สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มีนาคม
ที
1

ตําแหน่ ง
-./0 0 เจ้ าหน้ าทีธุรการตลาด
จํานวน 2
อายุ 23-35

2

วุฒิ ปวส+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
, บ

ครู พเลี
ี ย> ง
จํานวน 3
อายุ 20-40

4

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
, บ

-. . 0 พนักงานธุรการ fitness&spa
จํานวน 2
อายุ 20-35

3

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ม. +
เพศ หญิง
ค่าจ้าง
,% - , บ

. .- แม่ บ้าน
จํานวน 1
อายุ 30-40

19/03/2

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ปวส. ขึน> ไป มีประสบการณ์ . ปี ด้ านงานเอกสาร
สามารถทําเอกสารด้ านการตลาด
ติดต่ อประสานงานกับหน่ วยงานอืน
และงานทีมอบหมายได้

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
8//9 ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
ประเภทกิจการ
ต่อ ,
เต็ม
โทร. หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ! มี.ค. % - เม.ย. %

- จบ ปวส ขึน> ไป ใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ ดี
- สามารถทํางานด้ านเอกสารได้

บริษัท สิ นทรัพย์ ก้าวหน้ าคอร์ ปอเรชัน จํากัด
. /L(รร.สุ นีย์แกรนด์ ) ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 9-000

ประเภทกิจการ ! การให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
เต็ม
โทร. 045-316239,082-7495450
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ! มี.ค. % - เม.ย. %

- จบ ม. ขึน> ไป ขับรถยนต์ /รถจักรยานยนต์ ได้
- บุคลิกภาพและมนุษย์ สัมพันธ์ ดี ใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ ดี
แก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้ าได้
- ทํางาน จ-ศ

โรงเรียนอนุบาลอุ่นไอรักเลิศวัฒนา
/. ซ. ชยางกูร -0 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ โรงเรี ยนอนุบาล
โทร. 045-317988-9
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ! มี.ค. % - % เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

ทํางานบ้ านทัวไป,เวลาทํางาน L.00-.8.00 น.

นางวันเพ็ญ กาฬเนตร
หมู่บ้านวรรณกิจ 9. ม.. ต.ไร่ น้อย อ.เมือง จ.อุบลฯ
34000

ลูกจ้างส่ วนบุคคล
ประเภทกิจการ
โทร. 08-1581-8820
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ หญิง
ค่าจ้าง
- /ว

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

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

-L

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

1

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มีนาคม
ที
5

ตําแหน่ ง
. ..0 แม่ บ้าน
จํานวน 1
อายุ 30-50

6

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง
/ว

เพศ หญิง

-.9.90 พนง.คลังสินค้ า
จํานวน 5
อายุ 21-35

วุฒิ ม.9-ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
,% บ

0. พนักงานขาย PC แนะนําสินค้ า(ด่ วน)

7

จํานวน 10
อายุ 21-35

8

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ม.9-ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
,% บ

9-9 0 พนักงานบัญชี
จํานวน 2
อายุ 23-35

19/03/2

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
, - , บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- ไม่ จํากัดวุฒิการศึกษา รักความสะอาด
ดูแลทําความสะอาดบ้ าน ซักเสื>อผ้ า ทําอาหารได้

นายพุทธชัย จันทร์ หอม
.. ม.- ต.เหล่ าเสื>อโก้ ก อ.เหล่ าเสื>อโก้ ก จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ บ้านส่วนบุคคล
โทร. 061-0805791
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

- จบ ม.9 ขึน> ไป สถานภาพโสด ขับรถยนต์ ได้
บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
- ตรวจรับสิ นค้ าเข้ า-ออก จัดเรียงสิ นค้ า รักษาความสะอาด 8//9 ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ตรวจสอบความเรียบร้ อย เคลมสิ นค้ า
34000
- มีประสบการณ์ ทาํ งานไม่ น้อยกว่ า . ปี
- เวลาทํางาน 08.90-. .90.,.0.00-./.00น.

จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
ประเภทกิจการ
ต่อ ,
เต็ม
โทร. หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

- มีประสบการณ์ ทาํ งานไม่ น้อยกว่ า . ปี
- มีหน้ าทีเสนอขายสิ นค้ า ดูแลลูกค้ า
ขายปลีกสิ นค้ าหน้ าร้ าน
- ตรวจสอบ ดูแล เซ็คสิ นค้ า รวมถึงการสั งซื>อสิ นค้ า
- มีทกั ษะในการติอต่ อสื อสารกับลูกค้ า อัธยาศัยดี
ยิม> แย้ มแจ่ มใส
- เวลาทํางาน 08.90-. .90น. , .0.00-./.00น.

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
8//9 ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
ประเภทกิจการ
ต่อ ,
เต็ม
โทร. หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

- จบ ปวส. ขึน> ไป สาขา บัญชีหรือสาขาทีเกียวข้ อง
บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
มีประสบการณ์ ทาํ งานด้ านบัญชี 9 ปี ขึน> ไป
8//9 ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000
สามารถทําบัญชีเจ้ าหนีแ> ละออกเอกสารใบเพิมหนีแ> ละลดห
นี> เปิ ดหน้ าบัญชีการค้ าในระบบ

จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
ประเภทกิจการ
ต่อ ,
เต็ม
โทร. หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

.0/ ม.L ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-- 0-
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หน้ า

2

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มีนาคม
ที

ตําแหน่ ง

เงือนไข/สวัสดิการ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

ดูแลงบการเงินเพือยืนสรรพกร จัดทําข้ อมูลภาษีต่างๆ
- เวลาทํางาน 0L.90-.8.90 น.

9

9-. .0 หน.แผนกจัดซื>อ
จํานวน 1
อายุ 30-35

10

. 9990 ผู้จดั การแผนกการตลาด
จํานวน 1
อายุ 30-45

11

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
!, - , บ

วุฒิ ป.ตรี+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
, บ

- ..90 พนง.แคชเชียร์
จํานวน 2
อายุ 21-30

19/03/2

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 9,600+

- จบ ปวส. ขึน> ไป ขับรถยนต์ ได้ มีประสบการณ์ ทาํ งาน -9 บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
ปี
8//9 ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- สามารถดูแลบริหารงานจัดซื>อและพนักงาน
34000
ผู้ใต้ บังคับบัญชาได้ และประสานงานร่ วมกับฝ่ ายอืนๆ เช่ น
ช่ วยเหลือฝ่ ายขาย ผลักดันสิ นค้ า จัดโปรโมชันได้
- ทํางานเวลา 0L.90-.8.90 น. หยุดวันอาทิตย์

จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
ประเภทกิจการ
ต่อ ,
เต็ม
โทร. หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

- จบ ป.ตรี ขึน> ไป มีประสบการด้ านการตลาดไม่ น้อยกว่ า
9- ปี อยู่ในตําแหน่ งหัวหน้ างานอย่ างน้ อย 9 ปี
- สามารถบริหารจัดการงานทางการตลาดได้ ครบวงจร
และดําเนิงานให้ เป็ นไปตามเป้าหมายบริษัทได้

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
8//9 ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
ประเภทกิจการ
ต่อ ,
เต็ม
โทร. หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

- จบ ปวส. ขึน> ไป มีประสบการณ์ ทาํ งาน . ปี
- สามารถบริการรับชําระเงินกับลูกค้ าได้ อย่ างถูกต้ อง
- เวลาทํางาน 0L.90-.8.90น. หยุด . วัน/สั ปดาห์

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
8//9 ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
ประเภทกิจการ
ต่อ ,
เต็ม
โทร. หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

