สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มิถุนายน
ที
1

ตําแหน่ ง
./ .0 พนักงานฝ่ ายผลิต
จํานวน 2
อายุ 25-32

วุฒิ ป. +
ค่าจ้าง

เพศ ช/ญ
/ว

0.0 หน.พนักงานขายหน่ วยรถ (Cash Van)

2

จํานวน 3
อายุ 20-35

3

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ม./+
ค่าจ้าง

เพศ ช/ญ
, บ+

/FE / พนง.คอมพิวเตอร์ กราฟฟิ ก
จํานวน 1
อายุ 20-35

15/06/2

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
,5 บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- มีประสบการณ์ ทาํ งานโรงงานมาก่ อน
- ทํางานวันจันทร์ - วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์ เวลาทํางาน
0D.00- E.00 น.

SOAP VILLAGES โซพ วิลเลจส์
/ D ม.E ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /F000

ผลิตและจัดจําหน่ายสบู่
ประเภทกิจการ
โทร. 096-2422355
วันทีแจ้ ง-หมดเขต พ.ค. & - มิ.ย. &

เต็ม
หมดเขต

- จบ ม./ ขึนT ไป อายุ 0-/ ปี
สามารถขับรถยนต์ และมีใบขับขี
- สามารถดําเนินการตามกลยุทธ์ ผลักดันยอดขาย
และบริหารการขาย
ดูแลยอดขายให้ เป็ นไปตามเป้าบริษัทได้
- ทํางาน 0..00- D.00 น. หยุด วัน

บมจ.บิPกซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ สาขาวารินชําราบ
/ ม.D ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี /F .0

ประเภทกิจการ 2 3 ห้างสรรพสิ นค้า
โทร. 52-625 ต่อ
วันทีแจ้ ง-หมดเขต พ.ค. & - มิ.ย. &

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวส. ขึนT ไป สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์
บริษัท อีซูซุตงั ปักอุบล จํากัด
คอมพิวเตอร์ กราฟฟิ ก หรือสาขาอืนทีเกียวข้ อง
F ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /F000
ขับรถยนต์ ได้
- สามารถออกแบบสื อประชาสั มพันธ์ ขององค์ กร เช่ น ป้าย
บูธ ปฏิทนิ งานตัดต่ อวิดที ศั น์
และงานอืนๆทีได้ รับมอบหมายได้
- เวลาทํางาน 0D.00- E.00 น. หยุดวันอาทิตย์

ประเภทกิจการ 2 จําหน่ายรถยนต์
โทร. 045-313371
วันทีแจ้ ง-หมดเขต พ.ค. & - มิ.ย. &

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

0. ม.D ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-F 0-
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หน้ า

1

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มิถุนายน
ที
4

ตําแหน่ ง

เงือนไข/สวัสดิการ

E / 0 พนักงานช่ างรถใหญ่ ( สาขาวารินชําราบ )
จํานวน 1
อายุ 20-35

วุฒิ ปวช.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
,5 บ

//0 พนักงานเสริฟ

5

จํานวน 1
อายุ 18-30

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ หญิง
ค่าจ้าง
บ/ว

0 แม่ บ้าน(ไป-กลับ)

6

จํานวน 1
อายุ 30-45

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง
/ว

เพศ ชาย

0.0 พนักงานขาย

7

จํานวน 2
อายุ 20-35

15/06/2

วุฒิ ม./+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 3,A - 5, บ.

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ปวช. ขึนT ไปสาขา ช่ างยนต์
- มีความรู้ด้านเครืองยนต์
- มีการทดสอบภาคปฏิบัติ
- เวลาทํางาน 0D.00- E.00น.

บริษัท อีซูซุตงั ปักอุบล จํากัด
F ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /F000

ประเภทกิจการ 2 จําหน่ายรถยนต์
โทร. 045-313371
วันทีแจ้ ง-หมดเขต พ.ค. & - มิ.ย. &

- มีอาหารฟรี มือT ,โบนัส
- ทํางาน วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 0 .00 - F.00 น.
- หยุด F วัน/เดือน

ร้ านสามชัยกาแฟ (สาขาดอนกลาง)
E/F- (ตลาดสดสั นติสุข) ม. D ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่
อ.เมือง จ.อุบลฯ /F000

ประเภทกิจการ 22 3 จําหน่ายอาหาร เครื= องดื=ม
เต็ม
โทร. 089-1893997
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต พ.ค. & - มิ.ย. &

- ทํางานบ้ าน ซักผ้ า
- สถานทีใกล้ เคียง ใกล้ วดั โนนหงษ์ ทอง

นายมานิจ ปสั นตา
/ ม. ต.ไร่ น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ บ้านส่วนบุคคล
โทร. 081-5878820
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 2 พ.ค. & - 5 มิ.ย. &

- ขับรถยนต์ รถมอเตอร์ ไซด์ ได้
- สามารถขายสิ นค้ าตามเขตพืนT ทีและนโยบายบริษัทได้
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- หยุดวันอาทิตย์

บริษัท ไทยลอตเต้ จํากัด
0/ ซอย ธรรมวิถี 0 ถ.ธรรมวิถี ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี /F000

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหน่ายหมากฝร่ งและขนมสอดใส้
เต็ม
โทร. 086-3202614
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 2 พ.ค. & - 5 มิ.ย. &

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

0. ม.D ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-F 0-

-D
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เต็ม
หมดเขต

เต็ม
หมดเขต

หน้ า

2

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มิถุนายน
ที
8

ตําแหน่ ง
E / ช่ างยนต์
จํานวน 2
อายุ 25-40

9

F

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
, - 5, บ

.0 พนักงานธุรการ/ส่ งรถ

จํานวน 1
อายุ 30-45

วุฒิ ปวช.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
, - 5, บ

0 แม่ บ้าน(ไป-กลับ)

10

จํานวน 1
อายุ 30-45

11

เงือนไข/สวัสดิการ

F

0 พนักงาน IT

จํานวน 1
อายุ 21-30

15/06/2

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ หญิง
ค่าจ้าง
2บ/ว

วุฒิ ปวช.+
ค่าจ้าง
2/ว

เพศ ช/ญ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- มีประสบการณ์ ด้านการซ่ อมรถยนต์ รถกระบะ
ซ่ อมเครืองยนต์ ช่ วงล่ าง เบรค เกียร์ คลัช
- มีประสบการณ์ ปี ขึนT ไป
- เวลาทํางาน 0D.00- E.00น. หยุด วัน/สั ปดาห์

หจก. วิศวยนต์ ออโต้ เซอร์ วสิ
D ม. E ต.ไร่ น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ ซ่อมบํารุ งและติดตัCงอุปกรณ์แก๊สสําหรั
เต็ม
โทร. 081-7322069,045-437174
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 2 พ.ค. & - 5 มิ.ย. &

- จบ ม. , ปวช. ขึนT ไปทุกสาขา ใช้ คอมพิวเตอร พิมพ์ดดี
ได้ ดี ขับรถยนต์ ได้ ทTงั เกียร์ ธรรดและออโต้
- มีประสบการณ์ ทาํ งาน ปี ขึนT ไป

หจก. วิศวยนต์ ออโต้ เซอร์ วสิ
D ม. E ต.ไร่ น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ ซ่อมบํารุ งและติดตัCงอุปกรณ์แก๊สสําหรั
เต็ม
โทร. 081-7322069,045-437174
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 2 พ.ค. & - 5 มิ.ย. &

- ทํางานบ้ านผู้บริหาร
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด โชคไพจิตร
/ ถนนมูลสาร ตําบลวารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ รับเหมาก่อสร้าง
โทร. 084-4115522
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 2 พ.ค. & - 5 มิ.ย. &

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ ขึนT ไป ขับรถยนต์
รถจักรยานยนต์ ได้
- สามารถใช้ โปรแกรมออฟฟิ ศได้ ดี
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด โชคไพจิตร
/ ถนนมูลสาร ตําบลวารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ รับเหมาก่อสร้าง
โทร. 084-4115522
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 2 พ.ค. & - 5 มิ.ย. &

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

0. ม.D ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-F 0-

-D
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หน้ า

3

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มิถุนายน
ที
12

ตําแหน่ ง

เงือนไข/สวัสดิการ

/F// 0 พนักงานบัญชี
จํานวน 1
อายุ 21-30

วุฒิ ปวช.+
ค่าจ้าง
2/ว

เพศ ช/ญ

/0 พีเลียT งเด็ก

13

จํานวน 1
อายุ 30-45

วุฒิ ป. +
เพศ หญิง
ค่าจ้าง 3,& - , บ

0.0 ทีปรึกษาการขาย (ด่ วน)

14

จํานวน 20
อายุ 23-40

วุฒิ ปวช.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 3,& บ++

./0 รปภ. ( ด่ วน )

15

จํานวน 2
อายุ 35-55

15/06/2

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง
/ว

เพศ ชาย

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ปวช. สาขา บัญชี ขึนT ไป ขับรถยนต์
รถจักรยานยนต์ ได้
- ทําบัญชีได้

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด โชคไพจิตร
/ ถนนมูลสาร ตําบลวารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ รับเหมาก่อสร้าง
โทร. 084-4115522
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 2 พ.ค. & - 5 มิ.ย. &

เต็ม
หมดเขต

- วุฒิ ป. ขึนT ไป มีประสบการณ์ ทาํ งานด้ านพีเลียT งเด็ก
ดูแลเด็ก มาไม่ น้อยกว่ า ปี
- มีหน้ าทีดูแลเด็กอายุ ./ ปี
- ทํางานบ้ านตามทีได้ รับมอบหมาย
- หยุด วัน/สั ปดาห์
- ขับรถยนต์ จักรยานยนต์ ได้
***ติดต่ อคุณปทุมวัน โทร.0.D- 0 D โดยตรง

น.ส.ปทุมวัน ศรีหอม
/ F ม. D (บ้ านปิ นดาว ) ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
จ.อุบลฯ

ประเภทกิจการ บ้านส่วนบุคคล
โทร. 098-2606286
วันทีแจ้ ง-หมดเขต พ.ค. & - 3 มิ.ย. &

เต็ม
หมดเขต

- เงินเดือน+คอมมิชชัน โบนัสประจําปี ยูนิฟอร์ ม
บจก.มิตซูอุบลราชธานี ออโตโมบิล
- ยินดีรับศึกษาจบใหม่ ทมีี ความตัTงใจทํางาน
D ม. D ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- เวลาทํางาน 0D.00- E.00น.
34000
***ติดต่ อคุณสมจิต วรรณเวช โทร.0DF-FE F .F โดยตรง

ประเภทกิจการ 2 จําหน่ายรถยนต์ มิตซูบิชิ
เต็ม
โทร. 081-2390974 ,045-312400-1
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต พ.ค. & - 3 มิ.ย. &

- ดูแลความปลอดภัย เปิ ด-ปิ ดไฟ ในโครงการยู-พาร์ ค
- เวล่ ทาํ งาน E.00-0 .00น.

