สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน ธันวาคม
ที

ตําแหน่ ง
. / โปรแกรมเมอร์

1

จํานวน 1
อายุ 25-35

จํานวน 1
อายุ 30-45

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ หญิง
ค่าจ้าง :,222-%2,222บ

7. ./ พนง.ฝ่ ายผลิตห้ องต้ ม
จํานวน 4
อายุ 18-35

4

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง %*,222-%3,222บ.

/ แม่ บ้าน

2

3

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ม..+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 9,)22บ

7. ./ ฝ่ ายผลิตห้ องบรรจุ
จํานวน 8
อายุ 20-40

07/12/2

วุฒิ ม. +
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 9,)22บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ป.ตรี วิศวะคอมฯ วิทยาการคอม
หรือสาขาอืนทีเกียวข้ อง
- สามารถเขียนโปรแกรม ระบบ Aadroid Applications
,sql server,web Application,HTML 5
มีประสบการณ์ เกียวกับ Gui design ได้

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด ยิงยง สมาร์ ท บิส
67- 7 ถนนชยางกูร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ พัฒนาซอฟแวร์และเครื อข่าย
โทร. 080-5934762
วันทีแจ้ ง-หมดเขต %& พ.ย. )% - %* ธ.ค. )%

เต็ม
หมดเขต

- ไม่ จํากัดวุฒิการศึกษา สามารถทํางานบ้ าน
ทําความสะอาด ล้ างจาน รีดเสื]อผ้ า ทําอาหาร
ดูแลต้ นไม้ บริเวณบ้ าน และงานอืนทีได้ รับมอบหมาย
- ทํางาน จ-ส เวลา /_.//- /.// น.

นายรัชชพงศ์ อรุณศิริโรจน์
หมู่บ้านสารินเรสซิเดนท์ 77/ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ บ้านส่วนบุคคล
โทร. 080-4690072
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *2 พ.ย. )% - %9 ธ.ค. )%

เต็ม
หมดเขต

บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์ อาหาร จํากัด
สามารถดูแลกระบวนการผลิตให้ ตรงตามขั]นตอนทีโรงงาน ./ หมู่ที ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
กําหนดไว้ ได้
- เวลาทํางาน เป็ นกะ

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหน่าย เครื< องเทศ ซอล และเค
เต็ม
โทร. 045-437284
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *2 พ.ย. )% - %9 ธ.ค. )%

- สามารถบรรจุสินค้ าตามเวลาทีโรงงานกําหนดได้
- ทํางานเป็ นกะได้

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหน่าย เครื< องเทศ ซอล และเค
เต็ม
โทร. 045-437284
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *2 พ.ย. )% - %9 ธ.ค. )%

บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์ อาหาร จํากัด
./ หมู่ที ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/7 ม.6 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g /-
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หน้ า

1

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน ธันวาคม
ที
5

ตําแหน่ ง
g g / จนท.ธุรการ
จํานวน 2
อายุ 22-35

จํานวน 2
อายุ 25-45

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ หญิง
ค่าจ้าง 9,)22บ

g . ./ พนง.คลังสินค้ า-ส่ งสินค้ า
จํานวน 4
อายุ 20-35

8

วุฒิ ป.ตรี
เพศ หญิง
ค่าจ้าง %2,222-%*,222บ

/ แม่ บ้าน

6

7

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปวช.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 9,)22บ

.g. / พนักงานบัญชี
จํานวน 2
อายุ 22-40

07/12/2

วุฒิ ป.ตรี
เพศ หญิง
ค่าจ้าง %2,222-%*,222บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ป.ตรี สาขา บัญชี
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์ อาหาร จํากัด
- สามารถตรวจสอบระบบ รายรับ-รายจ่ าย
./ หมู่ที ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
กระบวนการทํางานของสาขา
เบิกจ่ ายค่ าใช้ จ่ายให้ สาขาและงานอืนๆทีได้ รับมอบหมายได้
- ทํางาน จ-ส เวลา /6.//- _.//น.

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหน่าย เครื< องเทศ ซอล และเค
เต็ม
โทร. 045-437284
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *2 พ.ย. )% - %9 ธ.ค. )%

- ดูแลความสะอาดทั]งภายในและภายนอกอาคาร ห้ องนํา]
และงานอืนๆทีมอบหมายได้
- ทํางานเป็ นกะได้

บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์ อาหาร จํากัด
./ หมู่ที ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหน่าย เครื< องเทศ ซอล และเค
เต็ม
โทร. 045-437284
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *2 พ.ย. )% - %9 ธ.ค. )%

- จบ ปวช ขึน] ไป สาขา บัญชี หรือสาขาบริหาร
สาขาอืนทีเกียวข้ อง ขับรถยนต์ ได้ มีใบขับขี
- สามารถดูแลคลังสิ นค้ า จัดเรียง จัดส่ ง
ตามศูนย์ กระจ่ ายสิ นค้ าจังหวัดอืนๆ ของบริษัทได้
- ทํางาน จ-ส เวลา /6.//- _.//น.

บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์ อาหาร จํากัด
./ หมู่ที ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหน่าย เครื< องเทศ ซอล และเค
เต็ม
โทร. 045-437284
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *2 พ.ย. )% - %9 ธ.ค. )%

- ป.ตรี สาขา บัญชี หรือสาขาทีเกียวข้ อง
มีประสบการณ์ ทาํ งาน ปี ใช้ โปรแกรม Express ,ZAP
สามารถบันทึกค่ าใช้ จ่าย ประจําสาขา สรุปบัญชีซื]อ-ขาย
ภ.พ../ ค่ าใช้ จ่ายเจ้ าหนี] บันทึกเครดิตได้
- ทํางาน จ-ส เวลา /6.//- _.//น.

บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์ อาหาร จํากัด
./ หมู่ที ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหน่าย เครื< องเทศ ซอล และเค
เต็ม
โทร. 045-437284
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *2 พ.ย. )% - %9 ธ.ค. )%

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/7 ม.6 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g /-
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หน้ า

2

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน ธันวาคม
ที
9

ตําแหน่ ง
g

นิตกิ ร

จํานวน 1
อายุ 25-40

จํานวน 3
อายุ 22-32

วุฒิ ปวช.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง %%,C22-%),C22บ

6 . / พนักงานขับรถ
จํานวน 4
อายุ 21-40

12

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ชาย
ค่าจ้าง %2,222-%3,222บ.

/7/ พนักงานขายหน่ วย Van salesman

10

11

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ม..+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง %2,C22บ/เดือน

ผู้ช่วยผู้จดั การเซเว่ น
จํานวน 4
อายุ 25-35

07/12/2

วุฒิ ปวช. - ป.ตรี เพศ ชาย/หญิง
ค่าจ้าง 12,000+

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ป.ตรี ขึน] ไป สาขา นิตศิ าสตร์
- ดูแลสั ญญาจ้ างพนักงาน
สร้ างความเข้ าใจในการทํางานกับพนักงาน
ดูแลด้ านด้ านกฎหมายของบริษัท
-ขับรถยนต์ ได้

บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์ อาหาร จํากัด
./ หมู่ที ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหน่าย เครื< องเทศ ซอล และเค
เต็ม
โทร. 045-437284
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *2 พ.ย. )% - %9 ธ.ค. )%

- จบ ปวช. ขึน] ไป สาขา การตลาดหรือสาขาทีเกียวข้ อง
บริษัท ที แอนด์ บี ดีสทริบิวชัน จํากัด
- มีประสบการณ์ ทาํ งาน ปี
7/ /- ถ.เทศบาล _ 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 *2 พ.ย. )% - %9 ธ.ค. )%

- จบ ม.. ขึน] ไป มีใบขับขีรถยนต์ รู้จักเส้ นทางเป็ นอย่ างดี
- สามารถเป็ นผู้ช่วยพนักงานขาย จัดเรียง
- ทํางานตามเขตพืน] ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ ศูนย์กระจายสิ นค้า อุปโภค บริ โภค ทุก
เต็ม
โทร. 090-9365356
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *2 พ.ย. )% - %9 ธ.ค. )%

บริษัท ที แอนด์ บี ดีสทริบิวชัน จํากัด
7/ /- ถ.เทศบาล _ ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี

- จบ ปวช. ขึน] ไป ทุกสาขา
บจก.อุบลนําทรัพย์ ปิโตรเลียม
- มีประสบการณ์ งานบริการ มีประสบการณ์ ไม่ น้อยกว่ า ปี g ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
สามารถเข้ ากะและทํางานล่ วงเวลาได้
เคยเป็ นผู้จัดการเซเว่ นจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- มีบุคคลคํา] ประกัน มีเงินคํา] ประกันการทํางาน

ประเภทกิจการ สถานีบริ การนํGามันเชืGอเพลิง
โทร. 045-355234,064-0966351
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ** พ.ย. )% - *% ธ.ค. )%

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/7 ม.6 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g /-
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เต็ม
หมดเขต

3

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน ธันวาคม
ที

ตําแหน่ ง

เงือนไข/สวัสดิการ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

*ยืนใบสมัครที บริษัท อุบลนําสว่ าง

/7/ พนักงานเซเว่ น

13

จํานวน 7
อายุ 18-35

/7/ พนักงานร้ านกาแฟอเมซอน

14

จํานวน 5
อายุ 18-35

15

วุฒิ ม..+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง %2,322บ

วุฒิ ม..+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 10,000+

.g. / พนักงานบัญชี
จํานวน 1
อายุ 25-38

07/12/2

วุฒิ ปวช+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง %*,222-%3,222บ.

