สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กรกฎาคม
ที

ตําแหน่ ง
/0/ พนักงานขาย

1

จํานวน 3
อายุ 18-30

2

วุฒิ ปวช.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง -./บ/ว

:B:: / ธุรการ/บัญชี
จํานวน 1
อายุ 24-30

B

3

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง -./บ/ว

วิศวกรโยธา

จํานวน 1
อายุ 20-50

4

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรม เพศ ชาย
ค่าจ้าง %:,///-./,///บ

:B:: / พนักงานบัญชีบริษัท(ด่ วน)
จํานวน 1
อายุ 20-35

03/07/2

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง %:,///-%!,///บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ปวช. ขึน> ไป บุคลิกภาพดี ขับรถยนต์ ได้
บจก.โปรคลิก
- ทํางานเป็ นทีม
9/ : ถ.สุ ขาอุปถัมภ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- สามารถแนะนําสิ นค้ าและเสนอขายอินเตอร์ เน็ตบ้ านทรูได้
- เวลาทํางาน /A.:/- A.// น. หยุด วัน/สั ปดาห์

ประเภทกิจการ ตัวแทนจําหน่ายและติดตังจานดาวเทียมแ
เต็ม
โทร. 045-956399,091-0202011
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ! มิ.ย. $% - & ก.ค. $%

- จบ ปวส. ขึน> ไป สาขา การเงินและบัญชี
หรือสาขาอืนทีเกียวข้ อง
- สามารถทําบัญชีรายรับ-รายจ่ ายประจําวันของบริษัทได้
- มีความรู้พนื> ฐานโปรแกรม Microsoft Office เป็ นอย่ างดี
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

ประเภทกิจการ ตัวแทนจําหน่ายและติดตังจานดาวเทียมแ
เต็ม
โทร. 045-956399,091-0202011
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ! มิ.ย. $% - & ก.ค. $%

บจก.โปรคลิก
9/ : ถ.สุ ขาอุปถัมภ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

- จบสาขา วิศวกรรมโยธา
บริษัท ตั>งเพชรรัตน์ พฒ
ั นา จํากัด
- สามารถอ่ าน เขียนแบบได้ ดี ติดตามงาน Master plan ได้ B00/ ม. ซ.สุ ขสมบูรณ์ ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่
- ใช้ โปรแกรม Auto cat , Sketch up , office ได้
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี :B///
- เวลาทํางาน /A.:/- 9.:/ น.

ประเภทกิจการ $!./. พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
โทร. 088-0503109
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ! มิ.ย. $% - & ก.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวส. สาขาบัญชี หรือสาขาทีเกียวข้ อง
- มีความรู้ด้านบัญชี(สอบข้ อเขียน)
- สามารถใช้ โปรแกรม Express , office ได้
- ทํางานจันทร์ -เสาร์ เวลา /A.:/- 9.:/น.

ประเภทกิจการ $!./. พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
โทร. 088-0503109
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ! มิ.ย. $% - & ก.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

บริษัท ตั>งเพชรรัตน์ พฒ
ั นา จํากัด
B00/ ม. ซ.สุ ขสมบูรณ์ ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี :B///

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/0 ม.A ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B /-

-A

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

1

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กรกฎาคม
ที

ตําแหน่ ง
B 0 / พนักงานขาย/การตลาด

5

จํานวน 1
อายุ 20-35

6

:

A:

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง %.,///-%:,///บ

/ พนักงานขับรถและบริการ

จํานวน 5
อายุ 25-35

03/07/2

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง %.,///-%!,///บ

/ โฟร์ แมน

จํานวน 1
อายุ 20-50

7

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ม.:+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง =,///บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ปวส. ขึน> ไป ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ใช้ โปรแกรม
บริษัท ตั>งเพชรรัตน์ พฒ
ั นา จํากัด
MS office ได้ ดี
B00/ ม. ซ.สุ ขสมบูรณ์ ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่
- มีความรู้ด้านงานขาย/การตลาด งานขายโครงการ หมู่บ้าน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี :B///
จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- เวลาทํางาน /A.:/- 9.:/ น. จ-ส

ประเภทกิจการ $!./. พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
โทร. 088-0503109
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ! มิ.ย. $% - & ก.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวส. ขึน> ไป สาขาทีเกียวข้ อง
บริษัท ตั>งเพชรรัตน์ พฒ
ั นา จํากัด
B00/ ม. ซ.สุ ขสมบูรณ์ ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่
สามารถควบคุมผู้รับเหมาก่ อสร้ างให้ ปฏิบัตงิ านตามกําหน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี :B///
ดการ ตามแผนงานทีบริษัทกําหนดได้
- ทํางาน จ-ส เวลา /A.:/- 9.//น.

ประเภทกิจการ $!./. พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
โทร. 088-0503109
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ! มิ.ย. $% - & ก.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

- ประจําสาขา คน
- พ้นภาระทหารแล้ ว
- มีใบขับขีรถยนต์
- มีโบนัส โอที เบีย> เลีย> ง เบีย> ขยัน
- ทํางาน จ-ส เวลา /A.//- 9.//น.
* บริษัทเปิ ดรับสมัคร จ-ศ เวลา /0.//- .:/น. เท่ านั>น
ติดต่ อคุณสุ ภิญญา โทร../ -:B 0:9 โดยตรง

ประเภทกิจการ /%$%% กําจัดแมลงทุกชนิด
โทร. 045-316579 ,062-3465937
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ! มิ.ย. $% - & ก.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

หจก.ยู.บี.เอส. เพสท์ คอนโทรล
: :/B ม. ซ.เทคโน ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/0 ม.A ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B /-

-A

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

2

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กรกฎาคม
ที
8

ตําแหน่ ง
0: ::/ พนักงานทัวไป
จํานวน 2
อายุ 25-35

9

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย
ค่าจ้าง -:/บ/ว

A: 0/ พนง. ขับรถแบคโฮ
จํานวน 2
อายุ 25-50

10

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 9,600+

A: B / พนง.ขับรถเทรลเลอร์
จํานวน 4
อายุ 25-50

B

11

วิศวกรโยธา

จํานวน 3
อายุ 23-40

03/07/2

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 9,600+

วุฒิ ป.ตรี+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 15000+

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- สามารถยกของหนักได้
หจก.วี.ไอ.พี.ทูลส์ เรนทัล
ลักษณะงานยกและลงของจากรถลูกค้ าได้
:/0 ม.9 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000
มีความรู้เรืองเครืองยนต์ หรือเชือมไฟฟ้าได้ จะพิจารณาเป็ น
พิเศษ
- เวลา /A.//- 9.//น. หยุดวันอาทิตย์

ประเภทกิจการ ให้เช่าแบบเหล็ก-นัง> ร้านและอุปกรณ์ก
เต็ม
โทร. 092-6731408
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ! มิ.ย. $% - & ก.ค. $%

- เวลาทํางาน /A.//- 9.//น.
- เงินเดือน + ค่ าจ้ าง

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด พินเฟอร์ ( 00/)
0: ม. ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :B 0/

ประเภทกิจการ .$=:% การผลิตภัณฑ์คอนกรี ต
โทร. 045-855309 ,090-0436096
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ! มิ.ย. $% - & ก.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

- /A.//- 9.// น.
- เงินเดือนสามารถตกลงกันได้ ตามประสบการณ์

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด พินเฟอร์ ( 00/)
0: ม. ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :B 0/

ประเภทกิจการ .$=:% การผลิตภัณฑ์คอนกรี ต
โทร. 045-855309 ,090-0436096
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ! มิ.ย. $% - & ก.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

- จบสาขาโยธา,ผ่ านการเกณฑ์ ทหาร
มีประสบการณ์ ควบคุมงานก่ อสร้ าง
รู้จักวางแผนงานควบคุมได้
- สามารถใช้ โปรแกรม Express ได้
- ค่ าจ้ างสามารถตกลงกันได้ ตามประสบการณ์
เวลาทํางาน A.//- 9.// น.
เงินเดือน + ประสบการณ์

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด พินเฟอร์ ( 00/)
0: ม. ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :B 0/

ประเภทกิจการ .$=:% การผลิตภัณฑ์คอนกรี ต
โทร. 045-855309 ,090-0436096
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ! มิ.ย. $% - & ก.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/0 ม.A ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B /-

-A

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

3

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กรกฎาคม
ที
12

ตําแหน่ ง
A : / พนักงานขับรถ ล้ อ / ล้ อ
จํานวน 4
อายุ 25-45

13

:

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง -./-E///ว

/ พนักงาน QA

จํานวน 1
อายุ 22-35

15

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย
ค่าจ้าง -:/-E//บ/ว

0: ::/ คนงานทัวไป
จํานวน 10
อายุ 18-45

14

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง %%,$//บ

A : / พนักงานขับรถ
จํานวน 4
อายุ 20-40

03/07/2

วุฒิ ม.:+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง -./-E//บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- มีใบขับขีประเภท ท ,มีเบีย> เลีย> ง ทีพัก นํา> ไฟ ฟรี
- สามารถทํางานตามทีได้ รับมอบหมายได้
เดินทางต่ างจังหวัด ต่ างอําเภอได้
- เวลาทํางาน /A.//- 9.//น. จ-ส

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด อุบล อาร์ ต ไลน์
หมู่ที ตําบลบุ่งหวาย อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ รับเหมาตีเส้นจราจรและป้ ายจราจร
เต็ม
โทร. 081-9555547
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ! มิ.ย. $% - & ก.ค. $%

- มีเบีย> เลีย> ง ทีพัก นํา> ไฟ ฟรี (ฟรีอาหารกลางวัน)
- สามารถทํางานตามทีได้ รับมอบหมายได้
เดินทางต่ างจังหวัด ต่ างอําเภอได้
- เวลาทํางาน /A.//- 9.//น. จ-ส

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด อุบล อาร์ ต ไลน์
หมู่ที ตําบลบุ่งหวาย อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ รับเหมาตีเส้นจราจรและป้ ายจราจร
เต็ม
โทร. 061-2368288
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ! มิ.ย. $% - & ก.ค. $%

- จบ ป.ตรี สาขา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
,วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
- สามารถดูแลทะเบียนเอกสาร ห้ องเก็บเอกสาร
ดูแลติดตามและวิเคาระห์ ระบบ
- เวลาทํางาน /A.//- 9.//น. หยุดวันอาทิตย์
***สอบข้ อเขียน IQ EQ และสั มภาษณ์

บริษัท ก้ าวหน้ าโภคภัณฑ์ จํากัด
9: ม.A ถ.อุบล-กันทรลักษ์ อ.สํ าโรง จ.อุบลราชธานี :B: /

