหน่ งงาน

จํานวน เพศ อายุ การศึกษา
(อัตรา)
(ปี )

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
(ประจําสํานักงานใหญ่-อุบลฯ)

1

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายส่ งออก
(ประจําสํานักงานใหญ่-อุบลฯ)

1

พนักงานขายช่วง/โครงการ
(วัสดุโครงสร้าง)
(ประจําสาขาอุบลฯ/ขอนแก่น/
อุดรธานี)

3

ค่ าจ้ าง
(บาท)

เงือนไขและสวัสดิการ

ช./ญ. 30 + ป.ตรี ขึนไป 50,000+/ด. 1. จบปริ ญญาตรี ขึนไป สาขาการบัญชี - การเงิน
2. การบริ หารจัดงาน แนะนํา พัฒนาด้านระบบบัญชีการเงิน บัญชีตน้ ทุน และกฎหมายภาษีอากร
3. นําเสนอเพืออนุมตั ิงบประมาณประจําปี รวมถึงมาตรฐานต้นทุน
4. ติดตาม ควบคุม และบริ หารการใช้จ่ายของบริ ษทั ให้สอดคล้องกับงบประมาณประจําปี
5. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ทีดี ให้ความรู้ทีมงานและสามารถเดินทางไปทํางานนอกสถานทีได้
6. มีประสบการณ์งานด้านบัญชีไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี และอยูใ่ นระดับตําแหน่งบริ หารจดการไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
(กรณี ผา่ นการร่ วมงานบริ ษทั ฯ ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาเป็ นพิเศษ)
ช./ญ. 30 + ป.ตรี ขึนไป 40,000+/ด. 1. จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ทุกสาขา)
2. มีทกั ษะในการประสานงาน การสื อสาร การนําเสนอเป็ นอย่างดี มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ทีดี
3. สามารถไปทํางานต่างจังหวัด และเดินทางระหว่างประเทศได้ ขับขีรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี
4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในสายงานการขายวัสดุโครงสร้าง
(กรณี ผา่ นงานขายส่ งออกจะพิจารณาเป็ นพิเศษ)
ช./ญ. 25 + ป.ตรี หรื อ 11,000+/ด. 1. จบปริ ญญาตรี /สาขาทีเกียวข้อง
เทียบเท่า
2. เข้าใจและยอมรับหลักการการปฏิบตั ิทาํ งานเป็ นทีม มีทกั ษะในการประสานงาน การสื อสาร
และการนําเสนองานทีดี
3. สามารถปฏิบตั ิงานภายใต้ความกดดันได้และมนุษย์สัมพันธ์ทีดี
4. มีประสบการณ์งานขาย (หากมีประสบการณ์ขายวัสดุก่อสร้างลุปกนณ์ตกแต่งก่อสร้างบ้าน
จะพิจารณาเป็ นพิเศษ)
5. ขับรถยนต์ได้ มีใบขับอนุญาตขับขีรถยนต์
6. สามารถปฏิบตั ิงานประจําสาขาอุบลราชธานี/ขอนแก่น/อุดรธานี
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ตําแหน่ งานว่ าง วันนัดพบแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดีที 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. สมัครและสัมภาษณ์ งานกับนายจ้ างโดยตรง
ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศู นย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ลําดับ
ที

ชือสถานประกอบการ
บริ ษทั โฮมฮับ จํากัด
ต. แจระแม อ.เมือง
อ. อุบลราชธานี

ตําแหน่ งงาน

จํานวน เพศ อายุ การศึกษา
(อัตรา)
(ปี )

ค่ าจ้ าง
(บาท)

เงือนไขและสวัสดิการ

พนักงานขายส่ งออก
(ประจําสํานักงานใหญ่-อุบลฯ)

