สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
1

ตําแหน่ ง
. /. ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี สาขาอุบลฯ(ด่ วน)
จํานวน 1
อายุ 35-50

2

เพศ ช/ญ
, บ. ขึ(นไป

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 30,000+

. /// ผจก.ฝ่ ายการตลาด (ด่ วน)
จํานวน 1
อายุ 35-50

4

วุฒิ ป.ตรี
ค่าจ้าง

./ / ผู้จดั การฝ่ ายขายปลีก สาขา อุบลฯ
จํานวน 1
อายุ 35-50

3

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ป.ตรี+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 40,000+

/H. . จนท.จัดซืAอ
จํานวน 3
อายุ 25-40

29/08/2

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 15,000+

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ สาขาบัญชี หรือบริหารธุรกิจ
บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
- ต้ องมีประสบการณ์ /- ปี เกียวกับการบริหารบัญชีเท่ านัAน ;<// ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
ประเภทกิจการ
ต่อ ,
เต็ม
โทร. หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ก.ค. " - ส.ค. "

- จบสาขา บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอืนทีเกียวข้ อง บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
- ควบคุม ดูแล
;<// ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
กําหนดแนวทางการปฏิบัตงิ านของพนักงานขาย
34000
วางแผนการขาย ตามเป้าหมายของบริษัทได้

จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
ประเภทกิจการ
ต่อ ,
เต็ม
โทร. หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ก.ค. " - ส.ค. "

- จบสาขา การตลาด
บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
- มีประสบการณ์ ด้านงานบริหารงานการตลาด /- ปี ขึนA ไป ;<// ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- อัตราค่ าจ้ างสามารถตกลงกันได้ ตามประสบการณ์
34000
- สามารถเดินทางต่ งจังหวัดได้

จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
ประเภทกิจการ
ต่อ ,
เต็ม
โทร. หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ก.ค. " - ส.ค. "

- จบ สาขา บริหารธุรกิจ การตลาดหรือสาขาทีเกียวข้ อง
- สามารถติดต่ อประสานงานกับ supplier ได้
- มีประสบการณ์ งานจัดซืAอ .- ปี ขึนA ไป

จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
ประเภทกิจการ
ต่อ ,
เต็ม
โทร. หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ก.ค. " - ส.ค. "

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

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

. < ม.U ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. -H -

-U

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

1

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
5

ตําแหน่ ง
H.<

จนท.บุคคล-ธุรการ สาขา อุบลฯ

จํานวน 1
อายุ 23-35

6

H.<

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 12,000+

U/ . พนักงานขับรถ ล้ อ
จํานวน 1
อายุ 24-50

8

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 12,000+

เจ้ าหน้ าทีสรรหาว่ าจ้ าง สาขา อุบลฯ

จํานวน 1
อายุ 23-35

7

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง
/ว

เพศ ชาย

H./.< จนท.จัดส่ งสินค้ า
จํานวน 3
อายุ 21-40

29/08/2

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง
/ว

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ การบัญชี/ทรัพยากรบุคคล
- ดูแล ตรวจสอบ บันทึกการทํางานของพนักงาน
- มีใบขับขีรถยนต์
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

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

จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
ประเภทกิจการ
ต่อ ,
เต็ม
โทร. หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ก.ค. " - ส.ค. "

- จบ สาขา ทรัพยากรส่ วนบุคคลหรือสาขาทีเกียวข้ อง
- มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
- มีใบขับขีรถยนต์
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

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

จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
ประเภทกิจการ
ต่อ ,
เต็ม
โทร. หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ก.ค. " - ส.ค. "

- มีใบขับขีประเภท อย่ างน้ อย . ปี
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- มีหน้ าทีขับรถขนส่ งสิ นค้ า

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

จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
ประเภทกิจการ
ต่อ ,
เต็ม
โทร. หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ก.ค. " - ส.ค. "

- สุ ขภาพแข็งแรง สามารถยก แบก หาม ของหนักได้

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

จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
ประเภทกิจการ
ต่อ ,
เต็ม
โทร. หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ก.ค. " - ส.ค. "

เพศ ชาย

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

. < ม.U ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. -H -

-U

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

2

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
9

ตําแหน่ ง
./.H. ผู้จดั การสาขา (ด่ วน)
จํานวน 3
อายุ 35-50

จํานวน 2
อายุ 26-60

12

จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
ประเภทกิจการ
ต่อ ,
เต็ม
โทร. หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ก.ค. " - ส.ค. "

- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- ทํางานเป็ นกะได้

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

ประเภทกิจการ โรงพยาบาลเอกชน
โทร. - " - " ต่อ
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ก.ค. " - ส.ค. "

เต็ม
หมดเขต

เพศ ช/ญ

- จบหลักสู ตรผู้ช่วยเหลือคนไข้
- ทํางานเป็ นกะได้
- หยุด . วัน/สั ปดาห์

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

ประเภทกิจการ โรงพยาบาลเอกชน
โทร. - " - " ต่อ
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ก.ค. " - ส.ค. "

เต็ม
หมดเขต

เพศ ช/ญ

- จบหลักสู ตรผู้ช่วยเหลือคนไข้
- ทํางานเป็ นกะได้
- หยุด . วัน/สั ปดาห์

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

ประเภทกิจการ โรงพยาบาลเอกชน
โทร. - " - " ต่อ
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ก.ค. " - ส.ค. "

เต็ม
หมดเขต

เพศ หญิง

- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- ทํางานเป็ นกะได้
- หยุด . วัน/สั ปดาห์

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

ประเภทกิจการ โรงพยาบาลเอกชน
โทร. - " - " ต่อ
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ก.ค. " - ส.ค. "

เต็ม
หมดเขต

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 35,000+

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 18,000+

วุฒิ ม./+
ค่าจ้าง 9150+

/ /. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ไตเทียม
จํานวน 1
อายุ 20-40

13

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

/ /. ผู้ช่วยเหลือคนไข้
จํานวน 2
อายุ 20-40

วุฒิ ม./+
ค่าจ้าง 9150+

. .H แม่ บ้าน
จํานวน 2
อายุ 40-50

29/08/2

วุฒิ ม./+
ค่าจ้าง 9150+

ชือสถานประกอบการ

- จบ สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด/สาขาทีเกียวข้ อง
- บริหาร วางแผน พัฒนาการบริการ เพิมยอดขาย
- มีประสบการณ์ ด้านงานขายปลีกวัสดุก่อสร้ าง
- ประจําสาขา อุบลฯ มุกดาหาร และศรีสะเกษ

/ . พยาบาลวิชาชีพ

10

11

เงือนไข/สวัสดิการ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

. < ม.U ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. -H -

-U

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

3

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
14

ตําแหน่ ง
/. . เจ้ าหน้ าทีคอมพิวเตอร์
จํานวน 2
อายุ 26-40

15

วุฒิ ม./+
ค่าจ้าง

เพศ ชาย
/ว

. </ รปภ. พาร์ ทไทม์
จํานวน 1
อายุ 20-45

17

วุฒิ ป.ตรี สาขา
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
, บ.

. < รปภ. ประจํา
จํานวน 1
อายุ 25-45

16

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ม./+
ค่าจ้าง

เพศ ชาย

จํานวน 1
อายุ 20-35

29/08/2

วุฒิ ม. +
ค่าจ้าง

ชือสถานประกอบการ

-มีประสบการณ์ ทาํ งานกับระบบฐานข้ อมูลสามารถใช้ โปรแ บริษัท โรงพยาบาลเอกชนร่ มเกล้ าอุบล จํากัด
กรม Ms office ได้ ดี
.. -..; ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
-มีความรู้เกียวกับคอมพิวเตอร์ และ ซอฟต์ แวร์
- เขียนโปรแกรมได้ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

ประเภทกิจการ โรงพยาบาลเอกชน
โทร. - " - " ต่อ
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ก.ค. " - ส.ค. "

เต็ม
หมดเขต

- พ้นภาระทหารแล้ ว
- ทํางานเป็ นกะได้
-มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

บริษัท รักษาความปลอดภัย วิคตอรี การ์ ด จํากัด
U /H/. หมู่บ้านเคหะอุบล ถ.เลียงเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ รักษาความปลอดภัย
โทร. 045-316320
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ส.ค. "

เต็ม
หมดเขต

- ยินดีรับนักศึกษาทีต้ องการหารายได้ พเิ ศษ
- ทํางานเป็ นกะได้

บริษัท รักษาความปลอดภัย วิคตอรี การ์ ด จํากัด
U /H/. หมู่บ้านเคหะอุบล ถ.เลียงเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ รักษาความปลอดภัย
โทร. 045-316320
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ส.ค. "