ประเภทกิจการ สกัดนํามันรํา
โทร. /E:--%=/// ต่อ .%
วันทีแจ้ ง-หมดเขต %% มิ.ย. $% - %/ ก.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

- เพศชาย มีใบขับขีรถยนต์ ประเภทบรรทุก และ : ขึน> ไป บริษัท ก้ าวหน้ าโภคภัณฑ์ จํากัด
- สามารถขับรถส่ งสิ นค้ าตามทีบริษัทกําหนดได้
9: ม.A ถ.อุบล-กันทรลักษ์ อ.สํ าโรง จ.อุบลราชธานี :B: /
**วิธีการคัดเลือก สอบสั มภาษณ์

ประเภทกิจการ สกัดนํามันรํา
โทร. /E:--%=/// ต่อ .%
วันทีแจ้ ง-หมดเขต %% มิ.ย. $% - %/ ก.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/0 ม.A ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B /-

-A

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

4

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กรกฎาคม
ที
16

ตําแหน่ ง

เงือนไข/สวัสดิการ

B : :/ พนง.คลังสินค้ า
จํานวน 1
อายุ 25-40

วุฒิ ป.ตรี
เพศ หญิง
ค่าจ้าง %:,///บ

/ แม่ บ้านโรงแรม

17

จํานวน 2
อายุ 23-40

วุฒิ ม.:+
ค่าจ้าง -.//ว

เพศ หญิง

::/ พนักงานเสริฟ

18

จํานวน 1
อายุ 20-35

วุฒิ ม. +
เพศ หญิง
ค่าจ้าง -./บ/ว

/ แม่ ครัว

19

จํานวน 3
อายุ 30-50

03/07/2

วุฒิ ม.:+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง =,$//บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา
สามารถใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ เป็ นอย่ างดี
มีประสบการณ์ ทาํ งาน -: ปี
- ขับรถจักรยานยนต์ ได้

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด
/ -B ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ /%E$= ปศุสตั ว์ครบวงจร
โทร. 045-285382-4
วันทีแจ้ ง-หมดเขต %% มิ.ย. $% - %/ ก.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

- ขับรถจักรยานยนต์ ได้ มีประสบการณ์ ไม่ น้อยกว่ า ปี
สามารถทํางานช่ วงเวลา B.//- :.//น. ได้
- ขยัน อดทน รักความสะอาดและงานบริการ
- มีอาหารฟรี มือ> หยุด วัน/สั ปดาห์
- ทดลองงาน : เดือน
ผ่ านการทดลองงานปรับเป็ นพนักงานรายเดือน

โรงแรมระพีพรรณ วิลล์
0 ซ.สุ ขาอุปถัมภ์ ถ.สุ ขาอุปถัมภ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี :B///

ประเภทกิจการ ::%/% โรงแรม
โทร. 081-4761144
วันทีแจ้ ง-หมดเขต %% มิ.ย. $% - %/ ก.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

- จบ ม. ขึน> ไป สามารถสื อสารภาษาอังฤกษ ได้
สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ ขับรถจักรยานยนต์ ได้
- บุคลิกภาพดี มีประสบการณ์ งานเสริฟไม่ น้อยกว่ า ปี
- ผ่ านการทดลองจะปรับค่ าจ้ างเป็ นรายเดือน
- สามารถทํางานช่ วงเวลา B.//- :.//น.ได้

โรงแรมระพีพรรณ วิลล์
0 ซ.สุ ขาอุปถัมภ์ ถ.สุ ขาอุปถัมภ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี :B///

ประเภทกิจการ ::%/% โรงแรม
โทร. 081-4761144
วันทีแจ้ ง-หมดเขต %% มิ.ย. $% - %/ ก.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

- จบ ม.: - ปวส. ไม่ จํากัดสาขา
- ทําอาหารบ้ านผู้บริหารบริษัท
- ทํางาน จ-ส เวลา /A.//- 9.//น.

บริษัท กิจเจริญไทยอุบล จํากัด
, 9, 0 ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ จําหน่ายรถจักรยานยนต์
โทร. 045-241711,081-2021441
วันทีแจ้ ง-หมดเขต %. มิ.ย. $% - %% ก.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/0 ม.A ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B /-

-A
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กรกฎาคม
ที
20

ตําแหน่ ง
:B

/ ทีปรึกษาทางการเงิน

จํานวน 10
อายุ 24-35

21

:B

:B

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง %:,///-./,///บ.

/ ทีปรึกษาการขาย

จํานวน 10
อายุ 23-35

03/07/2

วุฒิ ป.ตรี+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง %:,///-./,///บ

/ ทีปรึกษาการตลาด

จํานวน 10
อายุ 23-35

22

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง %:,///-./,///บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

จบ ป.ตรี ทุกสาขา เกรดเฉลีย .: ขึน> ไป
- สามารถเข้ าฝึ กอบรม เพิมทักษะ การบริหาร การตลาด
ธุรกิจ การขาย
- มีมนุษยสั มพันธ์ ดี ทํางานเป็ นกลุ่ม
เข้ ากับเพือนร่ วมงานได้ มีความน่ าเชือถือ
ซือสั ตย์ และมีจริยธรรม

บริษัท ลีดเดอร์ กรุ๊ป //9 จํากัด
99 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ ตัวแทนประกันภัย ( AIA )
โทร. 045-312005
วันทีแจ้ ง-หมดเขต %. มิ.ย. $% - %% ก.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา เกรดเฉลีย .: ขึน> ไป
บริษัท ลีดเดอร์ กรุ๊ป //9 จํากัด
99 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
สามารถเข้ ารับฝึ กอบรมความรู้และทักษะการทํางานเกียวกั
บบริษัทได้
สามารถวางแผนการทํางานด้ านการตลาดและสรุปวิเคราะ
ห์ ประเมินผลการทํางานได้
-ทํางาน จ-ส เวลา /A.:/- 9.//น. หยุดวันอาทิตย์

ประเภทกิจการ ตัวแทนประกันภัย ( AIA )
โทร. 045-312005
วันทีแจ้ ง-หมดเขต %. มิ.ย. $% - %% ก.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา เกรดเฉลีย .: ขึน> ไป
บริษัท ลีดเดอร์ กรุ๊ป //9 จํากัด
99 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
สามารถเข้ ารับฝึ กอบรมความรู้และทักษะการทํางานเกียวกั
บบริษัทได้
สามารถวางแผนการทํางานวางแผนงานขายและสรุปวิเครา
ะห์ ประเมินผลการทํางานได้

ประเภทกิจการ ตัวแทนประกันภัย ( AIA )
โทร. 045-312005
วันทีแจ้ ง-หมดเขต %. มิ.ย. $% - %% ก.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/0 ม.A ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B /-

-A

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

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

ตําแหน่ ง

เงือนไข/สวัสดิการ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

-ทํางาน จ-ส เวลา /A.:/- 9.//น. หยุดวันอาทิตย์

23

:

/ โฟร์ แมนระบบไฟฟ้า

จํานวน 2
อายุ 25-35

24

:

/ โฟร์ แมนงานสุ ขาภิบาลและดับเพลิง

จํานวน 2
อายุ 25-40

25

B

วุฒิ ปวส.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง %/,///-%:,///บ

0/ ธุรการ สาขา พิบูลฯ

จํานวน 1
อายุ 20-35

03/07/2

วุฒิ ปวส.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง =,$//-%.,///บ.

วุฒิ ปวช.+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง %%,E//บ/ด

- จบ ปวส. ขึน> ไป สาขา ไฟฟ้า ขับรถยนต์
ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด เลิศพัฒนาศรีสะเกษ
รถจักรยานยนต์ ได้
B อาคารอีสานคอนกรีต ม. ถ.อุบล-ศรีสะเกษ
ต.หนองกินเพล อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :B 0/
สามารถควบคุมและติดตั>งระบบไฟฟ้าและสื อสารให้ เป็ นไป
ตามแบบก่ อสร้ างและมาตรฐานรวมทั>งควบคุมการเบิกจ่ าย
อุปกรณ์ งานไฟฟ้า
- เวลาทํางาน /A.//- 9.//น.
***ติดต่ อคุณไพสิ ฐ อินต๊ ะขัน โทร./AA-:A:A90A

ประเภทกิจการ E:./% รับเหมาก่อสร้าง
โทร. 045 251 555-8
วันทีแจ้ ง-หมดเขต %. มิ.ย. $% - %% ก.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวส. ขึน> ไป สาขาทีเกียวข้ อง สามารถใช้ โปรแกรม
Autocad ได้ และ ขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ได้
- มีประสบการณ์ ทาํ งาน ปี
- สามารถควบคุมงานประปา ,ระบายอากาศ ,สุ ขาภิบาล
,ดับเพลิง ประสานงานกับผู้เหมา เบิกจ่ ายค่ าแรง
ตรวจสอบสิ นค้ าในสโตร์

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด เลิศพัฒนาศรีสะเกษ
B อาคารอีสานคอนกรีต ม. ถ.อุบล-ศรีสะเกษ
ต.หนองกินเพล อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :B 0/

ประเภทกิจการ E:./% รับเหมาก่อสร้าง
โทร. 045 251 555-8
วันทีแจ้ ง-หมดเขต %. มิ.ย. $% - %% ก.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวช. ขึน> ไป สาขา คอมพิวเตอร์
- ทํางานด้ านเอกสาร ธุรการ ให้ เจ้ าหน้ าทีงานขาย
คียข็ ้ อมมูล เปิ ดใบแจ้ งซ่ อม ประสารงานต่ างๆ
- เวลาทํางาน /A.//- 9.//น. หยุดวันอาทิตย์

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

ประเภทกิจการ :/%/. จําหน่ายรถยนต์
โทร. 045-313371
วันทีแจ้ ง-หมดเขต %E มิ.ย. $% - %- ก.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/0 ม.A ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B /-

-A
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กรกฎาคม
ที
26

ตําแหน่ ง
:B:: / เจ้ าหน้ าทีบัญชีลูกหนี>
จํานวน 2
อายุ 25-35

วุฒิ ปวส.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง %%,///-%:,///บ.