1

ช./ญ. 20 +

ป.ตรี

12,000+/ด. 1. จบปริ ญญาตรี /สาขาทีเกียวข้อง
2. มีความรู้ดา้ นวัสดุก่อสร้าง รักงานขาย มนุยษ์สัมพันธ์ทีดีและสามารถทํางานเป็ นทีมได้
3. สามารถรักษาความลับของบริ ษทั ฯ และปฏิบตั ิงานภายใต้ภาวะกดดันได้
4. ขับรถยนต์ได้และสามารถไปปฏิบตั ิงานต่างจังหวัดได้
5. หากมีประสบการณ์ดา้ นงานขายวัสดุก่อสร้าง จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

เจ้าหน้าที Schematic - Planogram
(ประจําสํานักงานใหญ่-อุบลฯ)

1

ช./ญ. 25 +

ป.ตรี

12,000/ด. 1. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, 3ds max etc.
2. มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ สามารถปฏิบตั ิงานต่างจังหวัดได้
3. มีทกั ษะในการประสานงาน การสื อสาร การนําเสนอเป็ นอย่างดี
4. สามารถชับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี
5. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในงานออกแบบ กรบริ หารการจัดเรี ยงสิ นค้า / งาน Planogram

พนักงานขาน / พนักงาน PC

5

ช./ญ. 20 +

ม.6/ปวช. +

หัวหน้าแผนกจัดส่ ง

1

ช.

25 +

ป.ตรี

320/วัน 1. สามารถปฏิบตั ิงานประจําสาขาอุบลราชธานี/ขอนแก่น/อุดรธานี
2. สามารถทํางานเป็ นกะได้, รักงานขายและงานบริ การ
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ทีดี มีความรับผิดชอบ
4. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
15,000/ด. 1. จบการศึกษาปริ ญญาตรี ทุกสาขา
2. มีทกั ษะการวางแผน มอบหมายงานและการติดตาม
3. มีความรู้ในระบบงานขนส่ ง Logistic และทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสิ นใจ
4. มีประสบการณ์ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ในระดับหัวหน้าแผนกตามสายงาน
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ตําแหน่ งานว่ าง วันนัดพบแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดีที 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. สมัครและสัมภาษณ์ งานกับนายจ้ างโดยตรง
ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศู นย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ลําดับ
ที

ชือสถานประกอบการ
บริ ษทั โฮมฮับ จํากัด
ต. แจระแม อ.เมือง
อ. อุบลราชธานี

ตําแหน่ งงาน

จํานวน เพศ อายุ การศึกษา
(อัตรา)
(ปี )

ธุรการจัดส่ ง

1

11 บริ ษทั กิจเจริ ญไทยอุบล จํากัด พนักงานขาย
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี
ช่างบริ การ

6

4

กิจกรรมส่ งเสริ มการขาย

3

เจ้าหน้าทีธุรการ

2

เจ้าหน้าทีอะไหล่

3

ช.

22 +

ม.6/ปวช. +

ค่ าจ้ าง
(บาท)

เงือนไขและสวัสดิการ

320/วัน 1. สุ ขภาพแข็งแรง
2. มีความรู้พืนฐานด้านการขนส่ ง Logistic และสามารถถใช้ MS Office ได้
3. สามารถทํางานเป็ นกะและทํางานล่วงเวลาได้
4. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

ช./ญ. 20 - 35 ปวช. ขึนไป 9,600/ด. 1. แนะนําผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์/คียข์ อ้ มูล
2. ประกันสังคม
ช. 18 - 35 ปวช. ขึนไป 9,600/ด. 1. จบ ปวช. ขึนไป สาขาช่างยนต์
2. ซ่อมบํารุ งรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า
3. ประกันสังคม
ช./ญ. 20 - 35 ปวช. ขึนไป 9,600/ด. 1. ออกจัดกิจกรรมต่างพืนที
2. ประกันสังคม
ญ. 20 - 35 ปวช. ขึนไป 9,600/ด. 1. ดูแลเอกสารต่างๆภายในบริ ษทั
สาขาบัญชี
2. ประกันสังคม
ช./ญ. 20 - 35 ปวช. ขึนไป 9,600/ด. 1. จัดเรี ยงอะไหล่/จัดส่ งอะไหล่ตามสาขา
2. ประกันสังคม