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

หน้ า

3

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มีนาคม
ที

ตําแหน่ ง
..-0 จนท.ห้ องปฏิบัตกิ ารจุลชีววิทยา

12

จํานวน 2
อายุ 23-34

13

เพศ ช/ญ
, บ

วุฒิ ม.9+
ค่าจ้าง

เพศ ช/ญ
บ/วัน

L9 90 พนง.ขับรถ
จํานวน 1
อายุ 28-45

15

วุฒิ ป.ตรี
ค่าจ้าง

- ..90 แคชเชียร์
จํานวน 5
อายุ 20-35

14

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ม.9+
ค่าจ้าง

เพศ ชาย
/ว

9-. 0 ทีปรึกษาบริการหน่ วยลงทุน
จํานวน 10
อายุ 24-35

19/03/2

วุฒิ ป.ตรี
ค่าจ้าง

เพศ ช/ญ
, - , บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ สาขา จุลชีววิทยา/ชีววิทยา
- สามารถตรวจกาเชื>อจุลรินทรีย์
ตรวจคุณภาพตัวอย่ างสิ นค้ าได้
***สอบ IQ /คอมพวเตอร์

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

ประเภทกิจการ ธุรกิจชําแหละและแปรรู ปเนืDอไก่เพืFอก
เต็ม
โทร. - - ต่อ หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

- จบ ม.9 ขึน> ไป ขับรถจักรยานยนต์ ได้
- สามารถรับชํารับสิ นค้ า
ออกใบกํากับภาษีให้ ลูกค้ าได้ ถูกต้ อง
- ทํางานเป็ นกะได้
**** สํ านักงานใหญ่ อัตรา สาขาอุบล-ตระการ . อัตรา
สาขาเทพโยธี . อัตรา สาขาสามัคคี . อัตรา

บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จํากัด
--/. ถ.แก้ วเสนา ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี 9-./0

ห้างสรรพสิ นค้า,ค้าปลีก,ค้าส่ ง
ประเภทกิจการ
ต่อ % , %
เต็ม
โทร. หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

- ขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ได้ มีความรับผิดชอบ
ทํางานด้ านเอกสาร
ติดต่ อประสานงานหน่ วยงานภายนอกได้
ทํางานอืนๆทีมอบหมายได้

บริษัท ยุพา ซิลเวอร์ แฮนด์ จํากัด
. ,. /.- ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ ผลิตเครืF องประดับ
โทร. 045-242957,086-4697153
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ ปี สอบผ่ าน IC
Lincense หรือมีใบอนุญาติ IC แล้ ว

บริษัท ลีดเดอร์ กรุ๊ป 008 จํากัด
88 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ ตัวแทนประกันภัย ( AIA )
โทร. 045-312005
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

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

-L
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4

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มีนาคม
ที
16

ตําแหน่ ง
9-. 0 ทีปรึกษาด้ านการเงิน
จํานวน 10
อายุ 24-35

17

เพศ ช/ญ
, - , บ

วุฒิ ป.ตรี
ค่าจ้าง

เพศ ช/ญ
, บ

. 990 พนักงานเสิร์ฟห้ องอาหาร
จํานวน 3
อายุ 20-40

19

วุฒิ ป.ตรี
ค่าจ้าง

. - 0 ผู้ช่วยผู้จดั การ
จํานวน 5
อายุ 24-35

18

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ม.9+
ค่าจ้าง

เพศ ช/ญ
/ว

9-99 0 แคชเชียร์ ห้องอาหาร
จํานวน 3
อายุ 20-40

19/03/2

วุฒิ ปวส.+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง
, บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ ทาํ งานอย่ าน้ อย ปี
บริษัท ลีดเดอร์ กรุ๊ป 008 จํากัด
88 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
สามารถเข้ ารับการฝึ กอบรมพัฒนาตามหลักสู ตรทีบริษัทกํา
หนดได้ และบริการให้ คาํ ปรึกษาด้ านการเงิน การบริการ ได้

ประเภทกิจการ ตัวแทนประกันภัย ( AIA )
โทร. 045-312005
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ ทาํ งานอย่ าน้ อย ปี
บริษัท ลีดเดอร์ กรุ๊ป 008 จํากัด
88 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
สามารถเข้ ารับการฝึ กอบรมและพัฒนาตนเองตามระบบขอ
งบริษัทได้ และวางแผนงาน กิจกรรม นําเสนอผลงาน
โครงการ และรับผิดชอบเป้าหมายของบริษัทได้

ประเภทกิจการ ตัวแทนประกันภัย ( AIA )
โทร. 045-312005
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

- จบ ม.9 ขึน> ไป
- จัดเตรียมอุปกรณ์ ให้ พร้ อมบริการ เสิ ร์ฟอาหาร เก็บโต๊ ะ
ดูแลความสะอาดโต๊ ะอาหาร
อํานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ า
- ทํางานเป็ นกะได้
- ติดต่ อคุณบุญญฤทธิu โทร.0L -8-/ - 0

บริษัท สิ นทรัพย์ ก้าวหน้ าคอร์ ปอเรชัน จํากัด
. /L(รร.สุ นีย์แกรนด์ ) ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 9-000

ประเภทกิจการ ! การให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
เต็ม
โทร. 045-316239,082-7495450
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

- จบ ปวส. ขึน> ไป สาขา บัญชี
คอมพิวเตอร์ หรือสาขาทีเกียวข้ อง
- สามารถรับชําระเงิน ณ จุดบริการขาย แนะนําโปรโมชัน
สรุปและปิ ดการขายประจําวัน

บริษัท สิ นทรัพย์ ก้าวหน้ าคอร์ ปอเรชัน จํากัด
. /L(รร.สุ นีย์แกรนด์ ) ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 9-000

ประเภทกิจการ ! การให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
เต็ม
โทร. 045-316239,082-7495450
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

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

-L
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มีนาคม
ที

ตําแหน่ ง

เงือนไข/สวัสดิการ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- ทํางานเป็ นกะได้
- ติดต่ อคุณบุญญฤทธิu โทร.0L -8-/ - 0

0/0 พนักงานขายหน่ วยรถ

20

จํานวน 10
อายุ 22-35

21

บ/วัน

วุฒิ ม.9 - ป.ตรี
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
/วัน

/9 .90 พนักงานควบคุมคุณภาพ QC
จํานวน 1
อายุ 20-40

23

เพศ ชาย

L 9 0 พนักงานขับรถ
จํานวน 6
อายุ 20-35

22

วุฒิ ม.9+
ค่าจ้าง

วุฒิ ม. +
ค่าจ้าง

เพศ ชาย
/ว

/999/0 พนง.จัดส่ งสินค้ า
จํานวน 5
อายุ 20-45

19/03/2

วุฒิ ม.9+
ค่าจ้าง

เพศ ชาย
- /ว

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

บริษัท หทัยวานิช กรุ๊ป
9 ม./ ซ.สุ ขสํ าราญ ถ.มิตรภาพ ต.หนองกินเพล
อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 9-./0

ตัวแทนจําหน่ายสิ นค้าอุปโภค บริ
ประเภทกิจการ
เต็ม
โทร. 045-267331,098-2806089
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

- ขับรถพาเซลล์ ไปขายสิ นค้ าตามร้ านค้ าต่ างๆ
ตามเขตทีบริษัทรับผิดชอบ
- สามารถขับรถยนต์ ได้ มีใบอนุญาตขับขี
- สวัสดิการ : โบนัส, ยูนิฟอร์ ม, ประกันอุบัตเิ หตุ
ประกันสั งคม, Incentive

บริษัท หทัยวานิช จํากัด
9 ม./ ซ.สุ ขสํ าราญ ถ.มิตรภาพ ต.หนองกินเพล
อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 9-./0

ตัวแทนจําหน่ายสิ นค้าอุปโภค บริ
ประเภทกิจการ
เต็ม
โทร. 045-267331
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

- จบ ม. ขึน> ไป ขับรถจักรยานยนต์ ได้
บริษัท อุบลเวลแพ็ค 0.9 จํากัด
- สามารภตรวจรับวัตถุดบิ ตรวจนับก่ อนส่ งมอบ
0 ม.9 ถ.อุบล-ศรีสะเกษ ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ
ตรวจสอบคุณภาพวัสดุห่อหุ้มสิ นค้ าและบันทึกรายงานผลไ จ.อุบลราชธานี
ด้

