ตําแหน่งงาน จ ังหว ัดอุบลราชธานี
เดือน มีนาคม 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่ง

เพศ

จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง
เงือ
$ นไข
นายจ้าง
(อ ัตรา)
(ปี )
(บาท)
2
20-40 ม.6+
10,000- - จบ ม.6 ขึน ไป ดูแลสนาม โครงการ The river (บริษัท
12,000 จําหน่ายสินค ้า ทําความ
เอนิว เอสเตท จํากัด)
บ/ด
สะอาดสนามและวัสดุ
อุปกรณ์

ประเภท
กิจการ
รับเหมา
ก่อสร ้าง และ
อสังหาริมทรัพ
ย์

ทีต
$ งั*

โทร.

สํานักงาน โครงการ 091The River 99 ม.1 ถ. 0190489
เลีย
+ งเมือง ต.แจ
ระแม จ.อุบลราชธานี

พนักงานดูแลสนาม
แบตมิตตัน

ชาย

ช่างซ่อมบํารุงทัว+ ไป

ชาย

2

25-45 ม.3

9,725-1 - จบ ม.3 ขึนไป มี
2,000บ. ประสบการณ์ทํางาน 1 ปี
ลักษณะงาน ซ่อมบํารุง
ภายในโครงการ นํ าประปา
ไฟฟ้ า และตัดหญ ้าบริเวณ
บ ้านตัวอย่าง

โครงการ The river (บริษัท
เอนิว เอสเตท จํากัด)

รับเหมา
ก่อสร ้าง และ
อสังหาริมทรัพ
ย์

สํานักงาน โครงการ 091The River 99 ม.1 ถ. 0190489
เลีย
+ งเมือง ต.แจ
ระแม จ.อุบลราชธานี

พนักงานขาย

หญิง

1

23-40 ม.6

10,000- - ม.6 ขึนไป บุคลิกภาพดี
โครงการ The river (บริษัท
12,000 มีทก
ั ษณะในการพูด มี
เอนิว เอสเตท จํากัด)
บ/ด
ประสบการณ์ด ้านงานขาย 1
ปี มีทก
ั ษะภาษาอังกฤษ
จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

รับเหมา
ก่อสร ้าง และ
อสังหาริมทรัพ
ย์

สํานักงาน โครงการ 091The River 99 ม.1 ถ. 0190489
เลีย
+ งเมือง ต.แจ
ระแม จ.อุบลราชธานี

กราฟฟิ กดีไซน์

ช/ญ

1

25-45 ปวส.+

13,000- - จบ ปวส. ขึนไป สาขาที+
โครงการ The river (บริษัท
15,000 เกีย
+ วข ้อง มีประสบการณ์
เอนิว เอสเตท จํากัด)
ทํางาน 1-2 ปี
บ/ด
- ลักษณะงาน ออกแบบ
ป้ ายโฆษณา แผ่นปลิว
ถ่ายวิดโี อบ ้านตัวอย่าง
และประชาสัมพันธ์ทาง
+ ออนไลน์บริษัท
เว็บไซต์ สือ

รับเหมา
ก่อสร ้าง และ
อสังหาริมทรัพ
ย์

สํานักงาน โครงการ 091The River 99 ม.1 ถ. 0190489
เลีย
+ งเมือง ต.แจ
ระแม จ.อุบลราชธานี

ตําแหน่งงาน จ ังหว ัดอุบลราชธานี
เดือน มีนาคม 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่ง
จนท.การตลาด

เพศ
ช/ญ

จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง
เงือ
$ นไข
(อ ัตรา)
(ปี )
(บาท)
1
25-40 ปวส.+
13,000- - จบ ปวส. ขึนไป สาขาที+
15,000 เกีย
+ วข ้อง มีประสบการณ์
บ/ด
ทํางาน 1-2 ปี
ลักษณะงาน ทําการตลาด
จัดบูธโปรโมทสินค ้า
+
ประชาสัมพันธ์ด ้วยสือ
ออนไลน์

นายจ้าง
โครงการ The river (บริษัท
เอนิว เอสเตท จํากัด)

ประเภท
กิจการ
รับเหมา
ก่อสร ้าง และ
อสังหาริมทรัพ
ย์

ทีต
$ งั*

โทร.

สํานักงาน โครงการ 091The River 99 ม.1 ถ. 0190489
เลีย
+ งเมือง ต.แจ
ระแม จ.อุบลราชธานี

พนักงานบัญชี (ด่วน) ช/ญ

2

20-30 ปวช.+

10,000- - จบ ปวช.-ปวส. การบัญชี
12,000บ ใช ้คอมพิวเตอร์ได ้ดี เกรด
เฉลีย
+ 2.5 ขึนไป ขับ
รถจักรยานยนต์ได ้ ไม่
จําเป็ นต ้องมีประสบการณ์
ขยัน อดทน ทํางานตามที+
มอบหมายได ้
- ทํางาน จ-ส เวลา
08.00-17.00น.
****สอบข ้อเขียนทาง
บัญชีและสัมภาษณ์ ติดต่อ
คุณปวีรว์ ต
ั ร กางเกตุ

ซอฟต์แวร์การบัญชี(โดย
นางปานจิต ประดับธนกิจ)

บริดารด ้าน
งานบัญชี

พนง.รปภ.

5

35-60 ม.6+

325/วัน - จบ ม.6 ขึนไป มีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา
ลักษณะงาน อํานวยความ
สะดวกและดูแลความ
ิ
ปลอดภัยและทรัพย์สน
บริษัท

บจก.กิจเจริญไทยอุบล

ขาย/บริการ
15,17,19 (ใกล ้เชิง
0-4524รถจักรยานยนต์ สะพานเสรี
1711
ประชาธิปไตย) ถ.
อุปราช ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.อุบลฯ 34000

ชาย

172-174 ถ.ชยางกูร
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี
34000

0876498335,0
45-314733

ตําแหน่งงาน จ ังหว ัดอุบลราชธานี
เดือน มีนาคม 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่ง

เพศ

ช่างบริการ ประจํา
สาขา

ชาย

เลขานุการ

ช/ญ

พนักงานไอที

ช/ญ

จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง
เงือ
$ นไข
นายจ้าง
(อ ัตรา)
(ปี )
(บาท)
5
20-35 ปวช.+
325บ/ว - จบ ปวช. ขึนไป สาขา ที+ บจก.กิจเจริญไทยอุบล
เกีย
+ วข ้อง รักงานบริการ
งานช่าง
- ลักษณะงาน ซ่อม
รถจักรยานยนต์
**สาขาเดชอุดม เขือ
+ งใน
ม่วงสามสิบ
1
23-35 ปวส.+
12,000- - จบ ปวส. ขึนไป มี
บริษัท เดอะกูด
๊ คอมเมิรซ
์ ์
15,000 ประสบการณ์ทํางาน 1-2 ปี จํากัด
บ/ด
ขับรถยนต์หรือ
จักรยานยนต์ได ้
- ลักษณะงาน กลัน
+ กรอง
งานเอกสาร หนังสือก่อน
เสนอผู ้บริหาร ประสานงาน
กับหน่วยงานทังภายใน
ภายนอกและติดตามผล
ดําเนินงาน
1

20-30 ปวช.+

12,000- - จบ ปวช ขึนไป สาขา
บริษัท เดอะกูด
๊ คอมเมิรซ
์ ์
15,000 คอมพิวเตอร์หรือสาขาที+
จํากัด
เกีย
+ วข ้อง มีความรู ้
บ/ด
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่าย
- ลักษณะงาน แก ้ไขปั ญหา
เครือ
+ งคอมพิวเตอร์
เน็ ตเวิรค
์ ซ่อม ติดตัง
เครือ
+ งคอมพิวเตอร์และ
ออกแบบงานกราฟฟิ กได ้

ประเภท
ทีต
$ งั*
โทร.
กิจการ
ขาย/บริการ
15,17,19 (ใกล ้เชิง
0-4524รถจักรยานยนต์ สะพานเสรี
1711
ประชาธิปไตย) ถ.
อุปราช ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.อุบลฯ 34000

จัดซือ-จัดจ ้าง
ภาครัฐ

75 ม.4 ต.คํานํ าแซ่บ
อ.วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี

0942809715

จัดซือ-จัดจ ้าง
ภาครัฐ

75 ม.4 ต.คํานํ าแซ่บ
อ.วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี

0942809715

ตําแหน่งงาน จ ังหว ัดอุบลราชธานี
เดือน มีนาคม 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่ง

เพศ

จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง
เงือ
$ นไข
(อ ัตรา)
(ปี )
(บาท)
2
20-35 ปวช.+
11,000+ - จบ ปวช. ขึนไป สาขา
ช่างยนต์ ใช ้คอมพิวเตอร์
ได ้ดี มีประสบการณ์ด ้าน
ตัวถงและสี 1 ปี ขึนไป
- ลักษณะงาน รับรถลูกค ้า
เข ้าซ่อม เสนอใบสัง+ ซ่อม
ติดต่อประกันภัย

นายจ้าง

โทร.
045208888,08
7-5353535

ผู ้บริหารงาน
ศูนย์บริการตัวถัง
และสี(SA)

ชาย

คนสวน

ชาย

1

30-45 ไม่จํากัด

- ไม่จํากัดการศึกษา มี
บริษัท โตโยต ้า ดีลก
ั ซ์
ความรู ้เรือ
+ งพันธุไ์ ม ้ ตัด
จํากัด
แต่งกิง+ และอุปกรณ์ในการ
ใช ้งาน มีประสบการณ์ มี
ความตังใจ ขยัน อดทน รัก
งานบริการและมีความ
กระตือรือร ้นในการทํางาน

88 ม.20 ต.แสนสุข
จําหน่าย
รถยนต์โตโยต ้า อ.วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

045208888,08
7-5353535

ทีป
+ รึกษาการขาย

ช/ญ

5

22-30 ปวช. - ป.ตรี 15,000+ -ปวช.-ป.ตรีทก
ุ สาขา
บริษัท โตโยต ้า ดีลก
ั ซ์
บุคลิกภาพดี ,มีมนุษย์
จํากัด
สัมพันธ์ด ี ,รักงานบริการ
,ขับขีร+ ถยนต์ได ้ และมี
ใบอนุญาตขับขีร+ ถยนต์ มี
ประสบการณ์ขาย 1 ปี ขึน
ไป
ลักษณะงาน มุง่ หาลูกค ้า
เสนอขายสินค ้า ออกบูธ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

จําหน่าย
88 ม.20 ต.แสนสุข
รถยนต์โตโยต ้า อ.วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