เต็ม
หมดเขต

- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- เวลาทํางาน U. -.;. น.
หยุด . วัน/สั ปดาห์

บริษัท รักษาความปลอดภัย วิคตอรี การ์ ด จํากัด
U /H/. หมู่บ้านเคหะอุบล ถ.เลียงเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ รักษาความปลอดภัย
โทร. 045-316320
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ส.ค. "

เต็ม
หมดเขต

/ว

/H// บัญชี-ธุรการ
เพศ หญิง
, บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

. < ม.U ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. -H -

-U
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หน้ า

4

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
18

ตําแหน่ ง
; /. ช่ างซ่ อมบํารุง
จํานวน 2
อายุ 21-35

จํานวน 20
อายุ 20-35

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง
/ว

เพศ ช/ญ

H.< เจ้ าหน้ าทีธุรการการตลาด สาขาอุบลฯ
จํานวน 3
อายุ 22-35

21

วุฒิ ปวส.ช่ างยนต์ เพศ ชาย
ค่าจ้าง
, บ

< ทีปรึกษาการขาย

19

20

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปวส. +
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
, บ+

H..H ผจก.ฝ่ ายตรวจสอบ สาขาอุบลฯ
จํานวน 1
อายุ 30-50

29/08/2

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 10,000+

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- สามารถเดินทางต่ างจังหวัดได้
- มีใบขับขีรถยนต์
- เวลาทํางาน U./ -.;./ น. หยุดวันเสาร์ -อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์

บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี แมชชีนเนอร์ รี จํากัด สาขา อุบลฯ
U /; หมู่ที . ตําบลไร่ น้อย อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ จําหน่ายอะไหล่เครืB องจักรกลหนัก
เต็ม
โทร. 045-210529, 089-8144867
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ส.ค. "

- ประจําสาขา อุบลฯ , วาริน , อํานาจเจริญฯ , มุกดาหาร
บริษัท สยามนิสสั นอุบลราชธานี จํากัด
- ขับรถยนต์ ได้ มใี บขับขี
< ม..U ถนนชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
- มีคอมมิชชัน+Incentive
จ.อุบลราชธานี /H
- ทํายอดขายตามเป้าหมายทีบริษัทกําหนด
- ติดต่ อประสานงานกับไฟแนนซ์ เรืองการทําสั ญญาเช่ าซืAอ
- มีชุดพนักงาน,ประกันสั งคม

ขายรถยนต์
ประเภทกิจการ
โทร. - " -E ต่อE , "- " "
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ส.ค. "

เต็ม
หมดเขต

- จบสาขาการตลาดหรือสาขาทีเกียวข้ อง
- วางแผนทางการตลาด เพิมยอดขาย เจรจาต่ อรองได้

บริษัท สยามนิสสั นอุบลราชธานี จํากัด
< ม..U ถนนชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี /H

ขายรถยนต์
ประเภทกิจการ
โทร. - " -E ต่อE , "- " "
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ส.ค. "

เต็ม
หมดเขต

บริษัท สยามนิสสั นอุบลราชธานี จํากัด
มีหน้ าทีตรวจสอบความถูกต้ องในการทํางานทัAงภายในและ < ม..U ถนนชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
ภายนอก
จ.อุบลราชธานี /H

ขายรถยนต์
ประเภทกิจการ
โทร. - " -E ต่อE , "- " "
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ส.ค. "

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

. < ม.U ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. -H -

-U
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หน้ า

5

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
22

ตําแหน่ ง
/H./ เลขานุการทีมงานบริหาร
จํานวน 1
อายุ 22-35

23

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 18,000+

H.< . พนักงานธุรการทัวไป
จํานวน 1
อายุ 18-30

25

วุฒิ ปวส+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 10,000+

. // ผู้จดั การฝ่ ายขาย สาขา มุกดาหาร
จํานวน 1
อายุ 35-45

24

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปวช+
ค่าจ้าง

เพศ ช/ญ
/ว

. </ พนักงานต้ อนรับส่ วนหน้ า
จํานวน 2
อายุ 25-35

29/08/2

วุฒิ ม. +
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 9,150+

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- สื อสารภาษาอังกฤษได้ มีใบขับขีรถยนต์
- ทํางานได้ ตามทีได้ รับมอบหมาย

บริษัท สยามนิสสั นอุบลราชธานี จํากัด
< ม..U ถนนชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี /H