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

- จบ ม.9 ขึน> ไป
- สามารถจัดสิ นค้ า ส่ งสิ นค้ า ยกสิ นค้ าขึน> รถบรรทุกได้
- สามารถเดินทางส่ งสิ นค้ าในเขต จังหวัด อุบลฯ อํานาจฯ
ยโยธร ศรีสะเกษ ได้

ประเภทกิจการ %% ค้าส่งสิ นค้าอุปโภค-บริ โภค,โรง
เต็ม
โทร. 086-5843428
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

บริษัท เซียวบุ่นเส่ ง 00L จํากัด(สาขาที.)
. 8/. ม.- ถ.วาริน-กันทรารมย์ ต.หนองกินเพล
อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 9-./0

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

.0/ ม.L ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-- 0-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มีนาคม
ที
24

ตําแหน่ ง
L9 90 พนง.ขับรถ ล้ อ
จํานวน 5
อายุ 20-45

25

วุฒิ ม.9+
ค่าจ้าง

เพศ ชาย
- /ว

-.-. 0 พนง.ธุรการ สาขา วารินฯ
จํานวน 1
อายุ 18-35

วุฒิ ปวช.+
ค่าจ้าง
/ว

เพศ ช/ญ

0/0 พนักงานขายหน้ าร้ าน

26

จํานวน 1
อายุ 18-35

27

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปวช.+
ค่าจ้าง
/ว

เพศ ช/ญ

-./090 พนักงานเวชระเบียน
จํานวน 1
อายุ 22-35

19/03/2

วุฒิ ม. +
เพศ หญิง
ค่าจ้าง
,% บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ม.9 ขึน> ไป สามารถขับรถบรรทุก ล้ อ
และมีใบอนุญาต
- ขับรถส่ งสิ นค้ าตามรายการทีลูกค้ าสั งได้ ตามเวลา
- สามารถเดินทางส่ งสิ นค้ าในเขต จังหวัด อุบลฯ อํานาจฯ
ยโยธร ศรีสะเกษ ได้

บริษัท เซียวบุ่นเส่ ง 00L จํากัด(สาขาที.)
. 8/. ม.- ถ.วาริน-กันทรารมย์ ต.หนองกินเพล
อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 9-./0

ประเภทกิจการ %% ค้าส่งสิ นค้าอุปโภค-บริ โภค,โรง
เต็ม
โทร. 086-5843428
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

จบ ปวช. ขึน> ไป ขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ได้
- มีหน้ าทีดูแลร้ าน เปิ ด-ปิ ด ขายสิ นค้ าหน้ าร้ าน
บริการและอํานวยความสะดวกแก่ ลูกค้ า
รวมถึงทําเอกสารรายรับ-รายจ่ ายประจําวันได้
- เวลาทํางาน 0L.90-.L.00น.

บริษัท โปรคลิก จํากัด
8 ถ.สุ ขาอุปถัมภ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ ตัวแทนจําหน่ายและติดตัDงจานดาวเทียมแ
เต็ม
โทร. 045-956399,064-6978442
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

จบ ปวช. ขึน> ไป ขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ได้
ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ ดี
- มีหน้ าทีขายสิ นค้ าหน้ าร้ าน
บริการและอํานวยความสะดวกแก่ ลูกค้ า
- เวลาทํางาน 0L.90-.L.00น.

บริษัท โปรคลิก จํากัด
8 ถ.สุ ขาอุปถัมภ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ ตัวแทนจําหน่ายและติดตัDงจานดาวเทียมแ
เต็ม
โทร. 045-956399,064-6978442
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

- จบ ม. ขึน> ไป ขับรถยนต์ /รถจักรยานยนต์ ได้
สามารถจัดทําประวัตเิ วชระเบียนผู้รับบริการและตรวจสอ

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

ประเภทกิจการ โรงพยาบาลเอกชน
โทร. - % - % ต่อ
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

.0/ ม.L ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-- 0-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มีนาคม
ที

ตําแหน่ ง

เงือนไข/สวัสดิการ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

บ ค้ นประวัติ ข้ อมูลอย่ าถูกต้ องและรวดเร็ว
และจัดเก็บอย่ าเป็ นระบบ
- ทํางานเป็ นกะได้

28

ผู้จดั การฝ่ ายขายค้ าช่ วง/โครงการ/ส่ งออก
จํานวน 1
อายุ 30-45

0 0 พนักงานขาย/PC

29

จํานวน 10
อายุ 22-35

30

วุฒิ ปริญญาตรี
เพศ ชาย/หญิง
ค่าจ้าง
, - , บ

วุฒิ ม. +
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
,% - , บ

9-. .0 เจ้ าหน้ าทีจัดซื>อ
จํานวน 1
อายุ 25-45

19/03/2

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 12,000+

บริษัท โฮมฮับ จํากัด
80 ม.8 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ประเภทกิจการ
โทร. 0-4531-9500
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

- ประจําสาขา อุบลฯ
บริษัท โฮมฮับ จํากัด
- ทํางานเป็ นกะได้
80 ม.8 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- รักงานขายและงานบริการ
34000
-มีประสบการณ์ งานขายวัสดุก่อสร้ างจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- เวลาทํางาน 0L.00-.8.00 น หยุด . วัน/สั ปดาห์

จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ประเภทกิจการ
โทร. 0-4531-9500
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

- จบ ป.ตรี สาขา การจัดการ หรือสาขาทีเกียวข้ อง
มีประสบการทํางาน . ปี ใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ เป็ นอย่ างดี
- สามารถเจรจา ต่ อรองราคาสิ นค้ าได้ ดี
- เวลาทํางาน 0L.00-.8.00น. หยุด . วัน/สั ปดาห์

จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ประเภทกิจการ
โทร. 0-4531-9500
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

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

บริษัท โฮมฮับ จํากัด
80 ม.8 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

.0/ ม.L ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-- 0-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มีนาคม
ที
31

ตําแหน่ ง
-.9.90 เจ้ าหน้ าทีควบคุมสินค้ าคงคลัง
จํานวน 1
อายุ 22-35

32

วุฒิ ม. +
ค่าจ้าง

เพศ ช/ญ
, - , บ

-.9.-0 คลังสินค้ า
จํานวน 3
อายุ 25-35

วุฒิ ม. +
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
,% บาท

0/0 พนักงานขาย

33

จํานวน 3
อายุ 20-35

34

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ม.9+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
,! - , บ

8 . 90 ช่ างเชือม
จํานวน 1
อายุ 20-50

19/03/2

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ช.
ค่าจ้าง
- /วัน

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ
บริษัท โฮมฮับ จํากัด
80 ม.8 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ประเภทกิจการ
โทร. 045-319511
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

- จบ ม. ขึน> ไป สามารถจัดเก็บสิ นค้ า ดูแลสิ นค้ า คลังสิ นค้ า บริษัท โฮมฮับ จํากัด
จ่ ายสิ นค้ าตามบิลขายได้ อย่ างถูกต้ อง
80 ม.8 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ประเภทกิจการ
โทร. 045-319511
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

- ม.9 ขึน> ไป ขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ได้
สามารถดูแลรับผิดชอบร้ านค้ าในพืน> ทีทีมอบหมายได้
และกระตุ้นยอดขาย ส่ งเสริมการขาย
สร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า
- ทํางาน จ-ส เวลา 0L.00-.8.00น.

บริษัท ไทยลอตเต้ จํากัด
.0/ ซอย ธรรมวิถี .0 ถ.ธรรมวิถี ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 9-000

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหน่ายหมากฝร่ งและขนมสอดใส้
เต็ม
โทร. 086-3202614
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

- งานเชือมโครงเหล็ก
- ตัดอุปกรณ์ ในตัวรถ/ซากรถ
- งานตัดและเชือมเหล็กทัวไป
- มีประสบการณ์ ในการทํางานไม่ น้อยกว่ า ปี
- ทํางานวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 0L.00-.8.00 น.