- จบ ม.. ขึน] ไป ขับรถจักรยานยนต์ ได้
บจก.อุบลนําทรัพย์ ปิโตรเลียม
- รักงานบริการ สามารถทํางานล่ วงเวลาได้
g ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
มีประสบการณ์ พนักงานเซเว่ นมาก่ อนจะพิจารณาเป็ นพิเศ
ษ
- มีบุคคลคํา] ประกัน มีเงินคํา] ประกัน
***ยืนใบสมัครที บริษัท อุบลนําสว่ าง g_/ ชยางกูร g
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

ประเภทกิจการ สถานีบริ การนํGามันเชืGอเพลิง
โทร. 045-355234,064-0966351
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ** พ.ย. )% - *% ธ.ค. )%

เต็ม
หมดเขต

- จบ ม.. ขึน] ไป ขับรถจักรยานยนต์ ได้
- รักงานบริการ สามารถทํางานล่ วงเวลาได้
มีประสบการณ์ ร้านอเมซอนมาก่ อนจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
ขยัน รับผิดชอบงาน
- มีบุคคลคํา] ประกัน มีเงินคํา] ประกัน
***ยืนใบสมัครที บริษัท อุบลนําสว่ าง g_/ ชยางกูร g
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบล

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

ประเภทกิจการ สถานีบริ การนํGามันเชืGอเพลิง
โทร. 045-355234,064-0966351
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ** พ.ย. )% - *% ธ.ค. )%

เต็ม
หมดเขต

- จบ สาขาบัญชี โดยตรง
- ทําบัญชี ภาษีจัดซื]อ ภาษีขาย ฯลฯ
- ใช้ โปรแกรมสํ าเร็จรูปด้ านบัญชีได้
- มีประสบการณ์ การทําบัญชี จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- เวลาทํางาน /6. /- 6../น. หยุดวันอาทิตย์

บจก.เจริญใจดี เทรดดิง] 766
//, / ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ จําหน่ายเฟอร์นิเจอร์และเครื< องนอน
เต็ม
โทร. 045-246018
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ** พ.ย. )% - *% ธ.ค. )%

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/7 ม.6 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g /-
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4

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน ธันวาคม
ที
16

ตําแหน่ ง
.g.. / พนักงานธุรการ-บัญชี
จํานวน 1
อายุ 24-25

17

เงือนไข/สวัสดิการ
วุฒิ ปวส. - ป.ตรี เพศ หญิง
ค่าจ้าง &*2-C22/วัน

7. 7/ พนง.ฝ่ ายผลิต
จํานวน 2
อายุ 20-30

วุฒิ ม..+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง &*2-&32บ

/ แม่ บ้าน

18

จํานวน 1
อายุ 25-45

วุฒิ ป. +
ค่าจ้าง &*2/ว

เพศ หญิง

.. / ผู้ช่วยเหลือคนไข้

19

จํานวน 1
อายุ 35-50

07/12/2

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ หญิง
ค่าจ้าง 9,)22บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ปวส. ขึน] ไปสาขา บัญชี ขับรถยนต์ ได้
- สามารถใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พนื] ฐานได้
โปรแกรมด้ านบัญชีได้
- สามารถใช้ เครืองใช้ สํานักงานได้ ทุกชนิด
- มีประสบการณ์ ทาํ งานมาไม่ น้อยกว่ า ปี
- ประกันสั งคม
- เวลาปฏิบัตงิ าน /6../ - 6.// น.

บริษัท ดาวเรืองอิมพอร์ ต เอ็กซ์ พอร์ ต (ไทยแลนด์ ) จํากัด
ร้ านดาวกาแฟ 6./ ถ.จงกลนิธารณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี .g///

ประเภทกิจการ C)&%: นําเข้า-ส่งออก กาแฟสด
โทร. 088-3788181,086-4684535,045-244919
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ** พ.ย. )% - *% ธ.ค. )%

เต็ม
หมดเขต

- จบ ม.. ขึน] ไป ขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ได้
บริษัท ดาวเรืองอิมพอร์ ต เอ็กซ์ พอร์ ต (ไทยแลนด์ ) จํากัด
ร้ านดาวกาแฟ 6./ ถ.จงกลนิธารณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
สามารถผลิตสิ นค้ าตามเป้าทีกําหนดได้ และดูแลทําความสะ จ.อุบลราชธานี .g///
อาดพืน] ทีผลิต เครืองจักรและอุปกรณ์ การผลิตได้
- ทํางาน จ- ส เวลา /6../- 6.//น.

ประเภทกิจการ C)&%: นําเข้า-ส่งออก กาแฟสด
โทร. 086-4684535
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ** พ.ย. )% - *% ธ.ค. )%

เต็ม
หมดเขต

- จบ ป. ขึน] ไป ขับรถจักรยานยนต์ ได้
- รักงานบริการ รักความสะอาด ขยัน ซือสั ตย์
- ทํางาน จ-ส เวลา /6.//- _../น.

บริษัท อุบลนําสว่ าง จํากัด
g_/ ถ.ชยางกูร g ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ 3*&&) จําหน่ายถ่านไฟฉายพานาโซนิก
เต็ม
โทร. 045-355234,086-4690181
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ** พ.ย. )% - *% ธ.ค. )%

- ดูแลผู้สูงอายุ ทําอาหาร ฉีดยา
ทํางาน /6.// - _.// น
- หยุดวันอาทิตย์

นางสาวนิภาภรณ์ เพ็ญดี
_ ซ.พโลชัย . ถ.พโลชัย ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี .g///

ประเภทกิจการ ลูกจ้างในครัวเรื อนส่วนบุคคล
โทร. 094-5395295
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *& พ.ย. )% - ** ธ.ค. )%

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/7 ม.6 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g /-
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เต็ม
หมดเขต

5

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน ธันวาคม
ที
20

ตําแหน่ ง

เงือนไข/สวัสดิการ

g . g/ พนง.คลังสินค้ า
จํานวน 1
อายุ 24-32

วุฒิ ปวส.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง %2,322-%*,222บ/

/7/ พนักงานส่ งเสริมการขาย

21

จํานวน 5
อายุ 20-35

วุฒิ ม..+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง %2,222-%3,222บ

/7/ พนักงานขาย

22

จํานวน 1
อายุ 22-35

วุฒิ ปวช. - ปวส. เพศ ชาย
ค่าจ้าง %2,M22-%*,*22บ

.. / ผู้จดั การแผนกร้ านค้ าสัมพันธ์

23

จํานวน 1
อายุ 30-45

07/12/2

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 40,000+

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ปวส. ขึน] ไป ขับรถยนต์ ได้ มีประสบการณ์ ทาํ งาน ปี บริษัท ที แอนด์ บี ดีสทริบิวชัน จํากัด
สามารถใช้ โปรแกรม excel ได้ เป็ นอย่ างดี
7/ /- ถ.เทศบาล _ ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ
- สามารถทํางานตามแผนงาน ควบคุมสต๊ อกสิ นค้ า เบิกจ่ าย จ.อุบลราชธานี
แล้ วรายงานทีกําหนดไว้ ได้
- เวลาทํางาน /7../- 7../น. หยุดวันอาทิตย์

ประเภทกิจการ ศูนย์กระจายสิ นค้า อุปโภค บริ โภค ทุก
เต็ม
โทร. 090-9365356
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *& พ.ย. )% - ** ธ.ค. )%

- สามารถนําเสนอ ขายปุ๋ ยตามร้ านค้ าได้
- ทํางาน จ-ส เวลา /6.//- _.//. มีห้องพักให้

บริษัท ยู-อโกร จํากัด (อุบลราชธานี)
6 ม. ต.ท่ าช้ าง อ.สว่ างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี .g 7/

ประเภทกิจการ C))9* ผลิตและจําหน่ายปุ๋ ยเคมี
โทร. 045-210861-2 , 0874563005
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *& พ.ย. )% - ** ธ.ค. )%

-ขยัน ซือสั ตย์ สุ จริต พร้ อมทํางานหนัก
มีภูมลิ าํ เนาหรือทีพักในจังหวัดอุบลฯ ,อํานาจฯ ,ศรีสะเกษ
สวัสดิการอืนๆ
- มีข้าราชการระดับ ขึน] ไปคํา] ประกัน

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ ะเซลล์ (ประเทศไทย) จํากัด
g7/ ม. ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี .g///

ประเภทกิจการ %3C9) ผูจ้ ดั จําหน่ายผงชูรส อายิโนะโม
เต็ม
โทร. 081-9815122 ,045-317701
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *& พ.ย. )% - ** ธ.ค. )%

- จบ ป.ตรี ขึน] ไป สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด
นิเทศศาสตร์ หรือทีเกียวข้ อง
สามารถพูดอ่ านเขียนสื อสารภาษาอังกฤษได้ ดี
- มีประสบการณ์ ด้านบริหารจัดการพืน] ทีเช่ า
งานบริการร้ านค้ า ลูกค้ าสั มพันธ์ อย่ างน้ อย ปี
- ทํางาน จ-ศ เวลา /7.//- 6../ น.

บริษัท เซ็นทรัลเวิรด์ จํากัด (เซ็นทรัลพลาซา สาขา
อุบลฯ)
. ม._ ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ จัดสรรพืGนที< ให้เช่า
โทร. 2C3-932)99 ต่อ %M22-%M2%
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *& พ.ย. )% - ** ธ.ค. )%

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/7 ม.6 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g /-
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เต็ม
หมดเขต

เต็ม
หมดเขต

6

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน ธันวาคม
ที

ตําแหน่ ง
g 7 / เจ้ าหน้ าทีส่ งเสริมธุรกิจโฆษณา

24

จํานวน 1
อายุ 25-35

25

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง %&,322บาท

g g / เจ้ าหน้ าทีธุรการ-บัญชี สาขา อุบล,ร้ อยเอ็ด
จํานวน 5
อายุ 21-30

26

เงือนไข/สวัสดิการ

g

./ เจ้ าหน้ าทีเร่ งรัดหนีส] ิน

จํานวน 1
อายุ 21-35

07/12/2

วุฒิ ป.ตรี+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง %3,222บ

วุฒิ ปวช.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 9,)22-%&,222บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ป.ตรี สาขา การตลาด บริหารธุรกิจ
บริษัท เซ็นทรัลเวิรด์ จํากัด (เซ็นทรัลพลาซา สาขา
หรือสาขาอืนทีเกียวข้ อง พูด อ่ าน เขียน
อุบลฯ)
สื อสารภาษาอังกฤษได้
. ม._ ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
สามารถวางแผนการขายและบริหารงานขายสื อโฆษณาให้ เ
ป็ นไปตามเป้าหมายบริษัทได้ และจัดทํารายงานประจําเดือ
นและงานอืนทีได้ รับมอบหมาย
- ทํางาน จ-ส เวลา /7.//- 6../น

ประเภทกิจการ จัดสรรพืGนที< ให้เช่า
โทร. 2C3-932)99 ต่อ %M22-%M2%
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *& พ.ย. )% - ** ธ.ค. )%

เต็ม
หมดเขต

- จบ ป.ตรี สาขา บัญชี มีประสบกาณ์ -. ปี ขับรถยนต์ ได้
- ทําหน้ าทีรวบรวบข้ อมูลด้ านงานขาย
- ทํางานเอกสาร ประสานหน่ วยงานทีเกียวข้ อง
-

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

ประเภทกิจการ 2%C)9 ปศุสตั ว์ครบวงจร
โทร. 045-285382-4,086-2651695
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *& พ.ย. )% - ** ธ.ค. )%

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวช ขึน] ไป ทุกสาขา ใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ ดี
- สามารถติดตาม/เร่ งรัดการชําระหนีข] องลูกค้ า
ทํารายงาน/เอกสาร ตามทีได้ รับมอบหมาย
- มีประสบการณ์ ,ขับรถยนต์ ได้
- เวลา /6.//- _.// น. หยุดวันอาทิตย์