/B/ พนง.บริการหน้ าลาน สาขา อุบลฯ

27

จํานวน 5
อายุ 18-50

28

เงือนไข/สวัสดิการ

:

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง -.//วัน

/ ช่ างเทคนิค

จํานวน 10
อายุ 18 - 30

วุฒิ ม.: - ปวส. เพศ ชาย
ค่าจ้าง %/,/// ขึนไป

/ พนักงานแม่ บ้าน

29

จํานวน 1
อายุ 18 +

03/07/2

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ หญิง
ค่าจ้าง -.//วัน

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ปวส. ขึน> ไป สาขา บัญชี ใช้ โปรแกรม Express ได้
มีประสบการณ์ ทาํ งาน ปี ขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ได้
- สามารถบันทึกยอดเงินรับ-จ่ าย วางบิล
แจ้ งหนีเ> รียกเก็บเงิน
ติดต่ อประสานงานกับหน่ วยงานทีเกียวช้ องได้
- ทํางาน จ-ส

บริษัท อีสานคอนกรีต ( 00 ) จํากัด
B ม. ถ.อุบลฯ-ศรีสะเกษ ต.หนองกินเพล
อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :B 0/

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรี ตและคอ
เต็ม
โทร. 045 251 555-58
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต %E มิ.ย. $% - %- ก.ค. $%

- พนักงานบริการนํา> มัน
บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด
- ทํางานเป็ นกะได้ (/ .//- B.// , :.//- .//น.)
A อาคารสั มมากรเพลส ชั>นที ถนนรามคําแหง
- ทํางานที ปั>มเอสโซ่ ต.บุ่งมะแลง อ.สว่ างวีระวงศ์ จ.อุบลฯ แขวง/เขตสะพานสู ง กรุงเทพฯ

ประเภทกิจการ :/:// ธุรกิจค้าปลีกนํามัน
โทร. 02-5159000,092-3732550
วันทีแจ้ ง-หมดเขต %E มิ.ย. $% - %- ก.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

- ม.: - ม. ทีมีประสบการณ์ ทางด้ านไฟฟ้ากําลัง
- ปวช. - ปวส. สาขาไฟฟ้ากําลัง
- ปฏิบัตงิ านทีกรุงเทพมหานครและต่ างจังหวัด
- ปฏิบัตงิ านภาคสนาม ติดตั>ง ทดสอบอุปกรณ์ ไฟฟ้า
- ซ่ อมบํารุงระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
- สวัสดิการ : ประกันสั งคม ประกันอุบัตเิ หตุกลุ่ม

บริษัท ทีเอดีเอส จํากัด
/ ซ.รามอินทรา 0 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร

ประเภทกิจการ ติดตังระบบงานไฟฟ้ า
โทร. 02-5513333,089-7809749
วันทีแจ้ ง-หมดเขต %! มิ.ย. $% - %& ก.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

- ดูแลรักษาความสะอาด ความเป็ นระเบียบเรียบร้ อย
ภายในศูนย์ และบริเวณโดยรอบ
- งานอืนๆทีได้ รับมอบหมาย

บริษัท สยามนิสสั นอุบลราชธานี จํากัด
0 ม. A ถนนชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี :B///

ประเภทกิจการ :/%/. ขายรถยนต์
โทร. /E:-.!-$.%-& ต่อ&%/,/!$-EE!$!-$
วันทีแจ้ ง-หมดเขต %! มิ.ย. $% - %& ก.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/0 ม.A ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B /-

-A

http://www.doe.go.th/ubon
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8

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กรกฎาคม
ที

ตําแหน่ ง

เงือนไข/สวัสดิการ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- ทํางานวันจันทร์ - เสาร์ เวลา /A.// - 9.// น.

30

B

/ พนักงานธุรการ

จํานวน 1
อายุ 20 -35

: / ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีการเงิน

31

จํานวน 1
อายุ 30 +

32

วุฒิ ปวส. - ป.ตรี เพศ ชาย/หญิง
ค่าจ้าง 11,400

วุฒิ ปริญญาตรี
เพศ ชาย/หญิง
ค่าจ้าง 50,000 +

ผู้จดั การฝ่ ายขายค้ าช่ วง/โครงการ/ส่ งออก
จํานวน 2
อายุ 30 +

03/07/2

วุฒิ ปริญญาตรี
เพศ ชาย/หญิง
ค่าจ้าง 40,000 +

- จบ ปวส. - ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์
- ปฏิบัตงิ านประจําสาขามุกดาหาร
- คีย์ข้อมูล/ตัดขาย/รถยนต์
- ประสานงานกับฝ่ ายต่ างๆ
- ทําหน้ าทีธุรการต่ างๆ ให้ พนักงานขาย
- งานอืนๆ ทีได้ รับมอบหมาย

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

ประเภทกิจการ :/%/. จําหน่ายรถยนต์
โทร. 045-313371
วันทีแจ้ ง-หมดเขต %! มิ.ย. $% - %& ก.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

- จบ ป.ตรี ขึน> ไป สาขาการบัญชี-การเงิน
- สามารถเดินทางไปปฏิบัตงิ านนอกสถานทีได้
- มีประสบการณ์ งานด้ านบัญชีไม่ น้อยกว่ า ปี
และอยู่ในระดับตําแหน่ งบริหารจัดการไม่ น้อยกว่ า : ปี
(กรณีผ่านการร่ วมงานกับบริษัทฯ ทีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ)

บริษัท โฮมฮับ จํากัด
9/ ม.9 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ :.-E% จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
วันทีแจ้ ง-หมดเขต %! มิ.ย. $% - %& ก.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

- ทํางานประจําสาขาอุบลราชธานี/อุดรธานี
- สามารถไปปฏิบัตงิ านต่ างจังหวัด และเดินทาง
ระหว่ างประเทศได้
- ขับรถยนต์ ได้ และมีใบอนุญาตขับขี
- มีประสบการณ์ อย่ างน้ อย ปี ในสายงานการขาย
วัสดุโครงสร้ าง กรณีผ่านงานขายส่ งออก
จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

บริษัท โฮมฮับ จํากัด
9/ ม.9 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ :.-E% จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
วันทีแจ้ ง-หมดเขต %! มิ.ย. $% - %& ก.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/0 ม.A ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B /-

-A
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กรกฎาคม
ที

ตําแหน่ ง
: / ผู้จดั การฝ่ ายการตลาด

33

จํานวน 1
อายุ 30 +

34

วุฒิ ปริญญาตรี
เพศ ชาย/หญิง
ค่าจ้าง 40,000 +

หัวหน้ าแผนกขายค้ าช่ วง/โครงการ/ส่ งออก
จํานวน 1
อายุ 30 +

35

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปริญญาตรี
เพศ ชาย/หญิง
ค่าจ้าง 15,000 +

พนักงานขายค้ าช่ วง/โครงการ/ส่ งออก
จํานวน 3
อายุ 25 +

03/07/2

วุฒิ ปริญญาตรี
เพศ ชาย/หญิง
ค่าจ้าง 11,000 +

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ป.ตรี สาขาการตลาด/บริหารธุรกิจ
- สามารถเดินทางไปปฏิบัตงิ านต่ างจังหวัด/
นอกสถานทีได้
- สามารถขับรถยนต์ ได้ และมีใบอนุญาตขับขี
- มีประสบการณ์ ปี ขึน> ไปในสายงานการตลาด
และมีประสบการณ์ ไม่ น้อยกว่ า : ปี ในระดับ
บริหารจัดการ

บริษัท โฮมฮับ จํากัด
9/ ม.9 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ :.-E% จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
วันทีแจ้ ง-หมดเขต %! มิ.ย. $% - %& ก.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

- ทํางานประจําสาขาอุดรธานี
- สามารถไปปฏิบัตงิ านต่ างหวัด และเดินทาง
ระหว่ างประเทศได้
- ขับรถยนต์ ได้ และมีใบอนุญาตขับขี
- มีประสบการณ์ อย่ างน้ อย : ปี ในสายงานการขาย
วัสดุโครงสร้ าง กรณีผ่านงานขายส่ งออก
จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

บริษัท โฮมฮับ จํากัด
9/ ม.9 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ :.-E% จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
วันทีแจ้ ง-หมดเขต %! มิ.ย. $% - %& ก.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

- จบ ป.ตรี สาขาทีเกียวข้ อง
- ทํางานประจําสาขาอุบลฯ/อุดรธานี/ขอนแก่ น
- ขับรถยนต์ ได้ และมีใบอนุญาตขับขี
- มีประสบการณ์ งานขาย (หากมีประสบการณ์ การขายวัสดุก่อสร้ างและอุปกรณ์ ตกแต่ งบ้ าน)
จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

บริษัท โฮมฮับ จํากัด
9/ ม.9 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ :.-E% จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
วันทีแจ้ ง-หมดเขต %! มิ.ย. $% - %& ก.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/0 ม.A ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B /-

-A
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กรกฎาคม
ที
36

ตําแหน่ ง
0: 0/ ผู้ช่วยพนักงานขาย
จํานวน 5
อายุ 25 - 35

จํานวน 5
อายุ 30 - 35

B

:B

วุฒิ ปวส. - ป.ตรี เพศ หญิง
ค่าจ้าง 10,000

/ ผู้แทนขาย

จํานวน 2
อายุ 21-30

03/07/2

วุฒิ ม.: - ปวส.
เพศ ชาย/หญิง
ค่าจ้าง 15,000 +

:/ เจ้ าหน้ าทีสินเชือ

จํานวน 1
อายุ 23-35

39

วุฒิ ม.: - ม.
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 12,000 +

/ /0/ พนักงานขายหน่ วยรถ

37

38

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปริญญาตรี
เพศ ชาย/หญิง
ค่าจ้าง 15,000

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- มีหน้ าทีรับผิดชอบเรืองรถเป็ นหลัก
- มีหน้ าทีช่ วยเหลือเซลล์ จัดเรียงสิ นค้ าในร้ าน
- ทํางานวันจันทร์ -เสาร์ เวลา /A.// - 9.// น.
- สวัสดิการ : เงินเดือน+เบีย> ขยัน+ค่ าคอมมิชชัน+
ประกันสั งคม+โบนัสประจําปี

หจก.บ้ านแพ้วกรุ๊ป
/ ม.0 ถ.เลียงเมือง ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี :B 0/

ประเภทกิจการ E$-%E ตัวแทนจําหน่ายนมโฟร์โมสต์,คารา
เต็ม
โทร. 045-425010
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต %! มิ.ย. $% - %& ก.ค. $%

- มีหน้ าทีออกไปกระจายสิ นค้ าในพืน> ทีรับผิดชอบ
- ทํางานวันจันทร์ - เสาร์ เวลา /A.// - 9.// น.
- สวัสดิการ : เงินเดือน+เบีย> เลีย> ง+ค่ าคอมมิชชัน+
ประกันสั งคม+โบนัสประจําปี

หจก.บ้ านแพ้วกรุ๊ป
/ ม.0 ถ.เลียงเมือง ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี :B 0/

ประเภทกิจการ E$-%E ตัวแทนจําหน่ายนมโฟร์โมสต์,คารา
เต็ม
โทร. 045-425010
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต %! มิ.ย. $% - %& ก.ค. $%