ขายรถยนต์
ประเภทกิจการ
โทร. - " -E ต่อE , "- " "
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ส.ค. "

เต็ม
หมดเขต

- มีประสบการณ์ ทาํ งานด้ านทีเกียวข้ อง ปี
ขึนA ไปจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- ทํางานตามแผน และเป้าหมายทีบริษัทกําหนดไว้ ได้

บริษัท สยามนิสสั นอุบลราชธานี จํากัด
< ม..U ถนนชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี /H

ขายรถยนต์
ประเภทกิจการ
โทร. - " -E ต่อE , "- " "
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ส.ค. "

เต็ม
หมดเขต

- ปวช. สาขาบริหารทัวไป ,งานบัญชีเอกสารทัวไป
ใช้ คอมพิวเตอร์ MS office,อัธยาศัยดี ,
ขับรถยนต์ ได้ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ ,
รักงานบริการ,มีประกันสั งคม
เวลาทํางาน U. -. . น.

บริษัท เอกชัย เดชอุดม จํากัด
U ม. H ถ.ลิมA วงษ์ ทอง ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี /H.

ประเภทกิจการ " บริ ษทั เงินทุน,เงินกูใ้ นระบบ
เต็ม
โทร. 045-362597,094-4685955
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ส.ค. "

- บุคลิกภาพดี, มีมนุษย์ สัมพันธ์ ด,◌ี
รักงานบริการ ,พูดจาดีสุภาพ, กล้ าแสดงออก
- ขับรถยนต์ ได้ มใี บขับขี

บริษัท โตโยต้ า ดีลกั ซ์ จํากัด
UU ม. ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี /H.<

จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า
ประเภทกิจการ
โทร. 045-208888
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ส.ค. "

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

. < ม.U ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. -H -

-U
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หน้ า

เต็ม
หมดเขต

6

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที

ตําแหน่ ง
< พนักงานขาย

26

จํานวน 10
อายุ 25-35

27

วุฒิ ปวช. - ป.ตรี เพศ ชาย
ค่าจ้าง
, - , บ

<.H / พนักงานคาร์ สปา
จํานวน 3
อายุ 20-35

29

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

/H/<< ผู้บริหารงานบริการ(SA)
จํานวน 2
อายุ 22-30

28

เงือนไข/สวัสดิการ

/H.

พนง.ลูกค้ าสัมพันธ์

จํานวน 2
อายุ 23-30

29/08/2

วุฒิ ม. +
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 9,150+

วุฒิ ปวช+
ค่าจ้าง 9150+

เพศ หญิง

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

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

บริษัท โตโยต้ า ดีลกั ซ์ จํากัด
UU ม. ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี /H.<

จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า
ประเภทกิจการ
โทร. 045-208888
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ส.ค. "

เต็ม
หมดเขต

◌ู -ปวช.-ป.ตรีสาขาช่ างยนต์ หรือสาขาทีเกียวข้ อง
- มีความตัAงใจ ขยัน อดทน รักงานบริการ
-ขับขีรถยนต์ ได้ และมีใบอนุญาตขับขีรถยนต์

บริษัท โตโยต้ า ดีลกั ซ์ จํากัด
UU ม. ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี /H.<

จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า
ประเภทกิจการ
โทร. 045-208888
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ส.ค. "

เต็ม
หมดเขต

- บุคลิกภาพดี ยิมA แย้ มแจ่ มใส มีมนุษยสั มพันธ์ ดี
มีความตัAงใจ ขยัน อดทน รักงานบริการ
- ขับรถยนต์ ได้ มีใบขับขี

บริษัท โตโยต้ า ดีลกั ซ์ จํากัด
UU ม. ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี /H.<

จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า
ประเภทกิจการ
โทร. 045-208888
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ส.ค. "

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวช-ป.ตรี ทุกสาขา
- ใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ ดี
- มีใบขับขีรถยนต์

บริษัท โตโยต้ า ดีลกั ซ์ จํากัด
UU ม. ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี /H.<

จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า
ประเภทกิจการ
โทร. 045-208888
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ส.ค. "

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

. < ม.U ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. -H -
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7

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
30

ตําแหน่ ง
; ./ ช่ างสี
จํานวน 2
อายุ 20-50

31

33

เพศ ชาย

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
บ/ว

U .. ช่ างมิลลิง
จํานวน 2
อายุ 20-50

35

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง
/ว

;./;< ช่ างอิเล็คทรอนิคส์
จํานวน 2
อายุ 20-50

34

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
บ/ว

; . < ช่ างเชือม
จํานวน 2
อายุ 20-50

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง
/ว

เพศ ชาย

;./;< ช่ างไฟฟ้า
จํานวน 2
อายุ 20-50

29/08/2

ชือสถานประกอบการ

เวลาทํางาน U. -.;. น.

หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
.< / ม.; ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /H

ประเภทกิจการ " จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ส.ค. "

-มีประสบการณ์ ทาํ งาน
- เวลาทํางาน U. -.;. น.

หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
.< / ม.; ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /H

ประเภทกิจการ " จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ส.ค. "

-มีประสบการณ์ ทาํ งาน
- เวลาทํางาน U. -.;. น.

หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
.< / ม.; ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /H

ประเภทกิจการ " จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ส.ค. "

- มีประกันสั งคม แบบฟอร์ ม โอที
- เวลาทํางาน U. - .;. น

หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
.< / ม.; ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /H

ประเภทกิจการ " จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ส.ค. "

-มีประสบการณ์ ทาํ งาน
- เวลาทํางาน U. -.;. น.

หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
.< / ม.; ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /H

ประเภทกิจการ " จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ส.ค. "

- เวลาทํางาน U. -.;. น.

หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
.< / ม.; ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /H

ประเภทกิจการ " จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ส.ค. "

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
บ/ว

; // ช่ างซ่ อมบํารุง
จํานวน 2
อายุ 20-50

32

เงือนไข/สวัสดิการ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
บ/ว

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

. < ม.U ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. -H -

-U
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Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

8

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
36

ตําแหน่ ง
; . < ช่ างเชือม(ประสบการณ์ )
จํานวน 2
อายุ 20-50

37

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง
/ว

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง
/ว

วุฒิ ปวช.บัญชี
เพศ หญิง
ค่าจ้าง
, บ

พนักงานขายหน้ าร้ าน

40

จํานวน 6
อายุ 18-30

29/08/2

-มีประสบการณ์ ทาํ งาน ปี ขึนA ไป
- เวลาทํางาน U. -.;. น.

หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
.< / ม.; ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /H

ประเภทกิจการ " จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ส.ค. "

-มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
.< / ม.; ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /H

ประเภทกิจการ " จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ส.ค. "

- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
.< / ม.; ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /H

ประเภทกิจการ " จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ส.ค. "

- มีประกันสั งคม
- มีเบียA ขยัน
- เวลาทํางาน <./ - . น.

หจก.อะไหล่ พนั ธุ์ทพิ ย์ อุบล
. /U สุ นีย์ฯ (ห้ อง DR305-308) ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /H

ประเภทกิจการ จําหน่ายคอมพิวเตอร์/Notebook
เต็ม
โทร. 089-4250679
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ส.ค. "

- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- เวลาทํางาน <./ - . น.

หจก.อะไหล่ พนั ธุ์ทพิ ย์ อุบล
. /U สุ นีย์ฯ (ห้ อง DR305-308) ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /H

ประเภทกิจการ จําหน่ายคอมพิวเตอร์/Notebook
เต็ม
โทร. 089-4250679
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ส.ค. "

เพศ ชาย

/H// พนักงานบัญชี
จํานวน 2
อายุ 28-35

ชือสถานประกอบการ

เพศ ชาย

;./;< ช่ างไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
จํานวน 2
อายุ 25-50

39

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
บ/ว

U .. ช่ างกลึง
จํานวน 2
อายุ 20-50

38

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปวช.-ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
, บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

. < ม.U ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. -H -

-U

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

9

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที

ตําแหน่ ง
< ขายส่ ง/ประมูลงาน

41

จํานวน 2
อายุ 18-35

42

H.<

44

45

29/08/2

ประเภทกิจการ จําหน่ายคอมพิวเตอร์/Notebook
เต็ม
โทร. 089-4250679
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ส.ค. "

- มีประสบการจะพิจารณาเป็ นพิเศษ

หจก.อะไหล่ พนั ธุ์ทพิ ย์ อุบล
. /U สุ นีย์ฯ (ห้ อง DR305-308) ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /H

ประเภทกิจการ จําหน่ายคอมพิวเตอร์/Notebook
เต็ม
โทร. 089-4250679
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ส.ค. "

- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

หจก.อะไหล่ พนั ธุ์ทพิ ย์ อุบล
. /U สุ นีย์ฯ (ห้ อง DR305-308) ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /H

ประเภทกิจการ จําหน่ายคอมพิวเตอร์/Notebook
เต็ม
โทร. 089-4250679
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ส.ค. "

- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

หจก.อะไหล่ พนั ธุ์ทพิ ย์ อุบล
. /U สุ นีย์ฯ (ห้ อง DR305-308) ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /H

ประเภทกิจการ จําหน่ายคอมพิวเตอร์/Notebook
เต็ม
โทร. 089-4250679
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ส.ค. "

- เวลาทํางาน U. -.;. น.
- มีหน้ าทีเสี ยบเนือA หมู

บริษัท ครัวคุณย่ า อินเตอร์ ฟู๊ด จํากัด
UH/H ม.U ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี
34190

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหน่ายหมูปิ(ง ( ปตท.บ้านก่
เต็ม
โทร. 085-5538676
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 10,000+

</ ./ พนักงานทัวไป
จํานวน 2
อายุ 30-50

หจก.อะไหล่ พนั ธุ์ทพิ ย์ อุบล
. /U สุ นีย์ฯ (ห้ อง DR305-308) ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /H

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 10,000+

213220 web admin
จํานวน 2
อายุ 22-35

มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 10,000+

347135 Graphic design
จํานวน 2
อายุ 18-35

ชือสถานประกอบการ

วุฒิ ปวช.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 10,000+

จนท.บุคคล

จํานวน 1
อายุ 18-35

43

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ หญิง
ค่าจ้าง
บ/ชม.

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

. < ม.U ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. -H -

-U

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

10

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
46

ตําแหน่ ง
/..

ผู้ช่วยโฟรแมน

จํานวน 2
อายุ 30-50

47

/..

วุฒิ ปวส.+
ค่าจ้าง
/ว

เพศ หญิง

< พนักงานขาย

49

จํานวน 1
อายุ 20-35

วุฒิ ปวส.+
ค่าจ้าง
/ว

29/08/2

- จบสาขา ก่ อสร้ าง
- สามารถควบคุมงานก่ อสร้ างได้ ทุกขัAนตอน
และมีประสบการณ์

บริษัท ภัคภิรมย์ พร็อพเพอร์ ตีA จํากัด
ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /H

ประเภทกิจการ บ้านจัดสรร
โทร. 045-241297,088,1118112
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

เต็ม
หมดเขต

- มีประสบการณ์ ด้านควบคุมงานก่ อสร้ าง ปี ขึนA ไป

บริษัท ภัคภิรมย์ พร็อพเพอร์ ตีA จํากัด
ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /H

ประเภทกิจการ บ้านจัดสรร
โทร. 045-953152,088-1118112
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

เต็ม
หมดเขต

- สามารถตรวจสอบคุณภาพบ้ านได้ ตามมาตรฐาน
ดูแลงานเอกสาร มีความรับผิดชอบสู ง

บริษัท ภัคภิรมย์ พร็อพเพอร์ ตีA จํากัด
ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /H

ประเภทกิจการ บ้านจัดสรร
โทร. 045-953152,088-1118112
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

เต็ม
หมดเขต

- นําเสนอขายบ้ านโครงการ ดูแลเอกสาร ดูแลลูกค้ าได้

บริษัท ภัคภิรมย์ พร็อพเพอร์ ตีA จํากัด
ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /H

ประเภทกิจการ บ้านจัดสรร
โทร. 045-953152,088-1118112
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

เต็ม
หมดเขต

บริษัท ภัคภิรมย์ พร็อพเพอร์ ตีA จํากัด
ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /H

ประเภทกิจการ บ้านจัดสรร
โทร. 045-953152,088-1118112
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

เต็ม
หมดเขต

เพศ หญิง

</ < พนักงานทัวไป
จํานวน 3
อายุ 20-40

ชือสถานประกอบการ

วุฒิ ปวช.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 15,000

H.H. ธุรการก่ อสร้ าง
จํานวน 1
อายุ 20-35

50

วุฒิ ปวช.+
เพศ ช
ค่าจ้าง 10,000+

โฟร์ แมน

จํานวน 2
อายุ 30-50

48

เงือนไข/สวัสดิการ

- สามารถทํางานหนักได้ สุ ขภาพแข็งแรง

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง
/ว

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

เพศ ชาย

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

. < ม.U ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. -H -

-U

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

11

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
51

ตําแหน่ ง
/H.