หน ้าที 18

ตําแหน่ งานว่ าง วันนัดพบแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดีที 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. สมัครและสัมภาษณ์ งานกับนายจ้ างโดยตรง
ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศู นย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ลําดับ
ที

ชือสถานประกอบการ

12 บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี

ตําแหน่ งงาน

จํานวน เพศ อายุ การศึกษา
(อัตรา)
(ปี )

ผูจ้ ดั การฝ่ ายลูกค้า

1

ผูจ้ ดั การคลังสิ นค้า

1

ค่ าจ้ าง
(บาท)

เงือนไขและสวัสดิการ

ญ. 30 - 35 ปวส. - ป.ตรี 25,000/ด. 1. บริ หารการบริ การลูกค้า/บริ หารหลังการขาย, วางแผนและพัฒนาระบบบริ การลูกค้า
2. กําหนดนโยบายและทิศทางการให้บริ การและสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าของบริ ษทั ฯ
3. วางแผนการให้บริ การในการซ่อมและให้ขอ้ มูลแก่ลูกค้าเกียวกับผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ
4. ควบคุมและดูแลปฏิบตั ิงานการซ่อม และดูแลลูกค้าให้เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั ฯ
5. ประสานงานในการแก้ไขเรื องผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้าเพือให้เกิดความพึงพอใจสู งสุ ด
6. มีทกั ษะการสื อสารเป็ นอย่างดี, รักงานบริ การ, งานขาย, มีทกั ษะในการบริ หารทีมได้
7. ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับมีประสบการณ์ดา้ นการบริ การอย่างน้อย 3-5 ปี
8. ประกันสังคม, ทุนการศึกษาบุตร, ของขวัญวันเกิด, INCENTIVE
9. เบียขยันรายเดือน 200-400 บาท และรายปี 400-1,500 บาท, โบนัสประจําปี , ปรับเงินเดือนประจําปี
10. เงินช่วยเหลือกรณี เจ็บป่ วย คลอดบุตร งานสมรส ฯลฯ , ซือสิ นค้าราคาพนักงาน ผ่อนเป็ นงวดๆ
11. งานแข่งขันกีฬาสี ภายในเครื อ/งานจัดเลียง/โบนัสประจําปี /ปรับเงินประจําปี
ช./ญ. 30 - 35 ปวส. - ป.ตรี 25,000/ด. 1. ควบคุมและวางแผนการตรวจรับสิ นค้าเข้า-ออก พร้อมดําเนินการจัดเรี ยงสิ นค้าในคลัง
2. ควบคุมและวางแผนการรักษาความสะอาดและตรวจสอบควาบเรี ยบร้อยของคลังสิ นค้า
3. ควบคุมและวางแผนการตรวจสอบความเสี ยหายของสิ นค้า ถ้าเจอสิ นค้าเสี ยหายดําเนินการแจ้งเคลม
4. ควบคุมและวางแผนการสุ่ มตรวจสอบสิ นค้ามานับยอด เพือปรับสต๊อกให้ตรงกับยอดทีมีอยูใ่ นระบบ
5. ควบคุมและวางแผนการจัดการงานคลังสิ นค้าและจัดส่ งให้มีประสิ ทธิภาพ
6. มีประสบการณ์ดา้ นวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้าน มีประสบการณ์ดา้ นการจัดการคลังสิ นค้า 5-10 ปี
7. มีความเป็ นผูน้ าํ มีความรับผิดชอบสู ง ขยัน สู้งาน มีความกระตือรื อร้น ตรงต่อเวลา
8. ประกันสังคม, ทุนการศึกษาบุตร, ของขวัญวันเกิด, INCENTIVE
9. เบียขยันรายเดือน 200-400 บาท และรายปี 400-1,500 บาท, โบนัสประจําปี , ปรับเงินเดือนประจําปี
10. เงินช่วยเหลือกรณี เจ็บป่ วย คลอดบุตร งานสมรส ฯลฯ , ซือสิ นค้าราคาพนักงาน ผ่อนเป็ นงวดๆ
11. งานแข่งขันกีฬาสี ภายในเครื อ/งานจัดเลียง/โบนัสประจําปี /ปรับเงินประจําปี
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ตําแหน่ งานว่ าง วันนัดพบแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดีที 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. สมัครและสัมภาษณ์ งานกับนายจ้ างโดยตรง
ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศู นย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ลําดับ
ที