บริษัท ไมโครลิซซิง จํากัด
g /_ หมู่ที / ตําบลขามใหญ่ อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ สิ นเชื<อรถยนต์
โทร. 045-311940
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *& พ.ย. )% - ** ธ.ค. )%

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/7 ม.6 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g /-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน ธันวาคม
ที
27

ตําแหน่ ง
.g.. / จนท.บัญชี-การเงิน
จํานวน 1
อายุ 23-30

28

.g

วุฒิ ปวช.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 9,)22-%&,222บ

พนักงานบริการลูกค้ า

จํานวน 1
อายุ 22-35

30

วุฒิ ปวส.+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง 9,)22-%&,222บ

g 7 / จนท,การตลาด
จํานวน 1
อายุ 23-35

29

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ชาย
ค่าจ้าง %2,222-%%,222บ

พนักงานขายค้ าช่ วง/โครงการ/ส่ งออก
จํานวน 3
อายุ 25-45

07/12/2

วุฒิ ปริญญาตรี
เพศ ชาย/หญิง
ค่าจ้าง 12,000 +

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ปวส. ขึน] ไป สาขา การเงิน บัญชี หรือสาขาทีเกียวข้ อง บริษัท ไมโครลิซซิง จํากัด
ใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ ดี ขับรถยนต์ ได้
g /_ หมู่ที / ตําบลขามใหญ่ อําเภอเมือง
- ทําบัญชีตามระบบการเงินของบริษัท
จังหวัดอุบลราชธานี
จัดทํารายงานตามีทได้
ี รับมอบหมาย นําเงินสดของบริษัท

ประเภทกิจการ สิ นเชื<อรถยนต์
โทร. 045-311940
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *& พ.ย. )% - ** ธ.ค. )%

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวส ขึน] ไป สาขาทีเกียวข้ อง ขับรถยนต์ ได้
- สามารถสํ ารวจตลาดรถยนต์ หาลูกค้ าเช่ าซื]อรถบรรทุก
ทําสถิตกิ ารตลาด วิเคาระห์ ทํารายงาน
- เวลาทํางาน /6.//- _.//น. หยุดวันอาทิตย์

บริษัท ไมโครลิซซิง จํากัด
g /_ หมู่ที / ตําบลขามใหญ่ อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ สิ นเชื<อรถยนต์
โทร. 045-311940
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *& พ.ย. )% - ** ธ.ค. )%

เต็ม
หมดเขต

- จบ ป.ตรี ขึน] ไป ผ่ านการเกณฑ์ ทหารแล้ ว
- สุ ขภาพแข็งแรง ทํางานเป็ นกะได้ ยกของหนักได้
สุ ภาพอ่ อนน้ อม รักงานบริการ

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

ประเภทกิจการ 3*&C% จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *) พ.ย. )% - *3 ธ.ค. )%

เต็ม
หมดเขต

- จบ ป.ตรี สาขาทีเกียวข้ อง ใช้ ภาษาอังกฤษได้ ดี
- ทํางานประจําสาขาอุบลฯ/อุดรธานี
- ขับรถยนต์ ได้ และมีใบอนุญาตขับขี
- มีประสบการณ์ งานขาย ปี (หากมีประสบการณ์ การ
ขายวัสดุก่อสร้ างและอุปกรณ์ ตกแต่ งบ้ าน)
จะพิจารณาเป็ น
- เวลาทํางาน /6.//- _.//น.

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

ประเภทกิจการ 3*&C% จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *) พ.ย. )% - *3 ธ.ค. )%

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/7 ม.6 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g /-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน ธันวาคม
ที
31

ตําแหน่ ง
.g

/ เจ้ าหน้ าทีจัดซื]อต่ างประเทศ

จํานวน 1
อายุ 25-45

32

.g

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 12,000+

.g_ _ จนท.บริหารจัดเรียงสินค้ า
จํานวน 1
อายุ 25-40

34

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง %*,222บ

/ เจ้ าหน้ าทีจัดซื]อ

จํานวน 1
อายุ 25-45

33

เงือนไข/สวัสดิการ

_

/ ช่ างซ่ อมบํารุง

จํานวน 2
อายุ 22-35

07/12/2

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง %*,222บ+

วุฒิ ม. +
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 9,)22-%2,222บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ป.ตรี สาขา บริหารการจัดการ สามารถใช้ โปรแกรม
Ms office ได้ ดี มีทกั ษะการสื อสาร-ประสานงาน
เจรจาต่ อรองได้ ดี
และสามารถสื อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ได้ เป็ นอย่ างดี
มีประสบการณ์ ทาํ งาน ปี
- เวลาทํางาน /6.//- _.//น. หยุด วัน/สั ปดาห์

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

ประเภทกิจการ 3*&C% จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *) พ.ย. )% - *3 ธ.ค. )%

เต็ม
หมดเขต

- จบ ป.ตรี สาขา การจัดการ หรือสาขาทีเกียวข้ อง
มีประสบการทํางาน ปี ใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ เป็ นอย่ างดี
- สามารถเจรจา ต่ อรองราคาสิ นค้ าได้ ดี
- เวลาทํางาน /6.//- _.//น. หยุด วัน/สั ปดาห์

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

ประเภทกิจการ 3*&C% จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *) พ.ย. )% - *3 ธ.ค. )%

เต็ม
หมดเขต

- จบ ป.ตรี สาขา ทีเกียวข้ อง มีประสบการณ์ ทาํ งาน ปี
- สามารถใช้ โปรแกรม spaceman Autocad Photoshop
iLLustrator 3ds max etc
- ออกแบบและจักทํา layout store , layout Graphic
และสามารถนําเสนอผู้บริหารได้

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

ประเภทกิจการ 3*&C% จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *) พ.ย. )% - *3 ธ.ค. )%

เต็ม
หมดเขต

- จบ ม. ขึน] ไป สามรถซ่ อมบํารุงอาคารสถานที
เครืองมือเครืองใช้ ต่างๆ
มีความรู้ด้านสายช่ างต่ างๆอย่ างน้ อย ประเภท

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

ประเภทกิจการ 3*&C% จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *) พ.ย. )% - *3 ธ.ค. )%

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/7 ม.6 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g /-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน ธันวาคม
ที

ตําแหน่ ง

เงือนไข/สวัสดิการ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- สามารถทํางานเป็ นกะได้

35

g . ./ เจ้ าหน้ าทีควบคุมสินค้ าคงคลัง
จํานวน 1
อายุ 22-35

36

.g

/ ทีปรึกษาการขาย

จํานวน 10
อายุ 23-35

37

.g

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง %3,222-*2,222บ

/ ทีปรึกษาการเงิน

จํานวน 10
อายุ 24-35

07/12/2

วุฒิ ม. +
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง %2,222-%%,222บ

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง %3,222บ.

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

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

ประเภทกิจการ 3*&C% จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *) พ.ย. )% - *3 ธ.ค. )%

เต็ม
หมดเขต

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา เกรดเฉลีย .. ขึน] ไป
บริษัท ลีดเดอร์ กรุ๊ป //_ จํากัด
__ ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
สามารถเข้ ารับฝึ กอบรมความรู้และทักษะการทํางานเกียวกั
บบริษัทได้
สามารถวางแผนการทํางานวางแผนงานขายและสรุปวิเครา
ะห์ ประเมินผลการทํางานได้
-ทํางาน จ-ส เวลา /6../- _.//น. หยุดวันอาทิตย์

ประเภทกิจการ ตัวแทนประกันภัย ( AIA )
โทร. 045-312005
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *M พ.ย. )% - *) ธ.ค. )%

เต็ม
หมดเขต

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา
บริษัท ลีดเดอร์ กรุ๊ป //_ จํากัด
สามารถปรับตัวเข้ ากับเพือนร่ วมงานได้
__ ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
และเข้ ารับการฝึ กอบรมพืน] ฐานของบริษัทและงานด้ านทีป
รึกษาทางการเงิน ฝึ กปฏิบัตแิ ละประเมิณผลงาน
ตามนโยบาบบริษัทได้
- ทํางาน จ-ส เวลา /6../- _.//น.

ประเภทกิจการ ตัวแทนประกันภัย ( AIA )
โทร. 045-312005
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *M พ.ย. )% - *) ธ.ค. )%

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/7 ม.6 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g /-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน ธันวาคม
ที
38

ตําแหน่ ง
.g

/ ทีปรึกษาการบริการ

จํานวน 10
อายุ 24-35

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง %3,222บ

../ พนักงานเสริฟ

39

จํานวน 1
อายุ 18-30

40

เงือนไข/สวัสดิการ

.g

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ หญิง
ค่าจ้าง &*2บ/ว

/ จนท.จัดซื]อ

จํานวน 1
อายุ 23-39

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 9,)22-%2,222บ.

/7/ พนักงานขาย

41

จํานวน 1
อายุ 23-39

07/12/2

วุฒิ ปวช.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 9,)22-%2,222บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

จบ ป.ตรี ทุกสาขา สามารถปรับตัวเข้ ากับเพือนร่ วมงานได้ บริษัท ลีดเดอร์ กรุ๊ป //_ จํากัด
และเข้ ารับการฝึ กอบรมพืน] ฐานของบริษัทและงานด้ านทีป __ ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
รึกษาทางงานบริการ ฝึ กปฏิบัตแิ ละประเมิณผลงาน
ตามนโยบาบบริษัทได้
- ทํางาน จ-ส เวลา /6../- _.//น.

ประเภทกิจการ ตัวแทนประกันภัย ( AIA )
โทร. 045-312005
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *M พ.ย. )% - *) ธ.ค. )%

- มีอาหารฟรี มือ] ,โบนัส
- ทํางาน วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา / .// - g.// น.
- หยุด วัน/สั ปดาห์

ร้ านสามชัยกาแฟ (สาขาดอนกลาง)
_/g- (ตลาดสดสั นติสุข) ม. 6 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่
อ.เมือง จ.อุบลฯ .g///

ประเภทกิจการ 33*29 จําหน่ายอาหาร เครื< องดื<ม
เต็ม
โทร. 089-1893997
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *M พ.ย. )% - *) ธ.ค. )%

- จบ ปวส. ขึน] ไป สาขา ทีเกียวข้ อง ใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ ดี
ขับรถยนต์ ได้
- มีหน้ าทีสั งซื]อสิ นค้ าและงานอืนตามทีได้ รับมอบหมาย
- เวลาทํางาน /6.//- _../น.