ประเภทกิจการ &6 5 ให้เช่าพืCนที=
โทร. 045-317001 , 091-0190113
วันทีแจ้ ง-หมดเขต พ.ค. & - 3 มิ.ย. &

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

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

0. ม.D ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-F 0-
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Email : ubn@doe.go.th

เต็ม
หมดเขต

หน้ า

4

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มิถุนายน
ที
16

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

จํานวน 2
อายุ 20-35

/

วุฒิ ปวช.+
ค่าจ้าง
/ว

เพศ ชาย

0 นายช่ าง

จํานวน 2
อายุ 20-35

19

วุฒิ ปวช.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 3,& - , บ

F . 0 พนักงานการตลาด

17

18

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปวช.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 3,& - , บ

E /E 0 ช่ างไฟฟ้า
จํานวน 2
อายุ 20-45

15/06/2

วุฒิ ปวช.+
ค่าจ้าง
/ว

เพศ ชาย

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- มีความรู้ด้านช่ าง/เครืองจักร จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- มีใบขับขีรถยนต์
- เวลาทํางาน 0D.00- E.00น.

บริษัท เมก้ าคูลสตีล จํากัด
F ม.E ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหน่ายหลังคาเหล็ก
โทร. 081-9363969,061-0359956,062-5505593
วันทีแจ้ ง-หมดเขต พ.ค. & - 3 มิ.ย. &

เต็ม
หมดเขต

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

บริษัท เมก้ าคูลสตีล จํากัด
F ม.E ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหน่ายหลังคาเหล็ก
โทร. 081-9363969,061-0359956,062-5505593
วันทีแจ้ ง-หมดเขต พ.ค. & - 3 มิ.ย. &

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวช. ขึนT ไป มีประสบการณ์ ทาํ งานอย่ างน้ อย ปี
- สามารถคํานวณ ถอดแบบหน้ างานได้
- หยุด วัน/สั ปดาห์

บริษัท เมก้ าคูลสตีล จํากัด
F ม.E ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหน่ายหลังคาเหล็ก
โทร. 081-9363969,061-0359956,062-5505593
วันทีแจ้ ง-หมดเขต พ.ค. & - 3 มิ.ย. &

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวช. ขึนT ไป สาขา ไฟฟ้า
- มีบ้านพักฟรี
- ซ่ อมบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน
- เวลาทํางาน 0D.00- E.00น. หยุดวันอาทิตย์

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

ประเภทกิจการ โรงสี ขา้ ว
โทร. 045-858448-50
วันทีแจ้ ง-หมดเขต พ.ค. & - 3 มิ.ย. &

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

0. ม.D ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-F 0-

-D

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

5

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มิถุนายน
ที
20

ตําแหน่ ง
F .0 0 ธุรการขาย
จํานวน 1
อายุ 22-30

วุฒิ ปวส. +
ค่าจ้าง 320+

เพศ หญิง

./0 เจ้ าหน้ าทีต้ อนรับส่ วนหน้ า

21

จํานวน 2
อายุ 22-30

22

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปวช.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
บ/ว+

F / F0 เจ้ าหน้ าทีอะไหล่
จํานวน 2
อายุ 22-35

15/06/2

วุฒิ ปวช.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 3,& - 2, บ.

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- ปวส - ป.ตรี ทุกสาขา
- ใช้ โปรแกรม Office ได้ อย่ างดี
- บุคลิกภาพดี ยิมT แย้ มแจ่ มใส มีมนุษย์ สัมพันธ์ ดี
รักงานบริการ
- มีใบขับขีรถยนต์
- เวลาทํางาน 0D.00- E.00น. หยุด วัน/สั ปดาห์

บริษัท โตโยต้ า ดีลกั ซ์ จํากัด
DD ม. 0 ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี /F .0

ประเภทกิจการ 52 จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า
โทร. 045-208888
วันทีแจ้ ง-หมดเขต พ.ค. & - 3 มิ.ย. &

เต็ม
หมดเขต

- บุคลิกภาพดี, มีมนุษย์ สัมพันธ์ ด,◌ี
รักงานบริการ ,พูดจาดีสุภาพ, กล้ าแสดงออก
- ขับรถยนต์ ได้ มใี บขับขี
- เวลาทํางาน 0 .00- D.00 น. หยุด วัน/สั ปดาห์

บริษัท โตโยต้ า ดีลกั ซ์ จํากัด
DD ม. 0 ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี /F .0

ประเภทกิจการ 52 จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า
โทร. 045-208888
วันทีแจ้ ง-หมดเขต พ.ค. & - 3 มิ.ย. &

เต็ม
หมดเขต

- เพศชาย ผ่ านการเกณฑ์ ทหารแล้ ว
บริษัท โตโยต้ า ดีลกั ซ์ จํากัด
- จบ สาขา ช่ างยนต์ หรือทีเกียวข้ อง
DD ม. 0 ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี /F .0
- ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พนืT ฐานได้ ดี
- บุคลิกภาพดี มีมนุษย์ สัมพันธ์ ดี มีความตัTงใจ ขยัน อดทน
รักงานบริการ
- ขับรถยนต์ ได้ มใี บขับขี

ประเภทกิจการ 52 จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า
โทร. 045-208888
วันทีแจ้ ง-หมดเขต พ.ค. & - 3 มิ.ย. &

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

0. ม.D ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-F 0-

-D

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

6

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มิถุนายน
ที

ตําแหน่ ง
0.0 ทีปรึกษาการขาย

23

จํานวน 1
อายุ 22-30

24

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

/F/..0 ผู้บริหารงานบริการ(SA)
จํานวน 1
อายุ 22-30

25

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปวช.-ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 3,& - 2, บ

E / ช่ างเตรียมพืนT
จํานวน 2
อายุ 20-40

15/06/2

วุฒิ ปวช.+
ค่าจ้าง
/ว

เพศ ชาย

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

◌ู -ปวช.-ป.ตรีทุกสาขา เกรดเฉลีย . 0 ขึนT ไป
-บุคลิกภาพดี ,มีมนุษย์ สัมพันธ์ ดี ,รักงานบริการ
-ขับขีรถยนต์ ได้ และมีใบอนุญาตขับขีรถยนต์
-เบียT ขยัน,คอมมิชชัน,อาหารกลางวัน,
ชุ ดฟอร์ ม,กองทุนเสริมบุคลิกภาพ,อบรมสั มมนา,
เงินรางวัลพนักงานดีเด่ น

บริษัท โตโยต้ า ดีลกั ซ์ จํากัด
DD ม. 0 ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี /F .0

ประเภทกิจการ 52 จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า
โทร. 045-208888
วันทีแจ้ ง-หมดเขต พ.ค. & - 3 มิ.ย. &

เต็ม
หมดเขต

◌ู - ปวช.-ป.ตรีสาขาช่ างยนต์ หรือสาขาทีเกียวข้ อง
เกรดเฉลีย . 0 ขึนT ไป
- มีความตัTงใจ ขยัน อดทน รักงานบริการ
- ขับขีรถยนต์ ได้ และมีใบอนุญาตขับขีรถยนต์
- เพศชาย ผ่ านการเกณฑ์ ทหารแล้ ว
- เวลาทํางาน 0D.00- E.00น. หยุด วัน/สั ปดาห์

บริษัท โตโยต้ า ดีลกั ซ์ จํากัด
DD ม. 0 ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี /F .0

ประเภทกิจการ 52 จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า
โทร. 045-208888
วันทีแจ้ ง-หมดเขต พ.ค. & - 3 มิ.ย. &

เต็ม
หมดเขต

- ปวช-ป.ตรี สาขา ช่ างยนต์ เกรดเฉลีย . 0 ขึนT ไป
หรือมีประสบการณ์ (ไม่ จํากัดวุฒิ)
ใช้ โปรแกรมพืนT ฐานคอมพิวเตอร์ ได้ ดี
- บุคลิกภาพดี ขยัน อดทน รักงานบริการ
-ขับขีรถยนต์ ได้ และมีใบอนุญาตขับขีรถยนต์

บริษัท โตโยต้ า ดีลกั ซ์ จํากัด
DD ม. 0 ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี /F .0

ประเภทกิจการ 52 จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า
โทร. 045-208888
วันทีแจ้ ง-หมดเขต พ.ค. & - 3 มิ.ย. &

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

0. ม.D ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-F 0-

-D

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

7

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มิถุนายน
ที
26

ตําแหน่ ง
E / /0 ช่ างเทคนิค
จํานวน 2
อายุ 20-30

วุฒิ ปวช.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 3,& - 2, บ

./0 พนักงานต้ อนรับส่ วนหน้ า CR-AM

27

จํานวน 1
อายุ 20-40

วุฒิ ปวช.+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง 3,& - 2, บ.

/ /0 ผู้ช่วยพยาบาล PN

28

จํานวน 1
อายุ 25-40

29

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ม./+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 3,& บ

. // 0 คนงานซักฟอก
จํานวน 2
อายุ 30-40

15/06/2

วุฒิ ม./+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง 3,& บ.