ชือสถานประกอบการ

ตําแหน่ งงาน

จํานวน เพศ อายุ การศึกษา
(อัตรา)
(ปี )

ค่ าจ้ าง
(บาท)

เงือนไขและสวัสดิการ

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี

เจ้าหน้าทีบัญชี - การเงิน

2

ช. 23 - 35 ปวส. - ป.ตรี 12,000/ด. 1. บันทึกบัญชีเจ้าหนีและออกเอกสารใบเพิ มหนีและใบลดหนี
2. เปิ ดหน้าบัญชีการค้าในระบบ และดูแลงบการเงินเพือยืนส่ งสรรพกร
3. จัดทํารายงานข้อมูลบัญเกียว่ กับภาษีต่างๆ
4. ซือสัตย์ มีความรับผิดชอบ, มีประสบการณ์ดา้ นการทําบัญชี 3 ปี ขึนไป
5. ประกันสังคม, ทุนการศึกษาบุตร, ของขวัญวันเกิด, INCENTIVE
6. เบียขยันรายเดือน 200-400 บาท และรายปี 400-1,500 บาท, โบนัสประจําปี , ปรับเงินเดือนประจําปี
7. เงินช่วยเหลือกรณี เจ็บป่ วย คลอดบุตร งานสมรส ฯลฯ , ซือสิ นค้าราคาพนักงาน ผ่อนเป็ นงวดๆ
8. งานแข่งขันกีฬาสี ภายในเครื อ/งานจัดเลียง/โบนัสประจําปี /ปรับเงินประจําปี

ช่างซ่อมบํารุ ง

1

ช. 30 - 40 ปวส. - ป.ตรี 12,000/ด. 1. ทํางานเกียวกับซ่อมบํารุ งไฟฟ้ าภายในบริ ษทั และงานซ่อมบํารุ งอืนๆ ทีได้รับมอบหมาย
2. ทํางานเกียวกับการซ่อมได้ทุกรู ปแบบ, มีความรู้เรื องแอร์ซิลเลอร์และแอร์บา้ น
3. ระบบเครนคาน ปันจัน โฟคลิฟท์ งานซ่อมสร้าง ตรวจสอบและบํารุ งรักษาและงานซ่อมอืนๆ
4. ทํางานเป็ นกะได้ ตรงต่อเวลา ซือสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีความรู้เกียวกับการซ่อมเครนและโฟคลิฟท์
5. ประกันสังคม, ทุนการศึกษาบุตร, ของขวัญวันเกิด, INCENTIVE
6. เบียขยันรายเดือน 200-400 บาท และรายปี 400-1,500 บาท, โบนัสประจําปี , ปรับเงินเดือนประจําปี
7. เงินช่วยเหลือกรณี เจ็บป่ วย คลอดบุตร งานสมรส ฯลฯ , ซือสิ นค้าราคาพนักงาน ผ่อนเป็ นงวดๆ
8. งานแข่งขันกีฬาสี ภายในเครื อ/งานจัดเลียง/โบนัสประจําปี /ปรับเงินประจําปี