- ติดตามลูกค้ าทีมีเครดิตหรือวงเงินกับทางร้ าน
- จัดทําใบวางบิล, เอกสารเรียกชําระเงินกับลูกค้ า
- ประสานงานกับฝ่ ายอืนๆทีเกียวข้ อง
- มีประสบการณ์ อย่ างน้ อย ปี ขึน> ไป
- ประกันสั งคม,ปรับเงินเดือนประจําปี ,Incentive
- เบีย> ขยันรายเดือน,ทุนการศึกษาบุตรฯ

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

ประเภทกิจการ :.-E% จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. /E:-.!%=== ต่อ -%=,-./
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต %= มิ.ย. $% - %! ก.ค. $%

- ปฏิบัตงิ านทีจังหวัดยโสธร, ร้ อยเอ็ด
- ใช้ คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel ได้ เป็ นอย่ างดี
- วางแผนการขาย, ขายสิ นค้ า, ติดตามหลังการขาย

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด
/ -B ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ /%E$= ปศุสตั ว์ครบวงจร
โทร. 045-285382-4
วันทีแจ้ ง-หมดเขต %= มิ.ย. $% - %! ก.ค. $%

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/0 ม.A ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B /-

-A
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หน้ า

เต็ม
หมดเขต

11

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กรกฎาคม
ที

ตําแหน่ ง

เงือนไข/สวัสดิการ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- การเก็บเงิน, ติดตามหนีส> ิ น
- ทํางานวันจันทร์ - เสาร์ เวลา /A.:/ - 9.:/ น.
- มีประสบการณ์ ไม่ น้อยกว่ า -: ปี

40

9 B: ช่ างซ่ อมเครืองถ่ ายเอกสาร
จํานวน 2
อายุ 23-35

41

วุฒิ ปวส.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง -:/-E//บ/ว

หัวหน้ าเขตการขาย/Sale Supervisor
จํานวน 25
อายุ 23-30

วุฒิ ปวส. ขึน> ไป เพศ ชาย/หญิง
ค่าจ้าง %/,:///เดือน

: :/ ผู้จดั การศู นย์ บริการ อู่ซ่อมรถยนต์

42

จํานวน 1
อายุ 30-40

03/07/2

วุฒิ ปวส. ขึน> ไป เพศ ชาย
ค่าจ้าง %$,///-.:,////ด

- จบ ปวส. ขึน> ไป สามารถซ่ อมเครืองถ่ ายเอกสาร
ปริ>นเตอร์
บริการออกซ่ อมตามใบส่ งซ่ อมทีบริษัทกําหนดให้ ได้
- เวลาทํางาน /A.:/- 9.:/ น. หยุดวันอาทิตย์

หจก.อุบลจิมเซอร์ วสิ
B ซ.แจ้ งสนิท / ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี :B///

ประเภทกิจการ :.-=% ขายวัสดุ,ครุ ภณั ฑ, เครื> องใช้ส
เต็ม
โทร. 045-317697-8
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต %= มิ.ย. $% - %! ก.ค. $%

- ไม่ จําเป็ นต้ องมีประสบการณ์
- สามารถเดินทางไปปฏิบัตงิ านได้ ทวทุ
ั กเขต
- มีทกั ษะการสื อสารสามารถสอนงานพนักงานขาย
- ต้ องการความก้ าวหน้ า(มุ่งสู่ การเป็ นเจ้ าของธุรกิจ)
- ประกันสั งคม,โบนัสประจําปี และสวัสดิการอืนๆ
ของบริษัท

บริษัท บีทาเก้ น จํากัด
/ ซ.รัชดาภิเษก :/ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ /0//

ประเภทกิจการ ผลิต/จําหน่ายนมเปรี ยวและโยเกิร์ต
เต็ม
โทร. 034-287593-4,02-7912345
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ./ มิ.ย. $% - %= ก.ค. $%

- ดูแลบริหารภาพรวมของศูนย์ /บริการลูกค้ า
- เพิมรายได้ ให้ ศูนย์
- บริหารช่ างและพนักงานตําแหน่ งอืนๆ
- ดูแลการตลาด/วางแผนระบบการทํางาน
- รายงานผลการดําเนินงานต่ อผู้บริหาร
- ขับรถยนต์ ได้ และมีใบอนุญาตขับขี
- ประกันสั งคม

บริษัท อุบลง่ วนอัง มอเตอร์ กรุ๊ป จํากัด
B ม. ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ จําหน่ยรถยนต์และบริ การซ่อมบํารุ ง
เต็ม
โทร. 045-475217-9
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ./ มิ.ย. $% - %= ก.ค. $%

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/0 ม.A ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B /-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กรกฎาคม
ที

ตําแหน่ ง
/0/ พนักงานขาย

43

จํานวน 2
อายุ 20-35

44

วุฒิ ม.: +
เพศ ชาย
ค่าจ้าง %.,////ด.

:B:: / พนักงานบัญชี
จํานวน 2
อายุ 25-45

46

วุฒิ ม.: - ป.ตรี
เพศ ชาย/หญิง
ค่าจ้าง 9,700 -

A : / พนักงานขับรถผู้บริหาร
จํานวน 1
อายุ 29-45

45

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปวช. - ป.ตรี เพศ หญิง
ค่าจ้าง -.//วัน

ครู สอนภาษาอังกฤษ
จํานวน 1
อายุ 24-35

03/07/2

วุฒิ ปริญญาตรี
เพศ หญิง
ค่าจ้าง %/,///-%.,////ด

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- รับผิดชอบการขายสิ นค้ าของบริษัท
- ปฏิบัตติ ามเป้าหมายและรับผิดชอบจําหน่ ายสิ นค้ า
- แนะนําสิ นค้ า/กระตุ้นยอดขาย/ส่ งเสริมการขาย
- ประกันสั งคม,ชุ ดยูนิฟอร์ ม,กองทุน,เบีย> เลีย> ง
- ค่ าคอมมิชชัน,ประกันอุบัตเิ หตุ,วันหยุดประจําปี
- ทํางานวันจันทร์ -เสาร์ หยุดวันอาท

บริษัท ไทยลอตเต้ จํากัด
// ซอย ธรรมวิถี / ถ.ธรรมวิถี ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี :B///

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหน่ายหมากฝร่ งและขนมสอดใส้
เต็ม
โทร. 086-3202614
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ./ มิ.ย. $% - %= ก.ค. $%

- ขับรถพานายจ้ างไปธุระในจังหวัดและต่ างจังหวัด
- ขับรถยนต์ ได้ มีใบอนุญาตขับขี
- มีประสบการณ์ ไม่ น้อยกว่ า / ปี
- มีประกันสั งคม

บ.สํ านักงานกฎหมาย อุบล วี.พี. จํากัด
9B ม. ถ.สถิตนิมานกาล ต.ท่ าช้ าง กิง.อ.สว่ างวีระวงศ์
จ.อุบลฯ :B 0/

ประเภทกิจการ &E%%/ บริ การทางกฎหมาย
โทร. 0-4585-4656
วันทีแจ้ ง-หมดเขต .. มิ.ย. $% - .% ก.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

- สามารถใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พนื> ฐานได้
- สามารถใช้ เครืองใช้ สํานักงานได้ ทุกชนิด
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- ประกันสั งคม
- เวลาปฏิบัตงิ าน /A.:/ - A.// น.

บริษัท ดาวเรืองอิมพอร์ ต เอ็กซ์ พอร์ ต (ไทยแลนด์ ) จํากัด
ร้ านดาวกาแฟ A:/ ถ.จงกลนิธารณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี :B///

ประเภทกิจการ E$-%! นําเข้า-ส่งออก กาแฟสด
โทร. 088-3788181,086-4684535,045-244919
วันทีแจ้ ง-หมดเขต .. มิ.ย. $% - .% ก.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

- สอนและให้ ข้อมูลกับนักเรียน ให้ มพี ฒ
ั นาทีเพิมขึน>
- เวลาปฏิบัตงิ าน /.// - 0.// น.
- ปฏิบัตงิ านทีสาขาอุบลราชธานี

บริษัท ท๊ อปวันการศึกษา จํากัด
B0/ -: ถ.สุ ริยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ โรงเรี ยนสอนพิเศษ
โทร. 086-9539911
วันทีแจ้ ง-หมดเขต .. มิ.ย. $% - .% ก.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/0 ม.A ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B /-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กรกฎาคม
ที

ตําแหน่ ง
: / หัวหน้ าฝ่ ายบัญชี

47

จํานวน 1
อายุ 35 +

48

เงือนไข/สวัสดิการ
วุฒิ ปริญญาตรี
เพศ ชาย/หญิง
ค่าจ้าง 15,000 +

: :: / นักรังสีเทคนิค
จํานวน 2
อายุ 21 +

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ชาย/หญิง
ค่าจ้าง 25,000 +

:/ พนักงานเสริฟ

49

จํานวน 2
อายุ 21-35

วุฒิ ม.: +
เพศ ชาย/หญิง
ค่าจ้าง -.//วัน

/ แม่ ครัว

50

จํานวน 2
อายุ 21-40

03/07/2

วุฒิ ป. +
เพศ หญิง
ค่าจ้าง -.//วัน

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- มีความระเอียดรอบคอบ
- ใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ เป็ นอย่ างดี
- มีประสบการณ์ การทําบัญชีอย่ างน้ อย ปี ขึน> ไป
- เวลาปฏิบัตงิ าน /.// - 0.// น.