045208888,08
7-5353535

9,750
บ/ด

บริษัท โตโยต ้า ดีลก
ั ซ์
จํากัด

ประเภท
ทีต
$ งั*
กิจการ
จําหน่าย
88 ม.20 ต.แสนสุข
รถยนต์โตโยต ้า อ.วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

ตําแหน่งงาน จ ังหว ัดอุบลราชธานี
เดือน มีนาคม 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่ง

เพศ

ช่างเทคนิคยานยนต์ ชาย

จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง
เงือ
$ นไข
(อ ัตรา)
(ปี )
(บาท)
1
20-30 ปวช.+
9,800+ - จบ ปวส. ขึนไป สาขา
ช่างยนต์หรือสาขาที+
เกีย
+ วข ้อง ขับรถยนต์ได ้ มี
ความรู ้หรือประสบการณ์
ด ้านช่างยนต์
- ลักษณะงาน ซ่อมบํารุงแก ้ไขปั ญหาให ้กับลูกค ้า
อย่างถูกวิธ ี ดูแลรักษา
อุปกรณ์เครือ
+ งมือของ
ศูนย์บริการปฏิบต
ั งิ านตาม
ความเห็นชอบของหัวหน ้า
งาน

นายจ้าง
บริษัท โตโยต ้า ดีลก
ั ซ์
จํากัด

ประเภท
ทีต
$ งั*
กิจการ
จําหน่าย
88 ม.20 ต.แสนสุข
รถยนต์โตโยต ้า อ.วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

โทร.
045208888,08
7-5353535

พนักงานประดับยนต์ ชาย

1

20-30 ปวช.+

11,000+ - จบ ปวช. ขึนไป สาขาที+
เกีย
+ วข ้อง ขับรถยนต์ได ้ มี
ประสบการณ์ทํางาน 1 ปี
-ลักษณะงาน ประกอบและ
ติดตังอุปกรณ์ตกแต่ง
รถยนต์

บริษัท โตโยต ้า ดีลก
ั ซ์
จํากัด

จําหน่าย
88 ม.20 ต.แสนสุข
รถยนต์โตโยต ้า อ.วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

045208888,08
7-5353535

คอนโทรลเลอร์

1

25-35 ปวช.+

10,000+ - จบ ปวช. ขึนไปสาขาช่าง
ยนต์ มีประสบการณ์ 1 ปี
ใช ้คอมพิวเตอร์ได ้
- ลักษณะงาน บริหาร
จัดการ และควบคุมงาน
ซ่อมและมีความรู ้เรือ
+ ง
อะไหล่รถยนต์

บริษัท โตโยต ้า ดีลก
ั ซ์
จํากัด

จําหน่าย
88 ม.20 ต.แสนสุข
รถยนต์โตโยต ้า อ.วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

045208888,08
7-5353535

ชาย

ตําแหน่งงาน จ ังหว ัดอุบลราชธานี
เดือน มีนาคม 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่ง

เพศ

จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง
เงือ
$ นไข
นายจ้าง
(อ ัตรา)
(ปี )
(บาท)
1
20-30 ปวส.+
9,800/ด - จบ ปวส. ขึนไป สาขา
บริษัท โตโยต ้า ดีลก
ั ซ์
ช่างยนต์ มีประสบการณ์
จํากัด
ทํางาน 1 ปี ขึนไป
- ลักษณะงาน ถอดประกอบ
ตรวจสอบชินส่วน ตัวถัง
รถยนต์ สามารถประกอบ
ชินส่วนรถยนต์ แก ้ไขงาน
ให ้กลับมาสภาพเดิม

ประเภท
ทีต
$ งั*
กิจการ
จําหน่าย
88 ม.20 ต.แสนสุข
รถยนต์โตโยต ้า อ.วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

โทร.
045208888,08
7-5353535

ช่างถอด-ประกอบ

ชาย

ช่างเตรียมพืน

ชาย

1

20-30 ปวส.+

9,800/ด จบ ปวส. ขึนไป สาขา
ช่างยนต์ มีประสบการณ์
ทํางาน 1 ปี ขึนไป
- ลักษณะงาน โป๊ ว เตรียม
พืน ติดกระดาษ สามารถ
เตรียมพืนเบืองต ้นได ้และ
สามารถใช ้เครือ
+ งมือและ
อุปกรณ์การเตรียมพินได ้

บริษัท โตโยต ้า ดีลก
ั ซ์
จํากัด

จําหน่าย
88 ม.20 ต.แสนสุข
รถยนต์โตโยต ้า อ.วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

045208888,08
7-5353535

พนักงานบัญชีจา่ ย

หญิง

1

22-30 ปวส. +

11,000/ - ปวส. การบัญชี ขับ
บริษัท โตโยต ้า ดีลก
ั ซ์
ด
รถยนต์ได ้ ประสบการณ์
จํากัด
ทํางาน 1 ปี ใช ้โปรแกรม
ด ้านบัญชีได ้ดี
- ลักษณะงาน จ่ายชําระหนี
ตรวจสอบ
เอกสารรายงานประจําวัน
ื
บันทึกข ้อมูลบัญชีซอ-ขาย
วางบิล ติดตามและรับ
ื
ชําระหนี ทํารายงานภาษี ซอ

จําหน่าย
88 ม.20 ต.แสนสุข
รถยนต์โตโยต ้า อ.วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

045208888,08
7-5353535

ตําแหน่งงาน จ ังหว ัดอุบลราชธานี
เดือน มีนาคม 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่ง

เพศ

จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง
เงือ
$ นไข
นายจ้าง
(อ ัตรา)
(ปี )
(บาท)
1
21-30 ป.ตรี
15,000/ - จบ ป.ตรี สาขา การ
บริษัท เบทาโกรเกษตร
เดือน
บริหารธุรกิจ การจัดการ
อุตสาหกรรม จํากัด
การตลาด ใช ้โปรแกรม
Excel ได ้เป็ นอย่างดี ขับ
รถยนต์หรือจักรยานยนต์ได ้

ประเภท
กิจการ
ั ว์ครบ
ปศุสต
วงจร

ทีต
$ งั*

โทร.

ผช.ผู ้จัดการร ้าน
(แคชเชียร์)

ช/ญ

62/2-4 ม.10ถ.เลีย
+ ง 045-28538
เมือง ต.แจระแม อ. 2 ต่อ 401
เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

โฟร์แมน

ชาย

1

24-45 ปวส. - ป.ตรี 15,000
20,000
บ./ด.

- ตรวจสอบและกํากับดูแล
ก่อสร ้าง วางแผนและ
เร่งรัด การดําเนินงาน
ก่อสร ้างไปตามแผนที+
กําหนด
- ให ้คําแนะนํ าเกีย
+ วกับ
ขันตอนงานก่อสร ้างที+
ถูกต ้อง
- มีรถยนต์สว่ นตัว มี
ใบอนุญาตขับขีร+ ถยนต์

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลล
อป (อุบลราชธานี) จํากัด

รับเหมา
ก่อสร ้าง
อาคารทีพ
+ ัก
อาศัย

738 ถ.ชยางกูร ต.ใน 045เมือง อ.เมือง จ.
314747,08
อุบลราชธานี 34000 5-4894299

สถาปนิกขาย

ช./ญ.

1

24-45 ป.ตรี
15,000 - ให ้คําแนะนํ ากับลูกค ้าได ้,
สถาปั ตยกร ออกแบบและปรับแบบ
รม
20,000 ตามทีล
+ ก
ู ค ้าต ้องการ
บ./ด. - มีรถยนต์สว่ นตัวจะ
พิจารณาเป็ นพิเศษ
- ทํางานวันจันทร ◌์- เสาร์
เวลา 08.30 - 17.30 น.

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลล
อป (อุบลราชธานี) จํากัด

รับเหมา
ก่อสร ้าง
อาคารทีพ
+ ัก
อาศัย

738 ถ.ชยางกูร ต.ใน 045เมือง อ.เมือง จ.
314747,08
อุบลราชธานี 34000 5-4894299

วิศวกรโครงการ

ชาย

3

25-35 ป.ตรี
15,000 - จบ ป.ตรี สาขา วิศวกรรม
วิศวกรรม
+ บ./ด. โยธา บุคลิกภาพดี
สาขาโยธา
รับผิดชอบควบคุมงาน
ก่อสร ้าง วางแผนและ
บริหารงานในโครงการ
ก่อสร ้าง

บริษัท ภัทรเดชไพบูลย์
จํากัด (หมูบ
่ ้านอนันตรา)

รับเหมา
ก่อสร ้าง
อสังหาริมทรัพ
ย์

่ ี+ 6 ตําบล
110 หมูท
ขามใหญ่ อําเภอ
เมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

0874447019,0
981012288

ตําแหน่งงาน จ ังหว ัดอุบลราชธานี
เดือน มีนาคม 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่ง

เพศ

ฝ่ ายขายประจํา
โครงการ

ช./ญ.

โฟร์แมน

ชาย

จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง
เงือ
$ นไข
นายจ้าง
(อ ัตรา)
(ปี )
(บาท)
2
25-35 ปวส. ขึนไป 12,000 - รับผิดชอบงานนํ าเสนอ
บริษัท ภัทรเดชไพบูลย์
บ./ด. งานขาย ติดตามลูกค ้า
จํากัด (หมูบ
่ ้านอนันตรา)
ประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ทังภายใน
และภายนอก ให ้บริการ
ลูกค ้าในการจอง ทําสัญญา
- มีประสบการณ์ด ้านงาน
ขายหรืองานบริการลูกค ้า
- มีบค
ุ ลิกภาพดี มีมนุษย
สัมพันธ์ และสามารถ
+ สารได ้ดี
สือ
- มีใจรักงานขายและงาน
บริการล

3

25-35 ป.ตรี
วิศวกรรม
โยธา

+ กําหนด
บริษัท ภัทรเดชไพบูลย์
12,000 - วางแผนเพือ
+ บ./ด. ขันตอนการทํางานกับวิศกร จํากัด (หมูบ
่ ้านอนันตรา)
- รับผิดชอบในการ
ปฏิบต
ั งิ านก่อสร ้าง ควบคุม
การ
ปฏิบต
ั งิ านของผู ้รับเหมา
งานก่อสร ้าง

ประเภท
กิจการ
รับเหมา
ก่อสร ้าง
อสังหาริมทรัพ
ย์

ทีต
$ งั*

โทร.