หน ้าที 20

ตําแหน่ งานว่ าง วันนัดพบแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดีที 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. สมัครและสัมภาษณ์ งานกับนายจ้ างโดยตรง
ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศู นย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ลําดับ
ที

ชือสถานประกอบการ
บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี

ตําแหน่ งงาน

จํานวน เพศ อายุ การศึกษา
(อัตรา)
(ปี )

เจ้าหน้าทีจัดซือ

3

พนักงานคลังสิ นค้า

5

ค่ าจ้ าง
(บาท)

เงือนไขและสวัสดิการ

ญ. 25 - 35 ปวส. - ป.ตรี 25,000 - 1. ประสานงานกับ Supplier เพือตรวจสอบราคาและสั งซือสิ นค้าเพือนํามาจัดจําหน่ายทีร้าน
30,000/ด. 2. ออกเอกสารใบสั งซือผ่านระบบ รวมทังทําหน้าทีตังหนีสิ นค้าทีซือเข้ามา
3. ประสานงานรับสิ นค้าจาก Supplier เข้าร้าน, ดําเนินการเคลมสิ นค้า
4. ประสานงานร่ วมกับฝ่ ายอืนๆ เช่น ช่วยเหลืองานฝ่ ายขาย, ผลักดันสิ นค้าและจัดโปรโมชัน
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีทกั ษะในการติดต่อสื อสารเป็ นอย่างดี
6. มีความรับผิดชอบสู ง ขยัน สู้งาน มีความกระตือรื อร้น ตรงต่อเวลา
7. หากมีประสบการณ์ดา้ นงานจัดซือวัสดุก่อสร้าง จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
8. ประกันสังคม, ทุนการศึกษาบุตร, ของขวัญวันเกิด, INCENTIVE
9. เบียขยันรายเดือน 200-400 บาท และรายปี 400-1,500 บาท, โบนัสประจําปี , ปรับเงินเดือนประจําปี
10. เงินช่วยเหลือกรณี เจ็บป่ วย คลอดบุตร งานสมรส ฯลฯ , ซือสิ นค้าราคาพนักงาน ผ่อนเป็ นงวดๆ
11. งานแข่งขันกีฬาสี ภายในเครื อ/งานจัดเลียง/โบนัสประจําปี /ปรับเงินประจําปี
ช./ญ. 21 - 35 ม.3 ขึนไป

320/วัน 1. ตรวจรับสิ นค้าเข้า-ออก จัดเรี ยงสิ นค้าในคลัง
2. รักษาความสะอาดและตรวจสอบความเรี ยบร้อย
3. ตรวจสอบความเสี ยหายของสิ นค้า ถ้าสิ นค้าเสี ยหายให้แจ้งเคลมสิ นค้า
4. ขยัน อดทน ทํางานเป็ นกะได้ มีความรับผิดชอบ ซือสัตย์
5. ประกันสังคม, ทุนการศึกษาบุตร, ของขวัญวันเกิด, INCENTIVE
6. เบียขยันรายเดือน 200-400 บาท และรายปี 400-1,500 บาท, โบนัสประจําปี , ปรับเงินเดือนประจําปี
7. เงินช่วยเหลือกรณี เจ็บป่ วย คลอดบุตร งานสมรส ฯลฯ , ซือสิ นค้าราคาพนักงาน ผ่อนเป็ นงวดๆ
8. งานแข่งขันกีฬาสี ภายในเครื อ/งานจัดเลียง/โบนัสประจําปี /ปรับเงินประจําปี

หน ้าที 21

ตําแหน่ งานว่ าง วันนัดพบแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดีที 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. สมัครและสัมภาษณ์ งานกับนายจ้ างโดยตรง
ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศู นย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ลําดับ
ที

ชือสถานประกอบการ
บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี

ตําแหน่ งงาน

จํานวน เพศ อายุ การศึกษา
(อัตรา)
(ปี )

พนักงานขาย / PC แนะนําสิ นค้า

10

หัวหน้าจัดซือ

1

ช./ญ. 21 +

ญ.