เจ้ าหน้ าทีการตลาด

จํานวน 10
อายุ 24-35

52

/H.

/H.

/H.

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 18,000+

เจ้ าหน้ าทีบริหารลูกค้ า

จํานวน 10
อายุ 24-35

55

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 18,000+

เจ้ าหน้ าทีบริหารการเงิน

จํานวน 10
อายุ 24-35

54

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 18,000+

เจ้ าหน้ าทีบริหารธุรกิจ

จํานวน 10
อายุ 24-35

53

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 18,000+

H../ พนักงานตรวจสอบ
จํานวน 3
อายุ 24-40

วุฒิ ม. +
ค่าจ้าง

เพศ ชาย

จํานวน 10
อายุ 18-50

29/08/2

ชือสถานประกอบการ

- มีเงินรางวัล โบนัส
- เวลา U./ -.;. น. ทํางาน จ-ส

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

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

เต็ม
หมดเขต

- มีเงินรางวัล โบนัส
- เวลา U./ -.;. น. ทํางาน จ-ส

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

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

เต็ม
หมดเขต

- มีเงินรางวัล โบนัส
- เวลา U./ -.;. น. ทํางาน จ-ส

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

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

เต็ม
หมดเขต

- มีเงินรางวัล โบนัส
- เวลา U./ -.;. น. ทํางาน จ-ส

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

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

เต็ม
หมดเขต

- มีเบียA เลียA ง
- เวลาทํางาน U. -.<. น.

บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) สาขา เดชอุดม
/H ม..< ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ จําหน่ายเครืB องใช้ไฟฟ้ าในครัวเรื อน
เต็ม
โทร. 045-210461 , 098-6063534
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

- มีบ้านพักฟรี เบียA เลียA ง คอมมิชชัน
- เวลาทํางาน U. -.<. น.

บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) สาขา เดชอุดม
/H ม..< ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ จําหน่ายเครืB องใช้ไฟฟ้ าในครัวเรื อน
เต็ม
โทร. 045-210461 , 098-6063534
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

, บ

< ตัวแทนขาย

56

วุฒิ ป. +
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
, บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

. < ม.U ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. -H -

-U

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

12

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
57

ตําแหน่ ง
/H// พนักงานบัญชี
จํานวน 2
อายุ 25-35

58

เงือนไข/สวัสดิการ
วุฒิ ม./ - ปวช.
เพศ หญิง
ค่าจ้าง
บ/ว

H.< . เสมียน
จํานวน 3
อายุ 25-35

วุฒิ ม./ - ปวช. เพศ หญิง
ค่าจ้าง
บ/ว

< พนักงานขายเครดิต

59

จํานวน 2
อายุ 25-35

วุฒิ ปวส.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
, - , บ

< พนักงานขายหน่ วยรถ

60

จํานวน 5
อายุ 25-35

วุฒิ ม. +
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
, - , บ

< ผู้ช่วยพนักงานขายหน่ วยรถ

61

จํานวน 5
อายุ 25-35

29/08/2

วุฒิ ม./+
ค่าจ้าง

เพศ ช/ญ
, - , บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบสาขาบัญชี หรือมีประสบการณ์ ด้านบัญชี
- ทํางาน U. -.;. น.

หจก.ดีดี เมททอลชีท (อุบล)
.U;/. ถ.ศรีสะเกษ ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี /H.<

ประเภทกิจการ E การผลิตหลังคาเหล็ก
โทร. 045-324088
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

เต็ม
หมดเขต

- ขยัน,ซือสั ตย์ ,อดทน,เบียA ขยัน,โอที
เวลาทํางาน U. -.;. น.