ร้ าน เอกชัยบริการรถยก
9 (แยกร.ร.สามัคคี) ถ.สรรพสิ ทธิu ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 9-000

บริ การรถยก,จําหน่ายอะไหล่เก่าเ
ประเภทกิจการ
เต็ม
โทร. 086-4600780
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

- จบ ม. ขึน> ไป สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ ดี
- สามารถดูแลควบคุมคลังสิ นค้ า
ตรวจนับสิ นค้ าร่ วมกัยสิ นค้ าทีเกียวข้ องได้
***ทํางานเป็ นกะได้

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

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

-L

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

9

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มีนาคม
ที
35

ตําแหน่ ง
L 9 0 พนักงานขับรถ
จํานวน 1
อายุ 22-40

36

เงือนไข/สวัสดิการ
วุฒิ ป. ขึน> ไป
เพศ ช.
ค่าจ้าง
/วัน

L 9 0 ขับรถ(ผู้ช่วยพนักงานขาย)
จํานวน 5
อายุ 25-35

วุฒิ ม.9+
ค่าจ้าง

เพศ ชาย
, - , บ

0/0 หัวหน้ าพนักงานขาย(Supervisor)

37

จํานวน 1
อายุ 35-45

วุฒิ ม.9+
ค่าจ้าง

เพศ ชาย
, - , บ

0/0 พนักงานขายหน่ วยรถ

38

จํานวน 5
อายุ 30-35

19/03/2

วุฒิ ม.9+
ค่าจ้าง

เพศ ช/ญ
, - , บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- เช้ า 08.90 น. เปิ ดประตูโรงงานและตรวจเช็คนํา>
หจก.ชัยเฟอร์ นิเจอร์ อุบล
-นํา> มันเครืองรปิy กอัพทุกคัน-อุ่นเครืองและดูว่ารถคันไหนเปื> 9./ ม.. ถ.สถลมาร์ ค ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ
อนให้ ล้าง เสร็จแล้ วเข้ าออฟฟิ ตถามงาน
จ.อุบลราชธานี 9-./0
-อุปกรณ์ ทขาดและไปส่
ี
งอุปกรณ์ ให้ ช่างทีหน้ าไซด์ งานต้ อง
ออกไปข้ างนอกแล้ วแต่ ความจําเป็ น

ประเภทกิจการ ! ผลิตและจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์
เต็ม
โทร. 094-7896529
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

- จบ ม.9 ขึน> ไป มีใบขับขีรถยนต์
- ขับรถ ดูแลตรวจสภาพรถให้ อยู่ในสภาพใช้ งาน
จัดเรีบงสิ นค้ าและเป็ นผู้ช่วยพนักงานขาย
- เวลาทํางาน 0L.00-.8.00น.

หจก.บ้ านแพ้วกรุ๊ป
0 ม./ ถ.เลียงเมือง ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี 9-./0

ประเภทกิจการ % ตัวแทนจําหน่ายนมโฟร์โมสต์,คารา
เต็ม
โทร. 045-425010
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

- จบ ม.9 ขึน> ไป ขับรถยนต์ ได้
- สามารถติดตามยอดขาย บริหารทีมงานขาย
ฝึ กอบรมพนักงานขาย ได้ ตามเป้าทีบริษัทกําหนด
- เวลาทํางาน 0L.00-.8.00น.

หจก.บ้ านแพ้วกรุ๊ป
0 ม./ ถ.เลียงเมือง ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี 9-./0

ประเภทกิจการ % ตัวแทนจําหน่ายนมโฟร์โมสต์,คารา
เต็ม
โทร. 045-425010
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

- จบ ม.9 ขึน> ไป
สามารถนําเสนอขายสิ นค้ าในเขตพืน> ทีทีบริษัทกําหนดได้
เช่ น นมโฟร์ โมสต์ กาแฟมอคโคนา อาหารสั ดเพดดีกรี
นํา> ดืมเนสเล่ ฯ
***พืน> ที จ.อํานาจเจริญ และจ.สุ รินทร์

หจก.บ้ านแพ้วกรุ๊ป
0 ม./ ถ.เลียงเมือง ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี 9-./0

ประเภทกิจการ % ตัวแทนจําหน่ายนมโฟร์โมสต์,คารา
เต็ม
โทร. 045-425010
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

.0/ ม.L ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-- 0-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มีนาคม
ที
39

ตําแหน่ ง
9-99 0 พนักงานบัญชี
จํานวน 2
อายุ 20-35

40

วุฒิ ปวช.+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง
,% บ/ด

-./ 0 พนักงานการตลาด
จํานวน 4
อายุ 20-50

41

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ม.9+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง
,% บ/ด

. ..0 แม่ บ้าน
จํานวน 2
อายุ 30-50

19/03/2

วุฒิ ม.9+
ค่าจ้าง

เพศ หญิง
- บ/ว

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ
หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
./0/ ม.8 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 9-000

ประเภทกิจการ % จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

- วุฒิ ม.9 ขึน> ไป ป.ตรี จบสาขา การตลาด
หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
- สามารถนําเสนอขายผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ การเกษตร
./0/ ม.8 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 9-000
แนะนําโปรโมชันให้ กบั ลูกค้ า
ออกบูทจัดกิจกรรมในพืน> ทีต่ างอําเภอในจังหวัดอุบลและใก
ล้ เคียงได้
- มีแบบฟอร์ ม ประกันสั งคม
- ทํางาน จ-ส เวลา 0L.00-.8.00 น.

ประเภทกิจการ % จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

- จบ ม.9 ขึน> ไป รักความสะอาด
โดยมีหน้ าทีทําความสะอาด บริเวณออฟฟิ ศบริษัท
อุปกรณ์ การเกษตร สิ นค้ าของบริษัท ห้ องนํา> และโชว์ รูม
- ทํางาน จ-ส หยุดวันอาทิตย์

ประเภทกิจการ % จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728,086-4609187
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

- สามารถทําบัญชี รายรับ-จ่ ายได้ บัญชีพนื> ฐาน ภาษีขาย
ภงด.9 , ภงด. 9 มีประสบการณ์ ไม่ น้อยกว่ า ปี
- ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ ดี
- มีประกันสั งคม โอที
- เวลาทํางาน 0L.00-.8.00น. หยุดวันอาทิตย์

หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
./0/ ม.8 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 9-000

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

.0/ ม.L ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-- 0-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มีนาคม
ที
42

ตําแหน่ ง
.

0 แม่ ครัว

จํานวน
อายุ 30-50

43

เพศ หญิง

วุฒิ ม.9+
ค่าจ้าง

เพศ ชาย
- /ว

9-99 0 บัญชี-ไอที
จํานวน 2
อายุ 20-35

45

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง
/ว

/9.990 ผู้ช่วยช่ างยนต์
จํานวน 2
อายุ 30-50

44

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
,% - , บ

/9 /0 พนักงานทัวไป
จํานวน 2
อายุ 22-35

19/03/2

วุฒิ ม. +
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
,% - , บ.

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ
หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
./0/ ม.8 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 9-000

ประเภทกิจการ % จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728,086-4609187
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

- จบ ม.9 ขึน> ไป ขับรถยนต์ /รถจักรยานยนต์ ได้ มใี บอนุญาต หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
- สามารถขับรถบรรทุกได้
./0/ ม.8 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 9-000
จัดส่ งสิ นค้ า(รถไถ)ตามใบส่ งสิ นค้ าและจัดการเอกสารได้ ท>งั
ในจังหวัดและจังหวัดใกล้ เคียง

ประเภทกิจการ % จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728,086-4609187
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

- จบ ปวส. สาขา บัญชี/คอมพิวเตอร์
- ทํางานตามทีรับรับมอบหมายได้
- หยุด . วัน/สั ปดาห์

หจก.ยู ซัคเซส คอมพิวเตอร์
. ถ.เขือนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 9-000

ประเภทกิจการ จําหน่ายกล้องวงจรปิ ด
โทร. 045-242321,086-3556143,089-4820197
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

- มีหน้ าทีเป็ นลูกมือช่ างเดินสายสั ญญาณ ติดตั>งอุปกรณ์
ทํางานร่ วมกับผู้อนได้
ื
- เวลาทํางาน 0L.90-.L.90น.