่ ี+ 6 ตําบล
110 หมูท
ขามใหญ่ อําเภอ
เมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

0874447019,0
981012288

รับเหมา
ก่อสร ้าง
อสังหาริมทรัพ
ย์

่ ี+ 6 ตําบล
110 หมูท
ขามใหญ่ อําเภอ
เมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

0874447019,0
981012288

ตําแหน่งงาน จ ังหว ัดอุบลราชธานี
เดือน มีนาคม 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่ง
ธุรการโครงการ

เพศ
หญิง

พนักงานล ้างรถ(คาร์ ชาย
แคร์)

กราฟฟิ ก ดีไซน์

ช/ญ

จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง
เงือ
$ นไข
(อ ัตรา)
(ปี )
(บาท)
2
22 ปี ป.ตรี
- จบ ป.ตรี สาขาการเงิน
ขึนไป สาขาบัญชี
และบัญชี
- รับผิดชอบงานด ้าน
เอกสารและติดต่อ
ประสานงาน
- ทํางานตามทีไ+ ด ้รับ
มอบหมาย
- สามารถใช ้โปรแกรม
microsoft office ได ้ดี
- สามารถขับรถยนต์ได ้ มี
ใบอนุญาตขับขี+
325-350 - จบ 6.3 ขึนไป สามารถขับ
4
22-40 ม.6+
/ว
รถยนต์ได ้ ล ้างทําความ
สะอาดรถยนต์
- มีความขยัย หมั+นเพียร
+ สัตย์ สุจริต รัก
อดทน ซือ
งานบริการ
- ทํางาน จ-ส เวลา
08.00-17.00น.
2
25-35 ปวส.+
350-400 - จบ ปวส. ขึนไป สาขา
บ/วัน
คอมพิวเตอร์ มีความรู ้
สามารถด ้านกราฟฟิ ก ตัด
ต่อวิดโี อ และ
ิ ค ้า
ประชาสัมพันธ์สน
บริษัทผ่านเฟสบุค
๊ ไลน์
+ ออนไลน์ตา่ งๆ
และสือ

นายจ้าง
บริษัท ภัทรเดชไพบูลย์
จํากัด (หมูบ
่ ้านอนันตรา)

ประเภท
กิจการ
รับเหมา
ก่อสร ้าง
อสังหาริมทรัพ
ย์

ทีต
$ งั*

โทร.

่ ี+ 6 ตําบล
110 หมูท
ขามใหญ่ อําเภอ
เมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

0874447019,0
981012288

บริษัท มงคล คาร์เซ็นเตอร์ จําหน่าย
111 ม.18 ถ.ชยาง
จํากัด
รถยนต์มอ
ื สอง กูร ต.ขามใหญ่ อ.
เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

045315999,09
18308999,0
831001011

บริษัท มงคล คาร์เซ็นเตอร์ จําหน่าย
111 ม.18 ถ.ชยาง
จํากัด
รถยนต์มอ
ื สอง กูร ต.ขามใหญ่ อ.
เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

045315999,09
18308999,0
831001011

ตําแหน่งงาน จ ังหว ัดอุบลราชธานี
เดือน มีนาคม 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่ง

เพศ

จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง
เงือ
$ นไข
นายจ้าง
ประเภท
ทีต
$ งั*
(อ ัตรา)
(ปี )
(บาท)
กิจการ
2
23-35 ปวส.+
350-400 - จบ ปวส. ขึนไป มี
บริษัท มงคล คาร์เซ็นเตอร์ จําหน่าย
111 ม.18 ถ.ชยาง
บ/วัน
ประสบการณ์ทํางาน 1 ปี มี จํากัด
รถยนต์มอ
ื สอง กูร ต.ขามใหญ่ อ.
ความรู ้ด ้านงานเอกสาร
เมือง จ.อุบลราชธานี
บัญชีเบืองต ้น
34000
- ลักษณะงาน ทําสัญญา
ซือ-ขาย จัดเก็บเอกสาร
และประสานงานทีเ+ กีย
+ วข ้อง

ธุรการขาย

ช/ญ

พนักงานบัญชี

ช/ญ

2

20-35 ปวส.+

ทีป
+ รึกษาการขาย

ช/ญ

4

23-40 ม.6+

พนักงานขาย
โครงการ

ชาย

1

24-35 ม.6+

350-400 - จบ ปวส. ขึนไป สาขา
บริษัท มงคล คาร์เซ็นเตอร์
บ/ด
บัญชี หรือสาขาทีเ+ กีย
+ วข ้อง จํากัด
ใช ้โปรแกรมด ้านบัญชีได ้
ทํางานภายใต ้ความกดดัน
ได ้ดี
ลักษณะงาน บันทึก
ค่าใช ้จ่ายของบริษัท
ื
บันทึกภาษี ซอ-ขาย
15,000- - จบ ม.6 ขึนไป มีประสบ
บริษัท มงคล คาร์เซ็นเตอร์
30,000 การณืทํางาน 1 ปี ขับ
จํากัด
บ/ด
รถยนต์ได ้ มีความรู ้ด ้าน
+
โปรแกรมออฟฟิ ศและสือ
ออนไลน์
- นํ าเสนอขายสินค ้า
ผลิตภัณฑ์บริษัท
10,000 - จบ การศึกษา ม.6 ขึนไป บริษัท เมก ้าคูลสตีล จํากัด
บ/ด
บุคลิกภาพดี ยิมแย ้ม
แจ่มใส มีทก
ั ษะในการ
+ สาร ขับรถยนต์ได ้
สือ
- ลักษณะงาน นํ าเสนอ
ขายสินค ้าให ้แก่ลก
ู ค ้าใน
โครงการก่อสร ้าง และทํา
ยอดขายให ้บรรลุตาม
เป้ าหมายบริษัท

โทร.
045315999,09
18308999,0
831001011

จําหน่าย
111 ม.18 ถ.ชยาง
รถยนต์มอ
ื สอง กูร ต.ขามใหญ่ อ.
เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

045315999,09
18308999,0
831001011

จําหน่าย
111 ม.18 ถ.ชยาง
รถยนต์มอ
ื สอง กูร ต.ขามใหญ่ อ.
เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

045315999,09
18308999,0
831001011

ผลิตและ
จําหน่าย
หลังคาเหล็ก

0917147829

45 ม.7 ต.บุง่ หวาย
อ.วารินฯ จ.อุบลฯ

ตําแหน่งงาน จ ังหว ัดอุบลราชธานี
เดือน มีนาคม 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่ง

เพศ

พนักงานขาย

ช/ญ

จนท. Admin จัดซือ

ช/ญ

Digital marketing

ช/ญ

จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง
เงือ
$ นไข
(อ ัตรา)
(ปี )
(บาท)
1
22-35 ม.6+
10,000 จบ การศึกษา ม.6 ขึนไป
บ/ด
บุคลิกภาพดี ยิมแย ้ม
แจ่มใส มีทก
ั ษะในการ
+ สาร ขับรถยนต์ได ้
สือ
- ลักษณะงาน นํ าเสนอ
ขายสินค ้าให ้แก่ลก
ู ค ้าและ
ทํายอดขายให ้บรรลุตาม
เป้ าหมายบริษัท
1
25-30 ป.ตรี
325-360 -จบ ป.ตรี สาขา
/วัน
บริหารธุรกิจหรือสาขาที+
เกีย
+ วข ้อง มีความระเอียด
รอบครอบ สามารถทํางาน
ร่วมกับคนอืน
+ ได ้ดี ใช ้
โปรแกรม office ได ้เป็ น
อย่างดี
- ลักษณะงาน ทําเอกสาร
การจัดซือ คียข
์ ้อมูล
เอกสารใบสัง+ ซือและงาน
อืน
+ ๆทีไ+ ด ้รับมอบหมาย
1

25-30 ป.ตรี

325-360 - จบ ป.ตรี สาขา
บ/ว
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
การตลาดหรือสาขาอืน
+ ที+
เกีย
+ วข ้อง มีประสบการณ์
ทํางาน 1-3 ปี ใช ้โปรแกรม
office ได ้เป็ นอย่างดี
- ลักษณะงาน ดูแล
การตลาดออนไลน์
line&share เพือ
+ เพิม
+
ยอดขาย

นายจ้าง
บริษัท เมก ้าคูลสตีล จํากัด

ประเภท
กิจการ
ผลิตและ
จําหน่าย
หลังคาเหล็ก

ทีต
$ งั*
45 ม.7 ต.บุง่ หวาย
อ.วารินฯ จ.อุบลฯ

โทร.
0917147829

บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จํากัด

ห ้างสรรพสินค ้า 44/1 ถ.แก ้วเสนา ต.
,ค ้าปลีก,ค ้าส่ง วารินชําราบ อ.วาริน
ชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

045-32355
5 ต่อ
160,164

บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จํากัด

ห ้างสรรพสินค ้า 44/1 ถ.แก ้วเสนา ต.
,ค ้าปลีก,ค ้าส่ง วารินชําราบ อ.วาริน
ชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

045-32355
5 ต่อ
160,164

ตําแหน่งงาน จ ังหว ัดอุบลราชธานี
เดือน มีนาคม 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่ง

เพศ

จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง
เงือ
$ นไข
นายจ้าง
(อ ัตรา)
(ปี )
(บาท)
10
20-30 ม.6+
325-360 - จบ.6 มีประสบการณ์
บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จํากัด
/วัน
ทํางาน 1 ขึนไป หรือ ปวช.
,ปวส. ,ป.ตรี สาขา บัญชี
การเงิน หรือสาขาอืน
+ ที+
เกีย
+ วข ้อง ยิมแย ้มแจ่มใส
- ลักษณะงาน รับชําระ
สินค ้า ออกใบกํากับภาษี
(จัดเรียงสินค ้า ทําความ
สะอาดร ้าน เฉพาะ
แคชเชียร์สาขา)

แคชเชียร์

ช/ญ

เลขานุการสํานัก
ผู ้อํานวยการ

หญิง

1

28-35 ป.ตรี

9,750
บ./ด.

พนักงานช่างทัว+ ไป

ชาย

3

23-40 ม.3 ขึนไป

325
บ./วัน

แม่บ ้าน

หญิง

2

30-45 ม.6 ขึนไป

9,750
บ./ด.