ม.3 - ป.ตรี

ค่ าจ้ าง
(บาท)

เงือนไขและสวัสดิการ

320/วัน 1. เสนอขายสิ นค้าในกลุ่มทีดูแลอยูใ่ ห้กบั ลูกค้าปลีกหน้าร้าน
2. ดูแลตรวจเช็คสต็อกสิ นค้าให้มีปริ มาณทีเหมาะสม หากพบสิ นค้าขาดสต็อกดําเนินการแจ้งสั งซือสิ นค้า
3. ติดต่อสอบถามเพือเป็ นการบริ การหลังการขายแก่ลูกค้า
4. บุคลิกดี อัธยาศัยดี รักงานบริ การและงานขาย ตรงต่อเวลา ซือสัตย์ มีความรับผิดชอบ ทํางานเป็ นกะได้
5. มีประสบการณ์งานขายสิ นค้าวัสดุก่อสร้าง จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
6. ประกันสังคม, ทุนการศึกษาบุตร, ของขวัญวันเกิด, INCENTIVE
7. เบียขยันรายเดือน 200-400 บาท และรายปี 400-1,500 บาท, โบนัสประจําปี , ปรับเงินเดือนประจําปี
8. เงินช่วยเหลือกรณี เจ็บป่ วย คลอดบุตร งานสมรส ฯลฯ , ซือสิ นค้าราคาพนักงาน ผ่อนเป็ นงวดๆ
9. งานแข่งขันกีฬาสี ภายในเครื อ/งานจัดเลียง/โบนัสประจําปี /ปรับเงินประจําปี

30 + ปวส. - ป.ตรี 30,000.- 1. ดูแลบริ หารจัดซือและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
35,000/ด. 2. ประสานงานร่ วมกับฝ่ ายอืนๆ เช่น ช่วยเหลืองานฝ่ ายขาย, ผลักดันสิ นค้าและจัดโปรโมชัน
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีความรับผิดชอบสู ง ขยัน สู้งาน มีความกระตือรื อร้น ตรงต่อเวลา
4. หากมีประสบการณ์ดา้ นงานจัดซือวัสดุก่อสร้าง จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
5. ประกันสังคม, ทุนการศึกษาบุตร, ของขวัญวันเกิด, INCENTIVE
6. เบียขยันรายเดือน 200-400 บาท และรายปี 400-1,500 บาท, โบนัสประจําปี , ปรับเงินเดือนประจําปี
7. เงินช่วยเหลือกรณี เจ็บป่ วย คลอดบุตร งานสมรส ฯลฯ , ซือสิ นค้าราคาพนักงาน ผ่อนเป็ นงวดๆ
8. งานแข่งขันกีฬาสี ภายในเครื อ/งานจัดเลียง/โบนัสประจําปี /ปรับเงินประจําปี

หน ้าที 22

ตําแหน่ งานว่ าง วันนัดพบแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดีที 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. สมัครและสัมภาษณ์ งานกับนายจ้ างโดยตรง
ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศู นย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ลําดับ
ที

ชือสถานประกอบการ
บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี

13 บริ ษทั ดูโฮม จํากัด
ต.วาริ นชําราบ อ.วาริ นชําราบ
จ.อุบลราชธานี

ตําแหน่ งงาน

จํานวน เพศ อายุ การศึกษา
(อัตรา)
(ปี )

ค่ าจ้ าง
(บาท)