หจก.ยู ซัคเซส คอมพิวเตอร์
. ถ.เขือนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 9-000

ประเภทกิจการ จําหน่ายกล้องวงจรปิ ด
โทร. 045-242321,086-3556143,089-4820197
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

- ไม่ จํากัดวุฒิการศึกษา
สามารถจัดเตรียมอาหารได้ ตรวตามเวลาและจัดเก็บอุปกร
ณ์ ให้ เป็ นระเบียบเรียบร้ อยได้

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

.0/ ม.L ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-- 0-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มีนาคม
ที
46

ตําแหน่ ง
8 -9 0 ช่ างติดตั>งระบบ
จํานวน 2
อายุ 21-35

47

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
- บ/ว

. ..0 แม่ บ้าน
จํานวน 2
อายุ 25-40

49

วุฒิ ปวส.
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
,% - , บ

/9.990 พนักงานทัวไป
จํานวน 2
อายุ 25-35

48

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ หญิง
ค่าจ้าง
- /ว

.9.90 พีเลีย> งเด็ก
จํานวน 1
อายุ 20-45

19/03/2

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ญ.
ค่าจ้าง 9,000 - 11,000

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ สาขา ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาทีเกียวข้ อง
มีประสบการณ์ ทาํ งานไม่ น้อยกว่ า . ปี
- สามารถติดตั>งและเดินสายสั ญญาณกล้ องวงจรปิ ด
และสามารถแก้ ไขปัญหาได้ ทํางานเป็ นทีมได้

หจก.ยู ซัคเซส คอมพิวเตอร์
. ถ.เขือนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 9-000

ประเภทกิจการ จําหน่ายกล้องวงจรปิ ด
โทร. 045-242321,086-3556143,089-4820197
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

- สามารถยกของหนักได้
หจก.วี.ไอ.พี.ทูลส์ เรนทัล
ลักษณะงานยกและลงของจากรถลูกค้ าได้
90/ ม.8 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000
มีความรู้เรืองเครืองยนต์ หรือเชือมไฟฟ้าได้ จะพิจารณาเป็ น
พิเศษ
- เวลา 0L.00-.8.00น. หยุดวันอาทิตย์

ประเภทกิจการ ให้เช่าแบบเหล็ก-นังF ร้านและอุปกรณ์ก
เต็ม
โทร. 092-6731408
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

- ไม่ จํากัดวุฒิการศึกษา ขับรถจักรยานยนต์ ได้
หจก.อุบลวิบูลย์
- สามารถทําความสะอาดห้ องนํา> ห้ องรับรองลูกค้ า ออฟฟิ ศ L8-L8/ ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ซื>ออาหาร มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
34000
- เวลาทํางาน 08.90-.8.90น.

จําหน่ายยางรถยนต์
ประเภทกิจการ
โทร. 045-311518
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

- ดูแลเด็ก ทําความสะอาดทัวไป ซักผ้ า รีดผ้ า
- อ่ านนิทานให้ เด็กฟัง มีความอดทน
- มีเงินสะสมในแต่ ละเดือน วันหยุดเดือนละ วัน
- เคยดูแลเด็กมาก่ อน จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- ประกันสั งคม+อาหาร 9 มือ> มีทพัี กฟรี

จําหน่ายยางรถยนต์
ประเภทกิจการ
โทร. 045-311518
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

หจก.อุบลวิบูลย์
L8-L8/ ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

.0/ ม.L ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-- 0-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มีนาคม
ที
50

ตําแหน่ ง
9.. 0 ผู้ช่วยช่ าง
จํานวน 2
อายุ 20-25

51

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ หญิง
ค่าจ้าง
, - , บ

-.9 90 เจ้ าหน้ าทีจัดซื>อ
จํานวน 1
อายุ 22-35

53

วุฒิ ม.9 - ปวส.
เพศ ช.
ค่าจ้าง
- /วัน

.9.90 พีเลีย> งเด็กทารก (ประจํา)
จํานวน 1
อายุ 25-50

52

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปวช.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
,% - , บ

. ..0 พนักงานทัวไปผู้ช่วยช่ าง(ผู้พกิ าร)
จํานวน 1
อายุ 18-55

19/03/2

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 9,600+

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ
หจก.อุบลวิบูลย์
L8-L8/ ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

จําหน่ายยางรถยนต์
ประเภทกิจการ
โทร. 045-311518
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

- อยู่ประจํา สามารถเลีย> งดูแลเด็กทารกได้
หจก.อุบลวิบูลย์
มีประสบการณ์ หรือผ่ านการฝึ กอบรมจะพิจารณาเป็ นพิเศษ L8-L8/ ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

จําหน่ายยางรถยนต์
ประเภทกิจการ
โทร. 045-311518
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

- ปวช ขึน> ไป ขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์
หจก.โตโยต้ าอุบลราชธานี ผู้จําหน่ ายโตโยต้ า
. -. ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
สามารถจัดหาสิ นค้ าหรือวัตถุดบิ ตามความต้ องการของบริ 34000
ษัทได้ อย่ างประหยัดและคุ้มค่ าเลือกสรรผู้ขายและควบคุมก
ารทํางานของ Supplier ได้
- สอบสั มภาษณ์ และความรู้ภาษาอังกฤษ

จําหน่าย-บริ การรถยนต์
ประเภทกิจการ
โทร. - %- ต่อ , - ! !!!
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

- มีบัตรผู้พกิ าร
สามารถช่ วยเหลือตนเองได้ (พิการทางการเคลือนไหว)
- เวลาทํางาน 0L.00-.8.00น.

ขายรถจักรยานยนต์
ประเภทกิจการ
โทร. 0-4524-3547-8
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

- เสนอขายสิ นค้ า นํารถเข้ ารับบริการในศูนย์ ซ่อม
- มีความอดทน พร้ อมเรียนรู้งานช่ าง ซ่ อมรถ
- ขับรถยนต์ ได้ มีใบอนุญาตขับขีรถยนต์
จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

หจก.ไทยยนต์
900-9. ถ.เขือนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ 9-000

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

.0/ ม.L ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-- 0-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มีนาคม
ที
54

ตําแหน่ ง
. ..0 แม่ บ้าน
จํานวน 1
อายุ 25-50

55

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 9,600+

L9../0 พนักงานขับเครน
จํานวน 2
อายุ 23-45

57

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ หญิง
ค่าจ้าง
,% บ

L9 - 0 พนง.ขับรถเทรลเลอร์
จํานวน 2
อายุ 25-45

56

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 9,600+

9.. 0 ช่ าง ปวส.
จํานวน 2
อายุ 23-45

19/03/2

วุฒิ ปวส.
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 9,600+

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- ไม่ จํากัดวุฒิการศึกษา รักความสะอาด
สามารถทํางานตามทีมอบหมายได้

หจก.ไทยยนต์
900-9. ถ.เขือนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ 9-000

ขายรถจักรยานยนต์
ประเภทกิจการ
โทร. 0-4524-3547-8
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

- ไม่ จํากัดวุฒิการศึกษา มีใบขับขี
- สามารถขับรถเทรลเลอร์ ส่ งคานสะพาน เสาเข็ม
แผ่ นพืน> สะพาน
- 0L.00-.8.00 น.
- เงินเดือนสามารถตกลงกันได้ ตามประสบการณ์

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด พินเฟอร์ (.//0)
/9 ม.. ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 9-./0

ประเภทกิจการ % การผลิตภัณฑ์คอนกรี ต
โทร. 045-855309 ,081-8765946
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

- ไม่ จํากัดวุฒิการศึกษา
- สามารถควบคุมเครนยกสะพาน เสาเข็ม
และงานอืนๆตามทีได้ รับมอบหมายได้

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด พินเฟอร์ (.//0)
/9 ม.. ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 9-./0