ช่างสีอาคาร

ชาย

1

25-40 ไม่จํากัด

- ทํางานเลขานุการ
- มีมนุษยสัมพันธ์และมี
ความอดทน
- มีความรับผิดชอบและมี
ความกระตือรือร ้นพร ้อม
เรียนรู ้สิง+ ใหม่ๆอยูเ่ สมอ
- ทํางานซ่อมบํารุงทัว+ ไป
- มีความอดทนและมีความ
รับผิดชอบ
- มีประสบการณ์งานปูน
,ไม ้,สี จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

- ทําความสะอาดใน
บริเวณห ้องพักผู ้ป่ วย ห ้อง
ทํางาน
- มีความอดทน ทํางาน
ตามลําพังได ้
- ทําลองงาน 3 เดือน
10,000- - ไม่จํากัดการศึกษา มี
13,000/ ประสบการณ์ทํางานอย่าง
ด
น ้อย 1 ปี ด ้านทาสีอาคาร

ประเภท
ทีต
$ งั*
กิจการ
ห ้างสรรพสินค ้า 44/1 ถ.แก ้วเสนา ต.
,ค ้าปลีก,ค ้าส่ง วารินชําราบ อ.วาริน
ชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

โทร.
045-32355
5 ต่อ
160,164

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี สถานบริการ
จํากัด ( รพ.ราชเวช
ด ้านการ
อุบลราชธานี )
พยาบาล

999 ถ.ชยางกูร ต.ใน 045-31696
เมือง อ.เมือง จ.
1 ต่อ
อุบลราชธานี 34000 2008,0874474521

บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี สถานบริการ
จํากัด ( รพ.ราชเวช
ด ้านการ
อุบลราชธานี )
พยาบาล

999 ถ.ชยางกูร ต.ใน 045-31696
เมือง อ.เมือง จ.
1 ต่อ
อุบลราชธานี 34000 2008,0874474521

บริษัท โรงพยาบาลเอกชน
ร่มเกล ้า อุบล จํากัด

โรงพยาบาล
เอกชน

115-117 ถ.อุปราช
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี

045-24465
8 - 60 ต่อ
13

บริษัท โรงพยาบาลเอกชน
ร่มเกล ้า อุบล จํากัด

โรงพยาบาล
เอกชน

115-117 ถ.อุปราช
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี

045-24465
8 - 60 ต่อ
13

ตําแหน่งงาน จ ังหว ัดอุบลราชธานี
เดือน มีนาคม 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่ง

เพศ

จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง
เงือ
$ นไข
(อ ัตรา)
(ปี )
(บาท)
5
24-35 ป.ตรี ทุก
16,000 - ทํางานที+ office ทํางาน
สาขา
บ./ด. ผ่านระบบออนไลน์
เพจ, FB, Line
- ติดต่อและติดตามลูกค ้า
และทีมงานของบริษัท

เจ ้าหน ้าทีก
+ ารตลาด
ผ่านระบบออนไลน์

ช./ญ.

ตัวแทนประกันชีวต
ิ
AIA

ช./ญ.

10

เจ ้าหน ้าทีธ+ รุ การ
ฝ่ ายขาย

ชาย

1

พนักงานคนสวน

ชาย

1

24-35 ป.ตรี ทุก
สาขา

20,000 - เรียนรู ้งานประกันชีวต
ิ
บ./ด. - เรียนรู ้วางแผนการเป็ นที+
ปรึกษาการเงิน
- งานขายละงานบริการ
ผ่านช่องทางออนไลน์
22 ปี ปวส. - ป.ตรี 9,750 - - ทํางานด ้านเอกสารของ
ขึนไป
10,000 ฝ่ ายขาย
บ./ด. - ทํางานวันจันทร์ - เสาร์
เวลา 08.00 - 17.00 น.
+ สัตย์และมีจริยธรรม
- ซือ
22 ปี ไม่จํากัดวุฒ ิ 325
- ดูแลรักษาความสะอาด
ขึนไป
บ./วัน ความเป็ นระเบียบเรียบร ้อย
ภายในศูนย์และบริเวณ
โดยรอบ

นายจ้าง

ประเภท
กิจการ
ตัวแทน
ประกันภัย (
AIA )

277 ถ.คลังอาวุธ ต.
ขามใหญ่ อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี

045312005

บริษัท ลีดเดอร์กรุ๊ป 2007
จํากัด

ตัวแทน
ประกันภัย (
AIA )

277 ถ.คลังอาวุธ ต.
ขามใหญ่ อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี

045312005

บริษัท สยามนิสสัน
อุบลราชธานี จํากัด

ขายรถยนต์

569 ม.18 ถนนชยาง
กูร ต.ขามใหญ่ อ.
เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

045-28362
1-6 ต่อ
710,0864486836

บริษัท สยามนิสสัน
อุบลราชธานี จํากัด

ขายรถยนต์

569 ม.18 ถนนชยาง
กูร ต.ขามใหญ่ อ.
เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

045-28362
1-6 ต่อ
710,0864486836

บริษัท ลีดเดอร์กรุ๊ป 2007
จํากัด

ทีต
$ งั*

โทร.

ตําแหน่งงาน จ ังหว ัดอุบลราชธานี
เดือน มีนาคม 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่ง
ผู ้จัดการฝ่ ายขาย

เพศ
หญิง

พนักงานขายรถยนต์ หญิง

พนง.ขับรถบรรทุก

ชาย

จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง
เงือ
$ นไข
(อ ัตรา)
(ปี )
(บาท)
1
35 + ปวช. - ป.ตรี 20,000 - บรรลุเป้ าหมายร่วมกับ
บ./ด. ผู ้บริหาร ประจําเดือน/ไตร
มาส/ปี
- สรุปยอดขาย
ประจําเดือน/ไตรมาส/ปี
- วิเคราะห์ความต ้องการ
ของกลุม
่ ลูกค ้า วาง
แผนการขาย
- ควบคุมการปฏิบต
ั งิ าน
ตามมาตราฐานของ NMT
- เงินเดือน 20,000 + ค่า
ตําแหน่ง 5000 บาท +
Incentive
10
20 ปี ไม่จํากัดวุฒ ิ 325
- ทํายอดขายให ้ได ้ตาม
บ./วัน เป้ าหมายทีบ
ขึนไป
+ ริษัทกําหนด
- ทําหน ้าทีพ
+ นักงานขาย
เช่น การนํ าเสนอขายสินค ้า
- ติดต่อประสานงานกับ
ไฟแนนซ์ในเรือ
+ งการจัดทํา
สัญญาเช่าซือ

2

25-50 ไม่จํากัด

นายจ้าง
บริษัท สยามนิสสัน
อุบลราชธานี จํากัด

บริษัท สยามนิสสัน
อุบลราชธานี จํากัด

13,000- - ไม่จํากัดการศึกษา มี
บริษัท สิงห์อส
ี าน พัฒนา
18,000บ ใบขับขีป
+ ระเภทประเภท ท. (1998) จํากัด
3 ขึนไป มีประสบการณ์
ทํางาน 1- 2 ปี
- ลักษณะงาน ขับรถบรรทุก
หิน อิฐ ปูน ทราย รถ 6 ล ้อ
10ล ้อ รถพ่วงท ้าย
สามารถพักอาศัยหน ้าไซต์
งานได ้

ประเภท
กิจการ
ขายรถยนต์

ทีต
$ งั*

โทร.

569 ม.18 ถนนชยาง
กูร ต.ขามใหญ่ อ.
เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

045-28362
1-6 ต่อ
710,0864486836

ขายรถยนต์

569 ม.18 ถนนชยาง
กูร ต.ขามใหญ่ อ.
เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

045-28362
1-6 ต่อ
710,0864486836

รับเหมา
ก่อสร ้าง
(หมูบ
่ ้านโชติ
กา)

287 ม.9 ต.แสนสุข
อ.วาริน จ.อุบลฯ
34190

0954783573,0
610314551

ตําแหน่งงาน จ ังหว ัดอุบลราชธานี
เดือน มีนาคม 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่ง

เพศ

จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง
เงือ
$ นไข
นายจ้าง
(อ ัตรา)
(ปี )
(บาท)
5
22-35 ปวส.+
10,000- - จบ ปวส. ช่างโยธา
บริษัท สิงห์อส
ี าน พัฒนา
18,000 ก่อสร ้าง หรือสาขาที+
(1998) จํากัด
บาท
เกีย
+ วข ้อง
- ลักษณะงาน ควบคุมการ
ก่อสร ้างให ้เป็ นไปตาม
แผนงาน
1
20-32 ป.ตรี
12,000- - จบ ปตรี หรือเทียบเท่า มี บริษัท แสงออกหัว จํากัด
16,000 ประสบการณ์ทํางาน 1-3 ปี
ใช ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
บ/ด
ได ้ดี เช่น office photoshop
แและโปรแกรมอืน
+ ทีใ+ ช ้
+
ผลิตสือการสอน
+ การ
- ลักษณะงาน ผลิตสือ
เรียน การสอนของเด็ก
อัพเดทเกมส์ จัดระบบงาน
และสนุกกับการเรียนรู ้ของ
เด็ก

โฟรแมน

ช/ญ

Board Game
Master(ผู ้ช่วยครู)

ช/ญ

social media
condinator(
กราฟฟิ กดีไซน์)

ช/ญ

1

20-32 ป.ตรี

พนักงานพาร์ทไทม์

ช./ญ.

1

20-35 ป.ตรี หรือ
เทียบเท่า

12,000- - จบ ป.ตรี ขึนไปหรือ
16,000 เทียบเท่า ใช ้โปรแกรม
+ ตัด
ด ้านการออกแบบสือ
บ/ด
+
ต่อวิดโี อ ถ่ายภาพนิง+ สือ
โฆษณาและงาน social
media
- ลักษณะงาน
325-400 - ทํากิจกรรมกับเด็กอายุ
บ./วัน 3-8 ปี
- เป็ นคนสนุกสนานร่าเริง

ประเภท
กิจการ
รับเหมา
ก่อสร ้าง
(หมูบ
่ ้านโชติ
กา)

ทีต
$ งั*
287 ม.9 ต.แสนสุข
อ.วาริน จ.อุบลฯ
34190

โทร.
0954783573,0
610314551

47 ถนนเทพโยธี
งานบริการ
ด ้านการศึกษา ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี

0885959516

บริษัท แสงออกหัว จํากัด

งานบริการ
47 ถนนเทพโยธี
ด ้านการศึกษา ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี

0885959516

บริษัท แสงออกหัว จํากัด

งานบริการ
47 ถนนเทพโยธี
ด ้านการศึกษา ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี

0885959516

ตําแหน่งงาน จ ังหว ัดอุบลราชธานี
เดือน มีนาคม 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่ง

เพศ

จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง
เงือ
$ นไข
นายจ้าง
(อ ัตรา)
(ปี )
(บาท)
5
25-35 ป.ตรี
18,000 - เงินเดือน 18,000 บ.+ ค่า บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด
บ./ด. สวัสดิการ 2,000 บ.
(มหาชน)
- สามารถทํางานเป็ นกะได ้
- สามารถเดินทางไป
ทํางานได ้ทุกสาขา
- มีประสบการณ์บริหารหน ้า
ร ้าน 5 ปี ขึนไป
- สามารถดูลร ้าน คน
ลูกค ้าและระบบเงินได ้
- สามารถฝึ กงานได ้ที+
กรุงเทพก่อนลงประจําสาขา
- สัมภาษณ์งานทีส
+ าํ นักงา

หัวหน ้าพนักงาน
ประจําบูธ ประจํา
สาขาต่างจังหวัด

ช./ญ.