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ สาขา ช่ างยนต์ หรือสาขาทีเกียวข้ อง เกรดเฉลีย . 0
ขึนT ไป ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พนืT ฐานได้ ดี
- มีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์ บุคลิกภาพดี
มีมนุษย์ สัมพันธ์ ดี
- ขยัน อดทน ขับรถยนต์ ได้ /มีใบขับขี

บริษัท โตโยต้ า ดีลกั ซ์ จํากัด
DD ม. 0 ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี /F .0

ประเภทกิจการ 52 จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า
โทร. 045-208888
วันทีแจ้ ง-หมดเขต พ.ค. & - 3 มิ.ย. &

เต็ม
หมดเขต

- วุฒ ปวช.-ปวส. ทุกสาขา มีความรู้หรือมีประสบการณ์
ขยัน อดทน รักงานบริการ ใช้ คอมพิวเตอร์ พนืT ฐานได้ ดี
มีใบขับขีรถยนต์
- เวลาทํางาน 0D.00- E.00 น.
-

บริษัท โตโยต้ า ดีลกั ซ์ จํากัด
DD ม. 0 ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี /F .0

ประเภทกิจการ 52 จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า
โทร. 045-208888
วันทีแจ้ ง-หมดเขต พ.ค. & - 3 มิ.ย. &

เต็ม
หมดเขต

- จบหลักสู ตรผู้ช่วยพยาบาล PN
มีประสบการร์ มาแล้ วอย่ างน้ อย ปี
- มีหน้ าทีดูแลคนไข้ ในโรงพยาบาล
- เวลาทํางาน 0D.00- .00น. (ทํางานเป็ นกะได้ )

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

ประเภทกิจการ โรงพยาบาลเอกชน
โทร. 52- 55&26 - & ต่อ
วันทีแจ้ ง-หมดเขต พ.ค. & - 3 มิ.ย. &

เต็ม
หมดเขต

- ส่ วนสู งไม่ น้อยกว่ า 0 เซนติเมตร นําT หนักสมส่ วน
- ทําหน้ าทีงานซัก รีดผ้ าในโรงพยาบาล
- เวลาทํางาน 0D.00- .00 น.(ทํางานเป็ นกะได้ )

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

ประเภทกิจการ โรงพยาบาลเอกชน
โทร. 52- 55&26 - & ต่อ
วันทีแจ้ ง-หมดเขต พ.ค. & - 3 มิ.ย. &

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

0. ม.D ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-F 0-

-D

http://www.doe.go.th/ubon
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มิถุนายน
ที
30

ตําแหน่ ง
E F .0 ช่ างทาสี
จํานวน 1
อายุ 25-40

31

E

33

D

ประเภทกิจการ โรงพยาบาลเอกชน
โทร. 52- 55&26 - & ต่อ
วันทีแจ้ ง-หมดเขต พ.ค. & - 3 มิ.ย. &

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 5 บ/ว

- ผ่ านการเกณฑ์ ทหารแล้ ว
- มีประสบการณ์ ไม่ น้อยกว่ า ปี
- เวลาทํางาน 0D.00- E.00น. หยุดวันอาทิตย์

หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
.0/ ม.E ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /F000

ประเภทกิจการ 5&2 จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต พ.ค. & - 3 มิ.ย. &

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง 5 /ว

เพศ ชาย

- ผ่ านการเกณฑ์ ทหารแล้ ว
- มีประสบการณ์ ไม่ น้อยกว่ า ปี
- เวลาทํางาน 0D.00- E.00น. หยุดวันอาทิตย์

หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
.0/ ม.E ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /F000

ประเภทกิจการ 5&2 จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต พ.ค. & - 3 มิ.ย. &

เพศ ชาย

- ผ่ านการเกณฑ์ ทหารแล้ ว
- มีประสบการณ์ ไม่ น้อยกว่ า ปี
- เวลาทํางาน 0D.00- E.00น. หยุดวันอาทิตย์

หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
.0/ ม.E ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /F000

ประเภทกิจการ 5&2 จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต พ.ค. & - 3 มิ.ย. &

- สามารถทําบัญชี รายรับ-จ่ ายได้ บัญชีพนืT ฐานได้
มีประสบการณ์ ไม่ น้อยกว่ า ปี
- ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ ดี
- มีประกันสั งคม โอที

หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
.0/ ม.E ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /F000

ประเภทกิจการ 5&2 จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต พ.ค. & - 3 มิ.ย. &

วุฒิ ม./+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 3,& บ

0 ช่ างกลึง

จํานวน 2
อายุ 20-40

34

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

E / ช่ างสี
จํานวน 2
อายุ 20-50

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง 2 /ว

/F// 0 พนักงานบัญชี
จํานวน 2
อายุ 20-35

15/06/2

ชือสถานประกอบการ

- ขับรถยนต์ ได้ รถจักรยานยนต์ ได้ +มีใบขับขี
- มีประสบการณ์ ทาํ งานอย่ างน้ อย ปี (ทาสี อาคาร)
- เวลาทํางาน 0D.00- .00 น. ทํางานเป็ นกะได้

.0 ช่ างเชือม

จํานวน 2
อายุ 20-50

32

เงือนไข/สวัสดิการ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

วุฒิ ม./ +
เพศ หญิง
ค่าจ้าง 3,& บ/ด

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

0. ม.D ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-F 0-

-D
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มิถุนายน
ที

ตําแหน่ ง

เงือนไข/สวัสดิการ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- เวลาทํางาน 0D.00- E.00น. หยุดวันอาทิตย์

F . 0 พนักงานการตลาด

35

จํานวน 4
อายุ 20-50

36

D

- ผ่ านการเกณฑ์ ทหารแล้ ว
- มีประสบการณ์ ไม่ น้อยกว่ า ปี
- เวลาทํางาน 0D.00- E.00น. หยุดวันอาทิตย์

หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
.0/ ม.E ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /F000

ประเภทกิจการ 5&2 จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต พ.ค. & - 3 มิ.ย. &

เพศ ชาย

- ผ่ านการเกณฑ์ ทหารแล้ ว
- มีประสบการณ์ ไม่ น้อยกว่ า ปี
- เวลาทํางาน 0D.00- E.00น. หยุดวันอาทิตย์

หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
.0/ ม.E ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /F000

ประเภทกิจการ 5&2 จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต พ.ค. & - 3 มิ.ย. &

เพศ ชาย

- ผ่ านการเกณฑ์ ทหารแล้ ว
- มีประสบการณ์ ไม่ น้อยกว่ า ปี
- เวลาทํางาน 0D.00- E.00น. หยุดวันอาทิตย์

หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
.0/ ม.E ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /F000

ประเภทกิจการ 5&2 จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต พ.ค. & - 3 มิ.ย. &

วุฒิ ม./+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 3,& บ/ด

D

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง 2 /ว

0 ช่ างกลึงและมิลลิง

จํานวน 1
อายุ 20-40

15/06/2

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 5 บ/ว

0 ช่ างมิลลิง

จํานวน 2
อายุ 20-40

38

ประเภทกิจการ 5&2 จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต พ.ค. & - 3 มิ.ย. &

E /E.0 ช่ างไฟฟ้า
จํานวน 2
อายุ 20-40

37

- วุฒิ ม./ ขึนT ไป ป.ตรี จบสาขา การตลาด
หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
- สามารถเจรจา ประชาสั มพันธ์ และให้ ข้อมูลแก่ ลูกค้ าได้ ดี .0/ ม.E ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /F000
มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- มีแบบฟอร์ ม ประกันสั งคม
- เวลาทํางาน 0D.00- E.00 น.

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง 2 /ว

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

0. ม.D ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-F 0-

-D
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มิถุนายน
ที
39

ตําแหน่ ง
.

.0 พนักงานส่ งสินค้ า

จํานวน 1
อายุ 20-40

40

เงือนไข/สวัสดิการ
วุฒิ ม./+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
&2- 62บ/ว

E / .0 ช่ างช่ วงล่ าง ตัTงศู นย์
จํานวน 2
อายุ 20-40

วุฒิ ปวช.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
&2-2 บ

/ /0 พีเลียT งเด็ก (ประจํา)

41

จํานวน 1
อายุ 20-45

15/06/2

วุฒิ ป.ตรี
เพศ หญิง
ค่าจ้าง 3, - , บ.

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- เพศชาย ผ่ านการเกฑฑ์ ทหารแล้ ว
- มีประสบการณ์ อย่ างน้ อย ปี
- มีใบขับขีรถยนต์ มาแล้ วอย่ างน้ อย / ปี
- เคยขับรถยนต์ ส่งสิ นค้ ามาก่ อนจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- สามารถเดินทางต่ างอําเภอ-ต่ างจังหวัดได้ (ไป-กลับ)
- เวลาทํางาน 0D.00- E.F น.

หจก.อุบลวิบูลย์
D- F ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ 2 จําหน่ายยางรถยนต์
โทร. 045-316610
วันทีแจ้ ง-หมดเขต พ.ค. & - 3 มิ.ย. &

เต็ม
หมดเขต

- เพศชายผ่ านการเกณฑ์ ทหารแล้ ว จบสาขาช่ างยนต์
เครืองกลหรือสาขาอืนทีเกียวข้ อง
- มีประสบการณ์ ในการตัTงศูนย์ ถ่วงล้ อ ช่ วงล่ าง รถกระบะ
รถเก่ ง รถบรรทุก อย่ างน้ อย ปี
- มีใบขับขีรถยนต์ มาแล้ วไม่ น้อยกว่ า / ปี
- เวลาทํางาน 0D.00- E.F น หยุด วัน/สั ปดาห์

หจก.อุบลวิบูลย์
D- F ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ 2 จําหน่ายยางรถยนต์
โทร. 045-316610
วันทีแจ้ ง-หมดเขต พ.ค. & - 3 มิ.ย. &

เต็ม
หมดเขต

- สามารถดูแลเด็กอายุ F- ขวบ จํานวน / คนได้ (เวลา
หจก.อุบลวิบูลย์
0..00- .00น. เด็กๆไปเรียน)
D- F ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- ทําความสะอาดซักผ้ า รีดผ้ า อ่ านนิทานให้ เด็กฟัง
34000
- เคยเป็ นพีเลียT งเด็กมาก่ อนจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- ทํางานเวลา 0E.00- 0.00น. ทีพัก อาหารฟรี หยุดเดือนละ
วัน

ประเภทกิจการ 2 จําหน่ายยางรถยนต์
โทร. 045-316610
วันทีแจ้ ง-หมดเขต พ.ค. & - 3 มิ.ย. &

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

0. ม.D ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-F 0-

-D
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มิถุนายน
ที

ตําแหน่ ง
/0 แม่ บ้าน

42

จํานวน 2
อายุ 20-50

43

เพศ หญิง

วุฒิ ป. +
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
5 -2 /ว

./ .0 คนงานทัวไป(กรรมกร)
จํานวน 2
อายุ 20-40

45

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง
/ว

E / .0 ช่ างยางรถบรรทุก
จํานวน 2
อายุ 20-40

44

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
2 บ/ว

./ .0 พนักงานทัวไป
จํานวน 1
อายุ 20-30

15/06/2

วุฒิ ม.//ปวช./ม. เพศ ชาย
ค่าจ้าง
2 บ/ว

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- ทํางานดูแลความสะอาดภานในบริษัทฯ
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- เวลาทํางาน 0E.F - E./0 น.