ประเภทกิจการ % การผลิตภัณฑ์คอนกรี ต
โทร. 045-855309,081-8765946
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวส.ขึน> ไป สาขา โยธา ก่ อสร้ าง
ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด พินเฟอร์ (.//0)
- ผ่ านการคัดเลือกทหารแล้ ว
/9 ม.. ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 9-./0
- สามารถควบคุมงานหล่ อเสาเข็ม สะพานคอนกรีต
หล่ อปูน คาน พืน> สะพาน ได้
ค่ าจ้ างแล้ วแต่ ประสบการณ์ ในการทํางานสามารถตกลงกันไ
ด้ เดินทางต่ างจังหวัดได้

ประเภทกิจการ % การผลิตภัณฑ์คอนกรี ต
โทร. 045-855309,081-8765946
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

.0/ ม.L ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-- 0-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มีนาคม
ที
58

ตําแหน่ ง
L9../0 พนง. ขับรถแบคโฮ
จํานวน 3
อายุ 25-50

59

61

19/03/2

ประเภทกิจการ % การผลิตภัณฑ์คอนกรี ต
โทร. 045-855309 ,081-8765946
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวส. ขึน> ไป สาขา บัญชีหรือสาขาทีเกียวข้ อง
ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด สุ ขสมบูรณ์ การบัญชี
ขับรถจักรยานยนต์ ได้
. /. ม.. บ.โนนหงษ์ ทอง ต.ไร่ น้อย อ.เมือง
มีความรู้ความรู้ความสามารถด้ านบัญชี
จ.อุบลราชธานี 9-000
สามารถทํางานนอกสถานทีได้
สามารถใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมด้ านบัญชีไ
ด้

ประเภทกิจการ ให้คาํ ปรึ กษาด้านบริ หารจัดการเงินและบ
เต็ม
โทร. 097-2494070
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

วุฒิ ปวช+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
, - , บ

- จบ ปวช ขึน> ไป สามารถใช้ โปรแกรม Soliwork หรือ
Cad/cam หรือ Autocad หรือ Nx ได้
- มีประสบการณ์ ทาํ งานจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- เวลาทํางาน 0L.00-.8.00น.

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด อาร์ เอส ที
เอเชียแปซิฟิค(รวมสิ นไทยการเกษตร)
./0/. ม.8 ตําบลแจระแม อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 083-5637674
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

วุฒิ ปวช.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
/วัน

- จบ ปวช. ขึน> ไป สาขาทีเกียวข้ อง
- สามารถติดตั>ง ตรวจซ่ อม ทั>งแอร์ สํานักงาน แอร์ บ้านได้
- มีประสบการณ์ ทาํ งาน ปี
- เวลาทํางาน 0L.00-.8.00น. จ-ส

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด อาร์ เอส ที
เอเชียแปซิฟิค(รวมสิ นไทยการเกษตร)
./0/. ม.8 ตําบลแจระแม อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 083-5637674
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
, - , บ

8.9-90 ช่ างแอร์
จํานวน 2
อายุ 22-40

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด พินเฟอร์ (.//0)
/9 ม.. ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 9-./0

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 9,600+

9..L 0 ช่ างเขียนแบบ
จํานวน 2
อายุ 22-35

ชือสถานประกอบการ

- เวลาทํางาน จ-ส เวลา 0L.00-.8.00น.

9-9 0 พนักงานบัญชี
จํานวน 1
อายุ 25-45

60

เงือนไข/สวัสดิการ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

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

ตําแหน่ ง
8 9 0 ช่ างกลึง/มิลลิง ประสบการณ์
จํานวน 2
อายุ 22-40

63

เพศ ชาย

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง
/ว

เพศ ชาย

L .. 0 ช่ างมิลลิง ประสบการณ์
จํานวน 2
อายุ 22-40

65

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง
/ว

8 9 0 ช่ างกลึง ประสบการณ์
จํานวน 2
อายุ 20-40

64

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ม.9+
ค่าจ้าง

เพศ ชาย
/ว

8 . 90 ช่ างเชือมประสบการณ์
จํานวน 2
อายุ 22-40

19/03/2

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง
/ว

เพศ ชาย

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- ไม่ จํากัดวุฒิการศึกษา
- สามารถทํางานกลึง มิลลิง ทํางานตามแบบทีกําหนดได้
- มีประสบการณ์ ทาํ งาน ปี
- ทํางาน จ-ส เวลา 0L.00-.8.00น.

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด อาร์ เอส ที
เอเชียแปซิฟิค(รวมสิ นไทยการเกษตร)
./0/. ม.8 ตําบลแจระแม อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 083-5637674
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

- สามารถกลึงเบ้ าลูกปื น กลึงเกลียว ตามแบบทีกําหนดได้
- มีประสบการณ์ ทาํ งาน ปี
- ทํางาน จ-ส เวลา 0L.00-.8.00น.

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด อาร์ เอส ที
เอเชียแปซิฟิค(รวมสิ นไทยการเกษตร)
./0/. ม.8 ตําบลแจระแม อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 083-5637674
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

- จบ ม.9 ขึน> ไป สามารถใช้ เครืองมิลลิง
ทํางานตามแบบทีกําหนดได้
- มีประสบการณ์ ทาํ งาน ปี
- ทํางาน จ-ส เวลา 0L.00-.8.00น.

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด อาร์ เอส ที
เอเชียแปซิฟิค(รวมสิ นไทยการเกษตร)
./0/. ม.8 ตําบลแจระแม อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 083-5637674
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

- ไม่ จํากัดวุฒิการศึกษา
- สามารถใช้ ต้ ูเชือมไฟฟ้า คาร์ บอน อาร์ กอน เชือมเหล็กบาง
เหล็กหนา
- มีประสบการณ์ ทาํ งาน ปี
- ทํางาน จ-ส เวลา 0L.00-.8.00น.

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด อาร์ เอส ที
เอเชียแปซิฟิค(รวมสิ นไทยการเกษตร)
./0/. ม.8 ตําบลแจระแม อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 083-5637674
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

.0/ ม.L ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-- 0-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มีนาคม
ที
66

ตําแหน่ ง
8.98.0 ช่ างไฟฟ้าประสบการณ์
จํานวน 2
อายุ 22-40

67

เพศ ชาย

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง
/ว

เพศ ชาย

/9 .90 พนง.ทัวไป (ผู้พกิ าร)
จํานวน 1
อายุ 18-50

69

วุฒิ ปวช.+
ค่าจ้าง
/ว

8.-./0 ช่ างสี
จํานวน 2
อายุ 22-40

68

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง
/ว

เพศ ช/ญ

99. 0 ครู ปฐมวัย
จํานวน 3
อายุ 20-40

19/03/2

วุฒิ ป.ตรี
ค่าจ้าง

เพศ หญิง
, บาท

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ปวช. ขึน> ไปสาขาทีเกียวข้ อง
- สามารถอ่ านและเขียนแบบวงจรไฟฟ้าได้
มีประสบการณ์ ด้าน wiring ตู้คอลโทรล
- ประสบการณ์ ทาํ งาน ปี
- ทํางาน จ-ส เวลา 0L.00-.8.00น.

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด อาร์ เอส ที
เอเชียแปซิฟิค(รวมสิ นไทยการเกษตร)
./0/. ม.8 ตําบลแจระแม อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 083-5637674
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

- ไม่ จํากัดวุฒิการศึกษา
- สามารถผสมสี พ่นสี ทั>งสี นํา> มันและสี พ่นรถไถ
รถแทรกเตอร์ ได้
- มีประสบการณืทาํ งาน ปี
- ทํางาน จ-ส เวลา 0L.00-.8.00น.