เจ ้าหน ้าทีจ
+ ัดเลียง

ช./ญ.

50

พนักงานประจําร ้าน
(ทุกสาขา)

ช./ญ.

30

20-35 ม.3 ขึนไป

12,000 - บุคลิกภาพดี สามารถ
บ./ด. ทํางานเป็ นกะได ้
- สามารถปฏิบต
ั งิ าน
ต่างจังหวัดได ้
- เงินเดือน 12,000 บ. + ค่า
ออกงานต่างจังหวัด
4,000 บาท
20 ปี ม.6 - ป.ตรี 13,000 - บุคลิกภาพดี สามารถ
บ./ด. ทํางานเป็ นกะได ้
ขึนไป

ประเภท
ทีต
$ งั*
กิจการ
ร ้านขนมหวาน 1319/9 ซ.พัฒนาการ
เบอเกรี+ และ
25 ถ.พัฒนาการ
เครือ
+ งดืม
+
แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร
10250

โทร.
087-05644
22,02-318
4488 ต่อ
251

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด
(มหาชน)

ร ้านขนมหวาน 1319/9 ซ.พัฒนาการ
เบอเกรี+ และ
25 ถ.พัฒนาการ
เครือ
+ งดืม
+
แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร
10250

087-05644
22,02-318
4488 ต่อ
251

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด
(มหาชน)

ร ้านขนมหวาน 1319/9 ซ.พัฒนาการ
เบอเกรี+ และ
25 ถ.พัฒนาการ
เครือ
+ งดืม
+
แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร
10250

087-05644
22,02-318
4488 ต่อ
251

ตําแหน่งงาน จ ังหว ัดอุบลราชธานี
เดือน มีนาคม 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่ง

เพศ

เจ ้าหน ้าทีธ+ รุ การ
(พนักงานผู ้พิการ)

ช./ญ.

รปภ สาขา วารินฯ ,
มุกดาหาร

ชาย

จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง
เงือ
$ นไข
(อ ัตรา)
(ปี )
(บาท)
5
22-30 ไม่จํากัดวุฒ ิ 12,000 - สามารถช่วยเหลือตนเอง
บ./ด. ได ้
+ สาร อ่านออก
- สามารถสือ
เขียนได ้
- มีประสบการณ์ด ้านธุรการ
อย่างน ้อย 1 ปี
- สามารถใช ้โปรแกรม
microsoft office ได ้
- มีมค
ี วามสามารถใช ้
โปรแกรม Abobe
Photoshop/Abobe
lllustrator/Abobe
Premiere Pro จะพิจารณา
เป็ นพิเศษ
3
20-45 ป6-ม.6
325/ว - จบ ป.6 - ม.6 สามารถ
ทํางานเป็ นกะได ้
- สามารถปฏิบต
ั งิ านตามที+
มอบหมายได ้
*** สาขา วารินฯ และ
มุกดาหาร

นายจ้าง
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด
(มหาชน)

บริษัท อีซซ
ู ต
ุ งั ปั กอุบล
จํากัด

ประเภท
ทีต
$ งั*
กิจการ
ร ้านขนมหวาน 1319/9 ซ.พัฒนาการ
เบอเกรี+ และ
25 ถ.พัฒนาการ
เครือ
+ งดืม
+
แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร
10250

โทร.
087-05644
22,02-318
4488 ต่อ
251

จําหน่ายรถยนต์ 466 ถ.ชยางกูร ต.ใน 045เมือง อ.เมือง จ.
313371,08
อุบลราชธานี 34000 5-4799819

ตําแหน่งงาน จ ังหว ัดอุบลราชธานี
เดือน มีนาคม 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่ง
ทีป
+ รึกษาการขาย
ประจําสาขา

เพศ
ช/ญ

จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง
เงือ
$ นไข
นายจ้าง
(อ ัตรา)
(ปี )
(บาท)
15
20-35 ปวส.+
325/ว - จบ ปวช. ขึนไป ทุกสาขา บริษัท อีซซ
ู ต
ุ งั ปั กอุบล
สามารถขับรถยนต์ได ้
จํากัด
- สามารถติดต่อ
ประสานงานขาย และให ้
คําปรึกษาแก่ลก
ู ค ้า จัด
กิจกรรมส่งเสริมการขาย
ให ้บริการแก่ลก
ู ค ้าหลังการ
ขาย
** สาขา อ.วารินฯ อ.นํ ายืน
อ.ตระการฯ อ.พิบล
ู ฯ อ.
เลิกนกทา อ.บุณฑริก และ
จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร
อํานาเจริญ

ประเภท
ทีต
$ งั*
โทร.
กิจการ
จําหน่ายรถยนต์ 466 ถ.ชยางกูร ต.ใน 045เมือง อ.เมือง จ.
313371,08
อุบลราชธานี 34000 5-4799819

พนักงานช่างรถใหญ่ ชาย
(สาขา วารินฯ ,เดชฯ)

1

20-35 ปวช+

11,550 - จบ ปวช. ขึนไป สาขา
บ/ด
ช่างยนต์
ลักษณะงาน ซ่อมรถยนต์
เครืองยนต์ รถบรรทุก

บริษัท อีซซ
ู ต
ุ งั ปั กอุบล
จํากัด

จําหน่ายรถยนต์ 466 ถ.ชยางกูร ต.ใน 045เมือง อ.เมือง จ.
313371,08
อุบลราชธานี 34000 5-4799819

กราฟฟิ ก ดีไซน์

1

25-35 ป.ตรี

11,500 จบ. ป.ตรี สาขาทีเ+ กีย
+ วข ้อง บริษัท อีซซ
ู ต
ุ งั ปั กอุบล
+
บ/ด
สามารถออกแบบสือ
จํากัด
โฆษณาต่างๆ ได ้ดี และใช ้
โปรแกรมด ้านการ
ออกแบบได ้คล่อง

จําหน่ายรถยนต์ 466 ถ.ชยางกูร ต.ใน 045เมือง อ.เมือง จ.
313371,08
อุบลราชธานี 34000 5-4799819

ช/ญ

ตําแหน่งงาน จ ังหว ัดอุบลราชธานี
เดือน มีนาคม 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่ง

เพศ

ช่างควบคุมเครือ
+ งจักร ชาย

จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง
เงือ
$ นไข
นายจ้าง
(อ ัตรา)
(ปี )
(บาท)
1
20-40 ม.6,ปวช+ 9,750 - จบ ม.6, ปวช ขึนไป สาขา บริษัท อุบลเวลแพ็ค 2013
บ./ด.
ไฟฟ้ า ช่างยนต์ ขับ
จํากัด
รถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์ได ้ มี
ประสบการณ์ทํางานไม่
น ้อยกว่า 1 ปี
- สามารถควบคุมเครือ
+ งจักร
เปลีย
+ นแม่พม
ิ พ์ ซ่อมบํารุง
เครือ
+ งจักร แก ้ไขเมือ
+
เครือ
+ งมีปัญหา
- ทํางานเป็ นกะได ้ หยุดวัน
จันทร์

ประเภท
กิจการ
โรงงานผลิต
ขวดพลาสติก

ทีต
$ งั*
205 ม.3 ถ.อุบล-ศรี
สะเกษ ต.บุง่ หวาย
อ.วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี

โทร.
0883785050

พนักงานขาย/PC

ชาย

10

25-35 ม.3+

9,750-1 - จบ ม.3 ขึนไป ประจํา
บริษัท โฮมฮับ จํากัด
0,000บ สาขา อุบลฯ
- ทํางานเป็ นกะได ้
- รักงานขายและงานบริการ
-มีประสบการณ์งานขาย
วัสดุกอ
่ สร ้างจะพิจารณา
เป็ นพิเศษ
- เวลาทํางาน 08.00-17.00
น หยุด 1 วัน/สัปดาห์

จําหน่ายวัสดุ
ก่อสร ้าง

+ งเมือง 0-4531270 ม.7 ถ.เลีย
ต.แจระแม อ.เมือง 9500,094จ.อุบลราชธานี
5209966
34000

หัวหน ้าแผนกขาย

ชาย

2

25-35 ปวส.+

บริษัท โฮมฮับ จํากัด

จําหน่ายวัสดุ
ก่อสร ้าง

270 ม.7 ถ.เลีย
+ งเมือง 0-4531ต.แจระแม อ.เมือง 9500,094จ.อุบลราชธานี
5209966
34000

คนสวน

ชาย

1

35-40 ไม่จํากัด

13,000- - จบ ปวส. ขึนไป มประสบ
15,000บ การณ์งานขาย 2-3 ปี
- ลักษณะงาน ควบคุมและ
ดูแลทีมขายให ้บรรลุ
เป้ าหมายบริษัท
325/วัน - ไม่จํากัดการศึกษา ดูแล
งานสวน ตกแต่งกิง+ ไม ้และ
ทําความสะอาดบริเวณที+
กําหนดให ้ได ้

บริษัท โฮมฮับ จํากัด

จําหน่ายวัสดุ
ก่อสร ้าง

270 ม.7 ถ.เลีย
+ งเมือง 0-4531ต.แจระแม อ.เมือง 9500,094จ.อุบลราชธานี
5209966
34000

ตําแหน่งงาน จ ังหว ัดอุบลราชธานี
เดือน มีนาคม 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่ง