หจก.อุบลวิบูลย์
D- F ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ 2 จําหน่ายยางรถยนต์
โทร. 045-316610
วันทีแจ้ ง-หมดเขต พ.ค. & - 3 มิ.ย. &

เต็ม
หมดเขต

- ขับรถยนต์ ได้ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- มีประสบการณ์ เคยผ่ านงาน ยางรถยนต์ ขนาดกลาง
รถบรรทุก ตัTงศูนย์ ถ่วงล้ อรถ 0 ล้ อ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- ทํางาน 0D.00- E.F น. หยุดวันอาทิตย์

หจก.อุบลวิบูลย์
D- F ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ 2 จําหน่ายยางรถยนต์
โทร. 045-316610
วันทีแจ้ ง-หมดเขต พ.ค. & - 3 มิ.ย. &

เต็ม
หมดเขต

- สามารถขึนT -ลง จัดเก็บ ยางรถยนต์ เข้ าโกดังได้
- มีประสบการณ์ งานคลังสิ นค้ าจะพิจารณาเป็ นพิเศษ

หจก.อุบลวิบูลย์
D- F ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ 2 จําหน่ายยางรถยนต์
โทร. 045-316610
วันทีแจ้ ง-หมดเขต พ.ค. & - 3 มิ.ย. &

เต็ม
หมดเขต

- สถานภาพโสด
- มีความเป็ นระเบียบเรียบร้ อย
และสามารถเรียนรู้และจดจําได้ (
ขับรถยนต์ ได้ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ) ออกต่ างจังหวัดได้

หจก.โฟโต้ คลิกP
../ (หมู่บ้านสารินE) ม. ถ.ศรีสะเกษ ต.คํานําT แซบ
อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี /F .0

ประเภทกิจการ A535 บริ การถ่ายรู ปนอกสถานที=
เต็ม
โทร. 045-950445,081-8475614
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต พ.ค. & - 3 มิ.ย. &

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

0. ม.D ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-F 0-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มิถุนายน
ที

ตําแหน่ ง
F /0 พนักงานคลินิก สาขา อุบลฯ

46

จํานวน 1
อายุ 22-35

วุฒิ ม. +
เพศ หญิง
ค่าจ้าง 3,& - , บ

F /0 พนักงานคลินิก สาขา สามเสน กรุงเทพฯ

47

จํานวน 2
อายุ 22-35

48

เงือนไข/สวัสดิการ

F

เพศ หญิง
, - , บ

/0 จนท.พัฒนาเว็บไซต์

จํานวน 2
อายุ 20-30

15/06/2

วุฒิ ม. +
ค่าจ้าง

วุฒิ ปวส. +
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 3,& บ.

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ม. ขึนT ไป
คลินิกเวชกรรม ณัฐกฤตาคลินิกเวชกรรม
- ปฏิบัตงิ านต้ อนรับ งานจ่ ายยาตามคําสั งของแพทย์
.F ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /F000
ทําทรีเมนท์ แนะนําวิธีการดูแลผิวพรรณ เบือT งต้ น
หรือจบหลักสู ตรการบริบาลจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- เวลาทํางาน 0.00- 0.00 น.
ติดต่ อสอบถามก่ อนสมัครและนัดสั มภาษณ์ ได้ ทคุี ณณัฐกฤ
ตา โทร.D -/ F F

ประเภทกิจการ 3& คลินิกเสริ มความงาม
โทร. 045-312829 , jnimit@hotmail.com
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มิ.ย. & - ก.ค. &

เต็ม
หมดเขต

- จบ ม. ขึนT ไป
- ปฏิบัตงิ านต้ อนรับ งานจ่ ายยาตามคําสั งของแพทย์
ทําทรีเมนท์ แนะนําวิธีการดูแลผิวพรรณ เบือT งต้ น
หรือจบหลักสู ตรการบริบาลจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- มีทพัี กสํ ารองให้ สําหรับคนต่ างพืนT ที
- เวลาทํางาน 0.00- 0.00 น.
- ติดต่ อสอบถามก่ อนสมัครและนัดสั

คลินิกเวชกรรม ณัฐกฤตาคลินิกเวชกรรม
.F ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /F000

ประเภทกิจการ 3& คลินิกเสริ มความงาม
โทร. 045-312829 , jnimit@hotmail.com
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มิ.ย. & - ก.ค. &

เต็ม
หมดเขต

- ดูแลเว็บไซต์ เฟสบุ๊คของบริษัท
- ปรับปรุงเนือT หาและแก้ ไขข้ อมูล อัพเดทโปรโมชัน
- ตอบคําถามลูกค้ า ขายสิ นค้ าออนไลน์
- เวลาทํางาน 0D.00- E.00น.

บริษัท สยามนิสสั นอุบลราชธานี จํากัด
. ม. D ถนนชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี /F000

ประเภทกิจการ 2 ขายรถยนต์
โทร. 52- 6 & -A ต่อA , 6&-556&6 &
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มิ.ย. & - ก.ค. &

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

0. ม.D ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-F 0-

-D
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มิถุนายน
ที

ตําแหน่ ง
0.0 ทีปรึกษาการขาย

49

จํานวน 10
อายุ 20-35

50

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
บ/ว

/F// 0 พนง.บัญชีการเงิน
จํานวน 1
อายุ 22-35

วุฒิ ปวส.+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง 3,& บ

F /0 ช่ างทําเล็บ(ฝึ กหัด)

51

จํานวน 2
อายุ 22-33

52

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ
เพศ หญิง
1
ค่าจ้าง 3,& - , บ

/ F/0 ช่ างเทคนิค(คอมพิวเตอร์ )
จํานวน 2
อายุ 22-28

15/06/2

วุฒิ ปวช. ,ปวส. เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
บ/ว

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- ประจําสาขา อุบลฯ
บริษัท สยามนิสสั นอุบลราชธานี จํากัด
- ขับรถยนต์ ได้ มใี บขับขี
. ม. D ถนนชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
- มีคอมมิชชัน+Incentive
จ.อุบลราชธานี /F000
- ทํายอดขายตามเป้าหมายทีบริษัทกําหนด
- ติดต่ อประสานงานกับไฟแนนซ์ เรืองการทําสั ญญาเช่ าซืTอ
- มีชุดพนักงาน,ประกันสั งคม

ประเภทกิจการ 2 ขายรถยนต์
โทร. 52- 6 & -A ต่อA , 6&-556&6 &
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มิ.ย. & - ก.ค. &

เต็ม
หมดเขต

- วุฒิการศึกษา ปวส. ขึนT ไป สาขา บัญชี
บริษัท สยามนิสสั นอุบลราชธานี จํากัด
หรือสาขาทีเกียวข้ อง
. ม. D ถนนชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
- มีความรู้ด้านบัญชี ใช้ โปรแกรม Microsoft Express ได้ ดี จ.อุบลราชธานี /F000
- เวลาทํางาน 0D.00- E.00น. วันจันทร์ - เสาร์

ประเภทกิจการ 2 ขายรถยนต์
โทร. 52- 6 & -A ต่อA , 6&-556&6 &
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มิ.ย. & - ก.ค. &

เต็ม
หมดเขต

- บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
- สามารถเรียนรู้การทําเล็บ แว๊ กขน ตัดหนัง ได้
- มี OT , คอมมิชชัน

ร้ าน เกรซ บอดีแว๊ ก แอนด์ เนลสปา
/ หมู่ที E( เซ็นทรัลอุบลฯ) ตําบลแจระแม
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ จําหน่ายครี มแว๊กขน ครี มสปารักแร้ ทํา
เต็ม
โทร. 092-5561771
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มิ.ย. & - ก.ค. &

- จบ ปวช. - ปวส. สาขา อิเล็ก - ไฟฟ้า
- สามารถซ่ อมคอมพิวเตอร์ ปริTนเตอร์ ได้
- เพศชายพ้นภาระทหารแล้ ว
- มีเบียT ขยัน
- ไม่ จําเป็ นต้ องมีประสบการณ์

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด ดู คอมพิวเตอร์ เซอร์ วสิ
/D อาคารสุ นีย์ทาวเวอร์ ชัTน / ไอทีพลาซ่ า ห้ อง
DR313 ถนนชยางกูร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ จําหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
เต็ม
โทร. 045-280747
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มิ.ย. & - ก.ค. &

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

0. ม.D ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-F 0-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มิถุนายน
ที
53

ตําแหน่ ง
.///.0 พนง.ทัวไป
จํานวน 6
อายุ 21-35

54

วุฒิ ม./+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
2 บ/ว

F .0 0 เจ้ าหน้ าทีบุคคล (ด่ วน)
จํานวน 1
อายุ 23-40

วุฒิ ป.ตรี
ค่าจ้าง

เพศ ช/ญ
, บ

/ 0 เจ้ าหน้ าทีสัตวบาล

55

จํานวน 1
อายุ 23-35

56

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ป.ตรี
ค่าจ้าง

เพศ ช/ญ
,2 บ

./ /0 พนักงานทัวไป
จํานวน 3
อายุ 18-50

15/06/2

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
2 บ/ว

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- มีหน้ าทีจัดสิ นค้ าตามรายการทีลูกค้ าสั ง
ยกของให้ บริการลูกค้ า
- มีประสบการณ์ ทาํ งานจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- เวลาทํางาน 0..00- ..00น. หยุด วัน/สั ปดาห์

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด อุบลอนันต์ พานิช
FE// ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /F000

ประเภทกิจการ 5A2 2 จําหน่ายปลีก-ส่งอุปกรณ์ก่อสร้า
เต็ม
โทร. 045-317465-7
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มิ.ย. & - ก.ค. &

- จบ สาขา ทีเกียวข้ อง
มีประสบการณ์ งานบุคคลมาไม่ น้อยกว่ า ปี
- เวลาทํางาน 0D.00- E.00น.

บจก.มิตซูอุบลราชธานี ออโตโมบิล
D ม. D ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ 2 จําหน่ายรถยนต์ มิตซูบิชิ
เต็ม
โทร. 045-312400-1
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 5 มิ.ย. & - ก.ค. &

- จบ ป.ตรี สาขา สั ตวศาตร์ ขับรถยนต์ ได้
- มีหน้ าที ตรวจการทํางานของลูกเล้ า
ออกพืนT ทีตรวจการเลียT งไก่ แต่ ละฟาร์ ม
***
มีรถส่ วนตัวใช้ ในการปฏิบัตงิ านในเขตพืนT ทีทีรับผิดชอบ
มีค่าเสื อมรถให้ E,000 บาท/เดือน

บริษัท ก้ าวหน้ าไก่ สด จํากัด
0 ม. ต.โนนโหนน อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี
34190

ประเภทกิจการ ธุรกิจชําแหละและแปรรู ปเนืCอไก่เพื=อก
เต็ม
โทร. -52 -3 ต่อ 3หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 5 มิ.ย. & - ก.ค. &

- เวลาทํางาน 0D.00- E.00น.
- มีหน้ าทีเสี ยบเนือT หมูปิTง และแพ็คกิงT

บริษัท ครัวคุณย่ า อินเตอร์ ฟู๊ด จํากัด
DF/F ม.D ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี
34190

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหน่ายหมูปิCง ( ปตท.บ้านก่
เต็ม
โทร. 045-210773-4 ,087-4476348
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 5 มิ.ย. & - ก.ค. &

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

0. ม.D ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-F 0-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มิถุนายน
ที
57

ตําแหน่ ง
/F// 0 ผู้ช่วยธุรการ
จํานวน 1
อายุ 20-25

วุฒิ ปวช.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
2 บ/ว

0.0 หัวหน้ าพนักงานขาย

58

จํานวน 10
อายุ 25-40

59

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ม./+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
&, - , บ.