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด อาร์ เอส ที
เอเชียแปซิฟิค(รวมสิ นไทยการเกษตร)
./0/. ม.8 ตําบลแจระแม อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 083-5637674
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

- ทํางานทัวไปตามทีได้ รับมอบหมายได้
- พิการทางการเคลือนไหวช่ วยเหลือตนเองได้

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด เลิศพัฒนาศรีสะเกษ
. - อาคารอีสานคอนกรีต ม. ถ.อุบล-ศรีสะเกษ
ต.หนองกินเพล อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 9-./0

รับเหมาก่อสร้าง
ประเภทกิจการ
โทร. 045 251 555-8
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

- จบ ป.ตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย เกรดเฉลีย . 0 ขึน> ไป โรงเรียนอนุบาลอุ่นไอรักเลิศวัฒนา
ขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ได้
/. ซ. ชยางกูร -0 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000
มีความรู้ความเข้ าใจในหลักสู ตรวิชาการจัดการเรียนการสอ
นได้ เป็ นอย่ างดี มีความเป็ นผู้นํา วางแผนและตัดสิ นใจได้ ดี

ประเภทกิจการ โรงเรี ยนอนุบาล
โทร. 045-317988-9
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

.0/ ม.L ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-- 0-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มีนาคม
ที

ตําแหน่ ง

เงือนไข/สวัสดิการ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- มีบุคลิกภาพและมนุษย์ สัมพันธ์ ดี
***ทํางาน จ-ศ

70

99./0 ครู ปฐมศึกษา
จํานวน 3
อายุ 20-50

71

เพศ หญิง
, บาท

9-9 0 พนักงานบัญชี
จํานวน 1
อายุ 23-39

72

วุฒิ ป.ตรี
ค่าจ้าง

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ญ.
ค่าจ้าง 10,000-12,000

-.9.90 พนักงานสต๊ อค
จํานวน 1
อายุ 23-35

19/03/2

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช.
ค่าจ้าง 10,000-12,000

- จบ ป.ตรี สาขา การศึกษาปฐมศึกษา เกรดเฉลีย 9.00
โรงเรียนอนุบาลอุ่นไอรักเลิศวัฒนา
ขึน> ไป ขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ได้
/. ซ. ชยางกูร -0 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
มีประสบการณ์ ทาํ งาน ปี ขึน> ไป
34000
มีความรู้ความเข้ าใจในหลักสู ตรวิชาการจัดการเรียนการสอ
นได้ เป็ นอย่ างดี มีความเป็ นผู้นํา วางแผนและตัดสิ นใจได้ ดี
- มีบุคลิกภาพดี

ประเภทกิจการ โรงเรี ยนอนุบาล
โทร. 045-317988-9
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - ! เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

- รับลูกค้ า ออกบิลเช่ า ลงบัญชีประจําวัน
- ออกใบกํากับภาษีให้ ลูกค้ า
- หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

บริษัท ฟ้าใสคอนสตรัคชันทูลส์ จํากัด
/ ม.8 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 9-000

ให้เช่าอุปกรณ์ก่อสร้าง
ประเภทกิจการ
โทร. 093-1300134
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

- รับลูกค้ า ควบคุมดูแลสต๊ อคสิ นค้ าภายในบริษัท
- ตรวจนับสิ นค้ า เวลาลูกค้ านําสิ นค้ ามาส่ ง
- หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

บริษัท ฟ้าใสคอนสตรัคชันทูลส์ จํากัด
/ ม.8 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 9-000

ให้เช่าอุปกรณ์ก่อสร้าง
ประเภทกิจการ
โทร. 093-1300134
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

.0/ ม.L ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-- 0-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มีนาคม
ที
73

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

74

.

วุฒิ ปวช. - ป.ตรี เพศ ชาย
ค่าจ้าง
, /ด.

0 ผู้ช่วยกุ๊ก

จํานวน 3
อายุ 30-40

75

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ม.9 - ปวส.
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
,% - , บ

9-9 0 พนักงานบัญชี
จํานวน 1
อายุ 25-35

19/03/2

วุฒิ ปวช. - ป.ตรี เพศ ญ.
ค่าจ้าง 9,600-12,000

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ ดี
- สามารถออกนอกพืน> ทีได้
- สามารถขับรถยนต์ ได้ และมีรถยนต์ ส่วนตัว มีค่านํา> มัน
ค่ าเสื อมรถ
- สามารถทํางานอืนๆ ได้ ตามทีนายจ้ างมอบหมาย

บริษัท ฮั>วเซิงไทยรับเบอร์ จํากัด
8L/. ม..8 บ้ านคําแสนราชเหนือ ตําบลแสนสุ ข
อ.วารินชําราบ

ประเภทกิจการ %% ส่งออกยางพารา/ไม้ยาง/มันสําปะห
เต็ม
โทร. 045-424297 , 098-2568600
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - เม.ย. %

- ประกอบอาหารตามคําสั งหัวหน้ ากุ๊ก
- ดูแลรักษาความสะอาด เครืองมือ เครืองใช้ ในครัว
ให้ อยู่ในสภาพทีใช้ งานได้
- ทํางานเป็ นกะ/0 .90-.-.90/.9.90- .90 น.
- มีอาหารให้ ทาน 9 มือ> มีประกันสั งคม
- มีค่าล่ วงเวลาการทํางาน/มีเซอร์ วสิ ชาร์ จทุกเดือน

โรงแรมทอแสง-อุบล (คณดล จํากัด)
. ถ.พโลชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 9-000

โรงแรม
ประเภทกิจการ
- ต่อ %
โทร. วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

- สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ได้
- มีความละเอียด รอบคอบ
- ซือสั ตย์ สุ จริต ขยันอดทน
- มีอาหารให้ 9 มือ> , มีประกันสั งคม
- มีค่าล่ วงเวลาการทํางาน, มีเซอร์ วสิ ชาร์ จทุกเดือน
- ทํางานวันจันทร์ -เสาร์ /หยุดวันอาทิตย์

โรงแรมทอแสง-อุบล (คณดล จํากัด)
. ถ.พโลชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 9-000

โรงแรม
ประเภทกิจการ
- ต่อ %
โทร. วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

.0/ ม.L ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-- 0-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มีนาคม
ที
76

ตําแหน่ ง
. .90 พนักงานเสริฟ
จํานวน 2
อายุ 25-35

77

.

วุฒิ ม.9 - ปวส.
เพศ ช./ญ.
ค่าจ้าง 9,600-15,000

.. . คนสวน
จํานวน 1
อายุ 25-45

79

วุฒิ ม.9 +
เพศ ช./ญ.
ค่าจ้าง 9,600-10,000

0 ผู้ช่วยกุ๊ก

จํานวน 3
อายุ 30-40

78

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
,% บ/ด

9-.8 0 ฝ่ ายประเมินราคา
จํานวน 1
อายุ 20-35

19/03/2

วุฒิ ปวช+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
,% บ/ด

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- เสริฟอาหารและเครืองดืมให้ กบั ลูกค้ า
- มีความสุ ภาพ อ่ อนโยน ยิม> แย้ มแจ่ มใส
- มีความรับผิดชอบสู ง
- มีอาหารให้ ทาน 9 มือ> , มีประกันสั งคม
- ค่ าล่ วงเวลาทํางาน, มีเซอร์ วสิ ชาร์ จทุกเดือน
- ทํางานเวลา .-.00 - 9.00 น.

โรงแรมทอแสง-อุบล (คณดล จํากัด)
. ถ.พโลชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 9-000

โรงแรม
ประเภทกิจการ
- ต่อ %
โทร. วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

- ประกอบอาหารตามคําสั งของหัวหน้ ากุ๊ก
- ดูแลรักษาความสะอาด เครืองมือ เครืองใช้
ภายในครัวให้ อยู่ในสภาพทีใช้ งานได้
- ทํางานเป็ นกะ มีอาหารให้ ทาน 9 มือ>
- มีค่าล่ วงเวลาการทํางาน
- มีประกันสั งคม/มีเซอร์ วสิ ชาร์ จทุกเดือน

โรงแรมทอแสงโขงเจียม รีสอร์ ท
L บ้ านห้ วยหมากใต้ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 9-000

โรงแรม
ประเภทกิจการ
โทร. 045-351174-6
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

- ไม่ จํากัดวุฒิการศึกษา
- สามารถดูแลต้ นไม้ รดนํา> ตัดตกแต่ งกิง จัดสวน
- ทํางาน จ-ส เวลา 0L.00-.8.00น.