บริษัท ยู-พาร์ ค จํากัด
/ ม.: ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ $!%/E ให้เช่าพืนที>
โทร. 045-317001 , 091-0190113
วันทีแจ้ ง-หมดเขต .. มิ.ย. $% - .% ก.ค. $%

- รับผิดชอบงานเอ็กเรย์ ทุกชนิด ซักประวัตผิ ้ ูรับ
บริการเกียวกับประวัตกิ ารรับบริการทางรังสี
- สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft Office ได้
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- ประกันสั งคม, กองทุนสํ ารองเลีย> งชีพ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากัด (
รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )
000 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี :B///

ประเภทกิจการ !:%%% สถานบริ การด้านการพยาบาล
เต็ม
โทร. 045-280040-55,087-4474521
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต .. มิ.ย. $% - .% ก.ค. $%

- เสริฟอาหารผู้ป่วย/อาหารญาติผ้ ูป่วย
- ดูแลรักษาความสะอาดของภาชนะทุกชนิด
- งานอืนๆ ทีได้ รับมอบหมาย
- มีประสบการณ์ ในการทํางานจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- ประกันสั งคม, กองทุนสํ ารองเลีย> งชีพ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากัด (
รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )
000 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี :B///

ประเภทกิจการ !:%%% สถานบริ การด้านการพยาบาล
เต็ม
โทร. 045-280040-55,087-4474521
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต .. มิ.ย. $% - .% ก.ค. $%

- ทําอาหารลูกค้ า,ผู้ป่วย
- งานอืนๆ ทีได้ รับมอบหมาย
- มีประสบการณ์ ในการทําอาหาร หรือ
มีประสบการณ์ ในการทํางานจะพิจารณาเป็ นพิเศษ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากัด (
รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )
000 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี :B///

ประเภทกิจการ !:%%% สถานบริ การด้านการพยาบาล
เต็ม
โทร. 045-280040-55,087-4474521
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต .. มิ.ย. $% - .% ก.ค. $%

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/0 ม.A ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B /-

-A
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หมดเขต
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กรกฎาคม
ที

ตําแหน่ ง

เงือนไข/สวัสดิการ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- ประกันสั งคม, กองทุนสํ ารองเลีย> งชีพ

:/ พนักงานรักษาความปลอดภัย

51

จํานวน 2
อายุ 20-40

- ดูแลความปลอดภัยต่ างๆภายในโรงพยาบาล
- งานอืนๆ ทีได้ รับมอบหมาย
- มีประสบการณ์ ในการทํางานจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- ประกันสั งคม, กองทุนสํ ารองเลีย> งชีพ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากัด (
รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )
000 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี :B///

ประเภทกิจการ !:%%% สถานบริ การด้านการพยาบาล
เต็ม
โทร. 045-280040-55,087-4474521
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต .. มิ.ย. $% - .% ก.ค. $%

วุฒิ ม. ขึน> ไป
เพศ ชาย/หญิง
ค่าจ้าง -.//วัน

- สามารถทํางานเป็ นกะได้
- หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- OT+ ค่ าคอมมิชชัน, สวัสดิการตามประกันสั งคม
- เวลาปฏิบัตงิ าน /A.// - 9.// น.

หจก.เดอะแคร์ แอนด์ เฮลธ์ กรุ๊ป
B9/ อาคารสรรพสิ ทธิ}พลาซ่ า ถ.สรรพสิ ทธิ} ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี :B///

ประเภทกิจการ E&&.% คลินิก,จําหน่ายอุปกรณ์ เวชภัณฑ
เต็ม
โทร. 045-243195,088-4677619
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต .. มิ.ย. $% - .% ก.ค. $%

วุฒิ ม.: ขึน> ไป
เพศ หญิง
ค่าจ้าง -.//วัน

- สามารถทํางานเป็ นกะได้
- สวัสดิการตามประกันสั งคม
- หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- เวลาปฏิบัตงิ าน /A.// - 9.// น.

หจก.เดอะแคร์ แอนด์ เฮลธ์ กรุ๊ป
B9/ อาคารสรรพสิ ทธิ}พลาซ่ า ถ.สรรพสิ ทธิ} ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี :B///

ประเภทกิจการ E&&.% คลินิก,จําหน่ายอุปกรณ์ เวชภัณฑ
เต็ม
โทร. 045-243195,088-4677619
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต .. มิ.ย. $% - .% ก.ค. $%

- จบปวส.คหกรรม หรือประกาศนียบัตรทีเกียวข้ อง
- สามารถทํางานเป็ นกะได้
- สวัสดิการตามประกันสั งคม
- หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- เวลาปฏิบัตงิ าน /A.// - 9.// น.

หจก.เดอะแคร์ แอนด์ เฮลธ์ กรุ๊ป
B9/ อาคารสรรพสิ ทธิ}พลาซ่ า ถ.สรรพสิ ทธิ} ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี :B///

ประเภทกิจการ E&&.% คลินิก,จําหน่ายอุปกรณ์ เวชภัณฑ
เต็ม
โทร. 045-243195,088-4677619
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต .. มิ.ย. $% - .% ก.ค. $%

วุฒิ ป. +
เพศ ชาย
ค่าจ้าง -.//วัน

: / เจ้ าหน้ าทีการตลาด

52

จํานวน 5
อายุ 21-45

/ แม่ บ้าน

53

จํานวน 1
อายุ 25-45

/ แม่ ครัว

54

จํานวน 1
อายุ 25-45

03/07/2

วุฒิ ปวส.คหกรรม เพศ หญิง
ค่าจ้าง ตามตกลง

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/0 ม.A ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B /-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กรกฎาคม
ที
55

ตําแหน่ ง
ผู้ช่วยผู้จดั การเซเว่ น
จํานวน 2
อายุ 25-35

56

วุฒิ ปวช. - ป.ตรี เพศ ชาย/หญิง
ค่าจ้าง %-,://+/เดือน

B 0/ / พนักงานฝ่ ายบุคคล
จํานวน 1
อายุ 30-45

วุฒิ ปริญญาตรี
เพศ ชาย/หญิง
ค่าจ้าง %/,////เดือน

/ พนักงานขาย ประจําบูท Central Ubon

57

จํานวน 3
อายุ 18-45

58

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ม. - ปวส.
เพศ หญิง
ค่าจ้าง -.//วัน

B 0/ / เสมียน
จํานวน 1
อายุ 25-35

03/07/2

วุฒิ ปวช. - ป.ตรี เพศ หญิง
ค่าจ้าง %%,:///เดือน

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- มีภาวะความเป็ นผู้นํา มีความขยันและรับผิดชอบงานได้
- มีประสบการณ์ งานบริการ
สามารถเข้ ากะและทํางานล่ วงเวลาได้
- มีบุคคลคํา> ประกัน มีเงินคํา> ประกันการทํางาน
- ประกันสั งคม, เบีย> ขยัน

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

ประเภทกิจการ สถานีบริ การนํามันเชือเพลิง
โทร. 045-355234,064-0966351
วันทีแจ้ ง-หมดเขต .: มิ.ย. $% - .E ก.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

- ดูแลบุคลากรภายในบริษัท มีประสบการณ์ ไม่ น้อยกว่ า ปี บริษัท กิจเจริญไทยอุบล จํากัด
- ขับรถยนต์ ได้ มีใบอนุญาตขับขี
, 9, 0 ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- ประกันสั งคม
34000

ประเภทกิจการ จําหน่ายรถจักรยานยนต์
โทร. 045-241711,081-2021441
วันทีแจ้ ง-หมดเขต .: มิ.ย. $% - .E ก.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

- จําหน่ ายสิ นค้ าแปรรูปจากถังเช่ า
- ให้ คาํ แนะนําลูกค้ า, ขายสิ นค้ าประจําบูทเซ็นทรัล
ชั>น : บูท Freshy หน้ าฟู้ ดส์ ปาร์ ค
- ประกันสั งคม, ค่ าคอมมิชชัน, โบนัส, ท่ องเทียว

ประเภทกิจการ จําหน่ายผลิตภัณฑ์บาํ รุ งสุขภาพ(ถัง> เช่
เต็ม
โทร. 063-7896541,0932895929
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต .: มิ.ย. $% - .E ก.ค. $%

บริษัท ทีเอ็นฟาร์ ม เทรดดิง> จํากัด
เลขที ซอยพิซิตรังสรรค์ / ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี

- สามารถใช้ microsoft office และสามารถใช้ โปรแกรม
บริษัท อุบลนําสว่ าง จํากัด
Express ได้
B9/ ถ.ชยางกูร B ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- มีความรับผิดชอบในหน้ าทีการงาน สามารถดูแลสิ นค้ าได้
- จบสายบัญชี มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- มีบุคคลคํา> ประกันก่ อนเข้ าทํางาน
- ประกันสั งคม, เบีย> ขยัน

ประเภทกิจการ :.--$ จําหน่ายถ่านไฟฉายพานาโซนิก
เต็ม
โทร. 045-355234,086-4690181
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต .: มิ.ย. $% - .E ก.ค. $%

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/0 ม.A ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B /-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กรกฎาคม
ที

ตําแหน่ ง

เงือนไข/สวัสดิการ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- ทํางานจันทร์ - เสาร์ เวลา /A.//

59

พนักงานหน่ วยรถขายสินค้ า
จํานวน 4
อายุ 25-50

60

/ /0/ พนักงานขาย
จํานวน 10
อายุ 20-35

61

วุฒิ ม.: ขึน> ไป
เพศ ชาย/หญิง
ค่าจ้าง -.//วัน

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย/หญิง
ค่าจ้าง =,$//+ค่าคอมมิ

จป.วิชาชีพ
จํานวน 1
อายุ 25-35

03/07/2

วุฒิ ปริญญาตรี
เพศ ชาย/หญิง
ค่าจ้าง %.,////เดือน

- เป็ นพนง.หน่ วยรถส่ งนมร้ านค้ า(นมเปรี>ยวดีไลท์ )
- มีเขตและพืน> ทีให้ ลงสิ นค้ า
- ทํางาน วัน หยุด วัน
- มีค่าคอมมิชชันให้ , มีโบนัสจากการขายให้
- ประกันชีวติ , ค่ ารักษาพยาบาลกรณีอุบัตเิ หตุ

หจก.อุดมโชคพาณิชย์
BBB ม. ซ.แม่ ชี ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ :%..$ จําหน่ายนมเปรี ยว(ดีไลท์)
เต็ม
โทร. 045-355373
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต .: มิ.ย. $% - .E ก.ค. $%

- ทํางานเกียวกับการเสนอขายรถรถยนต์
และออกกิจกรรมต่ างๆ
- ทํางานวันจันทร์ - เสาร์ หยุดวันอาทิตย์
- ประกันสั งคม, ค่ าระดับ, เงินช่ วยเหลืองานแต่ ง
- เงินช่ วยเหลืองานบวช, เงินช่ วยเหลืองานศพญาติ
- ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปอบรม

หจก.โตโยต้ าอุบลราชธานี ผู้จําหน่ ายโตโยต้ า
- ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ :/%/. จําหน่าย-บริ การรถยนต์
โทร. /-E:.$-.... ต่อ %.:,/!--=$.EE.%
วันทีแจ้ ง-หมดเขต .: มิ.ย. $% - .E ก.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

- จบ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ทํางานเกียวกับความปลอดภัยและISO
ตามกฎหมายและมาตรฐาน TMT
- ทํางานจันทร์ - เสาร์ หยุดวันอาทิตย์
- ประกันสั งคม, เงินบรรลุเป้า,เงินช่ วยเหลืองานแต่ ง
- เงินช่ วยเหลืองานศพญาติพนักงาน, ค่ าใช้ จ่ายใน
การเดินทางไปอบรม

หจก.โตโยต้ าอุบลราชธานี ผู้จําหน่ ายโตโยต้ า
- ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ :/%/. จําหน่าย-บริ การรถยนต์
โทร. /-E:.$-.... ต่อ %.:,/!--=$.EE.%
วันทีแจ้ ง-หมดเขต .: มิ.ย. $% - .E ก.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/0 ม.A ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B /-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กรกฎาคม
ที
62