เงือนไขและสวัสดิการ

หัวหน้าแผนกขายปลีก

2

ช./ญ. 28 +

ม.3 - ป.ตรี 15,000+/ด. 1. ดูแลบริ หารงานขายและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา, ดูแลยอดขายและสร้างสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กับลูกค้า
2. ตรวจสอบความเรี ยบร้อยในแผนก มีความเป็ นผูน้ าํ มีความรับผิดชอบสู ง ตรงต่อเวลา
3. มีทกั ษะในการติดต่อสื อสารเป็ นอย่างดี, มนุษย์สัมพันธ์ดี, มีทกั ษะในการบริ หารทีมงานได้เป็ นอย่างดี
4. สามารถทํางานล่วงเวลาได้ ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี
5. ประกันสังคม, ทุนการศึกษาบุตร, ของขวัญวันเกิด, INCENTIVE
6. เบียขยันรายเดือน 200-400 บาท และรายปี 400-1,500 บาท, โบนัสประจําปี , ปรับเงินเดือนประจําปี
7. เงินช่วยเหลือกรณี เจ็บป่ วย คลอดบุตร งานสมรส ฯลฯ , ซือสิ นค้าราคาพนักงาน ผ่อนเป็ นงวดๆ
8. งานแข่งขันกีฬาสี ภายในเครื อ/งานจัดเลียง/โบนัสประจําปี /ปรับเงินประจําปี

พนักงานขาย/PC

10

ช/ญ 20 +

ม.6 ขึนไป

9,600/ด. 1. แนะนําสิ นค้าและให้บริ การลูกค้า
+ Com 2. สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน

พนักงานจัดเรี ยงสิ นค้า

5

ช.

20 +

ม.6 ขึนไป

9,600/ด. 1. จัดเรี ยงสิ นค้า/เติมสิ นค้าและให้บริ การลูกค้า
+ Com 2. สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน

พนักงานแคชเชียร์

2

ญ.

20 +

ม.6 ขึนไป 10,000+/ด. 1. มีประสบการณ์ทางด้านแคชเชียร์ /ให้บริ การลูกค้า
2. สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน

พนักงานขายทางโทรศัพท์

5

ผูจ้ ดั การแผนกสี และเคมีภณั ฑ์

1

ช/ญ 22 + ปวส. ขึนไป 12,000/ด.
+ Com
15,000/ด.
ช/ญ 25 +
ป.ตรี
+ Com

1. มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย/เสนอสิ นค้าทางโทรศัพท์
2. สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน
1. มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย 5 ปี ขึนไป, มีความเป็ นผูน้ าํ และกล้าตัดสิ นใจ
2. สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน

หน ้าที 23

ตําแหน่ งานว่ าง วันนัดพบแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดีที 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. สมัครและสัมภาษณ์ งานกับนายจ้ างโดยตรง
ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศู นย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ลําดับ
ที

ชือสถานประกอบการ
บริ ษทั ดูโฮม จํากัด
ต.วาริ นชําราบ อ.วาริ นชําราบ
จ.อุบลราชธานี

14 บจก.มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ ป
ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ

ตําแหน่ งงาน

จํานวน เพศ อายุ การศึกษา
(อัตรา)
(ปี )

ค่ าจ้ าง
(บาท)

เงือนไขและสวัสดิการ

พนักงานสิ นเชือ

2

ญ.

25 +

ป.ตรี

13,000/ด. 1. ติดตามลูกค้าทีซือสิ นค้า เพือให้จ่ายบิลตามรอบ
+ Com 2. สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน

พนักงานพัฒนาระบบ

3

ช/ญ 22 +

ป.ตรี

13,000/ด. 1. จบ ป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. จัดทําหลักสู ตร/พัฒนาระบบการทํางานของบริ ษทั
3. สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน

เจ้าหน้าทีฝ่ ายบุคคล

2

ญ.

25 +

ป.ตรี

13,000/ด. 1. ติดตามลูกค้าทีซือสิ นค้า เพือให้จ่ายบิลตามรอบ
2. สรรหาพนักงาน/ตรวจสอบเวลาทํางานของพนักงาน
3. สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน

พนักงาน Call Center (ไทย)

1

ญ.