D/ F 0 ผู้ช่วยพนักงานขับรถ
จํานวน 4
อายุ 20-35

วุฒิ ม./+
ค่าจ้าง

จํานวน 6
อายุ 22-35

15/06/2

ชือสถานประกอบการ

- จบ สาขา การบัญชี การจัดการ หรือทีเกียวข้ อง
- ขับรถยนต์ /รถจักรยานยนต์ ได้ มใี บขับขี
- ทํางานตามทีได้ รับมอบหมาย

บริษัท ครัวคุณย่ า อินเตอร์ ฟู๊ด จํากัด
DF/F ม.D ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี
34190

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหน่ายหมูปิCง ( ปตท.บ้านก่
เต็ม
โทร. 045-210773-4 ,087-4476348
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 5 มิ.ย. & - ก.ค. &

- จบ ม./ ขึนT ไป ขับรถจักยานยนต์ ได้ มใี บขับขี
- ยินดีรับนักศึกษาทีจบใหม่
- สามารถดูแลพนักงานขาย จัดสรรทีมงานได้ เป็ นอย่ างดี
ทํายอดขายได้ ตามเป้าทีบริษัทกําหนดได้
- เวลาทํางาน 0E./0- E./0 น. หยุดทุกวันอาทิตย์

บริษัท ดีเอ็มดีแอล จํากัด(มหาชน)
0F ถ.พิซิตรังสรรค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหน่ายนมเปรีC ยวดัชมิลล์
เต็ม
โทร. 081-8115387
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 5 มิ.ย. & - ก.ค. &

- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

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

ประเภทกิจการ 2 3 ตัวแทนจําหน่ายสิ นค้า P&G
เต็ม
โทร. 045-267331,084-5993599
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 5 มิ.ย. & - ก.ค. &

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

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

ประเภทกิจการ 2 3 ตัวแทนจําหน่ายสิ นค้า P&G
เต็ม
โทร. 045-267331,084-5993599
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 5 มิ.ย. & - ก.ค. &

เพศ ชาย
/ว

0.0 พนักงานขายหน่ วยรถ

60

วุฒิ ม. +
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 9,600+

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

0. ม.D ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-F 0-

-D

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

Email : ubn@doe.go.th
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มิถุนายน
ที
61

ตําแหน่ ง
D / 0 พนักงานขับรถ
จํานวน 2
อายุ 20-35

62

วุฒิ ม./+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 9,600+

E / 0 ช่ างเทคนิค
จํานวน 2
อายุ 20-35

วุฒิ ปวส.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
, - 2, บ.

0.0 พนักงานขาย

63

จํานวน 1
อายุ 20-39

64

เงือนไข/สวัสดิการ

F

0 พนักงานธุรการ

จํานวน 2
อายุ 25-35

15/06/2

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 3,& - 2, บ

วุฒิ ม. +
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 3,& - , บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

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

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

ประเภทกิจการ 2 3 ตัวแทนจําหน่ายสิ นค้า P&G
เต็ม
โทร. 045-267331,084-5993599
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 5 มิ.ย. & - ก.ค. &

- จบ ปวส.สาขา ช่ างยนต์ ช่ างเครืองกลโรงงาน
บริษัท โตโยต้ า ทูโช ฟอร์ คลิฟท์ (ไทยแลนด์ ) จํากัด
เกรดเฉลีย . 0 ขึนT ไป
F F ม. F ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- มีหน้ าทีซ่ อมโฟล์ คลิฟท์ โตโยต้ า และออกบริการตามพืนT ที
จ.อุบลฯ จ.ยโสธร จ.อํานาจฯ จ.มุกดาหาร และศรีสะเกษ
- ทํางานจันทร์ -ศุกร์
***ติดต่ อสมัครทีคุณกัณหา โดยตรง โทร.0D -0E D 0E

ประเภทกิจการ จําหน่ายและซ่อมประเภทรถยก(โฟล์คลิฟท์
เต็ม
โทร. 086-0768507,045-475200-1
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 5 มิ.ย. & - ก.ค. &

- ขับรถยนต์ ได้ มีค่าคอมมิชชัน
- มีหน้ าทีนําเสนอขายสิ นค้ าประเภทเครืองเขียน
- มีประสบการณ์ ด้านงานขายจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- เวลาทํางาน 0D.00- E./0

หจก.ลําT ฟ้า โอ เอ แอนด์ สเตชันเนอรี
. ถ.ผาแดง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /F000

ประเภทกิจการ 2 3 จําหน่ายอุปกรณ์สาํ นักงาน,เครื= อ
เต็ม
โทร. 045-246006
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 5 มิ.ย. & - ก.ค. &

- สามารถติดต่ อประสานงาน เอกสาร สามารถเรียนรู้สินค้ า หจก.ลําT ฟ้า โอ เอ แอนด์ สเตชันเนอรี
จัดสิ นค้ าได้ ถูกต้ อง
. ถ.ผาแดง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /F000
- เวลา 0D.00- E./0น.

ประเภทกิจการ 2 3 จําหน่ายอุปกรณ์สาํ นักงาน,เครื= อ
เต็ม
โทร. 045-246006
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 5 มิ.ย. & - ก.ค. &

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

0. ม.D ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-F 0-

-D
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Email : ubn@doe.go.th
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มิถุนายน
ที
65

ตําแหน่ ง
/F

0 จนท.จัดซืTอ

จํานวน 1
อายุ 23-39

66

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 3,& - , บ.

F .0.0 ประสานงานศู นย์ บริการ
จํานวน 1
อายุ 20-39

67

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปวส.+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง 3,& - , บ

/F/ 0 พนักงานบัญชี
จํานวน 2
อายุ 21-35

วุฒิ ป.ตรี
ค่าจ้าง

เพศ หญิง
บ/ว

F 0 เภสัชกร

68

จํานวน 2
อายุ 21-60

15/06/2

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 25,000+

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ สาขา ทีเกียวข้ อง
- มีหน้ าทีสั งซืTอสิ นค้ าและงานอืนตามทีได้ รับมอบหมาย
- เวลาทํางาน 0D.00- E./0น.

หจก.ลําT ฟ้า โอ เอ แอนด์ สเตชันเนอรี
. ถ.ผาแดง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /F000

ประเภทกิจการ 2 3 จําหน่ายอุปกรณ์สาํ นักงาน,เครื= อ
เต็ม
โทร. 045-246006
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 5 มิ.ย. & - ก.ค. &

- จบ ปวส. ขึนT ไป สาขาทีเกียวข้ อง
- ทําหน้ าทีประสานงานเกียวกับงานซ่ อม
และงานอืนทีได้ รับมอบหมาย
- เวลาทํางาน 0D.00- E./0 น.

หจก.ลําT ฟ้า โอ เอ แอนด์ สเตชันเนอรี
. ถ.ผาแดง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /F000

ประเภทกิจการ 2 3 จําหน่ายอุปกรณ์สาํ นักงาน,เครื= อ
เต็ม
โทร. 045-246006
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 5 มิ.ย. & - ก.ค. &

- จบ ป.ตรี สาขา บัญชี ,สถานภาพ โสด ,พูด อ่ าน เขียน
ภาษาอังกฤษได้
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- หยุดเสาร์ ,อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
**ทดสอบพิมพ์ MS Office , visio

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากัด (
รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )
... ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /F000

ประเภทกิจการ 62 สถานบริ การด้านการพยาบาล
เต็ม
โทร. 045-280040-55,087-4474521
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 2 มิ.ย. & - 5 ก.ค. &

- จบ สาขา เภสั ชศาสตร์ สถานภาพ โสด
- เพศชายผ่ านการเกณฑ์ ทหารแล้ ว
- มีใบประกอบวิชาชีพ
- ทํางานเป็ นกะได้

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากัด (
รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )
... ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /F000

ประเภทกิจการ 62 สถานบริ การด้านการพยาบาล
เต็ม
โทร. 045-280040-55,087-4474521
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 2 มิ.ย. & - 5 ก.ค. &

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

0. ม.D ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-F 0-

-D
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มิถุนายน
ที
69

ตําแหน่ ง

เงือนไข/สวัสดิการ

/ // 0 นักรังสีเทคนิค
จํานวน 2
อายุ 22-45

จํานวน 2
อายุ 21-35

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากัด (
รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )
... ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /F000

ประเภทกิจการ 62 สถานบริ การด้านการพยาบาล
เต็ม
โทร. 045-280040-55,087-4474521
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 2 มิ.ย. & - 5 ก.ค. &

- สถานภาพโสด
- มีหน้ าทีเสริฟอาหารผู้ป่วย จัดเตรียมภาชนะใส่ อาหาร
และงานอืนทีได้ รับมอบหมาย
- ทํางานเป็ นกะได้
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากัด (
รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )
... ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /F000

ประเภทกิจการ 62 สถานบริ การด้านการพยาบาล
เต็ม
โทร. 045-280040-55,087-4474521
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 2 มิ.ย. & - 5 ก.ค. &

เพศ หญิง
บ/ว

- เพศหญิง สถานภาพโสด
- สามารถประกอบอาหารสํ าหรับผู้ป่วย และลูกค้ าได้
- มีประสบการณ์ จะพิจรณาเป็ นพิเศษ

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากัด (
รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )
... ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /F000

ประเภทกิจการ 62 สถานบริ การด้านการพยาบาล
เต็ม
โทร. 045-280040-55,087-4474521
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 2 มิ.ย. & - 5 ก.ค. &

เพศ ช/ญ
บ/ว

-จบ หลักสู ตรผู้ช่วยพยาบาล สถานภาพโสด
- ทํางานอืนๆ ตามทีได้ รับมอบหมาย
- ทํางานเป็ นกะได้

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากัด (
รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )
... ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /F000

ประเภทกิจการ 62 สถานบริ การด้านการพยาบาล
เต็ม
โทร. 045-280040-55,087-4474521
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 2 มิ.ย. & - 5 ก.ค. &

วุฒิ ป.ตรี รังสี วทิ ยา เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 25,000+