ตําแหน่ ง
ช่ างแอร์ ชํานาญการ
จํานวน 4
อายุ 25-35

63

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย
ค่าจ้าง -:/-E///วัน

:B: / พนักงานบัญชี
จํานวน 2
อายุ 25-35

64

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปวส. ขึน> ไป เพศ หญิง
ค่าจ้าง E///วัน

9 :9 ช่ างไฟฟ้า
จํานวน 3
อายุ 25-35

03/07/2

วุฒิ ปวส. ขึน> ไป เพศ ชาย
ค่าจ้าง 350-400

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- ติดตั>งเครืองปรับอากาศ
- ซ่ อมบํารุงเครืองปรับอากาศ
- มีไหวพริบในการทํางาน
สามารถแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้ าได้
- ขยัน ซือสั ตย์ อดทน สามารถซ่ อมบํารุงติดตั>งแอร์ ได้
- มีประสบการณ์ ในการทํางาน ปี

บริษัท สากลแอร์ ไฮเทคเซ็นเตอร์ จํากัด
B/ ถนนหลวง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ :.-== จําหน่าย,ติดตัง,ซ่อมแซมแอร์
เต็ม
โทร. 045-241683
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต .$ มิ.ย. $% - .: ก.ค. $%

- จบปวส. ขึน> ไป สาขาการบัญชี
- ทํางานเกียวกับบัญชี รายรับ-รายจ่ าย
- มีไหวพริบในการทํางาน
สามารถแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้ าได้
- ทํางานเกียวกับบัญชีได้ เป็ นอย่ างดี ขยัน อดทน
- มีประสบการณ์ ในการทํางาน ปี

บริษัท สากลแอร์ ไฮเทคเซ็นเตอร์ จํากัด
B/ ถนนหลวง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ :.-== จําหน่าย,ติดตัง,ซ่อมแซมแอร์
เต็ม
โทร. 045-241683
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต .$ มิ.ย. $% - .: ก.ค. $%

- จบ ปวส. ขึน> ไป สาขาการไฟฟ้า
- เดินระบบไฟในการติดตั>งเครืองปรับอากาศ
- ซ่ อมเครืองปรับอากาศ
- เดินระบบไฟในการติดตั>งเครืองปรับอากาศได้
- มีความรับผิดชอบในหน้ าที ขยัน อดทน
- มีประสบการณ์ ในการทํางาน ปี

บริษัท สากลแอร์ ไฮเทคเซ็นเตอร์ จํากัด
B/ ถนนหลวง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ :.-== จําหน่าย,ติดตัง,ซ่อมแซมแอร์
เต็ม
โทร. 045-241683
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต .$ มิ.ย. $% - .: ก.ค. $%

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/0 ม.A ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B /-

-A

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

18

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กรกฎาคม
ที
65

ตําแหน่ ง
B 0:/ พนักงานการตลาด
จํานวน 1
อายุ 25-35

66

วุฒิ ปวส. ขึน> ไป เพศ หญิง
ค่าจ้าง E///วัน

B : 0/ พนักงานคลังสินค้ า
จํานวน 2
อายุ 25-35

67

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ม.: ขึน> ไป
เพศ ชาย
ค่าจ้าง -://วัน

9 :90/ ช่ างฝึ กงาน
จํานวน 3
อายุ 25-35

วุฒิ ไม่ จํากัดวุฒิ เพศ ชาย
ค่าจ้าง -://วัน

: / ผู้จดั การร้ าน สาขา อุบลฯ

68

จํานวน 1
อายุ 25-35

03/07/2

วุฒิ ม.
ค่าจ้าง

เพศ หญิง
%:,///-./,///บ.

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ปวส. ขึน> ไป สาขาการตลาด
- วางแผนการตลาด/ขายสิ นค้ า
- ดูหน้ ากับลูกค้ า นําเสนอขายสิ นค้ า
- ติดต่ อประสานงานกับลูกค้ าได้ ดี
- มีไหวพริบในการทํางาน, มีความรับผิดชอบ
- ขยัน อดทน วางแผนการตลาดได้
- มีประสบการณ์ ในการทํางาน ปี

บริษัท สากลแอร์ ไฮเทคเซ็นเตอร์ จํากัด
B/ ถนนหลวง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ :.-== จําหน่าย,ติดตัง,ซ่อมแซมแอร์
เต็ม
โทร. 045-241683
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต .$ มิ.ย. $% - .: ก.ค. $%

- ตรวจเช็คสิ นค้ า ส่ งอะไหล่ ให้ ทมี ช่ าง
- ขายอะไหล่ ได้ มีความรับผิดชอบในหน้ าที
- ขยัน อดทน พูดจาสุ ภาพ
- มีประสบการณ์ ในการทํางาน ปี

บริษัท สากลแอร์ ไฮเทคเซ็นเตอร์ จํากัด
B/ ถนนหลวง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ :.-== จําหน่าย,ติดตัง,ซ่อมแซมแอร์
เต็ม
โทร. 045-241683
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต .$ มิ.ย. $% - .: ก.ค. $%

- 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 :.-== จําหน่าย,ติดตัง,ซ่อมแซมแอร์
เต็ม
โทร. 045-241683
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต .$ มิ.ย. $% - .: ก.ค. $%

- จบ ม. ขึน> ไป สู ง ขึน> ไป
นํา> หนักได้ สัดส่ วนกับส่ วนสู ง
สามารถบริหารจัดการภายในร้ านและกระตือรือร้ นและซือ
สั ตย์

บริษัท ลํา> ยุค(มินเลนเนียม // ) จํากัด ( จําหน่ ายเสื>อผ้ า
ยีห้ อ Play Boy )
Shop เสื>อผ้ า play boy ชั>น เซ็นทรัลอุบลราชธานี
ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ จําหน่ายเสื อผ้า
โทร. 045-422398
วันทีแจ้ ง-หมดเขต .= มิ.ย. $% - $ ก.ค. $%

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/0 ม.A ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B /-

-A

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

Email : ubn@doe.go.th

เต็ม
หมดเขต

หน้ า

19

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กรกฎาคม
ที

ตําแหน่ ง

เงือนไข/สวัสดิการ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- เวลาทํางาน /.:/- 0.:/ น.

/ คนสวน

69

จํานวน 2
อายุ 18-60

70

9B:::/ พนง.เย็บผ้า
จํานวน 20
อายุ 18-50

71

วุฒิ ป .+
ค่าจ้าง -.//ว

เพศ ช/ญ

:B:: / หน.งานบัญชี
จํานวน 1
อายุ 25

72

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง -./บ/วัน

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง %/,///บ

A: B / ผู้ช่วยพนักงานขับรถ
จํานวน 4
อายุ 20-35

03/07/2

วุฒิ ม.:+
ค่าจ้าง -.//ว

เพศ ชาย

- ยินดีรับคู่สามีภรรยา
- ทีพัก ค่ าไฟฟ้า
- มีหน้ าทีดูแลสวนผลไม้ กรีดยาง

นายสมาน บุญล้ น
0 ม.9 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ สวนยางพารา , สวนผลไม้
โทร. 081-2664569
วันทีแจ้ ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

- สามารถเย็บจักรได้
- เย็บเครืองจักร ประกอบผ้ าชิ>นเป็ นตัวได้
- มีทพัี ก โอที โบนัสประจําปี

บริษัท พรูเด็นเซียล แอมพรี(ไทยแลนด์ ) จํากัด
00/ ถนนแจ้ งสนิท หมู่ที ตําบลหัวดอน อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ ตัดเย็บเสื อผ้าสําเร็ จรู ป
โทร. 081-8461298
วันทีแจ้ ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

- จบ ป.ตรี สาขาทีเกียวข้ อง
- สามารถทําบัญชีของบริษัทได้
- มีทพัี ก โอที เงินโบนัสประจําปี
- ทํางาน จ-ส เวลา /A.//- 9.//น.

บริษัท พรูเด็นเซียล แอมพรี(ไทยแลนด์ ) จํากัด
00/ ถนนแจ้ งสนิท หมู่ที ตําบลหัวดอน อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ ตัดเย็บเสื อผ้าสําเร็ จรู ป
โทร. 081-8461298
วันทีแจ้ ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

- จัดเตรียมสิ นค้ า
- ขับรถยนต์ ได้ มีประสบการณ์ ทาํ งาน
จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

บริษัท หทัยวานิช กรุ๊ป
: ม.0 ซ.สุ ขสํ าราญ ถ.มิตรภาพ ต.หนองกินเพล
อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :B 0/

ประเภทกิจการ :%=// ตัวแทนจําหน่ายสิ นค้า P&G
เต็ม
โทร. 045-267331,084-5993599
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/0 ม.A ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B /-

-A

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

20

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กรกฎาคม
ที

ตําแหน่ ง
/0/ พนักงานขายหน่ วยรถ

73

จํานวน 6
อายุ 22-35

74

วุฒิ ม. +
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 9,600+

A : / พนักงานขับรถ
จํานวน 2
อายุ 20-35

75

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ม.:+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 9,600+

:B: / พนักงานบัญชี
จํานวน 2
อายุ 22-35

วุฒิ ปวช.+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง E//-::/บ/ว

ชือสถานประกอบการ

- โบนัส ประกันสั งคม ทริปท่ องเทียว Incentive
มีทพัี ก ประกันอุบัตเิ หตุ ประกันสั งคม
- ขับรถยนต์ ได้ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

บริษัท หทัยวานิช กรุ๊ป
: ม.0 ซ.สุ ขสํ าราญ ถ.มิตรภาพ ต.หนองกินเพล
อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :B 0/

ประเภทกิจการ :%=// ตัวแทนจําหน่ายสิ นค้า P&G
เต็ม
โทร. 045-267331,084-5993599
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

- มีใบขับขีรถยนต์
- โบนัส ประกันสั งคม ทริปท่ องเทียวA
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

บริษัท หทัยวานิช กรุ๊ป
: ม.0 ซ.สุ ขสํ าราญ ถ.มิตรภาพ ต.หนองกินเพล
อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :B 0/

ประเภทกิจการ :%=// ตัวแทนจําหน่ายสิ นค้า P&G
เต็ม
โทร. 045-267331,084-5993599
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

- จบ ปวช ขึน> ไป สาขา ทีเกียวข้ อง ขับรถยนต์
รถจักรยานยนต์ ได้
- สามารถทําภาษีซื>อ-ขาย ทํารายจ่ าย ผู้จําหน่ าย
ติดตามลูกหนี> ค่ าแรง
- เวลาทํางาน /9.:/- 9.:/น.
- มีเบีย> ขยัน , OT
- หยุดทุกวันอาทิตย์

บริษัท อารดาวัสดุก่อสร้ าง จํากัด
9/ - ถ.ศรีสะเกษ ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี :B 0/

ประเภทกิจการ E&:.: จําหน่ายอุปกรณ์วสั ดุก่อสร้างแล
เต็ม
โทร. 045-286238
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

บริษัท อารดาวัสดุก่อสร้ าง จํากัด
/ -: ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี
34190

ประเภทกิจการ E&:.: จําหน่ายอุปกรณ์วสั ดุก่อสร้างแล
เต็ม
โทร. 045-269674
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

::/ พนักงานทัวไป

76

จํานวน
อายุ

03/07/2

วุฒิ
ค่าจ้าง

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

เพศ

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/0 ม.A ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B /-

-A
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กรกฎาคม
ที

ตําแหน่ ง
/0/ พนักงานขายเครดิต

77

จํานวน 1
อายุ 25-40

78

วุฒิ ปวส.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง %/,///-%:,///บ.