23 +

ป.ตรี

12,000/ด. 1. โทรสอบถามความพึงพอใจลูกค้า
2. ประกันสังคม, ประกันกลุ่ม, กองทุนสํารองเลียงชีพ, คอมมิชชัน, อินเซนทีฟ
3. อบรมทังในประเทศและต่างประเทศ, งานเลียงสังสรรค์ปีใหม่, โบนัสประจําปี

พนักงาน Call Center (อังกฤษ)

1

ญ.

23 +

ป.ตรี

Service Manager
(ผูจ้ ดั การศูนย์ซ่อม)

1

ช.

15,000 - 1. โทรสอบถามความพึงพอใจลูกค้าเป็ นภาษาอังกฤษ
18,000/ด. 2. ประกันสังคม, ประกันกลุ่ม, กองทุนสํารองเลียงชีพ, คอมมิชชัน, อินเซนทีฟ
3. อบรมทังในประเทศและต่างประเทศ, งานเลียงสังสรรค์ปีใหม่, โบนัสประจําปี
40 + ป.ตรี ขึนไป 30,000 - 1. ดูแล บริ หารงานซ่อมให้ได้มาตราฐาน ถูกต้อง รวดเร็ ว ตามมาตราฐาน BMW
50,000/ด. 2. ดูแล ความพึงพอใจของลูกค้า คะแนน CSI ผ่านเกณฑ์กาํ หนด
3. ประกันสังคม, ประกันกลุ่ม, กองทุนสํารองเลียงชีพ, คอมมิชชัน, อินเซนทีฟ
4. อบรมทังในประเทศและต่างประเทศ, งานเลียงสังสรรค์ปีใหม่, โบนัสประจําปี

หน ้าที 24

ตําแหน่ งานว่ าง วันนัดพบแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดีที 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. สมัครและสัมภาษณ์ งานกับนายจ้ างโดยตรง
ณ บริเวณชันล่าง อาคาร 11 ศู นย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ลําดับ
ที

ชือสถานประกอบการ
บจก.มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ ป
ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ

ตําแหน่ งงาน

จํานวน เพศ อายุ การศึกษา
(อัตรา)
(ปี )

ค่ าจ้ าง
(บาท)

เงือนไขและสวัสดิการ

Sales Manager
(ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย)

1

ช/ญ 30 + ป.ตรี ขึนไป

30,000 - 1. ดูแลทีมขาย บริ หารยอดขายให้ได้ตามเป้ าทีกําหนด, ติดตามบริ การลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ
50,000/ด. 2. ประกันสังคม, ประกันกลุ่ม, กองทุนสํารองเลียงชีพ, คอมมิชชัน, อินเซนทีฟ
3. อบรมทังในประเทศและต่างประเทศ, งานเลียงสังสรรค์ปีใหม่, โบนัสประจําปี

Sales Consultant
(ทีปรึ กษางานขาย)

2

ช./ญ. 23 + ป.ตรี ขึนไป

20,000 - 1. ดูแลลูกค้า รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามทีบริ ษทั กําหนด
50,000/ด. 2. ประกันสังคม, ประกันกลุ่ม, กองทุนสํารองเลียงชีพ, คอมมิชชัน, อินเซนทีฟ
3. อบรมทังในประเทศและต่างประเทศ, งานเลียงสังสรรค์ปีใหม่, โบนัสประจําปี

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายอะไหล่

1

ช.

30 +

ป.ตรี

20,000 - 1. สั งสิ นค้าอะไหล่ให้พร้อมและเหมาะสมกับงานซ่อมของสาขา, บริ หารการใช้อะไหล่ ตามหลัก FIFO
28,000/ด. 2. ประกันสังคม, ประกันกลุ่ม, กองทุนสํารองเลียงชีพ, คอมมิชชัน, อินเซนทีฟ
3. อบรมทังในประเทศและต่างประเทศ, งานเลียงสังสรรค์ปีใหม่, โบนัสประจําปี