หจก.ลํา] ฟ้า โอ เอ แอนด์ สเตชันเนอรี
7 ถ.ผาแดง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี .g///

ประเภทกิจการ 3*&9% จําหน่ายอุปกรณ์สาํ นักงาน,เครื< อ
เต็ม
โทร. 045-246006
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *M พ.ย. )% - *) ธ.ค. )%

- ขับรถยนต์ ได้ มีค่าคอมมิชชัน
- มีหน้ าทีนําเสนอขายสิ นค้ าประเภทเครืองเขียน
- มีประสบการณ์ ด้านงานขายจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- เวลาทํางาน /6.//- _../

หจก.ลํา] ฟ้า โอ เอ แอนด์ สเตชันเนอรี
7 ถ.ผาแดง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี .g///

ประเภทกิจการ 3*&9% จําหน่ายอุปกรณ์สาํ นักงาน,เครื< อ
เต็ม
โทร. 045-246006
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *M พ.ย. )% - *) ธ.ค. )%

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/7 ม.6 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g /-
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เต็ม
หมดเขต

11

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน ธันวาคม
ที
42

ตําแหน่ ง
g 7/7/ ประสานงานศู นย์ บริการ
จํานวน 1
อายุ 20-39

43

วุฒิ ปวส.+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง 9,)22-%2,222บ

g . ./ พนง.สต๊ อก
จํานวน 2
อายุ 25-35

44

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ม..+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 9,)22-%2,222บ

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

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย
ค่าจ้าง &32บ/ว

/g/ พนง.เติมนํา] มัน

45

จํานวน 20
อายุ 18-50

07/12/2

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง &*2-&C2/ว

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ปวส. ขึน] ไป สาขาทีเกียวข้ อง อัธยาศัยดี
มนุษยสั มพันธ์ ดี
- ทําหน้ าทีประสานงานเกียวกับงานซ่ อม
และงานอืนทีได้ รับมอบหมาย
- เวลาทํางาน /6.//- _../ น.

หจก.ลํา] ฟ้า โอ เอ แอนด์ สเตชันเนอรี
7 ถ.ผาแดง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี .g///

ประเภทกิจการ 3*&9% จําหน่ายอุปกรณ์สาํ นักงาน,เครื< อ
เต็ม
โทร. 045-246006
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *M พ.ย. )% - *) ธ.ค. )%

- จบ ม.. ขึน] ไป ขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ได้
- สามารถจัดเรียงสิ นค้ า เช็คสิ นค้ า
ควบคุมและวางแผนการตรวจรับสิ นค้ า
เข้ า-ออกและจัดของให้ มปี ระสิ ทธิภาพ

หจก.ลํา] ฟ้า โอ เอ แอนด์ สเตชันเนอรี
7 ถ.ผาแดง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี .g///

ประเภทกิจการ 3*&9% จําหน่ายอุปกรณ์สาํ นักงาน,เครื< อ
เต็ม
โทร. 045-246006
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *M พ.ย. )% - *) ธ.ค. )%

- สามารถยกของหนักได้
หจก.วี.ไอ.พี.ทูลส์ เรนทัล
ลักษณะงานยกและลงของจากรถลูกค้ าได้
./7 ม._ ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000
มีความรู้เรืองเครืองยนต์ หรือเชือมไฟฟ้าได้ จะพิจารณาเป็ น
พิเศษ
- เวลา /6.//- _.//น. หยุดวันอาทิตย์

ประเภทกิจการ ให้เช่าแบบเหล็ก-นัง< ร้านและอุปกรณ์ก
เต็ม
โทร. 092-6731408
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *M พ.ย. )% - *) ธ.ค. )%

- ไม่ จํากัดวุฒิการศึกษา ขับรถจักรยานยนต์
- ขยัน อดทน ซือสั ตย์ ตรงต่ อเวลา
- ทํางานเป็ นกะได้ หยุด วัน/สั ปดาห์

ประเภทกิจการ ปัGมนํGามัน
โทร. 045-841617
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *M พ.ย. )% - *) ธ.ค. )%

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด อธิร่ ุงโรจน์ (ปั]ม ปตท.บ้ านหนองแก)
.g. ม.. ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/7 ม.6 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g /-
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เต็ม
หมดเขต

12

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน ธันวาคม
ที

ตําแหน่ ง
/ พนักงานขาย _-

46

จํานวน 5
อายุ 18-35

จํานวน 2
อายุ 18-35

วุฒิ ม..+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง &*2-C22บ/ว

g . g/ ผช.พนักงานจัดซื]อ
จํานวน 4
อายุ 23-40

49

วุฒิ ม..+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง &*2-C22บ/ว

.g/ พนักงานชงกาแฟอเมซอน

47

48

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปวช.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง &32-&)2บ/ว

.g.. / พนักงานบัญชี
จํานวน 3
อายุ 22-35

07/12/2

วุฒิ ปวช.+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง &C2-&32บ/ว

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ม.. ขึน] ไป ขับรถจักรยานยนต์ ได้
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- สามารถจัดเรียงสิ นค้ า บริการลูกค้ า มีอธั ยาศัยดี
- ทํางานเป็ นกะได้

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด อธิร่ ุงโรจน์ (ปั]ม ปตท.บ้ านหนองแก)
.g. ม.. ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ ปัGมนํGามัน
โทร. 045-841617
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *M พ.ย. )% - *) ธ.ค. )%

เต็ม
หมดเขต

- จบ ม.. ขึน] ไป ขับรถจักรยานยนต์ ได้ บุคลิกภาพดี
ยิม] แย้ มแจ่ มใส
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- ทํางานเป็ นกะได้

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด อธิร่ ุงโรจน์ (ปั]ม ปตท.บ้ านหนองแก)
.g. ม.. ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ ปัGมนํGามัน
โทร. 045-841617
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *M พ.ย. )% - *) ธ.ค. )%

เต็ม
หมดเขต

- ใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ ดี พิมพ์ใบสั งซื]อสิ นค้ า โทรเช็คราคา
ต่ อรองราคาได้ ดี มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- เวลาทํางาน /7.//- 7.//น. หยุดวันอาทิตย์

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด อุบลอนันต์ พานิช
g_./ ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี .g///

ประเภทกิจการ CM3*3 จําหน่ายปลีก-ส่งอุปกรณ์ก่อสร้า
เต็ม
โทร. 045-317465-7
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *M พ.ย. )% - *) ธ.ค. )%

- ใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ ดี ทําเอกสารเบิก-จ่ าย
ค่ าใช้ จ่ายต่ างๆประจําวัน ทําบัญชีเจ้ าหนี] ไปธนาคาร
โอนจ่ ายค่ าสิ นค้ าบางรายการ
มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- เวลาทํางาน /7.//- 7.//น. หยุดวันอาทิตย์

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด อุบลอนันต์ พานิช
g_./ ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี .g///

ประเภทกิจการ CM3*3 จําหน่ายปลีก-ส่งอุปกรณ์ก่อสร้า
เต็ม
โทร. 045-317465-7
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *M พ.ย. )% - *) ธ.ค. )%

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/7 ม.6 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g /-
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13

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน ธันวาคม
ที

ตําแหน่ ง
/7/ พนักงานขาย

50

จํานวน 6
อายุ 22-30

51

วุฒิ ปวช.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง &&3บ/ว

7...7/ พนง.ทัวไป
จํานวน 6
อายุ 21-35

วุฒิ ม..+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง &32บ/ว

/ แม่ บ้าน

52

จํานวน 2
อายุ 22-50

53

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ป. +
เพศ หญิง
ค่าจ้าง &&3บ/ว

g . ./ รับสินค้ าเข้ าสต๊ อก
จํานวน 2
อายุ 22-35

07/12/2

วุฒิ ปวช.+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง &C3-&32บ/ว

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ปวช.ขึน] ไปทุกสาขา
- ขายสิ นค้ า จัดเรียงสิ นค้ า บริการลูกค้ า
- เวลาทํางาน /7.//- 7.//น. หยุดวันอาทิตย์
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด อุบลอนันต์ พานิช
g_./ ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี .g///

ประเภทกิจการ CM3*3 จําหน่ายปลีก-ส่งอุปกรณ์ก่อสร้า
เต็ม
โทร. 045-317465-7
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *M พ.ย. )% - *) ธ.ค. )%

- จบ ม.. ขึน] ไป ขับรถจักรยานยนต์ ได้
- มีหน้ าทีจัดสิ นค้ าตามรายการทีลูกค้ าสั ง
ยกของให้ บริการลูกค้ า ส่ งสิ นค้ าต่ างอําเภอ
- มีประสบการณ์ ทาํ งานจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- เวลาทํางาน /7.//- 7.//น. หยุด วัน/สั ปดาห์

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด อุบลอนันต์ พานิช
g_./ ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี .g///

ประเภทกิจการ CM3*3 จําหน่ายปลีก-ส่งอุปกรณ์ก่อสร้า
เต็ม
โทร. 045-317465-7
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *M พ.ย. )% - *) ธ.ค. )%

- จบ ป. ขึน] ไป
ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด อุบลอนันต์ พานิช
- สามารถทําควาใสะอาดภานในบริษัท ล้ างห้ องนํา] ล้ างจาน g_./ ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี .g///
และงานอืนทีได้ รับมอบหมายได้

ประเภทกิจการ CM3*3 จําหน่ายปลีก-ส่งอุปกรณ์ก่อสร้า
เต็ม
โทร. 045-317465-7
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *M พ.ย. )% - *) ธ.ค. )%

- จบ ปวช. ขึน] ไป สาขาทีเกียวข้ อง
- ใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ ดี พิมพ์รับสิ นค้ าเข้ าสต๊ อกตามใบ po
/พิมพ์บาร์ โค้ ด/ทําราคาขาย
- เวลาทํางาน /7.//- 7.//น. หยุด วัน/สั ปดาห์

ประเภทกิจการ CM3*3 จําหน่ายปลีก-ส่งอุปกรณ์ก่อสร้า
เต็ม
โทร. 045-317465-7
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *M พ.ย. )% - *) ธ.ค. )%

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด อุบลอนันต์ พานิช
g_./ ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี .g///

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/7 ม.6 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g /-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน ธันวาคม
ที
54

ตําแหน่ ง
.g

พนักงานประชาสัมพันธ์

จํานวน 1
อายุ 20-35

55

g

เงือนไข/สวัสดิการ
วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง %2,222-%*,222บ

./ พนง.แคชเชียร์

จํานวน 3
อายุ 20-35

วุฒิ ม. +
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง %2,222-%*,222บ.