วุฒิ ม./+
ค่าจ้าง

เพศ ช/ญ
บ/ว

0 แม่ ครัว

71

จํานวน 2
อายุ 21-40

วุฒิ ป. +
ค่าจ้าง

/ /0 พนักงานผู้ช่วยนักรังสี

72

จํานวน 320
อายุ 21-35

15/06/2

วุฒิ จบ
ค่าจ้าง

ชือสถานประกอบการ

- ป.ตรี รังสี วทิ ยา
- เพศชายผ่ านการเกณฑ์ ทหารแล้ ว
- มีใบประกอบวิชาชีพ
- ประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- ทํางานเป็ นกะได้

//0 พนักงานเสริฟ

70

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

0. ม.D ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-F 0-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มิถุนายน
ที
73

ตําแหน่ ง
F

0 พนักงานสถิตแิ ละรายงาน

จํานวน 2
อายุ 21-35

74

เงือนไข/สวัสดิการ
วุฒิ ป.ตรี
ค่าจ้าง

วุฒิ ม. +
ค่าจ้าง

ประเภทกิจการ 62 สถานบริ การด้านการพยาบาล
เต็ม
โทร. 045-280040-55,087-4474521
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 2 มิ.ย. & - 5 ก.ค. &

บ/ว

- จบ ม. ขึนT ไปหรือเทียบเท่ า ขับรถจักรยานยนต์ ได้
- มีหน้ าทีรับสั งรายการอาหาร /
จัดซืTอวัตถุดบิ เพือประกอบอาหาร
และงานอืนๆทีได้ รับมอบหมาย
- ทํางานเป็ นกะได้

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากัด (
รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )
... ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /F000

ประเภทกิจการ 62 สถานบริ การด้านการพยาบาล
เต็ม
โทร. 045-280040-55,087-4474521
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 2 มิ.ย. & - 5 ก.ค. &

บ/ว

- จบ ป. ขึนT ไป สถานภาพโสด พ้นภาระทางทหารแล้ ว
บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากัด (
รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )
ดูแลความปลอดภัยในโรงพยาบาลและงานอืนๆทีได้ รับมอบ ... ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /F000
หมาย
- ทํางานเป็ นกะได้

ประเภทกิจการ 62 สถานบริ การด้านการพยาบาล
เต็ม
โทร. 045-280040-55,087-4474521
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 2 มิ.ย. & - 5 ก.ค. &

เพศ หญิง
/ว

เพศ ช/ญ

./0 พนง.รปภ.

75

จํานวน 2
อายุ 20-40

15/06/2

วุฒิ ป. +
ค่าจ้าง

ชือสถานประกอบการ

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา
บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากัด (
รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )
มีหน้ าทีจัดทําเอกสารเสนอกรรมการผู้จัดการและปฏิบัตงิ า ... ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /F000
นอย่ างอืนตามทีได้ รับมอบหมาย
-เวลาทํางาน 0D.00- E./0น.
หยุดเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
***สอบสั มภาษณ์ และสอบปฏิบัติ Microsoft office(excel)

.///.0 พนง.โภชนาการ
จํานวน 2
อายุ 20-35

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

เพศ ชาย

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

0. ม.D ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-F 0-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มิถุนายน
ที
76

ตําแหน่ ง
/F

0 เจ้ าหน้ าทีจัดซืTอ

จํานวน 3
อายุ 25-35

77

E

เงือนไข/สวัสดิการ
วุฒิ ปวส-ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
2, - , บ

0 ช่ างซ่ อมบํารุง

จํานวน 1
อายุ 30-40

วุฒิ ปวส.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
, บ

///0 ผจก.ฝ่ ายการตลาด (ด่ วน)

78

จํานวน 1
อายุ 30-35

15/06/2

วุฒิ ป.ตรี+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 40,000+

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

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

ประเภทกิจการ 2 5 จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. 52- 6 333 ต่อ 3,
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต & มิ.ย. & - 2 ก.ค. &

- จบ สาขทีเกียวข้ องหรือมีประสบการณ์ ทาํ งาน ปี ขึนT ไป บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
- ซือสั ตย์ รับผิดชอบ ทํางานเป็ นกะได้
E.// ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- มีความรู้เกียวกับการซ่ อม เครน โฟคลิฟท์
34000
และระบบแอร์ ซิลเลอร์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
-เวลาทํางาน 0D./0- E./0น.

ประเภทกิจการ 2 5 จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. 52- 6 333 ต่อ 3,
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต & มิ.ย. & - 2 ก.ค. &

- จบ ป.ตรี สาขาการตลาด หรือสาขาทีเกียวข้ อง
บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
- มีประสบการณ์ ด้านงานบริหารงานการตลาด /- ปี ขึนT ไป E.// ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- บริหารด้ านการตลาดให้ เป็ นไปตามนโยบายขององค์ กรได้ 34000
- อัตราค่ าจ้ างสามารถตกลงกันได้ ตามประสบการณ์
- สามารถเดินทางต่ งจังหวัดได้

ประเภทกิจการ 2 5 จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. 52- 6 333 ต่อ 3,
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต & มิ.ย. & - 2 ก.ค. &

- จบ ปวส.ขึนT ไป ขับรถยนต์ ได้ เพศหญิงอายุ ปี ขึนT ไป
- มีประสบการณ์ ไม่ น้อยกว่ า - ปี
- สามารถประสานงาน supplier
เพือตรวจสอบราคาและสั งซืTอสิ นค้ า ออกเอกสารสั งซืTอ
เคลมสิ นค้ า
- เวลาทํางาน 0E./0- ./0น , 0.00- ..00น.

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

0. ม.D ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-F 0-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มิถุนายน
ที

ตําแหน่ ง
// 0 หัวหน้ าแผนกขายปลีก

79

จํานวน 2
อายุ 28-40

วุฒิ ม./+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 15,000+

0 พนักงานขาย PC (ด่ วน)

80

จํานวน 10
อายุ 21-35

81

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ม./-ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 3,& บ

F / /0 พนง.คลังสินค้ า (ด่ วน)
จํานวน 5
อายุ 21-35

15/06/2

วุฒิ ม./-ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 3,& บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ม./ ขึนT ไป สถานภาพโสด
เพศชายพ้นภาระทางทหารแล้ ว
- มีหน้ าทีตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
พนักงานในฝ่ ายให้ ปฏิบัตติ ามเป้าหมายของบริษัทฯ ได้
- มีประสบการณ์ ด้านงานขาย /การตลาด
ดูแลงานขายไม่ น้อยกว่ า / ปี
- ขับรถยนต์ /มีใบขับขี สามารถใช้ คอมพิวเตอร์

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

ประเภทกิจการ 2 5 จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. 52- 6 333 ต่อ 3,
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต & มิ.ย. & - 2 ก.ค. &

- มีประสบการณ์ ทาํ งานไม่ น้อยกว่ า ปี
- มีหน้ าทีเสนอขายสิ นค้ า ดูแลลูกค้ า
ขายปลีกสิ นค้ าหน้ าร้ าน
- ตรวจสอบ ดูแล เซ็คสิ นค้ า รวมถึงการสั งซืTอสิ นค้ า
- มีทกั ษะในการติอต่ อสื อสารกับลูกค้ า อัธยาศัยดี
ยิมT แย้ มแจ่ มใส
- เวลาทํางาน 0E./0- ./0น. , 0.00- ..00น.

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

ประเภทกิจการ 2 5 จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. 52- 6 333 ต่อ 3,
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต & มิ.ย. & - 2 ก.ค. &

- จบ ม./ ขึนT ไป สถานภาพโสด ขับรถยนต์ ได้
บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
- ตรวจรับสิ นค้ าเข้ า-ออก จัดเรียงสิ นค้ า รักษาความสะอาด E.// ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ตรวจสอบความเรียบร้ อย เคลมสิ นค้ า
34000
- มีประสบการณ์ ทาํ งานไม่ น้อยกว่ า ปี
- เวลาทํางาน 0E./0- ./0., 0.00- ..00น.

ประเภทกิจการ 2 5 จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. 52- 6 333 ต่อ 3,
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต & มิ.ย. & - 2 ก.ค. &

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

0. ม.D ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-F 0-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มิถุนายน
ที
82

ตําแหน่ ง

เงือนไข/สวัสดิการ

/// 0 เจ้ าหน้ าทีบัญชี-การเงิน
จํานวน 2
อายุ 23-35

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
, บ

/ 0 หัวหน้ าจัดซืTอ

83

จํานวน 1
อายุ 25-35

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
, - 2, บ

D 0 ผู้จดั การแผนกบริการลูกค้ า

84

จํานวน 1
อายุ 30-35

15/06/2

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
2, บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ สาขา บัญชีหรือสาขาทีเกียวข้ อง สถานภาพ โสด
บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
หากเป็ นเพศชายต้ องมีอายุ D ปี ขึนT ไป
E.// ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
มีประสบกาณ์ ทาํ งาน / ปี , สามารถทําบัญชีเจ้ าหนีT
34000
และออกเอกสารเพิม/ลดหนีไT ด้
ดูแลงบการเงินเพือส่ งสรรพกร
- ซือสั ตย์ มีความรับผิดชอบ สามารถทํางานร่ วมกับผู้อนได้
ื

ประเภทกิจการ 2 5 จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. 52- 6 333 ต่อ 3,
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต & มิ.ย. & - 2 ก.ค. &

- จบ ปวส. ขึนT ไป ขับรถยนต์ ได้ เพศหญิงอายุ /0 ปี ขึนT ไป บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
มีประสบการณ์ ทาํ งาน - ปี ขึนT ไป
E.// ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ ดี
34000
- าสามารถดูแลบริหารงานจัดซืTอ
ประสานงานกับฝ่ ายอืนๆได้
หากมีประสบการณ์ ด้านงานจัดซืTอวัสดุก่อสร้ างจะพิจารณา
เป็ นพิเศษ

ประเภทกิจการ 2 5 จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. 52- 6 333 ต่อ 3,
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต & มิ.ย. & - 2 ก.ค. &

- จบ ปวส. ขึนT ไป สถานภาพโสด ขับรถยนต์ ได้
มีประสบการณ์ ทาํ งานอย่ างน้ อย /- ปี
- สามารถบริหารงานบริการลูกค้ า-บริการหลังการขาย
วางแผนพัฒนาระบบบริการลูกค้ า
ควบคุมและดูแลลูกค้ าให้ เป็ นไปตามนโยบายบริษัทได้
- สามารถทํางานเป็ นกะได้

ประเภทกิจการ 2 5 จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. 52- 6 333 ต่อ 3,
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต & มิ.ย. & - 2 ก.ค. &

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

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

0. ม.D ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-F 0-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มิถุนายน
ที