/ /0/ พนักงานขายหน่ วยรถ
จํานวน 1
อายุ 23-35

วุฒิ ปวส.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง =,$//-%.,///บ

/0/ ผู้ช่วยพนักงานขาย/ขับรถ

79

จํานวน 1
อายุ 23-35

80

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปวช.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง =,$//-%/,///บ.

:B:: / พนักงานบัญชี
จํานวน 1
อายุ 30-45

03/07/2

วุฒิ ปวส.+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง 13,500 +

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ปวส. ขึน> ไป
มีรถยนต์ ส่วนตัวสามารถนํามาใช้ ในงานได้
- มีค่าเสื อมรถยนต์ Incentive เบีน> เลีย> ง
- มีข้าราชการคํา> ประกัน คน

บริษัท อุบล ดี.ซี. จํากัด
:: ซ.ชยางกูร B ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี :B///

ประเภทกิจการ :%=// ศูนย์กระจายสิ นค้า,ค้าส่ง
เต็ม
โทร. 045-312438
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

- จบ ปวส. ขึน> ไป , ขับรถยนต์ ได้
- มีค่าเสื อมรถยนต์ Incentive เบีน> เลีย> ง
- มีข้าราชการคํา> ประกัน คน

บริษัท อุบล ดี.ซี. จํากัด
:: ซ.ชยางกูร B ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี :B///

ประเภทกิจการ :%=// ศูนย์กระจายสิ นค้า,ค้าส่ง
เต็ม
โทร. 045-312438
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

- จบ ปวช. ขึน> ไป ขับรถยนต์ ได้
- มีค่าเสื อมรถยนต์ Incentive เบีน> เลีย> ง
- มีข้าราชการคํา> ประกัน คน

บริษัท อุบล ดี.ซี. จํากัด
:: ซ.ชยางกูร B ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี :B///

ประเภทกิจการ :%=// ศูนย์กระจายสิ นค้า,ค้าส่ง(นมดู
เต็ม
โทร. 045-312438
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

- จบสาขาการเงินและบัญชี มีความรู้ด้านภาษีต่างๆ
- มีประสบการทํางานด้ านบัญชีจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- ใช้ ภาษาอังกฤษได้ ( พูด อ่ าน เขียน )
- เวลาทํางาน /A.//- 9.// น.
- ทํางาน จันทร์ -ศุกร์

บริษัท ฮั>วเซิงไทยรับเบอร์ จํากัด
9A/ บ้ านคําแสนราชเหนือ ม. 9 ต.แสนสุ ข
อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :B 0/

ประเภทกิจการ E$$=- ส่งออกยางพารา/ไม้ยาง/มันสําปะห
เต็ม
โทร. 045-424297 , 098-2568600
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/0 ม.A ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B /-
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22

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กรกฎาคม
ที
81

ตําแหน่ ง
B 0/ / พนักงานธุรการ
จํานวน 1
อายุ 30-45

82

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 11,000+

0: :/ พนง.ฝ่ ายผลิต
จํานวน 2
อายุ 18-35

วุฒิ ปวช.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง =,$//-%/,///บ

B 0 / พนักงานการตลาด

83

จํานวน 2
อายุ 20-35

84

เงือนไข/สวัสดิการ

:

เพศ ชาย

/ นายช่ าง

จํานวน 2
อายุ 20-40

03/07/2

วุฒิ ปวช.+
ค่าจ้าง -.//ว

วุฒิ ปวช.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง =,$//-%/,///บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

-มีประสบการณ์ ด้านงานธุรการจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- ใช้ ภาษาอังกฤษได้ (พูด อ่ าน เขียน )
- เดินทางต่ างพืน> ทีได้ เช่ น อุบล , ศีรสะเกษ
- มีรถยนต์ ส่วนตัว+ใบขับขี
-เวลาทํางาน /A.//- 9.//น

บริษัท ฮั>วเซิงไทยรับเบอร์ จํากัด
9A/ บ้ านคําแสนราชเหนือ ม. 9 ต.แสนสุ ข
อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :B 0/

ประเภทกิจการ E$$=- ส่งออกยางพารา/ไม้ยาง/มันสําปะห
เต็ม
โทร. 045-593192 , 098-2568600
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

- มีความรู้ด้านช่ าง/เครืองจักร จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- มีใบขับขีรถยนต์
- เวลาทํางาน /A.//- 9.//น.

บริษัท เมก้ าคูลสตีล จํากัด
B ม.9 ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหน่ายหลังคาเหล็ก
โทร. 081-9363969,061-0359956,062-5505593
วันทีแจ้ ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

- นําเสนอขายสิ นค้ าตามเป้าหมายของบริษัท
- ขับรถยนต์ ได้ มใี บขับขี
- หยุดสั ปดาห์ ละ วัน

บริษัท เมก้ าคูลสตีล จํากัด
B ม.9 ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหน่ายหลังคาเหล็ก
โทร. 081-9363969,061-0359956,062-5505593
วันทีแจ้ ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวช. ขึน> ไป ขับรถยนต์ ได้
มีประสบการณ์ ทาํ งานอย่ างน้ อย ปี
- สามารถคํานวณ ถอดแบบหน้ างานได้
- หยุด วัน/สั ปดาห์

บริษัท เมก้ าคูลสตีล จํากัด
B ม.9 ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหน่ายหลังคาเหล็ก
โทร. 081-9363969,061-0359956,062-5505593
วันทีแจ้ ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/0 ม.A ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B /-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กรกฎาคม
ที

ตําแหน่ ง
:::/ หัวหน้ าการตลาด

85

จํานวน 1
อายุ 25-40

86

B

:B

วุฒิ ปวช.+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง %/,///-%E,///บ

จนท.บริการลูกค้ า(ฝ่ ายขาย)

จํานวน 2
อายุ 25-35

88

วุฒิ ปวช.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง %/,///-%E,///บ

/ หน.บัญชี

จํานวน 1
อายุ 25-40

87

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง =,$//-%:,///บ.

9 : ช่ างขัดสี
จํานวน 1
อายุ 20-40

03/07/2

วุฒิ ปวช.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง =,$//-%:,///บ.

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- มีประสบการณ์ ไม่ น้อยกว่ า ปี มีใบขับขีรถยนต์
- สามารถทํากลยุทธการตลาด ตามเป้าหมายบริษัทได้

บริษัท เมก้ าคูลสตีล จํากัด
B ม.9 ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหน่ายหลังคาเหล็ก
โทร. 081-9363969,061-0359956,062-5505593
วันทีแจ้ ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

- ทํางานตามทีได้ รับมอบหมาย มีประสบการณ์ ด้านบัญชี
ปี ขึน> ไป ขับรถยนต์ ได้
- ทํากลยุทธการตลาดได้
มีประสบการณ์ ด้านการตลาดจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- ติดต่ อคุณสุ มติ า ช่ วยปัด โทร./ - / 0:

บริษัท เมก้ าคูลสตีล จํากัด
B ม.9 ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหน่ายหลังคาเหล็ก
โทร. 081-9363969,061-0359956,062-5505593
วันทีแจ้ ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

- มีประสบการณ์ ด้านงานขาย - ปี
มีความรู้ด้านสิ นเชือบ้ านจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- มีค่าคอมมิชชัน โบนัสประจําปี
- เวลาทํางาน /A.:/- 9.:/ น.

บริษัท เมโทรทาวน์ จํากัด
AB- A ถ.สรรพสิ ทธิ} ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ $!%/% ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
โทร. 045-264236,088-3778989
วันทีแจ้ ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

ประเภทกิจการ E:%/% จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า
โทร. 045-208888
วันทีแจ้ ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

- ปวช.-ป.ตรี สาขาช่ างยนต์ หรือสาขาทีเกียวข้ อง เกรดเฉลีย บริษัท โตโยต้ า ดีลกั ซ์ จํากัด
. / ขึน> ไป
AA ม. / ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :B 0/
- มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์
- บุคลิกภาพดี ขยัน อดทน รักงานบริการ
-ขับขีรถยนต์ ได้ และมีใบอนุญาตขับขีรถยนต์

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/0 ม.A ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B /-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กรกฎาคม
ที

ตําแหน่ ง
0:/ เจ้ าหน้ าทีรักษาความปลอดภัย(กลางคืน)

89

จํานวน 3
อายุ 22-40

90

เงือนไข/สวัสดิการ
วุฒิ ป. +
ค่าจ้าง -.//ว

เพศ ชาย

B : B/ เจ้ าหน้ าทีอะไหล่
จํานวน 2
อายุ 22-35

วุฒิ ปวช.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง =,$//-%:,///บ.

/0/ ทีปรึกษาการขาย

91

จํานวน 2
อายุ 22-30

03/07/2

วุฒิ ปวช. - ป.ตรี เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 15,000+

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- มีประสบการณ์ อย่ างน้ อย ปี
- บุคลิกภาพดี มนุษย์ สัมพันธ์ ดี
- ขยัน อดทน ตั>งใจทํางาน
- มีใบขับขีรถยนต์
- เวลาทํางาน A.//-/ .//น.