/7/ พนักงานขายหน่ วยรถ เนสท์ เล่ คอลเกต

56

จํานวน 10
อายุ 21-45

07/12/2

วุฒิ ม..+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง %2,222-*2,222บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ปวส.ขึน] ไป บุคลิกภาพดี รักงานบริการ
ใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ ดี
- มีหน้ าที ออกใบกํากับภาษี รับฝากสั มภาระกระเป๋ าลูกค้ า
ประกาศเสี ยงตามสาย
ประสานงานให้ บริการแก่ ลูกค้ าทีมาติดต่ อ
- ทํางานเป็ นกะได้

บมจ.สยามแม็คโคร สาขาอุบลราชธานี
... ม. ถ.เลียงเมือง ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ C)922 ค้าส่งสิ นค้าอุปโภค บริ โภค
เต็ม
โทร. 2C3-93:C32-3& ต่อ %2C,%23
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *9 พ.ย. )% - &2 ธ.ค. )%

- จบ ม. ขึน] ไป รักงานบริการ
- สามารถบริการลูกค้ ารับชําระเงิน ตรวจนับ
และนําส่ งให้ ถูกต้ องในแต่ ละวัน สามารถเริมงานได้ ทนั ที
- ทํางานเป็ นกะได้

บมจ.สยามแม็คโคร สาขาอุบลราชธานี
... ม. ถ.เลียงเมือง ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ C)922 ค้าส่งสิ นค้าอุปโภค บริ โภค
เต็ม
โทร. 2C3-93:C32-3& ต่อ %2C,%23
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *9 พ.ย. )% - &2 ธ.ค. )%

- เพศชายผ่ านการเกณฑ์ ทหารแล้ ว
บริษัท โชติรส เอ็น ดี พี จํากัด
มีใบขับขีรถยนต์ /จักรยานยนต์
. g ม. ถ.เลียงเมือง ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ
.g 7/ ( เยือ] งทางเข้ าวัดหนองป่ าพง )
สามารถนําเสนอขายสิ นค้ าให้ แก่ ร้านค้ าในเขตพืน] ทีทีและย
อดขายตามทีบริษัทกําหนด
- มีบุคคลคํา] ประกันและเงินซื]อประกัน

ประเภทกิจการ 3*&99 ค้าปลีก/ตัวแทนจําหน่ายสิ นค้า
เต็ม
โทร. 2C3-*)M3*C ต่อ %2%-%2*
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *9 พ.ย. )% - &2 ธ.ค. )%

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/7 ม.6 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g /-

-6

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

15

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน ธันวาคม
ที

ตําแหน่ ง
/7/ พนักงานขายจดออเดอร์ (จักรยานยนต์ )

57

จํานวน 8
อายุ 21-45

58

g

วุฒิ ม..+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง %2,222-*2,222บ

7/ พนักงานธุรการฝ่ ายขาย(เป๊ ปซี)

จํานวน 1
อายุ 20-38

59

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปวส.+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง %2,222-%*,222บ

_ g. ช่ างซ่ อม/ติดตั]งเครืองถ่ ายเอกสาร
จํานวน 2
อายุ 22-35

07/12/2

วุฒิ ปวส.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง &*2-&)2บ/ว

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

-จบ. ม.. ขึน] ไป เพศชายผ่ านการเกณฑ์ ทหารแล้ ว
มีใบขับขีรถยนต์ /จักรยานยนต์
- สามารถนําเสนอขายสิ นค้ าจดออเดอร์ ให้ แก่ ร้านค้ า
ประมาณ ร้ าน/วัน
ในเขตพืน] ทีทีและยอดขายตามทีบริษัทกําหนด(อุบลฯ
ศรีสะเกษ สุ รินทร์ )
- มีบุคคลคํา] ประกันและเงินซื]อประกัน

บริษัท โชติรส เอ็น ดี พี จํากัด
. g ม. ถ.เลียงเมือง ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ
.g 7/ ( เยือ] งทางเข้ าวัดหนองป่ าพง )

ประเภทกิจการ 3*&99 ค้าปลีก/ตัวแทนจําหน่ายสิ นค้า
เต็ม
โทร. 2C3-*)M3*C ต่อ %2%-%2*
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *9 พ.ย. )% - &2 ธ.ค. )%

- จบ ปวส. ขึน] ไป สาขาทีเกียวข้ อง ขับรถยนต์
รถจักรยานยนต์ ได้ ใช้ โปรแกรมออฟฟิ ศ
และโปรแกรมเอ็กซ์ เพรสได้ ดี
- มีหน้ าทีประสานงานฝ่ ายขาย เปิ ดออเดอร์
ดูแลเอกสารงานเซลล์
พิมพ์ออเดอร์ ตดิ ต่ อลูกค้ าทางโทรศัพท์
ควบคุมการเดินทางของเซลล์ ในแต่ ละรอบการขาย

บริษัท โชติรส เอ็น ดี พี จํากัด
. g ม. ถ.เลียงเมือง ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ
.g 7/ ( เยือ] งทางเข้ าวัดหนองป่ าพง )

ประเภทกิจการ 3*&99 ค้าปลีก/ตัวแทนจําหน่ายสิ นค้า
เต็ม
โทร. 2C3-*)M3*C ต่อ %2%-%2*
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *9 พ.ย. )% - &2 ธ.ค. )%

- จบ ปวส. ขึน] ไป สาขา อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า ขับรถยนต์
รถจักรยานยนต์ ได้
- สามารถซ่ อมเครืองถ่ ายเอกสาร ปริ]นเตอร์
บริการออกซ่ อมตามใบส่ งซ่ อมทีบริษัทกําหนดให้ ได้
- เวลาทํางาน /6../- _../ น. หยุดวันอาทิตย์

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

ประเภทกิจการ 3*&9% ขายวัสดุ,ครุ ภณั ฑ, เครื< องใช้ส
เต็ม
โทร. 045-317697-8
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *9 พ.ย. )% - &% ธ.ค. )%

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/7 ม.6 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g /-

-6

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

16

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน ธันวาคม
ที
60

ตําแหน่ ง
. g./ ช่ างคอมพิวเตอร์
จํานวน 1
อายุ 22-35

61

เงือนไข/สวัสดิการ
วุฒิ ปวส.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง &*2-&)2บ/ว

.g.. / บัญชี-ธุรการ
จํานวน 1
อายุ 23-35

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง &*2-&32บ/ว

7./ รปภ.

62

จํานวน 2
อายุ 30-50

วุฒิ ม..+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง &*2บ/ว

/ แม่ บ้าน

63

จํานวน 3
อายุ 30-50

07/12/2

วุฒิ ม..+
ค่าจ้าง &*2/ว

เพศ หญิง

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ปวส. ขึน] ไป สาขา อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หจก.อุบลจิมเซอร์ วสิ
สามารถติดตั]ง ซ่ อม ลงโปรแกรม
g ซ.แจ้ งสนิท / ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง
ตามสถานทีบริษัทกําหนดให้ ได้ ขับรถยนต์
จ.อุบลราชธานี .g///
รถจักรยานยนต์ ได้
- เวลาทํางาน /6../- _../ น. หยุดวันอาทิตย์

ประเภทกิจการ 3*&9% ขายวัสดุ,ครุ ภณั ฑ, เครื< องใช้ส
เต็ม
โทร. 045-317697-8
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *9 พ.ย. )% - &% ธ.ค. )%

- จบ ปวส. ขึน] ไป สาขา บัญชีหรือทีเกียวข้ อง
ใช้ โปรแกรมออฟฟิ ศได้ ดี ขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ได้
- สามารถออกบิล ใบกํากับภาษี บัญชีซื]อ-ขาย
ภาษีสรรพากร เอกสารบัญชี โปรแกรมบัญชี
- เวลาทํางาน /6../- _../ น. หยุดวันอาทิตย์

ประเภทกิจการ 3*&9% ขายวัสดุ,ครุ ภณั ฑ, เครื< องใช้ส
เต็ม
โทร. 045-317697-8
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต *9 พ.ย. )% - &% ธ.ค. )%

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

- จบ. ม.. ขึน] ไป
บจก.อุบล ดีมาร์ ท ( // )
- สามารถตรวจสอบพนักงานเข้ า-ออก
g ถ.แก้ วเสนา ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ
,เก็บรถเข็นให้ เป็ นระเบียบและดูแลความเรียบร้ อยบริเวณส จ.อุบลราชธานี .g 7/
◌ํ านักงาน
- เวลาทํางาน /6../ - _../ น. ทํางานเป็ นกะได้

ประเภทกิจการ 3*%92 ค้าปลีก/ค้าส่ง
โทร. 2-C3*)-9::: ต่อ %2
วันทีแจ้ ง-หมดเขต &2 พ.ย. )% - &% ธ.ค. )%

เต็ม
หมดเขต

- จบ ม.. ขึน] ไป
- สามารถดูแลความสะอาด ปัดกวาด
ภายในบริษัทให้ เป็ นระเบียบเรียบร้ อย

ประเภทกิจการ 3*%92 ค้าปลีก/ค้าส่ง
โทร. 2-C3*)-9::: ต่อ %2
วันทีแจ้ ง-หมดเขต &2 พ.ย. )% - &% ธ.ค. )%

เต็ม
หมดเขต

บจก.อุบล ดีมาร์ ท ( // )
g ถ.แก้ วเสนา ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี .g 7/

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/7 ม.6 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g /-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน ธันวาคม
ที
64

ตําแหน่ ง
g

/ พนักงาน IT

จํานวน 2
อายุ 20-35

65

วุฒิ ปวช.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 9,)22-%3,222บ.

_ . ./ ช่ างบริการ ปะจําสาขา
จํานวน 7
อายุ 20-35

66

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปวช.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 9,)22-%3,222บ

g g / ธุรการฝ่ ายขาย
จํานวน 2
อายุ 20-35

07/12/2

วุฒิ ปวช.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 9,)22-%3,222บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ปวช. ขึน] ไป สาขาทีเกียวข้ อง ขับรถยนต์
รถจักรยานยนต์
- ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ในบริษัท ลงโปรแกรม
ออกแบบสื อประชาสั มพันธ์
- ทํางาน จ-ส เวลา /6.//- _.//น.