ตําแหน่ ง
/ 0 โปรแกรมเมอร์

85

จํานวน 2
อายุ 24-35

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
2, บ

0.0 พนักงานขาย

86

จํานวน 3
อายุ 18-30

87

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปวช.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
บ/ว

/F// 0 ธุรการ/บัญชี
จํานวน 1
อายุ 24-30

F

88

วิศวกรโยธา

จํานวน 1
อายุ 20-50

15/06/2

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
บ/ว

วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรม เพศ ชาย
ค่าจ้าง
2, - , บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ป.ตรี ขึนT ไป สถานภาพโสด
เพศชายพ้นภาระทางทหารแล้ ว
มีประสบการณ์ ทาํ งานไม่ น้อยกว่ า - ปี
- สามารถออกแบบ/เขียนโปรแกรมได้ ดูแลระบบ Server
ภายในบริษัทได้ ,ดูแลระบบ Mail server ,data center
,CCtv SQL และตู้เครือข่ ายฌโทรศัพท์ ได้

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

ประเภทกิจการ 2 5 จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. 52- 6 333 ต่อ 3,
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต & มิ.ย. & - 2 ก.ค. &

- จบ ปวช. ขึนT ไป บุคลิกภาพดี ขับรถยนต์ ได้
บจก.โปรคลิก
- ทํางานเป็ นทีม
E/ / ถ.สุ ขาอุปถัมภ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- สามารถแนะนําสิ นค้ าและเสนอขายอินเตอร์ เน็ตบ้ านทรูได้
- เวลาทํางาน 0D./0- D.00 น. หยุด วัน/สั ปดาห์

ประเภทกิจการ ตัวแทนจําหน่ายและติดตัCงจานดาวเทียมแ
เต็ม
โทร. 045-956399,091-0202011
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 6 มิ.ย. & - A ก.ค. &

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

ประเภทกิจการ ตัวแทนจําหน่ายและติดตัCงจานดาวเทียมแ
เต็ม
โทร. 045-956399,091-0202011
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 6 มิ.ย. & - A ก.ค. &

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

- จบสาขา วิศวกรรมโยธา
บริษัท ตัTงเพชรรัตน์ พฒ
ั นา จํากัด
- สามารถอ่ าน เขียนแบบได้ ดี ติดตามงาน Master plan ได้ F../ ม. ซ.สุ ขสมบูรณ์ ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่
- ใช้ โปรแกรม Auto cat , Sketch up , office ได้
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /F000
- เวลาทํางาน 0D./0- E./0 น.

ประเภทกิจการ &6 พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
โทร. 088-0503109
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 6 มิ.ย. & - A ก.ค. &

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

0. ม.D ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-F 0-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มิถุนายน
ที
89

ตําแหน่ ง
/F// 0 พนักงานบัญชีบริษัท(ด่ วน)
จํานวน 1
อายุ 20-35

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
2, - 6, บ

F . 0 พนักงานขาย/การตลาด

90

จํานวน 1
อายุ 20-35

91

เงือนไข/สวัสดิการ

/

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
, - 6, บ

0 โฟร์ แมน

จํานวน 1
อายุ 20-50

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

///0 หัวหน้ าการตลาด

92

จํานวน 1
อายุ 25-40

15/06/2

วุฒิ ปวช.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
, - 5, บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ
บริษัท ตัTงเพชรรัตน์ พฒ
ั นา จํากัด
F../ ม. ซ.สุ ขสมบูรณ์ ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /F000

ประเภทกิจการ &6 พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
โทร. 088-0503109
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 6 มิ.ย. & - A ก.ค. &

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวส. ขึนT ไป ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ใช้ โปรแกรม
บริษัท ตัTงเพชรรัตน์ พฒ
ั นา จํากัด
MS office ได้ ดี
F../ ม. ซ.สุ ขสมบูรณ์ ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่
- มีความรู้ด้านงานขาย/การตลาด งานขายโครงการ หมู่บ้าน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /F000
จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- เวลาทํางาน 0D./0- E./0 น. จ-ส

ประเภทกิจการ &6 พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
โทร. 088-0503109
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 6 มิ.ย. & - A ก.ค. &

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวส. ขึนT ไป สาขาทีเกียวข้ อง
บริษัท ตัTงเพชรรัตน์ พฒ
ั นา จํากัด
F../ ม. ซ.สุ ขสมบูรณ์ ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่
สามารถควบคุมผู้รับเหมาก่ อสร้ างให้ ปฏิบัตงิ านตามกําหน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /F000
ดการ ตามแผนงานทีบริษัทกําหนดได้
- ทํางาน จ-ส เวลา 0D./0- E.00น.

ประเภทกิจการ &6 พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
โทร. 088-0503109
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 6 มิ.ย. & - A ก.ค. &

เต็ม
หมดเขต

- มีประสบการณ์ ไม่ น้อยกว่ า ปี มีใบขับขีรถยนต์
- สามารถทํากลยุทธการตลาด ตามเป้าหมายบริษัทได้

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหน่ายหลังคาเหล็ก
โทร. 081-9363969,061-0359956,062-5505593
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 6 มิ.ย. & - A ก.ค. &

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวส. สาขาบัญชี หรือสาขาทีเกียวข้ อง
- มีความรู้ด้านบัญชี(สอบข้ อเขียน)
- สามารถใช้ โปรแกรม Express , office ได้
- ทํางานจันทร์ -เสาร์ เวลา 0D./0- E./0น.

บริษัท เมก้ าคูลสตีล จํากัด
F ม.E ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

0. ม.D ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-F 0-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มิถุนายน
ที
93

ตําแหน่ ง
F

0 หน.บัญชี

จํานวน 1
อายุ 25-40

94

D/

วุฒิ ปวช.+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง
, - 5, บ

0 พนักงานขับรถและบริการ

จํานวน 5
อายุ 25-35

95

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ม./+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 3, บ

./ //0 พนักงานทัวไป
จํานวน 2
อายุ 25-35

15/06/2

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
2 บ/ว

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

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

บริษัท เมก้ าคูลสตีล จํากัด
F ม.E ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหน่ายหลังคาเหล็ก
โทร. 081-9363969,061-0359956,062-5505593
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 6 มิ.ย. & - A ก.ค. &

เต็ม
หมดเขต

- ประจําสาขา คน
- พ้นภาระทหารแล้ ว
- มีใบขับขีรถยนต์
- มีโบนัส โอที เบียT เลียT ง เบียT ขยัน
- ทํางาน จ-ส เวลา 0D.00- E.00น.
* บริษัทเปิ ดรับสมัคร จ-ศ เวลา 0..00- ./0น. เท่ านัTน
ติดต่ อคุณสุ ภิญญา โทร..0 -/F ./E โดยตรง

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

ประเภทกิจการ & กําจัดแมลงทุกชนิด
โทร. 045-316579 ,062-3465937
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 6 มิ.ย. & - A ก.ค. &

เต็ม
หมดเขต

- สามารถยกของหนักได้
หจก.วี.ไอ.พี.ทูลส์ เรนทัล
ลักษณะงานยกและลงของจากรถลูกค้ าได้
/0. ม.E ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000
มีความรู้เรืองเครืองยนต์ หรือเชือมไฟฟ้าได้ จะพิจารณาเป็ น
พิเศษ
- เวลา 0D.00- E.00น. หยุดวันอาทิตย์

ประเภทกิจการ ให้เช่าแบบเหล็ก-นัง= ร้านและอุปกรณ์ก
เต็ม
โทร. 092-6731408
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 6 มิ.ย. & - A ก.ค. &

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

0. ม.D ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-F 0-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มิถุนายน
ที
96

ตําแหน่ ง
D/ .0 พนง. ขับรถแบคโฮ
จํานวน 2
อายุ 25-50

97

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 9,600+

D/ F 0 พนง.ขับรถเทรลเลอร์
จํานวน 4
อายุ 25-50

F

98

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 9,600+

วิศวกรโยธา

จํานวน 3
อายุ 23-40

99

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ป.ตรี+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 15000+

D / 0 พนักงานขับรถ ล้ อ 0 ล้ อ
จํานวน 4
อายุ 25-45

15/06/2

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
2 -5 บ/ว

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- เวลาทํางาน 0D.00- E.00น.
- เงินเดือน + ค่ าจ้ าง

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

ประเภทกิจการ &32 การผลิตภัณฑ์คอนกรี ต
โทร. 045-855309 ,090-0436096
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 6 มิ.ย. & - A ก.ค. &

เต็ม
หมดเขต

- 0D.00- E.00 น.
- เงินเดือนสามารถตกลงกันได้ ตามประสบการณ์

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

ประเภทกิจการ &32 การผลิตภัณฑ์คอนกรี ต
โทร. 045-855309 ,090-0436096
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 6 มิ.ย. & - A ก.ค. &

เต็ม
หมดเขต

- จบสาขาโยธา,ผ่ านการเกณฑ์ ทหาร
มีประสบการณ์ ควบคุมงานก่ อสร้ าง
รู้จักวางแผนงานควบคุมได้
- สามารถใช้ โปรแกรม Express ได้
- ค่ าจ้ างสามารถตกลงกันได้ ตามประสบการณ์
เวลาทํางาน D.00- E.00 น.
เงินเดือน + ประสบการณ์

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

ประเภทกิจการ &32 การผลิตภัณฑ์คอนกรี ต
โทร. 045-855309 ,090-0436096
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 6 มิ.ย. & - A ก.ค. &

เต็ม
หมดเขต

- มีใบขับขีประเภท ท ,มีเบียT เลียT ง ทีพัก นําT ไฟ ฟรี
- สามารถทํางานตามทีได้ รับมอบหมายได้
เดินทางต่ างจังหวัด ต่ างอําเภอได้
- เวลาทํางาน 0D.00- E.00น. จ-ส

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด อุบล อาร์ ต ไลน์
หมู่ที ตําบลบุ่งหวาย อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ รับเหมาตีเส้นจราจรและป้ ายจราจร
เต็ม
โทร. 081-9555547
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 6 มิ.ย. & - A ก.ค. &

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

0. ม.D ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-F 0-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มิถุนายน
ที
100

ตําแหน่ ง
./ //0 คนงานทัวไป
จํานวน 10
อายุ 18-45

101

/

วุฒิ ป.ตรี
ค่าจ้าง

เพศ ช/ญ
,& บ

D / 0 พนักงานขับรถ
จํานวน 4
อายุ 20-40

103

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
-5 /ว

0 พนักงาน QA

จํานวน 1
อายุ 22-35

102

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ม./+
ค่าจ้าง

เพศ ชาย
-5 บ

F / /0 พนง.คลังสินค้ า
จํานวน 1
อายุ 25-40

15/06/2

วุฒิ ป.ตรี
เพศ หญิง
ค่าจ้าง
2, บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- มีเบียT เลียT ง ทีพัก นําT ไฟ ฟรี (ฟรีอาหารกลางวัน)
- สามารถทํางานตามทีได้ รับมอบหมายได้
เดินทางต่ างจังหวัด ต่ างอําเภอได้
- เวลาทํางาน 0D.00- E.00น. จ-ส