บริษัท คอร์ เอเชีย จํากัด
/0 ซ.ชยางกูร 0 ถ.ชยางกูร อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 9-000

ประเภทกิจการ อสังหาริ มทรัพย์
โทร. 091-0156363
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวช ขึน> ไป ขับรถยนต์ ได้
สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ ดี มีประสบการณ์ ทาํ งาน . ปี
ขึน> ไป
- สามารถตรวจสอบความเสี ยหายของรถทีนํามาซ่ อม

บริษัท ศูนย์ เทคนิค ( 00 ) จํากัด
9//.8. ม.9 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 9-000

ศูนย์บริ การซ่อมรถยนต์
ประเภทกิจการ
โทร. 045-311134,096-61655429
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

.0/ ม.L ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-- 0-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มีนาคม
ที

ตําแหน่ ง

เงือนไข/สวัสดิการ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

คีย์รายการซ่ อม จัดทําใบเสนอราคา
และควบคุมงานซ่ อมและงานอืนๆทีได้ รับมอบหมายได้

80

-.9.90 พนักงานฝ่ ายอะไหล่
จํานวน 1
อายุ 22-35

81

L9 .0 พนักงานขับรถและบริการ
จํานวน 3
อายุ 22-40

82

วุฒิ ปวส +
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
,% บ/ด

วุฒิ ม.9+
ค่าจ้าง

เพศ ชาย
- /ว

-.. 0 ช่ างคอมพิวเตอร์ (ผู้พกิ าร)
จํานวน 1
อายุ 22-35

19/03/2

วุฒิ ม. +
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
,% - , บ

- จบ ปวส. ขึน> ไป สาขาทีเกียวข้ อง ขับรถยนต์ ได้
ใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ ดี มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- สามารถจัดหา จัดซื>ออะไหล่ รถยนต์
ตามรายการซ่ อมและจัดทําราคาขายอะไหล่ ได้
-ทํางาน จ-ส เวลา 0L.00-.8.00น.

บริษัท ศูนย์ เทคนิค ( 00 ) จํากัด
9//.8. ม.9 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 9-000

ศูนย์บริ การซ่อมรถยนต์
ประเภทกิจการ
โทร. 045-311134,096-61655429
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

- จบ ม.9 ขึน> ไป ขับรถยนต์ ได้ พ้นภาระทหารแล้ ว
- สามารถขับรถบริการป้องกันกําจัดแมลงและสั ตว์ พาหะ
ตามอาคาร บ้ านเรือน โรงแรม โรงงาน
ในเขตพืน> ทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- มีโบนัส โอที เบีย> เลีย> ง เบีย> ขยัน
- ทํางาน จ-ส เวลา 0L.00-.8.00น.

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

ประเภทกิจการ % กําจัดแมลงทุกชนิด
โทร. 045-316579 ,062-3465937,098-0970799
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

จําหน่าย-บริ การรถยนต์
ประเภทกิจการ
โทร. - %- ต่อ , - ! !!!
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

- จบ ม. ขึน> ไป
หจก.โตโยต้ าอุบลราชธานี ผู้จําหน่ ายโตโยต้ า
. -. ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
สามารถตรวจสอบและควบคุมการทํางานของเครืองคอมพิ 34000
วเตอร์ ตรวจสอบ แก้ ไข ระบบเน็ตเวิร์ค
ของเครืองคอมพิวเตอร์ และปฏิบัตงิ านอืนทีเกียวข้ องได้
-ทํางาน จ-ส เวลา 0L.00-.8.00น.

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

.0/ ม.L ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-- 0-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มีนาคม
ที
83

ตําแหน่ ง
9..9/0 ช่ างควบคุมเครืองจักร
จํานวน 2
อายุ 25-40

84

วุฒิ ปวช+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
, - , บ

. ..0 แม่ บ้าน
จํานวน 3
อายุ 25-45

85

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ป. +
ค่าจ้าง

เพศ หญิง
บ/ว

-.-. 0 เสมียน
จํานวน 2
อายุ 20-35

วุฒิ ปวส.+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง
บ/ว

0-0 พนง.เติมนํา> มัน

86

จํานวน 4
อายุ 18-35

19/03/2

วุฒิ ม.9+
ค่าจ้าง

เพศ ช/ญ
บ/ว

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

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

บริษัท อุบลเวลแพ็ค 0.9 จํากัด
0 ม.9 ถ.อุบล-ศรีสะเกษ ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี

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

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

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

ประเภทกิจการ สถานีบริ การนํDามันเชืDอเพลิง
โทร. 066-0950565,064-0966351
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

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

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

ประเภทกิจการ สถานีบริ การนํDามันเชืDอเพลิง
โทร. 066-0950565,064-0966351
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

- จบ ม.9 ขึน> ไป ขับรถจักรยานยนต์ ได้ ทํางานเป็ นกะได้
- มีบุคคลคํา> ประกัน มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
***ปั>ม ปตท. ข้ างโรงพยาบาลพระศรีฯ

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

ประเภทกิจการ สถานีบริ การนํDามันเชืDอเพลิง
โทร. 066-0950565,064-0966351
วันทีแจ้ ง-หมดเขต มี.ค. % - เม.ย. %

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

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

-L

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มีนาคม
ที
87

ตําแหน่ ง
9 9. 0 ผู้ช่วยพยาบาล
จํานวน 1
อายุ 18-35

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

0/0 พนักงานขายหน่ วย Van salesman

88

จํานวน 3
อายุ 22-32

89

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปวช.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
, - %, บ

L9 .0 พนง.ขับรถ(ผู้ช่วยพนักงานขาย)
จํานวน 2
อายุ 22-35

19/03/2

วุฒิ ม.9+
ค่าจ้าง

เพศ ชาย
, - , บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- ช่ วยพยาบาลวัดความดันโลหิต
- ดูแลคนไข้ เบือ> งต้ น
- จัดเตรียมอุปกรณ์ และเครืองมือแพทย์
- ล้ างตัวกรอง
- งานอืนๆ ทีได้ รับมอบหมาย
***ศูนย์ ไตรเทียมโรงพยาบาล 0 พรรษา

บริษัท ฐปนไต จํากัด
นิรันดร์ การแพทย์ 9 9 ถ.สรรพสิ ทธิu ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 9-000

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

- จบ ปวช. ขึน> ไป สาขา การตลาดหรือสาขาทีเกียวข้ อง
บริษัท ที แอนด์ บี ดีสทริบิวชัน จํากัด
- มีประสบการณ์ ทาํ งาน . ปี
// 0- ถ.เทศบาล 8 ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ
- ชอบงานขาย สามารถวางแผนการขาย ขยายตลาด ทํางาน จ.อุบลราชธานี
ทํายอดขายตามทีบริษัทกําหนดได้ (อุบล ศรีเกษ
อํานาจเจริญ)

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

- จบ ม.9 ขึน> ไป มีใบขับขีรถยนต์
บริษัท ที แอนด์ บี ดีสทริบิวชัน จํากัด
มีประสบการณ์ ทาํ งานไม่ น้อยกว่ า . ปี
// 0- ถ.เทศบาล 8 ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ
- มีหน้ าที ขับรถยนต์ ดูแลตรวจสภาพให้ พร้ อมใช้ งาน
จ.อุบลราชธานี
จัดเรียงสิ นค้ าขึน> รถตามใบสั งสิ นค้ าและเป็ นผู้ช่วยพนักงาน
ขาย
**สามารถทํางานเดินทางออกนอกพืน> ทีได้

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

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

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

-L

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

24

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน มีนาคม
ที

ตําแหน่ ง

เงือนไข/สวัสดิการ

0/0 พนักงานขาย

90

จํานวน 2
อายุ 20-45

19/03/2

วุฒิ ม. -ปวส.
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
,% บ/ด

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ม. - ปวส. ขับรถยนต์
บริษัท บิช คอนเชาท์ จํากัด
- สามารถนําเสนอขายอินเตอร์ เน็ตบ้ านทรู ในพืน> ที อ.เมือง 9.-/9- ม.. ต.ไร่ น้อย อ.เมือง จ.อุบลฯ
อ.วารินฯ อ.สํ าโรง ได้

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

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

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

-L

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

Email : ubn@doe.go.th
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