บริษัท กิจเจริญไทยอุบล จํากัด
, _, 7 ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ จําหน่ายรถจักรยานยนต์
โทร. 045-241711,095-7436529
วันทีแจ้ ง-หมดเขต &2 พ.ย. )% - &% ธ.ค. )%

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวช. ขึน] ไป สาขา ช่ างยนต์
สามารถซ่ อมบํารุงรักษารถจักรยายนต์ ยห้ี อ ยามาฮ่ า ได้
- เวลาทํางาน /6.//- _.//น. ทํางาน จ-ส
- สาขา อ.ตระการฯ อ.กุดข้ าวปุ้น อ.นาจหลวย อ.
เหล่ าเสื]อโก้ ก อ.บุณฑริก อ.ม่ วงสามสิ บ อ.ตาลสุ ม อ.นาเยีย
อ.เขมราฐ และศรีเมืองใหม่

บริษัท กิจเจริญไทยอุบล จํากัด
, _, 7 ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ จําหน่ายรถจักรยานยนต์
โทร. 045-241711,095-7436529
วันทีแจ้ ง-หมดเขต &2 พ.ย. )% - &% ธ.ค. )%

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวช. ขึน] ไป สาขาทีเกียวข้ อง
บริษัท กิจเจริญไทยอุบล จํากัด
ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พนื] ฐานได้ ดี
, _, 7 ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- สามารถประสานงานขาย บันทึกข้ อมูลงานขาย
34000
ตรวจสอบบัญชีรายวัน
บันทึกวันลา/ขาดของพนักงานและบันทึกข้ อมูลรายรับ-ราย
จ่ ายลงระบบคอมพิวเตอร์
.- ทํางาน จ-ส เวลา /6.//- _.//น.

ประเภทกิจการ จําหน่ายรถจักรยานยนต์
โทร. 045-241711,095-7436529
วันทีแจ้ ง-หมดเขต &2 พ.ย. )% - &% ธ.ค. )%

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/7 ม.6 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g /-
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18

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน ธันวาคม
ที
67

ตําแหน่ ง
.g.. / บัญช-การเงิน
จํานวน 2
อายุ 20-35

วุฒิ ปวช.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 9,)22-%*,222บ

/7/ พนักงานขาย ประจําสาขา

68

จํานวน 12
อายุ 20-35

วุฒิ ม..+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 9,)22-%3,222บ

/7/ พนักงานขายหน่ วยรถ

69

จํานวน 12
อายุ 22-35

70

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ม..+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 9,600+

6 . / พนักงานขับรถ
จํานวน 12
อายุ 20-35

07/12/2

วุฒิ ม..+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 9,600+

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ปวช. ขึน] ไป สาขาทีเกียวข้ อง
บริษัท กิจเจริญไทยอุบล จํากัด
ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พนื] ฐานได้ ดี
, _, 7 ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- สามารถดูแลเอกสารการเงิน/บัญชีของบริษัท
34000
บันทึกข้ อมูลทางการเงินตามระบบบัญชี ทํารายรับ-รายจ่ าย
ธุรกรรมทางการเงิน งบดุล
และรายงานผลตามระยะเวลาทีกําหนด
.- ทํางาน จ-ส เวลา /6.//- _.//น.

ประเภทกิจการ จําหน่ายรถจักรยานยนต์
โทร. 045-241711,095-7436529
วันทีแจ้ ง-หมดเขต &2 พ.ย. )% - &% ธ.ค. )%

เต็ม
หมดเขต

จบ ม.. ขึน] ไป
- สามารถแนะนําสิ นค้ า ประสานงานขาย
อํานวยความสะดวกแก่ ลูกค้ าทีมารับบริการ เช็คสต๊ อกรถ
ทําบัญชีรายรับรายจ่ ายประจําวัน รับชําระค่ างวดรถ

บริษัท กิจเจริญไทยอุบล จํากัด
, _, 7 ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ จําหน่ายรถจักรยานยนต์
โทร. 045-241711,095-7436529
วันทีแจ้ ง-หมดเขต &2 พ.ย. )% - &% ธ.ค. )%

เต็ม
หมดเขต

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

บริษัท หทัยวานิช กรุ๊ป
. ม.7 ซ.สุ ขสํ าราญ ถ.มิตรภาพ ต.หนองกินเพล
อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี .g 7/

ประเภทกิจการ 3%922 ตัวแทนจําหน่ายสิ นค้า P&G
เต็ม
โทร. 045-267331,084-5993599
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต &2 พ.ย. )% - &% ธ.ค. )%

- มีใบขับขีรถยนต์
- โบนัส ประกันสั งคม ทริปท่ องเทียว6
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

บริษัท หทัยวานิช จํากัด
. ม.7 ซ.สุ ขสํ าราญ ถ.มิตรภาพ ต.หนองกินเพล
อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี .g 7/

ประเภทกิจการ 3%922 ตัวแทนจําหน่ายสิ นค้า P&G
เต็ม
โทร. 045-267331
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต &2 พ.ย. )% - &% ธ.ค. )%

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/7 ม.6 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g /-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน ธันวาคม
ที
71

ตําแหน่ ง
g 7/ / พนักงานฝ่ ายบุคคล
จํานวน 1
อายุ 20-35

72

วุฒิ ม..+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 9,)22บ

6 . / พนักงานขับรถ ล้ อ / ล้ อ
จํานวน 2
อายุ 25-45

73

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง 350+

เพศ ชาย

7. ../ คนงานทัวไป
จํานวน 10
อายุ 18-45

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง 320+

เพศ ช/ญ

/ คนสวน

74

จํานวน 2
อายุ 18-60

07/12/2

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 9,222-%*,222บ/วั

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ม.. ขึน] ไป ขับรถยนต์ ได้
บริษัท หทัยวานิช จํากัด
. ม.7 ซ.สุ ขสํ าราญ ถ.มิตรภาพ ต.หนองกินเพล
สามารถสรรหาพนักงานได้ ตามวัตถุประสงค์ ของบริษัทแล อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี .g 7/
ะสามารถเข้ าฝึ กอบรมพืน] ฐานด้ านบุคคล

ประเภทกิจการ 3%922 ตัวแทนจําหน่ายสิ นค้า P&G
เต็ม
โทร. 045-267331
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต &2 พ.ย. )% - &% ธ.ค. )%

- มีใบขับขีประเภท ท ,มีเบีย] เลีย] ง ทีพัก นํา] ไฟ ฟรี
- สามารถทํางานตามทีได้ รับมอบหมายได้
เดินทางต่ างจังหวัด ต่ างอําเภอได้
- เวลาทํางาน /6.//- _.//น. จ-ส

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด อุบล อาร์ ต ไลน์
หมู่ที ตําบลบุ่งหวาย อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ รับเหมาตีเส้นจราจรและป้ ายจราจร
เต็ม
โทร. 081-9555547,092-3876782
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต &2 พ.ย. )% - &% ธ.ค. )%

- มีเบีย] เลีย] ง ทีพัก นํา] ไฟ ฟรี (ฟรีอาหารกลางวัน)
- สามารถทํางานตามทีได้ รับมอบหมายได้
เดินทางต่ างจังหวัด ต่ างอําเภอได้
- เวลาทํางาน /6.//- _.//น. จ-ส

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด อุบล อาร์ ต ไลน์
หมู่ที ตําบลบุ่งหวาย อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ รับเหมาตีเส้นจราจรและป้ ายจราจร
เต็ม
โทร. 061-2368288,092-3876782
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต &2 พ.ย. )% - &% ธ.ค. )%

- ยินดีรับคู่สามีภรรยา
- ทีพัก ค่ าไฟฟ้า ฟรี
- มีหน้ าทีดูแลสวนผลไม้ กรีดยาง พืน] ผลทางการเกษตร
**** ประจําสวนเกษตรบ้ านหนองกินเพล จ.อุบลฯ
,สวนเกษตรบ้ านสะพานยาวทองผาภูมิ จ.กาญฯ
,สวนเกษตรสามพราน จ.นครปฐม

นายสมาน บุญล้ น
77/_ บ้ านสาริน _ ต.คํานํา] แซ่ บ อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ สวนยางพารา , สวนผลไม้
โทร. 081-2664569
วันทีแจ้ ง-หมดเขต C ธ.ค. )% - &% ธ.ค. )%

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/7 ม.6 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g /-
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เต็ม
หมดเขต

20

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน ธันวาคม
ที

ตําแหน่ ง

เงือนไข/สวัสดิการ

g7./ เจ้ าหน้ าที PPC วางแผนการผลิต (ด่ วน)

75

จํานวน 1
อายุ 25-35

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง %3,222-*2,222บ

/7/ พนักงานขายประจําหน้ าร้ าน

76

จํานวน 2
อายุ 25-40

วุฒิ ม..+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง %2,222-%*,222บ.

.. / หัวหน้ าแผนกเซรามิค

77

จํานวน 2
อายุ 21-35

วุฒิ ม..+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 15,000+

. ./ ผู้จดั การฝ่ ายคลังสินค้ า

78

จํานวน 1
อายุ 30-35

07/12/2

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง *3,222บ.

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ป.ตรี สาขา วิศวกรอุตสาหกรรม
- สามารถวางแผนผลิตตัวอย่ างแลoeder production
,ควบคุมดําเนินงานตามระบบลูกค้ า
,ติดตามสถานะการผลิต ,สรุปรายงาน wip ให้ กบั ลูกค้ า
และรายงานปัญหาการส่ งมอบไม่ ได้ ตามแผน

บริษัท เวอร์ เท็กซ์ แอพพาแรล จํากัด
/ ม. ต.โนนผึง] อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี .g 7/

ประเภทกิจการ %C%%3 ผลิตเสืG อผ้าสําเร็ จรู ปส่งออก
เต็ม
โทร. 2C3-*):))% ต่อ 329 , 2:*-C32&&)%
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต C ธ.ค. )% - &% ธ.ค. )%

- จบ ปวช. ขึน] ไป ขับรถจักรยานยนต์ ได้ พูดจาอ่ อนหวาน
สามารถพูดจาโน้ มน้ าวลูกค้ าได้
- ทํางาน จ-ส เวลา /6.//- _.//น.

หจก.ทวีชัยอุบล (ห้ างทองทวีชัย)
6 ตําบลวารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ จําหน่ายทองรู ปพรรณ
โทร. 045-321064,084-1357200
วันทีแจ้ ง-หมดเขต C ธ.ค. )% - &% ธ.ค. )%

- จบ ม.. ขึน] ไป เพศชายพ้นภาระทางทหารแล้ ว
- มีหน้ าทีตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
พนักงานในฝ่ ายให้ ปฏิบัตติ ามเป้าหมายของบริษัทฯ ได้
- มีประสบการณ์ ด้านงานขาย /การตลาด
ดูแลงานขายระดับหัวหน้ าฝ่ ายไม่ น้อยกว่ า . ปี
- ขับรถยนต์ /มีใบขับขี สามารถใช้ คอมพิวเตอร์

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
_7/. ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ 3*&C% จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. 2C3-*:%999 ต่อ &%9,&*2
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

- จบ ป.ตรี สาขาทีเกียวข้ อง สถานภาพโสด
บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
มีประสบการณ์ ทาํ งานคลังสิ นค้ าไม่ น้อยกว่ า . ปี
_7/. ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- สามารถควบคุมและวางแผนการตรวจรับสิ นค้ าเข้ า-ออก 34000
และวางแผนการจัดการงานคลังสิ นค้ าและจัดส่ งให้ มปี ระสิ

ประเภทกิจการ 3*&C% จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. 2C3-*:%999 ต่อ &%9,&*2
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/7 ม.6 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g /-
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เต็ม
หมดเขต

หน้ า

21

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน ธันวาคม
ที

ตําแหน่ ง

เงือนไข/สวัสดิการ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

ทธิภาพ
- ทํางานเป็ นกะได้

/ พนักงานขาย PC แนะนําสินค้ า(ด่ วน)

79

จํานวน 10
อายุ 21-35

80

วุฒิ ม..-ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 9,)22บ

.g. / พนักงานบัญชี
จํานวน 2
อายุ 23-35

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง %*,222-%3,222บ

.. / ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

81

จํานวน 2
อายุ 21-35

07/12/2

วุฒิ ปวส.+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง 9,)22บ

- 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 /_../- ../น. , /.//- 7.//น.