บริษัท โตโยต้ า ดีลกั ซ์ จํากัด
AA ม. / ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :B 0/

ประเภทกิจการ E:%/% จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า
โทร. 045-208888
วันทีแจ้ ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

- เพศชาย ผ่ านการเกณฑ์ ทหารแล้ ว
บริษัท โตโยต้ า ดีลกั ซ์ จํากัด
- จบ สาขา ช่ างยนต์ หรือทีเกียวข้ อง
AA ม. / ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :B 0/
- ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พนื> ฐานได้ ดี
- บุคลิกภาพดี มีมนุษย์ สัมพันธ์ ดี มีความตั>งใจ ขยัน อดทน
รักงานบริการ
- ขับรถยนต์ ได้ มใี บขับขี

ประเภทกิจการ E:%/% จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า
โทร. 045-208888
วันทีแจ้ ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

◌ู -ปวช.-ป.ตรีทุกสาขา เกรดเฉลีย . / ขึน> ไป
-บุคลิกภาพดี ,มีมนุษย์ สัมพันธ์ ดี ,รักงานบริการ
-ขับขีรถยนต์ ได้ และมีใบอนุญาตขับขีรถยนต์
-เบีย> ขยัน,คอมมิชชัน,อาหารกลางวัน,
ชุ ดฟอร์ ม,กองทุนเสริมบุคลิกภาพ,อบรมสั มมนา,
เงินรางวัลพนักงานดีเด่ น

ประเภทกิจการ E:%/% จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า
โทร. 045-208888
วันทีแจ้ ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

บริษัท โตโยต้ า ดีลกั ซ์ จํากัด
AA ม. / ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :B 0/

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/0 ม.A ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B /-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กรกฎาคม
ที
92

ตําแหน่ ง
9 : ช่ างเตรียมพืน>
จํานวน 1
อายุ 20-40

93

วุฒิ ปวช.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 9,600+

9 : :/ ช่ างเทคนิค
จํานวน 2
อายุ 20-30

วุฒิ ปวช.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง =,$//-%:,///บ

0:/ พนักงานต้ อนรับส่ วนหน้ า

94

จํานวน 1
อายุ 20-40

95

เงือนไข/สวัสดิการ

9

0/ ช่ างเชือม

จํานวน 2
อายุ 20-50

03/07/2

วุฒิ ปวช.+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง =,$//-%:,///บ.

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย
ค่าจ้าง E//บ/ว

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- ปวช-ป.ตรี สาขา ช่ างยนต์ เกรดเฉลีย . / ขึน> ไป
หรือมีประสบการณ์ (ไม่ จํากัดวุฒิ)
ใช้ โปรแกรมพืน> ฐานคอมพิวเตอร์ ได้ ดี
- บุคลิกภาพดี ขยัน อดทน รักงานบริการ
-ขับขีรถยนต์ ได้ และมีใบอนุญาตขับขีรถยนต์

บริษัท โตโยต้ า ดีลกั ซ์ จํากัด
AA ม. / ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :B 0/

ประเภทกิจการ E:%/% จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า
โทร. 045-208888
วันทีแจ้ ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

- จบ สาขา ช่ างยนต์ หรือสาขาทีเกียวข้ อง เกรดเฉลีย . /
ขึน> ไป ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พนื> ฐานได้ ดี
- มีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์ บุคลิกภาพดี
มีมนุษย์ สัมพันธ์ ดี
- ขยัน อดทน ขับรถยนต์ ได้ /มีใบขับขี

บริษัท โตโยต้ า ดีลกั ซ์ จํากัด
AA ม. / ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :B 0/

ประเภทกิจการ E:%/% จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า
โทร. 045-208888
วันทีแจ้ ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

- วุฒ ปวช.ขึน> ไป. ทุกสาขา ขยัน อดทน รักงานบริการ
ใช้ คอมพิวเตอร์ พนื> ฐานได้ ดี มีใบขับขีรถยนต์
- เวลาทํางาน /A.//- 9.// น.

บริษัท โตโยต้ า ดีลกั ซ์ จํากัด
AA ม. / ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี :B 0/

ประเภทกิจการ E:%/% จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า
โทร. 045-208888
วันทีแจ้ ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

- ผ่ านการเกณฑ์ ทหารแล้ ว
- มีประสบการณ์ ไม่ น้อยกว่ า ปี
- เวลาทํางาน /A.//- 9.//น. หยุดวันอาทิตย์

หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
0// ม.9 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี :B///

ประเภทกิจการ E$:-/ จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/0 ม.A ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B /-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กรกฎาคม
ที
96

ตําแหน่ ง
9 : ช่ างสี
จํานวน 2
อายุ 20-50

97

A

99

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย
ค่าจ้าง E//+/ว

หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
0// ม.9 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี :B///

ประเภทกิจการ E$:-/ จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง :///ว

- ผ่ านการเกณฑ์ ทหารแล้ ว
- มีประสบการณ์ ไม่ น้อยกว่ า ปี
- เวลาทํางาน /A.//- 9.//น. หยุดวันอาทิตย์

หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
0// ม.9 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี :B///

ประเภทกิจการ E$:-/ จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

- สามารถทําบัญชี รายรับ-จ่ ายได้ บัญชีพนื> ฐานได้
มีประสบการณ์ ไม่ น้อยกว่ า ปี
- ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ ดี
- มีประกันสั งคม โอที
- เวลาทํางาน /A.//- 9.//น. หยุดวันอาทิตย์

หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
0// ม.9 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี :B///

ประเภทกิจการ E$:-/ จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

- วุฒิ ม.: ขึน> ไป ป.ตรี จบสาขา การตลาด
หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
- สามารถเจรจา ประชาสั มพันธ์ และให้ ข้อมูลแก่ ลูกค้ าได้ ดี 0// ม.9 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี :B///
มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- มีแบบฟอร์ ม ประกันสั งคม
- เวลาทํางาน /A.//- 9.// น.

ประเภทกิจการ E$:-/ จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

เพศ ชาย

:B:: / พนักงานบัญชี
จํานวน 2
อายุ 20-35

วุฒิ ม.: +
เพศ หญิง
ค่าจ้าง =,$//บ/ด

B 0 / พนักงานการตลาด
จํานวน 4
อายุ 20-50

03/07/2

ชือสถานประกอบการ

- ผ่ านการเกณฑ์ ทหารแล้ ว
- มีประสบการณ์ ไม่ น้อยกว่ า ปี
- เวลาทํางาน /A.//- 9.//น. หยุดวันอาทิตย์

/ ช่ างกลึง

จํานวน 2
อายุ 20-40

98

เงือนไข/สวัสดิการ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

วุฒิ ม.:+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง =,$//บ/ด

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/0 ม.A ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B /-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กรกฎาคม
ที
100

ตําแหน่ ง
9 :90/ ช่ างไฟฟ้า
จํานวน 2
อายุ 20-40

101

A

A

0

เพศ ชาย

- ผ่ านการเกณฑ์ ทหารแล้ ว
- มีประสบการณ์ ไม่ น้อยกว่ า ปี
- เวลาทํางาน /A.//- 9.//น. หยุดวันอาทิตย์

หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
0// ม.9 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี :B///

ประเภทกิจการ E$:-/ จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

เพศ ชาย

- ผ่ านการเกณฑ์ ทหารแล้ ว
- มีประสบการณ์ ไม่ น้อยกว่ า ปี
- เวลาทํางาน /A.//- 9.//น. หยุดวันอาทิตย์

หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
0// ม.9 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี :B///

ประเภทกิจการ E$:-/ จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง :///ว

0/ พนักงานจัดส่ งสินค้ า

จํานวน 1
อายุ 20-40

03/07/2

ประเภทกิจการ E$:-/ จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

/ ช่ างกลึงและมิลลิง

จํานวน 1
อายุ 20-40

103

หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
0// ม.9 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี :B///

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย
ค่าจ้าง E//บ/ว

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง :///ว

ชือสถานประกอบการ

- ผ่ านการเกณฑ์ ทหารแล้ ว
- มีประสบการณ์ ไม่ น้อยกว่ า ปี
- เวลาทํางาน /A.//- 9.//น. หยุดวันอาทิตย์

/ ช่ างมิลลิง

จํานวน 2
อายุ 20-40

102

เงือนไข/สวัสดิการ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

วุฒิ ปวช.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง -./บ/ว

- จบ ปวช ขึน> ไป ใช้ โปรแกรมบัญชีได้
หจก.อุบลวิบูลย์
- ขยัน อดทน
A9-A9/ ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ผ่ านงานขายหรือใช้ โปรแกรมบัญชีออกบิลได้ จะพิจารณาเป็ 34000
นพิเศษ
- ขับรถยนต์ ได้ มใี บขับขีจะพิจารณาเป็ นพิเศษ

ประเภทกิจการ :/-/. จําหน่ายยางรถยนต์
โทร. 045-316610
วันทีแจ้ ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/0 ม.A ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B /-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กรกฎาคม
ที

ตําแหน่ ง
: :/ พีเลีย> งเด็ก ประจํา

104

จํานวน 1
อายุ 25-45

105

วุฒิ ป.ตรี
เพศ หญิง
ค่าจ้าง %/,///บ.+

9 : 0/ ช่ างยางรถบรรทุก
จํานวน 2
อายุ 20-40

106

เงือนไข/สวัสดิการ

B

/ พนักงานต้ อนรับ

จํานวน 2
อายุ 22-30

03/07/2

วุฒิ ป. +
เพศ ชาย
ค่าจ้าง -E/-:///ว

วุฒิ ปวช.-ป.ตรี
เพศ หญิง
ค่าจ้าง %/,///บ.

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- สามารถดูแลเด็กอายุ B- ขวบ จํานวน : คนได้ (เวลา
หจก.อุบลวิบูลย์
/9.B - 9.:/น. เด็กๆไปเรียน)
A9-A9/ ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- ทําความสะอาดซักผ้ า รีดผ้ า อ่ านนิทานให้ เด็กฟัง
34000
- เคยเป็ นพีเลีย> งเด็กมาก่ อนจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- ทํางานเวลา /9.//- /.//น. ทีพัก อาหารฟรี หยุดเดือนละ
วัน

ประเภทกิจการ :/-/. จําหน่ายยางรถยนต์
โทร. 045-316610
วันทีแจ้ ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

- ขับรถยนต์ ได้ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- มีประสบการณ์ เคยผ่ านงาน ยางรถยนต์ ขนาดกลาง
รถบรรทุก ตั>งศูนย์ ถ่วงล้ อรถ / ล้ อ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- ทํางาน /A.//- 9.B น. หยุดวันอาทิตย์

หจก.อุบลวิบูลย์
A9-A9/ ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ :/-/. จําหน่ายยางรถยนต์
โทร. 045-316610
วันทีแจ้ ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวช-ป.ตรี สาขา ทีเกียวข้ อง ขับรถจักยานต์ ได้
- อาหารฟรี , ทํางานเป็ นกะได้ , มีวนั หยุดนักขัตฤกษ ,
สามารถทํางานเป็ นกะได้ , สื อสารภาษาอังกฤษได้ ดี ,
มีเงินพิเศษ , หากมีประสบการจะพิจารณาเป็ นพิเศษ

โรงแรมระพีพรรณ วิลล์
0 ซ.สุ ขาอุปถัมภ์ ถ.สุ ขาอุปถัมภ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี :B///

ประเภทกิจการ ::%/% โรงแรม
โทร. 081-4761144
วันทีแจ้ ง-หมดเขต - ก.ค. $% - . ส.ค. $%

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/0 ม.A ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-B /-
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