เพศ

จนท.V CALL

หญิง

จนท.ตรวจสอบ
อุบต
ั เิ หตุ

ชาย

คนสวน

ช/ญ

ฝ่ ายผลิต

ชาย

จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง
เงือ
$ นไข
นายจ้าง
(อ ัตรา)
(ปี )
(บาท)
1
23-30 ป.ตรี
1,4000 - ให ้บริการลูกค ้าด ้านเครม บริษัทวิรย
ิ ะประกันภัย จํากัด
บ./ด. รถผ่านทางวิดโี อคอล
- สามารถทํางาน
ต่างจังหวัดเป็ นครังคราว
20
23-30 ป.ตรี
14,000 - ตรวจสอบการเกิด
บริษัทวิรย
ิ ะประกันภัย จํากัด
บ./ด. อุบต
ั เิ หตุลก
ู ค ้า
- สามารถทํางาน
ต่างจังหวัดเป็ นครังคราว
- โอนย ้ายไปทํางานทุก
จังหวัดในภาคอีสาน ตาม
วาระการโอนย ้าย
2
25-50 ไม่จํากัด
325/วัน - ไม่จํากัดการศึกษา ขยัน
ร ้าน ดาวกาแฟ
อดทน ทํางานกลางแจ ้งได ้
ลักษณะงาน ดูแลสวน รด
นํ าต ้นไม ้ ใส่ป๋ ย
ุ ตัดหญ ้า
สถานทีท
+ ํางาน บ ้าน
ผู ้บริหาร ต.ท่าช ้าง อ.สว่าง
วีระวงศ์

3

20-35 ป.6+

360/วัน - จบ ป.6 ขึนไป แข็งแรง
อดทน ทํางานหนักได ้
- ลักษณะงาน ควบคุม
เครือ
+ งจักร ต ้มหมูยอและ
บรรจุลงหีบห่อ
- เวลาทํางาน 08.00-17.00
น. หยุดวันอาทิตย์

ร ้าน ป. อุบล

ประเภท
ทีต
$ งั*
โทร.
กิจการ
ประกันวินาศภัย 464/40-42 ถ.ชยาง 0-4528กูร ต.ขามใหญ่ อ.
3604-8
เมือง จ.อุบลฯ 34000
ประกันวินาศภัย 464/40-42 ถ.ชยาง 0-4528กูร ต.ขามใหญ่ อ.
3604-8
เมือง จ.อุบลฯ 34000

จําหน่าย
กาแฟสด

6 ถนนจงกลนิธา
ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี

ผลิตและ
24/3 ถนนนิวาสวิถ ี
จําหน่ายหมูยอ ต.วารินฯ อ.วารินฯ
จ.อุบล 34190

0883788181,0
88592112
1

0981810717

ตําแหน่งงาน จ ังหว ัดอุบลราชธานี
เดือน มีนาคม 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่ง

เพศ

จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง
เงือ
$ นไข
นายจ้าง
ประเภท
(อ ัตรา)
(ปี )
(บาท)
กิจการ
2
18-30 ม.3+
325-400 - จบ ม.3 หรือม ปวช. ขึนไป ร ้าน อนันต์กงั (ข ้างวัดหลวง) จําหน่าย
/ว
ร่างกายแข็งแรง ทํางานยก
เครือ
+ งปรุง
แบก หาม ได ้ ขับโฟส์
ซอสปรุงรส
คลิฟทิไC ด ้จะพิจารณาเป็ น
พิเศษ

พนักงานส่งสินค ้า/
ยกของ

ชาย

กุก
๊ ครัวไทย

ช./ญ.

2

20-40 ม.6 ขึนไป

เจ ้าหน ้าทีศ
+ น
ู ย์เปล

ชาย

2

25-35 ม.6+

พนักงานต ้อนรับ
ส่วนหน ้า

หญิง

1

พนักงานเสิรฟ
์

ช/ญ

2

0815484349,a
nan_saete
aw@hotm
ail.com

297/2,3 ถ.อุปลีสาน
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี
34000

045245275

โรงพยาบาลร่มเกล ้า
โรงพยาบาล
(บริษัท โรงพยาบาล
เอกชน
เอกชนร่มเกล ้า อุบล จํากัด)

115-117 ถ.อุปราช
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี

045-24465
8 - 60 ต่อ
13

โรงแรมระพีพรรณ วิลล์

9 ซ.สุขาอุปถัมภ์11
ถ.สุขาอุปถัมภ์ ต.ใน
เมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

045312841,08
7-4582700

- จบ ม.3 ขึนไป
โรงแรมสุนย
ี แ
์ กรนด์ (บริษัท การให ้เช่า
512/8(รร.สุนย
ี แ
์ ก
บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี รัก สินทรัพย์ก ้าวหน ้าคอร์
อสังหาริมทรัพ รนด์) ถ.ชยางกูร ต.
+ จํากัด)
งานบริการ ทํางานเป็ นกะได ้ ปอเรชัน
ย์
ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

045316239,08
1-9660373

10,000 - ทําอาหาร
ร ้านเปปเปอร์เบเกอรี+
แอนด์คาเฟ่
บ./ด. - มีประสบการณ์ในด ้าน
การทําอาหารไทยได ้
จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- สวัสดิการ : ประกันสังคม+
อาหารฟรี 1 มือ

325/ว

โทร.

24 ถนนยุธภัณฑ์
ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี

9,750/ด - จบ ม.6 ขึนไป ทํางาน
เป็ นกะได ้
- ลักษณะงาน พนักงาน
ช่วยเหลือผู ้ป่ วย บริเวณจุด
รับ-ส่งโรงพยาบาล
20-35 ปวช. - ป.ตรี 11,000 - ทํางานเป็ นกะ ทําหน ้าที+
บ./ด. ต ้อนรับลูกค ้าทีเ+ ข ้ามาพัก
ในโรงแรม

20-45 ม.3+

ทีต
$ งั*

ร ้านอาหาร

โรงแรม

ตําแหน่งงาน จ ังหว ัดอุบลราชธานี
เดือน มีนาคม 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่ง

เพศ

แม่บ ้าน(ศูนย์อาหาร) หญิง

จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง
เงือ
$ นไข
นายจ้าง
ประเภท
(อ ัตรา)
(ปี )
(บาท)
กิจการ
1
18-50 ไม่จํากัด
325/วัน - ไม่จํากัดการศึกษา
โรงแรมสุนย
ี แ
์ กรนด์ (บริษัท การให ้เช่า
ทํางานเป็ นกะได ้
สินทรัพย์ก ้าวหน ้าคอร์
อสังหาริมทรัพ
+ จํากัด)
- ลักษณะงาน เก็บภาชนะ ปอเรชัน
ย์
อาหาร เศษอาหารและทํา
ความสะอาดโต๊ะอาหาร
(ศูนย์อาหารสุนย
ี ท
์ าวน์เวอร์)

ทีต
$ งั*

โทร.

512/8(รร.สุนย
ี แ
์ ก
รนด์) ถ.ชยางกูร ต.
ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

045316239,08
1-9660373

512/8(รร.สุนย
ี แ
์ ก
รนด์) ถ.ชยางกูร ต.
ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

045316239,08
1-9660373

โรงแรมสุนย
ี แ
์ กรนด์ (บริษัท การให ้เช่า
512/8(รร.สุนย
ี แ
์ ก
สินทรัพย์ก ้าวหน ้าคอร์
อสังหาริมทรัพ รนด์) ถ.ชยางกูร ต.
+ จํากัด)
ปอเรชัน
ย์
ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

045316239,08
1-9660373

โรงแรมสุนย
ี แ
์ กรนด์ (บริษัท การให ้เช่า
ี แ
์ ก
512/8(รร.สุนย
สินทรัพย์ก ้าวหน ้าคอร์
อสังหาริมทรัพ รนด์) ถ.ชยางกูร ต.
+ จํากัด)
ปอเรชัน
ย์
ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

045316239,08
1-9660373

แม่บ ้านทัว+ ไป

หญิง

3

20-50 ไม่จํากัด

325/วัน - ไม่จํากัดการศึกษา
โรงแรมสุนย
ี แ
์ กรนด์ (บริษัท การให ้เช่า
ทํางานเป็ นกะได ้
สินทรัพย์ก ้าวหน ้าคอร์
อสังหาริมทรัพ
+ จํากัด)
- ลักษณะงาน ทําความ
ปอเรชัน
ย์
สะอาดพืนที+ ประจําจุดต่างๆ

พนักงานส่งอาหาร

ชาย

2

20-45 ม.3

พนักงานขายอาหาร

ช/ญ

1

18-45 ม.3+

325/วัน - จบ ม.3 ขึนไป ทํางาน
เป็ นกะได ้ มี
รถจักรยานยนต์นํามาใช ้ใน
งานได ้
- ลักษณะงาน ส่งอาหาร
ตามห ้องพักและบริเวณ
ตัเมืองอุบล
- มีคา่ นํ ามันและสวัสดิการ
อืน
+ ๆ
325/วัน - จบ ม.3 ขึนไป รักความ
สะอาด บริการจําหน่าย
อาหารให ้กับลูกค ้าตามจุด
ให ้บริการทีบ
+ ริษัทกําหนด

ตําแหน่งงาน จ ังหว ัดอุบลราชธานี
เดือน มีนาคม 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่ง

เพศ

จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง
เงือ
$ นไข
นายจ้าง
ประเภท
(อ ัตรา)
(ปี )
(บาท)
กิจการ
1
20-45 ปวส.+
10,000/ - จบ ปวส. ขึนไป สาขา
โรงแรมสุนย
ี แ
์ กรนด์ (บริษัท การให ้เช่า
ด
การโรงแรมหรือสาขาที+
สินทรัพย์ก ้าวหน ้าคอร์
อสังหาริมทรัพ
+ จํากัด)
เกีย
+ วข ้อง ทํางานเป็ นกะได ้ ปอเรชัน
ย์
- ลักษณะงาน ควบคุม
พนักงาน ดูแลงานเสริฟ
ห ้องอาหารและงานบริการ
ลูกค ้า

กัปตันห ้องอาหาร

ช/ญ

ช่างซ่อมบํารุง

ชาย

2

20-50 ปวส.+

แคชเชียร์

หญิง

2

20-35 ปวส.+

พนักงานฝ่ ายบุคคล

หญิง

1

21-45 ปวส.+

10,000/ - จบ ปวส.ไฟฟ้ ากําลังหรือ
ด
สาขาอืน
+ ทีเ+ กีย
+ ว
- ลักษณะงาน ซ่อมบํารุง
ส่วนต่างๆ เช่น ห ้องพัก ลิฟ
บันไดเลือ
+ น และงานอืน
+ ที+
มอบหมาย
10,000/ - จบ ปวส. ขึนไป ทํางาน
ด
เป็ นกะได ้
- รับชําระเงิน แนะนํ า
+ และสรุปรายงาน
โปรโมชัน
ประจําวัน
10,000- - จบ ปวส. ขึนไป สาขา
11,000 บัญชี คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
หรือสาขาอืน
+ ทีเ+ กีย
+ วข ้อง
บ/ด
ทํางานเป็ นกะได ้
- ลักษณะงาน สรรหา
พนักงาน ทําเงินเดือนและ
สวัสดิการพนักงานอืน
+ ๆ

ทีต
$ งั*

โทร.