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
_7/. ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ 3*&C% จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. 2C3-*:%999 ต่อ &%9,&*2
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

- จบ ปวส. ขึน] ไป สาขา บัญชีหรือสาขาทีเกียวข้ อง
บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
มีประสบการณ์ ทาํ งานด้ านบัญชี . ปี ขึน] ไป
_7/. ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000
สามารถทําบัญชีเจ้ าหนีแ] ละออกเอกสารใบเพิมหนีแ] ละลดห
นี] เปิ ดหน้ าบัญชีการค้ าในระบบ
ดูแลงบการเงินเพือยืนสรรพกร จัดทําข้ อมูลภาษีต่างๆ
- เวลาทํางาน /6../- _../ น.

ประเภทกิจการ 3*&C% จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. 2C3-*:%999 ต่อ &%9,&*2
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

- จบ ปวส. ขึน] ไป มีประสบการณ์ ทาํ งานไม่ น้อยกว่ า ปี
ขับรถยนต์ ได้ สถานภาพโสด
- ลักษณะงาน ดูแลผู้สูงอายุ 7/ ปี
สามารถช่ วยเหลือตัวเองได้ ดูแลด้ านอาหาร ยา เสื]อผ้ า
และทําคสามสะอาดภายในบ้ าน

ประเภทกิจการ 3*&C% จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. 2C3-*:%999 ต่อ &%9,&*2
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
_7/. ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/7 ม.6 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g /-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน ธันวาคม
ที

ตําแหน่ ง

เงือนไข/สวัสดิการ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- ทํางาน จ-ส เวลา /6.//- _.//น.

/7/ พนักงานขายโครงการ

82

จํานวน 2
อายุ 21-35

83

.g

/ หน.แผนกจัดซื]อ

จํานวน 1
อายุ 30-35

84

วุฒิ ปวช.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง %*,222-%3,222บ

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง *M,222-&2,222บ

.g_ . จนท.กราฟฟิ กดีไซน์
จํานวน 1
อายุ 23-35

07/12/2

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง %3,222-%:,222บ

- จบ ปวช. ขึน] ไป มีรถยนต์ ส่วนตัว
บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
มีประสบการณ์ ทาํ งานไม่ น้อยกว่ า ปี
_7/. ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000
สามารถเสนอขายสิ นค้ าในกลุ่มทีดูแลอยู่ให้ กบั ลูกค้ าโครงกา
รก่ อสร้ าง ตามหน้ างานและบริการลูกค้ าหลังการขายได้

ประเภทกิจการ 3*&C% จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. 2C3-*:%999 ต่อ &%9,&*2
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

- จบ ปวส. ขึน] ไป ขับรถยนต์ ได้ มีประสบการณ์ ทาํ งาน -. บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
ปี
_7/. 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 /6../- _../ น. หยุดวันอาทิตย์

ประเภทกิจการ 3*&C% จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. 2C3-*:%999 ต่อ &%9,&*2
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

- จบ ป.ตรี ขึน] ไป สาขา นิเทศศาสตร์
ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาอืนทีเกียวข้ อง ขับรถยนต์ ได้
มีประสบการณ์ ทาํ งานกราฟฟิ ค - ปี
สามารถออกแบบใบปลิว สื อสิ งพิมพ์ ออกแบบป้าย
ตัดต่ อวิดโี อ

ประเภทกิจการ 3*&C% จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. 2C3-*:%999 ต่อ &%9,&*2
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
_7/. ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/7 ม.6 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g /-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน ธันวาคม
ที
85

ตําแหน่ ง
.g

/ พนักงานจัดซื]อฮาร์ ดแวร์

จํานวน 2
อายุ 25-35

86

เงือนไข/สวัสดิการ
วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง *2,222-*3,222บ.

g . ./ พนักงานตรวจสอบสต๊ อกสินค้ า
จํานวน 1
อายุ 25-35

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง %*,222บ

. / ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน

87

จํานวน 1
อายุ 30-40

07/12/2

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง *3,222บ.

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ปวส. ขึน] ไป ขับรถยนต์ ได้ ใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ ดี
บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
มีประสบการณ์ ทาํ งานจัดซื]อ - ปี
_7/. ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- มีหน้ าทีประสานงาน Supplier
34000
เพือตรวจสอบราคาและสั งซื]อสิ นค้ าเพือนํามาจําหน่ ายในร้ า
น ตรวจสอบและเคลมสิ นค้ า
และงานอืนๆทีได้ รับมอบหมาย

ประเภทกิจการ 3*&C% จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. 2C3-*:%999 ต่อ &%9,&*2
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

- จบ ปวส. ขึน] ไป สาขา บัญชีหรือสาขาทีเกียวข้ อง
มีประสบการณ์ ด้านบัญชี ตรวจสอบ อย่ างน้ อย ปี
- สามารถดําเนินการตรวจสอบสต๊ อกสิ นค้ า ตรวจภายใน
ด้ านเอกสาร บัญชี การเงิน งานขายได้

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
_7/. ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ 3*&C% จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. 2C3-*:%999 ต่อ &%9,&*2
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

- จบ ป.ตรี ขึน] ไป ขับรถยนต์ ได้ มีประสบการณ์ ทาํ งาน .ปี ผ่ านการอบรมจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน (CIA)
- สามารถจัดทําแผนตรวจสอบภายใน
ประสานหน่ วยงานทีจะทําการตรวจสอบ
ให้ คาํ ปรึกษาแก้ ไขปัญหางานตรวจอบภายในและทีมงาน
รวมทั]งประเมินและลดความเสี ยง ความเสี ยหายได้

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
_7/. ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ 3*&C% จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. 2C3-*:%999 ต่อ &%9,&*2
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/7 ม.6 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g /-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน ธันวาคม
ที

ตําแหน่ ง
.../ ผู้จดั การแผนกการตลาด

88

จํานวน 1
อายุ 30-45

จํานวน 1
อายุ 23-35

g

วุฒิ ป.ตรี+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง %3,222บ

./ พนง.แคชเชียร์

จํานวน 2
อายุ 21-30

91

วุฒิ ป.ตรี+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง C2,222บ

g 7./ เจ้ าหน้ าที PR

89

90

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 9,600+

.g. / พนักงานบัญชี
จํานวน 1
อายุ 20-35

07/12/2

วุฒิ ปวช-ป.ตรี
เพศ หญิง
ค่าจ้าง %2,222-%3,222บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

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

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
_7/. ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ 3*&C% จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. 2C3-*:%999 ต่อ &%9,&*2
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

- จบ ป.ตรี ขับรถยนต์ ได้ มีประสบการณ์ ทาํ งาน ปี
- สามารถวางแผนกิจกรรมต่ างๆ ตลอดทั]งปี
ประสานกับหน่ วยงานต่ างๆเพือทําสื อโฆษณา
จัดกิจกรรมสานสั มพันธ์ กบั ลูกค้ า
- เวลาทํางาน /6../- _../ น. หยุด วัน/สั ปดาห์

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
_7/. ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ 3*&C% จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. 2C3-*:%999 ต่อ &%9,&*2
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

- จบ ปวส. ขึน] ไป มีประสบการณ์ ทาํ งาน ปี
- สามารถบริการรับชําระเงินกับลูกค้ าได้ อย่ างถูกต้ อง
- เวลาทํางาน /6../- _../น. หยุด วัน/สั ปดาห์

บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
_7/. ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ 3*&C% จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. 2C3-*:%999 ต่อ &%9,&*2
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

- จบ ปวช. ขึน] ไป สามารถใช้ ทาํ ภาษีซื]อ-ขาย
เบิกค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ และโปรแกรม express ได้
- ทํางาน จ-ส เวลา /6../- 6.// น.

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

ประเภทกิจการ ผลิตเครื< องประดับ
โทร. 045-242957,086-4697153
วันทีแจ้ ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/7 ม.6 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g /-
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เต็ม
หมดเขต

หน้ า

25

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน ธันวาคม
ที
92

ตําแหน่ ง
_ . ช่ างยนต์
จํานวน 2
อายุ 25-35

93

g

วุฒิ ปวช.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 9,)22-%2,222บ

./ พนักงานฝ่ ายแจ้ งหนีแ] ละเรียกเก็บ

จํานวน 1
อายุ 20-40

94

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 9,)22บ

7. 7/ พนักงานตัดแต่ งชิ]นเนือ] (Butcher) สาขา
จํานวน 2
อายุ 23-30

07/12/2

วุฒิ ม. +
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 9,)22บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ปวช. ขึน] ไปสาขาทีเกียวข้ อง ขับรถยนต์ ได้
บริษัท อุบลง่ วนอัง มอเตอร์ กรุ๊ป จํากัด
ใช้ คอมพิวเตอร์ ได้
g ม. ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- สามารถซ่ อมรถยนต์ เครืองยนต์ มีประสบการณ์ ทาํ งาน 34000
ปี มีความรู้ด้านไฟฟ้าจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- ทํางาน จ-ส เวลา /6..//- _.//น.

ประเภทกิจการ จําหน่ยรถยนต์และบริ การซ่อมบํารุ ง
เต็ม
โทร. 045-475217-9,082-7578346
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

- จบ ป.ตรี สาขา บัญชีและการเงิน เกรดเฉลีย ._ ขึน] ไป
พูด อ่ าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
- สามารถตรวจสอบเอกสารใบแจ้ งหนี] สรุปยอดขาย
จัดเก็บรายชือลูกค้ า วางบิล ติดตามลูกหนี]
- ทํางาน จ-ส เวลา /7.//- _.//น.