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด อุบล อาร์ ต ไลน์
หมู่ที ตําบลบุ่งหวาย อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ รับเหมาตีเส้นจราจรและป้ ายจราจร
เต็ม
โทร. 061-2368288
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 6 มิ.ย. & - A ก.ค. &

- จบ ป.ตรี สาขา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
,วิทยาศาสตร์ สิงแวดล้ อม
- สามารถดูแลทะเบียนเอกสาร ห้ องเก็บเอกสาร
ดูแลติดตามและวิเคาระห์ ระบบ
- เวลาทํางาน 0D.00- E.00น. หยุดวันอาทิตย์
***สอบข้ อเขียน IQ EQ และสั มภาษณ์

บริษัท ก้ าวหน้ าโภคภัณฑ์ จํากัด
E/ ม.D ถ.อุบล-กันทรลักษ์ อ.สํ าโรง จ.อุบลราชธานี /F/ 0

ประเภทกิจการ สกัดนํCามันรํา
โทร. 52- 3 ต่อ
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มิ.ย. & - ก.ค. &

เต็ม
หมดเขต

- เพศชาย มีใบขับขีรถยนต์ ประเภทบรรทุก และ / ขึนT ไป บริษัท ก้ าวหน้ าโภคภัณฑ์ จํากัด
- สามารถขับรถส่ งสิ นค้ าตามทีบริษัทกําหนดได้
E/ ม.D ถ.อุบล-กันทรลักษ์ อ.สํ าโรง จ.อุบลราชธานี /F/ 0
**วิธีการคัดเลือก สอบสั มภาษณ์

ประเภทกิจการ สกัดนํCามันรํา
โทร. 52- 3 ต่อ
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มิ.ย. & - ก.ค. &

เต็ม
หมดเขต

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

ประเภทกิจการ 5&3 ปศุสตั ว์ครบวงจร
โทร. 045-285382-4
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มิ.ย. & - ก.ค. &

เต็ม
หมดเขต

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

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

0. ม.D ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-F 0-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มิถุนายน
ที

ตําแหน่ ง
0 แม่ บ้านโรงแรม

104

จํานวน 2
อายุ 23-40

วุฒิ ม./+
ค่าจ้าง

เพศ หญิง
/ว

//0 พนักงานเสริฟ

105

จํานวน 1
อายุ 20-35

วุฒิ ม. +
ค่าจ้าง

เพศ หญิง
บ/ว

0 แม่ ครัว

106

จํานวน 3
อายุ 30-50

107

เงือนไข/สวัสดิการ

/F

0 ทีปรึกษาทางการเงิน

จํานวน 10
อายุ 24-35

15/06/2

วุฒิ ม./+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง 3,& บ

วุฒิ ป.ตรี+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
2, - , บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- ขับรถจักรยานยนต์ ได้ มีประสบการณ์ ไม่ น้อยกว่ า ปี
สามารถทํางานช่ วงเวลา F.00- /.00น. ได้
- ขยัน อดทน รักความสะอาดและงานบริการ
- มีอาหารฟรี มือT หยุด วัน/สั ปดาห์
- ทดลองงาน / เดือน
ผ่ านการทดลองงานปรับเป็ นพนักงานรายเดือน

โรงแรมระพีพรรณ วิลล์
. ซ.สุ ขาอุปถัมภ์ ถ.สุ ขาอุปถัมภ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี /F000

ประเภทกิจการ 22 โรงแรม
โทร. 081-4761144
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มิ.ย. & - ก.ค. &

เต็ม
หมดเขต

- จบ ม. ขึนT ไป สามารถสื อสารภาษาอังฤกษ ได้
สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ ขับรถจักรยานยนต์ ได้
- บุคลิกภาพดี มีประสบการณ์ งานเสริฟไม่ น้อยกว่ า ปี
- ผ่ านการทดลองจะปรับค่ าจ้ างเป็ นรายเดือน
- สามารถทํางานช่ วงเวลา F.00- /.00น.ได้

โรงแรมระพีพรรณ วิลล์
. ซ.สุ ขาอุปถัมภ์ ถ.สุ ขาอุปถัมภ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี /F000

ประเภทกิจการ 22 โรงแรม
โทร. 081-4761144
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มิ.ย. & - ก.ค. &

เต็ม
หมดเขต

- จบ ม./ - ปวส. ไม่ จํากัดสาขา
- ทําอาหารบ้ านผู้บริหารบริษัท
- ทํางาน จ-ส เวลา 0D.00- E.00น.

บริษัท กิจเจริญไทยอุบล จํากัด
, E, . 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

จบ ป.ตรี ทุกสาขา เกรดเฉลีย ./ ขึนT ไป
- สามารถเข้ าฝึ กอบรม เพิมทักษะ การบริหาร การตลาด
ธุรกิจ การขาย
- มีมนุษยสั มพันธ์ ดี ทํางานเป็ นกลุ่ม

บริษัท ลีดเดอร์ กรุ๊ป 00E จํากัด
EE ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

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

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

0. ม.D ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-F 0-

-D

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

29

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มิถุนายน
ที

ตําแหน่ ง

เงือนไข/สวัสดิการ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

เข้ ากับเพือนร่ วมงานได้ มีความน่ าเชือถือ
ซือสั ตย์ และมีจริยธรรม

108

/F

0 ทีปรึกษาการตลาด

จํานวน 10
อายุ 23-35

109

/F

0 ทีปรึกษาการขาย

จํานวน 10
อายุ 23-35

15/06/2

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
2, - , บ.

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
2, - , บ

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา เกรดเฉลีย ./ ขึนT ไป
บริษัท ลีดเดอร์ กรุ๊ป 00E จํากัด
EE ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
สามารถเข้ ารับฝึ กอบรมความรู้และทักษะการทํางานเกียวกั
บบริษัทได้
สามารถวางแผนการทํางานด้ านการตลาดและสรุปวิเคราะ
ห์ ประเมินผลการทํางานได้
-ทํางาน จ-ส เวลา 0D./0- E.00น. หยุดวันอาทิตย์

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

เต็ม
หมดเขต

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา เกรดเฉลีย ./ ขึนT ไป
บริษัท ลีดเดอร์ กรุ๊ป 00E จํากัด
EE ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
สามารถเข้ ารับฝึ กอบรมความรู้และทักษะการทํางานเกียวกั
บบริษัทได้
สามารถวางแผนการทํางานวางแผนงานขายและสรุปวิเครา
ะห์ ประเมินผลการทํางานได้
-ทํางาน จ-ส เวลา 0D./0- E.00น. หยุดวันอาทิตย์

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

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

0. ม.D ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-F 0-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มิถุนายน
ที
110

ตําแหน่ ง
/

0 โฟร์ แมนระบบไฟฟ้า

จํานวน 2
อายุ 25-35

111

/

F

วุฒิ ปวส.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
, - 2, บ

.0 ธุรการ สาขา พิบูลฯ

จํานวน 1
อายุ 20-35

15/06/2

วุฒิ ปวส.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 3,& - , บ.

0 โฟร์ แมนงานสุ ขาภิบาลและดับเพลิง

จํานวน 2
อายุ 25-40

112

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปวช.+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง
,5 บ/ด

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ปวส. ขึนT ไป สาขา ไฟฟ้า ขับรถยนต์
ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด เลิศพัฒนาศรีสะเกษ
รถจักรยานยนต์ ได้
F อาคารอีสานคอนกรีต ม. ถ.อุบล-ศรีสะเกษ
ต.หนองกินเพล อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี /F .0
สามารถควบคุมและติดตัTงระบบไฟฟ้าและสื อสารให้ เป็ นไป
ตามแบบก่ อสร้ างและมาตรฐานรวมทัTงควบคุมการเบิกจ่ าย
อุปกรณ์ งานไฟฟ้า
- เวลาทํางาน 0D.00- E.00น.
***ติดต่ อคุณไพสิ ฐ อินต๊ ะขัน โทร.0DD-/D/DE.D

ประเภทกิจการ 52 รับเหมาก่อสร้าง
โทร. 045 251 555-8
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มิ.ย. & - ก.ค. &

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวส. ขึนT 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
F อาคารอีสานคอนกรีต ม. ถ.อุบล-ศรีสะเกษ
ต.หนองกินเพล อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี /F .0

ประเภทกิจการ 52 รับเหมาก่อสร้าง
โทร. 045 251 555-8
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มิ.ย. & - ก.ค. &

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวช. ขึนT ไป สาขา คอมพิวเตอร์
- ทํางานด้ านเอกสาร ธุรการ ให้ เจ้ าหน้ าทีงานขาย
คียข็ ้ อมมูล เปิ ดใบแจ้ งซ่ อม ประสารงานต่ างๆ
- เวลาทํางาน 0D.00- E.00น. หยุดวันอาทิตย์

บริษัท อีซูซุตงั ปักอุบล จํากัด
F ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /F000

ประเภทกิจการ 2 จําหน่ายรถยนต์
โทร. 045-313371
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 5 มิ.ย. & - ก.ค. &

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

0. ม.D ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-F 0-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มิถุนายน
ที
113

ตําแหน่ ง

เงือนไข/สวัสดิการ

/F// 0 เจ้ าหน้ าทีบัญชีลูกหนีT
จํานวน 2
อายุ 25-35

วุฒิ ปวส.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
, - 2, บ.

0F0 พนง.บริการหน้ าลาน สาขา อุบลฯ

114

จํานวน 5
อายุ 18-50

15/06/2

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
/วัน

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

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

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

- พนักงานบริการนําT มัน
บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด
- ทํางานเป็ นกะได้ (0 .00- F.00 , /.00- .00น.)
D อาคารสั มมากรเพลส ชัTนที ถนนรามคําแหง
- ทํางานที ปัTมเอสโซ่ ต.บุ่งมะแลง อ.สว่ างวีระวงศ์ จ.อุบลฯ แขวง/เขตสะพานสู ง กรุงเทพฯ

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรี ตและคอ
เต็ม
โทร. 045 251 555-58
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 5 มิ.ย. & - ก.ค. &

ประเภทกิจการ 2 2 ธุรกิจค้าปลีกนํCามัน
โทร. 02-5159000,092-3732550
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 5 มิ.ย. & - ก.ค. &

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

0. ม.D ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-F 0-
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