512/8(รร.สุนย
ี แ
์ ก
รนด์) ถ.ชยางกูร ต.
ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

045316239,08
1-9660373

โรงแรมสุนย
ี แ
์ กรนด์ (บริษัท การให ้เช่า
512/8(รร.สุนย
ี แ
์ ก
สินทรัพย์ก ้าวหน ้าคอร์
อสังหาริมทรัพ รนด์) ถ.ชยางกูร ต.
+ จํากัด)
ปอเรชัน
ย์
ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

045316239,08
1-9660373

โรงแรมสุนย
ี แ
์ กรนด์ (บริษัท การให ้เช่า
512/8(รร.สุนย
ี แ
์ ก
สินทรัพย์ก ้าวหน ้าคอร์
อสังหาริมทรัพ รนด์) ถ.ชยางกูร ต.
+ จํากัด)
ปอเรชัน
ย์
ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

045316239,08
1-9660373

โรงแรมสุนย
ี แ
์ กรนด์ (บริษัท การให ้เช่า
512/8(รร.สุนย
ี แ
์ ก
สินทรัพย์ก ้าวหน ้าคอร์
อสังหาริมทรัพ รนด์) ถ.ชยางกูร ต.
+ จํากัด)
ปอเรชัน
ย์
ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

045316239,08
1-9660373

ตําแหน่งงาน จ ังหว ัดอุบลราชธานี
เดือน มีนาคม 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่ง

เพศ

คอมพิวเตอร์กราฟฟิ ค ช/ญ

จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง
เงือ
$ นไข
(อ ัตรา)
(ปี )
(บาท)
1
20-45 ปวส.+
10,000- - จบ ปวส. ขึนไป สาขา
11,000/ ศิลปกรรมหรือสาขาที+
ด
เกีย
+ วข ้อง ใช ้โปรแกรม
photo shop ,AI
+
- ลักษณะงาน ออกแบบสือ
ประชาสัมพันธ์ งานกราฟ
ฟิ คบริษัท
10
24-35 ป.ตรี
18,000+ - จบ ป.ตรี บุคลิกภาพ ยิม
แย ้มแจ่มใส รักงานบริการ
และการขายประกัน
สามารถเรียนรู ้งาน เข ้ารับ
การฝึ กอบรมตามโครงการ
ของบริษัทได ้

เจ ้าหน ้าที+
ประสานงานขาย

ช/ญ

การตลาดออนไลน์

ช/ญ

5

แม่บ ้าน

หญิง

คนสวน

ชาย

นายจ้าง

ประเภท
ทีต
$ งั*
กิจการ
โรงแรมสุนย
ี แ
์ กรนด์ (บริษัท การให ้เช่า
512/8(รร.สุนย
ี แ
์ ก
สินทรัพย์ก ้าวหน ้าคอร์
อสังหาริมทรัพ รนด์) ถ.ชยางกูร ต.
+ จํากัด)
ปอเรชัน
ย์
ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

โทร.
045316239,08
1-9660373

สํานักงานตัวแทนประกัน
ชีวต
ิ AIA (คุณอดิศร ทา
ทอง)

ประกันชีวต
ิ AIA 277 ม.11 ถ.คลัง
045อาวุธ ต.ขามใหญ่ อ. 312005
เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

24-35 ป.ตรี

16,000 - จบ ป.ตรี สาขา การตลาด สํานักงานตัวแทนประกัน
บ/ด
การเงิน การธนาคาร มี
ชีวต
ิ AIA (คุณอดิศร ทา
ความรู ้และทักษณะด ้าน
ทอง)
ธุรกิจออนไลน์ facebook ,
line ใช ้โปรแกรม office
และโปรแกรมทีเ+ กีย
+ วข ้อง
ได ้ดี รักงานบริการ

ประกันชีวต
ิ AIA 277 ม.11 ถ.คลัง
045อาวุธ ต.ขามใหญ่ อ. 312005
เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

1

30-45 ป.6+

325/วัน - ไม่จํากัดการศึกษา ทํา
หจก.ชัยเฟอร์นเิ จอร์อบ
ุ ล
ความสะอาดบ ้าน ซักผ ้า
รดนํ าต ้นไม ้ ดูแลสนัข แมว

ผลิตและ
จําหน่าย
เฟอร์นเิ จอร์

1

25-60 ไม่จํากัด

325/วัน - ไม่จํากัดการศึกษา
- ลักษณะงาน ดูแลสวน
ตัดหญ ้า ตกแต่งกิง+ พรวน
ดินใส่ป๋ ย
ุ รดนํ าต ้นไม ้

ผลิตและ
จําหน่าย
เฟอร์นเิ จอร์

หจก.ชัยเฟอร์นเิ จอร์อบ
ุ ล

319 ม.15 ถ.สถล
มาร์ค ต.แสนสุข อ.
วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190
319 ม.15 ถ.สถล
มาร์ค ต.แสนสุข อ.
วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

0947896529

0809982665,0
947896529

ตําแหน่งงาน จ ังหว ัดอุบลราชธานี
เดือน มีนาคม 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่ง

เพศ

จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง
เงือ
$ นไข
(อ ัตรา)
(ปี )
(บาท)
2
25-35 ปวช. - ปวส. 325
- จบ ปวช. - ปวส. สาขา
บ./วัน บัญชี,คอมพิวเตอร์
- คียข
์ ้อมูล ทําเอกสาร
เกีย
+ วกับบัญชี
- ดูแลเรือ
+ งเอกสารลูกหนี

พนักงานบัญชี

หญิง

ผู ้ช่วยพนักงานขาย

ชาย

5

30-35 ม.3 - ปวส.

13,000
17,000
บ./ด.

ผู ้ช่วยช่าง/ช่างยนต์

ชาย

2

25-50 ม.3+

คนสวน

ชาย

2

25-40 ไม่จํากัด

นายจ้าง
หจก.บ ้านแพ ้วกรุ๊ป

- มีหน ้าทีอ
+ อกไปกระจาย
หจก.บ ้านแพ ้วกรุ๊ป
สินค ้าในพืนที+ ทีร+ ับผิดชอบ
ในแต่ละวัน สินค ้าทีท
+ าง
บริษัท
- สามารถค ้างต่างจังหวัดได ้

ประเภท
กิจการ
ตัวแทน
จําหน่าย
นมโฟร์โมสต์
,คาราบาวแดง
,กาแฟมอคโค
น่า,นํ าผลไม ้
มาลี,เพดดีกรี

ทีต
$ งั*

โทร.

+ งเมือง 045260 ม.9 ถ.เลีย
ต.แสนสุข อ.วาริน
425010
ชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

ตัวแทน
จําหน่าย
นมโฟร์โมสต์
,คาราบาวแดง
,กาแฟมอคโค
น่า,นํ าผลไม ้
มาลี,เพดดีกรี

+ งเมือง 045260 ม.9 ถ.เลีย
ต.แสนสุข อ.วาริน
425010
ชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

350-400 - จบ ม.3 ขึนไป ขับ
หจก.บ ้านและทีด
+ น
ิ รวมสิน
บ/ว
รถยนต์/รถจักรยานยนต์ได ้ ไทย
มีใบอนุญาต
- สามารถขับรถบรรทุกได ้
จัดส่งสินค ้า(รถไถ)ตามใบ
ส่งสินค ้าและจัดการ
เอกสารได ้ทังในจังหวัด
และจังหวัดใกล ้เคียง

จําหน่าย
อุปกรณ์ทาง
การเกษตร

190/2 ม.7 ต.แจ
ระแม อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

045311728

325/วัน - ไม่จํากัดการศึกษา
หจก.บ ้านและทีด
+ น
ิ รวมสิน
สามารถดูแลต ้นไม ้ ตัด
ไทย
แต่งกิง+ ไม ้ มีประสบการณ์
ทํางาน 2 ปี ทําความ
สะอาดบริเวณโดยรอบให ้
สะอาดเรียบร ้อย และ
ทํางานอืน
+ ตามทีม
+ อบหมาย
ได ้

จําหน่าย
อุปกรณ์ทาง
การเกษตร

190/2 ม.7 ต.แจ
ระแม อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

045311728

ตําแหน่งงาน จ ังหว ัดอุบลราชธานี
เดือน มีนาคม 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่ง

เพศ

จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง
เงือ
$ นไข
นายจ้าง
(อ ัตรา)
(ปี )
(บาท)
2
25-40 ปวช.+
10,000 - จบ ปวช. ขึนไป สาขา
หจก.บ ้านและทีด
+ น
ิ รวมสิน
บาท
การเงิน บัญชี มีความรู ้
ไทย
ด ้านบัญชี ทําบัญชีรายรับรายจ่าย ใบกํากับภาษี ขาย
สรุปและจัดทํารายงาน
ื
ภาษี ซอ-ขาย
ยืน
+ ภงด.

พนักงานบัญชี

ช/ญ

พนักงานขาย

ช/ญ

4 2

แม่บ ้านสํานักงาน

หญิง

2

25-40 ปวช.+

10,000 - ปวช. - ป.ตรี จบสาขา
หจก.บ ้านและทีด
+ น
ิ รวมสิน
บ/ด
การตลาด ขับรถยนต์ได ้
ไทย
- สามารถนํ าเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์
การเกษตร แนะนํ า
+ ให ้กับลูกค ้า
โปรโมชัน
ออกบูทจัดกิจกรรมใน
พืนทีต
+ า่ งอําเภอในจังหวัด
อุบลและใกล ้เคียงได ้
- มีแบบฟอร์ม ประกันสังคม
- ทํางาน จ-ส เวลา
08.00-17.00 น.

25-40 ไม่จํากัด

325/ว

- ไม่จํากัดการศึกษา ทํา
ความสะอาดภายในบริษัท
ตามจุดทีก
+ ําหนดและงาน
อืน
+ ๆทีไ+ ด ้รับมอบหมายได ้

หจก.บ ้านและทีด
+ น
ิ รวมสิน
ไทย

ประเภท
กิจการ
จําหน่าย
อุปกรณ์ทาง
การเกษตร

ทีต
$ งั*

โทร.