ประเภทกิจการ :3%92 บริ การการชัณสูตรสิ< งส่งตรวจต่
เต็ม
โทร. 045-317298,087-8784588
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

บริษัท อุบลพยาธิ แลบ จํากัด
._ ม. 6 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

- จบ ม. - ปวส. สามารถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ได้
บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด
มีประสบการณ์ ทาํ งานมา -. ปี
/ -g ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000
สามารถตัดแต่ งชิ]นเนือ] ตามทีลูกค้ าสั งได้ และปฏิบัตงิ านตาม
กฎระเบียบของร้ านได้
- ทํางาน จ-ส เวลา /6../- _../น.

ประเภทกิจการ 2%C)9 ปศุสตั ว์ครบวงจร
โทร. 045-285382-4,086-2651695
วันทีแจ้ ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ก.พ. )*

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/7 ม.6 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g /-
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เต็ม
หมดเขต

หน้ า

26

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน ธันวาคม
ที
95

ตําแหน่ ง
.g.. / พนักงานบัญชี
จํานวน 2
อายุ 20-35

วุฒิ ปวช.+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง 9,)22บ/ด

./ แม่ ครัว

96

จํานวน 1
อายุ 25-45

97

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง 322/ว

เพศ หญิง

g 7 / พนักงานการตลาด
จํานวน 4
อายุ 20-50

07/12/2

วุฒิ ม..+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง 9,)22บ/ด

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- สามารถทําบัญชี รายรับ-จ่ ายได้ บัญชีพนื] ฐาน ภาษีขาย
ภงด. มีประสบการณ์ ไม่ น้อยกว่ า ปี
- ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ ดี
- มีประกันสั งคม โอที
- เวลาทํางาน /6.//- _.//น. หยุดวันอาทิตย์

หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
7// ม._ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี .g///

ประเภทกิจการ C)3&2 จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

- ไม่ จํากัดวุฒิการศึกษา
มีประสบการณ์ ด้านการประกอบอาหารทุกประเภท
และเตรียมวัตถุดบิ เพือนํามาประกอบอาหารแต่ ละวัน
- ทํางาน จ-ส เวลา /6.//- _.//น..

หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
7// ม._ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี .g///

ประเภทกิจการ C)3&2 จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

- วุฒิ ม.. ขึน] ไป ป.ตรี จบสาขา การตลาด
หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
- สามารถนําเสนอขายผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ การเกษตร
7// ม._ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี .g///
แนะนําโปรโมชันให้ กบั ลูกค้ า
ออกบูทจัดกิจกรรมในพืน] ทีต่ างอําเภอในจังหวัดอุบลและใก
ล้ เคียงได้
- มีแบบฟอร์ ม ประกันสั งคม
- ทํางาน จ-ส เวลา /6.//- _.// น.

ประเภทกิจการ C)3&2 จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/7 ม.6 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g /-
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หน้ า

27

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน ธันวาคม
ที
98

ตําแหน่ ง
g . 7/ พนักงานคลังสินค้ า
จํานวน 2
อายุ 20-35

จํานวน 1
อายุ 25-45

วุฒิ ม..+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง %2,222-%%,222บ

g . 7/ พนักงานโกดังและจัดส่ งสินค้ า
จํานวน 2
อายุ 20-40

101

วุฒิ ม..+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 9,)22บ

. ./ พีเลีย] งเด็ก ประจํา

99

100

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย
ค่าจ้าง &*2-&32/วัน

_ . / ผู้ช่วยช่ าง
จํานวน 2
อายุ 20-25

07/12/2

วุฒิ ม..+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง &*2-&32/ว

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ม.. ขึน] ไป มีประสบการณ์ ทาํ งานอย่ างน้ อย ปี
- สามารถตรวจรับสิ นค้ าเข้ า-ออก
จัดเรียงสิ นค้ าและตรวจนับสิ นค้ าคงคลังได้
- เวลาทํางาน /6.//- _.//น. หยุดวันอาทิตย์

หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
7// ม._ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี .g///

ประเภทกิจการ C)3&2 จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

- สามารถดูแลเด็กอายุ g- ขวบ จํานวน . คนได้ (เวลา
หจก.อุบลวิบูลย์
/_.g - _../น. เด็กๆไปเรียน)
6_-6_/ ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- ทําความสะอาดซักผ้ า รีดผ้ า อ่ านนิทานให้ เด็กฟัง
34000
- เคยเป็ นพีเลีย] งเด็กมาก่ อนจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- ทํางานเวลา /_.//- /.//น. ทีพัก อาหารฟรี หยุดเดือนละ
วัน

ประเภทกิจการ 32&2* จําหน่ายยางรถยนต์
โทร. 045-316610
วันทีแจ้ ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

เต็ม
หมดเขต

- มีหน้ าทีขึน] -ลง
จัดเก็บยางรถยนต์ เข้ าโกดังและจัดส่ งให้ ลูกค้ า
- สามารถขับรถยนต์ ได้ มีใบขับขีรถยนต์

หจก.อุบลวิบูลย์
6_-6_/ ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ 32&2* จําหน่ายยางรถยนต์
โทร. 045-316610
วันทีแจ้ ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

เต็ม
หมดเขต

- จบ ม.. ขึน] ไป ขับรถยนต์ ได้ มใี บขับขี
- มีความอดทน มีความพร้ อมทีจะเรียนงานช่ างยาง
ซ่ อมรถยนต์
มีประสบการณ์ เคยทํางานทีอู่รถมาก่ อนจะพิจารณาเศษ
- ทํางาน จ-ส เวลา /6.//- _.g น.

หจก.อุบลวิบูลย์
6_-6_/ ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ 32&2* จําหน่ายยางรถยนต์
โทร. 045-316610
วันทีแจ้ ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/7 ม.6 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g /-
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หน้ า

28

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน ธันวาคม
ที

ตําแหน่ ง
/ แม่ บ้าน

102

จํานวน 1
อายุ 25-40

103

105

ประเภทกิจการ 32&2* จําหน่ายยางรถยนต์
โทร. 045-316610
วันทีแจ้ ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

วุฒิ ปวช+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง %*,222-%3,222บ

- จบ ปวช ขึน] ไป สามารถใช้ โปรแกรม Soliwork หรือ
Cad/cam หรือ Autocad หรือ Nx ได้
- มีประสบการณ์ ทาํ งาน ปี
- เวลาทํางาน /6.//- _.//น.

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 083-5637674
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

วุฒิ ปวช.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง C22/วัน

- จบ ปวช. ขึน] ไป สาขาทีเกียวข้ อง
- สามารถติดตั]ง ตรวจซ่ อม ทั]งแอร์ สํานักงาน แอร์ บ้านได้
- มีประสบการณ์ ทาํ งาน ปี
- เวลาทํางาน /6.//- _.//น. จ-ส

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 083-5637674
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

- สามารถกลึงเบ้ าลูกปื น กลึงเกลียว ตามแบบทีกําหนดได้
- มีประสบการณ์ ทาํ งาน ปี
- ทํางาน จ-ส เวลา /6.//- _.//น.

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 083-5637674
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ หญิง
ค่าจ้าง &*2-&32/ว

_ .g./ ช่ างแอร์
จํานวน 2
อายุ 22-40

_ . / ช่ างกลึง ประสบการณ์
จํานวน 2
อายุ 20-40

07/12/2

ชือสถานประกอบการ

- ไม่ จํากัดวุฒิการศึกษา ขับรถจักรยานยนต์ ได้
หจก.อุบลวิบูลย์
- สามารถทําความสะอาดห้ องนํา] ห้ องรับรองลูกค้ า ออฟฟิ ศ 6_-6_/ ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ซื]ออาหาร มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
34000
- เวลาทํางาน /_../- _../น.

. 6 / ช่ างเขียนแบบ(ประสบการณ์ )
จํานวน 2
อายุ 22-35

104

เงือนไข/สวัสดิการ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง 322/ว

เพศ ชาย

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/7 ม.6 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g /-
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เต็ม
หมดเขต

29

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน ธันวาคม
ที
106

ตําแหน่ ง
6

/ ช่ างมิลลิง ประสบการณ์

จํานวน 2
อายุ 22-40

107

_

เพศ ชาย

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง 322/ว

เพศ ชาย

./ ช่ างเชือมประสบการณ์

จํานวน 2
อายุ 22-40

109

วุฒิ ม..+
ค่าจ้าง 322/ว

_ . / ช่ างกลึง/มิลลิง ประสบการณ์
จํานวน 2
อายุ 22-40

108

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง C22/ว

เพศ ชาย

_ ._ / ช่ างไฟฟ้าประสบการณ์
จํานวน 2
อายุ 22-40

07/12/2

วุฒิ ปวช.+
ค่าจ้าง C22/ว

เพศ ชาย

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ม.. ขึน] ไป สามารถใช้ เครืองมิลลิง
ทํางานตามแบบทีกําหนดได้
- มีประสบการณ์ ทาํ งาน ปี
- ทํางาน จ-ส เวลา /6.//- _.//น.

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 083-5637674
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

- ไม่ จํากัดวุฒิการศึกษา
- สามารถทํางานกลึง มิลลิง ทํางานตามแบบทีกําหนดได้
- มีประสบการณ์ ทาํ งาน ปี
- ทํางาน จ-ส เวลา /6.//- _.//น.

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 083-5637674
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

- ไม่ จํากัดวุฒิการศึกษา
ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด อาร์ เอส ที
- สามารถใช้ ต้ ูเชือมไฟฟ้า คาร์ บอน อาร์ กอน เชือมเหล็กบาง เอเชียแปซิฟิค(รวมสิ นไทยการเกษตร)
เหล็กหนา
7// ม._ ตําบลแจระแม อําเภอเมือง
- มีประสบการณ์ ทาํ งาน ปี
จังหวัดอุบลราชธานี
- ทํางาน จ-ส เวลา /6.//- _.//น.

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 083-5637674
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

- จบ ปวช. ขึน] ไปสาขาทีเกียวข้ อง
- สามารถอ่ านและเขียนแบบวงจรไฟฟ้าได้
มีประสบการณ์ ด้าน wiring ตู้คอลโทรล
- ประสบการณ์ ทาํ งาน ปี
- ทํางาน จ-ส เวลา /6.//- _.//น.

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 083-5637674
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

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

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/7 ม.6 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g /-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน ธันวาคม
ที
110

ตําแหน่ ง

เงือนไข/สวัสดิการ

_ g 7/ ช่ างสี
จํานวน 2
อายุ 22-40

07/12/2

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง C22/ว

เพศ ชาย

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- ไม่ จํากัดวุฒิการศึกษา
- สามารถผสมสี พ่นสี ทั]งสี นํา] มันและสี พ่นรถไถ
รถแทรกเตอร์ ได้
- มีประสบการณืทาํ งาน ปี
- ทํางาน จ-ส เวลา /6.//- _.//น.

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 083-5637674
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต M ธ.ค. )% - ) ม.ค. )*

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

/7 ม.6 ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร./-g /-
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