190/2 ม.7 ต.แจ
ระแม อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

045311728

จําหน่าย
อุปกรณ์ทาง
การเกษตร

190/2 ม.7 ต.แจ
ระแม อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

045311728

จําหน่าย
อุปกรณ์ทาง
การเกษตร

190/2 ม.7 ต.แจ
ระแม อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

045311728

ตําแหน่งงาน จ ังหว ัดอุบลราชธานี
เดือน มีนาคม 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่ง

เพศ

เสมียน/ขายหน ้าร ้าน ช/ญ

จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง
เงือ
$ นไข
นายจ้าง
(อ ัตรา)
(ปี )
(บาท)
2
20-25 ปวช.+
9,750-1 - จบ ปวช. ,ปวส. สาขา
หจก.ยู ซัคเซส คอมพิวเตอร์
2,000 คอมพิวเตอร์หรือบัญชี
บ/ด
หากมีประสบการณ์จะ
พิจารณาเป็ นพิเศษ
- สามารถใช ้งาน
คอมพิวเตอร์ ชอบเรียนรู ้
งานใหม่ๆ และทํางานเป็ น
ทีมได ้
1
20-35 ปวส.
9,750-1 - จบ. ปวช. ขึนไป สาขา
หจก.ยู ซัคเซส คอมพิวเตอร์
3,000บ คอมพิวเตอร์หรือคอมธุรกิจ
ใช ้คอมพิวเตอร์ได ้ดีทงั
ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์
- สามารถออกสํารวจหน ้า
งาน เซ็ตระบบอุปกรณ์
ต่างๆได ้ และชอบการ
เรียนรู ้งานตลอดเวลา

พนักงานไอที

ชาย

ช่างไฟฟ้ า

ชาย

5

25-40 ม.3+

พนักงานคลังสินค ้า

ชาย

6

20-40 ม.3 ขึนไป

350-500 - จบ ม.3 ขึนไป มี
หจก.รวมสินไทยเทรดดิง
บ/ด
ประสบการณ์อย่างน ้อย 1-2
ปี หรือ จบ ปวช. ปวส.
สาขา ทีเ+ กีย
+ วข ้อง
- ลักษณะงาน เดินสายไฟ
ติดตัง มีพนฐานด
ื
้านโซล่า
เซลล์ ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ า
พืนฐานได ้
325
- จัดสินค ้าภายในคลัง ขึน- หจก.สินค ้าซิเมนต์ไทย
บาท/วัน ลงสินค ้าตามรายการบิล
(สาขาเมืองวัสดุ)
- ขยัน มีความรับผิดชอบ

ประเภท
ทีต
$ งั*
กิจการ
จําหน่ายกล ้อง 166 ถ.เขือ
+ นธานี ต.
วงจรปิ ด
ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

จําหน่ายกล ้อง 166 ถ.เขือ
+ นธานี ต.
วงจรปิ ด
ในเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000

โทร.
045242321,08
63556143,0
894820197

045242321,08
63556143,0
894820197

จําหน่าย
170 ม.1 ถ.เลีย
+ ง
086เครือ
+ งใช ้ไฟฟ้ า เมือง ต.แจระแม อ. 4486173
,โซล่าเซลล์
เมือง จ.อุบลราชธานี

จําหน่ายวัสดุ
ก่อสร ้างครบ
วงจร

208 ม.5 ถ.วาริน-ศรี
สะเกษ ต.หนองกิน
เพล อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี
34190

045208530,04
5-208587

ตําแหน่งงาน จ ังหว ัดอุบลราชธานี
เดือน มีนาคม 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่ง

เพศ

จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง
เงือ
$ นไข
นายจ้าง
(อ ัตรา)
(ปี )
(บาท)
2
18-40 ปวช. ขึนไป 9,750 - - คียข
์ ้อมูล บิลรับ จ่ายสินค ้า หจก.สินค ้าซิเมนต์ไทย
10,000 - รับคนพิการ ทางการ
(สาขาเมืองวัสดุ)
บ./ด. เคลือ
+ นไหวร่างกาย
- ทํางานวันจันทร์ - เสาร์
เวลา 08.00 - 17.00 น.

ประเภท
กิจการ
จําหน่ายวัสดุ
ก่อสร ้างครบ
วงจร

พนักงานคียข
์ ้อมูล
(คนพิการ)

ช./ญ.

พนักงานธุรการ

ช/ญ

1

20-25 ปวส.+

9,750/ด - จบ ปวส.ขึนไป ทุกสาขา หจก.สุรย
ิ าขนส่งอุบล
้โปรแกรม
ใช
word Excel
powerpoint ได ้เป็ นอย่างดี
- ลักษณะงาน ประสานงาน
กับผู ้รับเหมาตามไซต์งาน
หน่วยงานราชการ และงาน
เอกสารทีเ+ กีย
+ วข ้องอืน
+ ๆ

วิศวกรโยธา

ชาย

1

23-60 ป.ตรี+

15,000+ - จบสาขาโยธา,ผ่านการ
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด พินเฟอร์ การ
เกณฑ์ทหาร
(1990)
ผลิตภัณฑ์
มีประสบการณ์ควบคุมงาน
คอนกรีต
ก่อสร ้าง
รู ้จักวางแผนงาน ควบคุม
งานก่อสร ้างสะพาน
เสาเข็ม หล่อคาน แผ่นพืน
สะพาน
- ค่าจ ้างสามารถตกลงกัน
ได ้ตามประสบการณ์
เวลาทํางาน 8.00-17.00 น.
เงินเดือน + ประสบการณ์

รับเหมา
ก่อสร ้าง

ทีต
$ งั*

โทร.

208 ม.5 ถ.วาริน-ศรี
สะเกษ ต.หนองกิน
เพล อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี
34190

045208530,04
5-208587

153-157 ถ.แจ ้งสนิท
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี
34000

045281296 ,
0864788404

93 ม.1 ต.บุง่ หวาย
อ.วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

045855309
,0818765946

ตําแหน่งงาน จ ังหว ัดอุบลราชธานี
เดือน มีนาคม 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่ง

เพศ

จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง
เงือ
$ นไข
นายจ้าง
ประเภท
(อ ัตรา)
(ปี )
(บาท)
กิจการ
3
22-50 ปวส.
9,750+ - จบ ปวส.ขึนไป สาขา
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด พินเฟอร์ การ
โยธา ก่อสร ้าง
(1990)
ผลิตภัณฑ์
- ผ่านการคัดเลือกทหาร
คอนกรีต
แล ้ว
- สามารถควบคุมงานหล่อ
เสาเข็ม สะพานคอนกรีต
หล่อปูน คาน พืนสะพาน ได ้
- ค่าจ ้างแล ้วแต่
ประสบการณ์ในการทํางาน
สามารถตกลงกันได ้
เดินทางต่างจังหวัดได ้

ช่างควบคุมงาน
ก่อสร ้าง

ชาย

พนง. ขับรถแบคโฮ

ชาย

1

23-45 ไม่จํากัด

9,750+ - เวลาทํางาน จ-ส เวลา
08.00-17.00น.

ช่างสี

ชาย

2

22-40 ไม่จํากัด

400-500 - ไม่จํากัดวุฒก
ิ ารศึกษา
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด อาร์ เอส
/ว
- สามารถผสมสี พ่นสี ทังสี ที เอเชียแปซิฟิค(รวมสิน
ไทยการเกษตร)
นํ ามันและสีพ่นรถไถ รถ
แทรกเตอร์ได ้
- มีประสบการณืทํางาน 2 ปี
- ทํางาน จ-ส เวลา
08.00-17.00น.

ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด พินเฟอร์ การ
(1990)
ผลิตภัณฑ์
คอนกรีต
โรงงานผลิต
อุปกรณ์ทาง
การเกษตร

ทีต
$ งั*

โทร.

93 ม.1 ต.บุง่ หวาย
อ.วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

045855309,08
1-8765946

93 ม.1 ต.บุง่ หวาย
อ.วารินชําราบ จ.
อุบลราชธานี 34190

045855309
,0818765946
045311728

190/1 ม.7 ตําบลแจ
ระแม อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ตําแหน่งงาน จ ังหว ัดอุบลราชธานี
เดือน มีนาคม 2564
โดย สําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัดอุบลราชธานี
ฝากประวัต ิ
ตําแหน่ง

เพศ

ช่างไฟฟ้ า
อิเล็กทรอนิกส์

ชาย

ช่างไฟฟ้ า
ประสบการณ์

ชาย

ธุรการโรงงาน

ช/ญ

จํานวน อายุ การศึกษา ค่าจ้าง
เงือ
$ นไข
(อ ัตรา)
(ปี )
(บาท)
2
25-45 ปวช.+
400/ว - จบ ปวช. ขึนไปสาขาที+
เกีย
+ วข ้อง
- สามารถอ่านและเขียน
แบบวงจรไฟฟ้ าได ้ มี
ประสบการณ์ด ้าน wiring ตู ้
คอลโทรล
- ประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
- ทํางาน จ-ส เวลา
08.00-17.00น.
2
25-45 ปวช+
400-500 - จบ. ปวช. ขึนไป มีประสบ
/วัน
การร์ทํางาน 2 ปี สามารถ
อ่านแบบวงจรไฟฟ้ า เดอน
สายไฟในอาคาร ตรวจ
เซ็คและซ่อมระบบไฟฟ้ าได ้

2

20-35 ปวช.+

นายจ้าง
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด อาร์ เอส
ที เอเชียแปซิฟิค(รวมสิน
ไทยการเกษตร)

ประเภท
กิจการ
โรงงานผลิต
อุปกรณ์ทาง
การเกษตร

ทีต
$ งั*

โทร.

190/1 ม.7 ตําบลแจ
ระแม อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

045311728

ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด อาร์ เอส
ที เอเชียแปซิฟิค(รวมสิน
ไทยการเกษตร)

โรงงานผลิต
อุปกรณ์ทาง
การเกษตร

190/1 ม.7 ตําบลแจ
ระแม อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

045311728
,t311728
@gmail.co
m

10,000 - จบ ปวช. ขึนไป สาขา
ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด อาร์ เอส
บ/ด
คอมธุรกิจ เทคโนโลยีการ
ที เอเชียแปซิฟิค(รวมสิน
ผลิต มีประสบการณ์ทํางาน ไทยการเกษตร)
2 ปี
- ลักษณะงาน ดูแลการ
รับเข ้าและควบคุมการ
เบิกจ่าย วัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆอย่างเป็ นระบบและ
ปฏิบต
ั งิ านอืน
+ ตามทีไ+ ด ้รับ
มอบหมาย

โรงงานผลิต
อุปกรณ์ทาง
การเกษตร

190/1 ม.7 ตําบลแจ
ระแม อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

045311728
,t311728
@gmail.co
m