หจก.ดีดี เมททอลชีท (อุบล)
.U;/. ถ.ศรีสะเกษ ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี /H.<

ประเภทกิจการ E การผลิตหลังคาเหล็ก
โทร. 045-324088
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

เต็ม
หมดเขต

- เงินเดือน+เบียA เลียA ง+คอมมิชชัน
- สามารถค้ างต่ างจังหวัดได้

หจก.บ้ านแพ้วกรุ๊ป
ม.< ถ.เลียงเมือง ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี /H.<

ประเภทกิจการ " ตัวแทนจําหน่ายนมโฟร์โมสต์,คารา
เต็ม
โทร. 045-425010
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

- รายได้ รวมเงินเดือน+เบียA เลียA ง+คอมมิชชัน
- มีค่าคอมมิชชัน เบียA เลียA ง
- สามารถเดินทางต่ างจังหวัดได้

หจก.บ้ านแพ้วกรุ๊ป
ม.< ถ.เลียงเมือง ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี /H.<

ประเภทกิจการ " ตัวแทนจําหน่ายนมโฟร์โมสต์,คารา
เต็ม
โทร. 045-425010
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

- เงินเดือน + เบียA เลียA ง + คอมมิชชัน
- เดินทางค้ างต่ างจังหวัดได้

หจก.บ้ านแพ้วกรุ๊ป
ม.< ถ.เลียงเมือง ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี /H.<

ประเภทกิจการ " ตัวแทนจําหน่ายนมโฟร์โมสต์,คารา
เต็ม
โทร. 045-425010
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

. < ม.U ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. -H -

-U

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
62

ตําแหน่ ง
H././ คลังสินค้ า
จํานวน 1
อายุ 25-35

63

วุฒิ ม. +
ค่าจ้าง

วุฒิ ม./+
ค่าจ้าง

จํานวน 2
อายุ 22-35

29/08/2

หจก.บ้ านแพ้วกรุ๊ป
ม.< ถ.เลียงเมือง ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี /H.<

ประเภทกิจการ " ตัวแทนจําหน่ายนมโฟร์โมสต์,คารา
เต็ม
โทร. 045-267663-4
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

- มีใบขับขีประเภท

หจก.บ้ านแพ้วกรุ๊ป
ม.< ถ.เลียงเมือง ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี /H.<

ประเภทกิจการ " ตัวแทนจําหน่ายนมโฟร์โมสต์,คารา
เต็ม
โทร. 045-267663-4
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

- มีหน้ าที ดูแลสวน ต้ นไม้ ทํางานบ้ าน/ดูแลผู้สูงอายุ
- มีทพัี ก/อาหารฟรี
- หยุดทุกวันอาทิตย์

น.ส.ณัฐณิชา มาฟลิ
/ หมู่ที ต.โพธิyศรี อ.พิบูลฯ จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ บ้านส่วนบุคคล
โทร. 082-8463965
วันทีแจ้ ง-หมดเขต E ส.ค. " - " ก.ย. "

เต็ม
หมดเขต

- เพศชาย ผ่ านการเกณฑ์ ทหารแล้ ว ส่ วนสู ง . ชม.
ขึนA ไป/นําA หนัก กก. ขึนA ไป
- มีคอมมิชชัน โบนัส
- เวลาทํางาน <./ -.U. น.
- สอบถามข้ อมูลเบือA งต้ น โทร. H -< ; ก่ อนสมัคร

บริษัท จีอี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
</ < ซ.ชยางกูร H ม. / ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี /H

ประเภทกิจการ สิ นเชืBอทองคํารู ปพรรณ
โทร. 045-900223
วันทีแจ้ ง-หมดเขต E ส.ค. " - " ก.ย. "

เต็ม
หมดเขต

เพศ ชาย
/ว

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ หญิง
ค่าจ้าง E, บ/ด

. พนักงานขายและเก็บเงิน

65

- มีโบนัสประจําปี

/ว

. .H แม่ บ้าน-คนสวน (ประจํา)
จํานวน 1
อายุ 30-50

ชือสถานประกอบการ

เพศ ช/ญ

U //. พนักงานขับรถส่ งสินค้ า
จํานวน 2
อายุ 30-45

64

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ม./+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 10,000+

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

. < ม.U ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. -H -

-U
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
66

ตําแหน่ ง
; ./ ช่ างเคาะพ่ นสี
จํานวน 4
อายุ 20-45

67

69

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง
/ว

วุฒิ ปวช.+
ค่าจ้าง
/ว

เพศ ช/ญ

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

213220 web programming
จํานวน 1
อายุ 20-35

29/08/2

วุฒิ ป.ตรี
ค่าจ้าง

เพศ ช/ญ
, บ

บริษัท อุบลคาร์ เซอร์ วสิ จํากัด
. หมู่ที .. ตําบลหัวเรือ อําเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

อู่ซ่อมรถยนต์
ประเภทกิจการ
โทร. 089-7229744
วันทีแจ้ ง-หมดเขต E ส.ค. " - " ก.ย. "

- ใช้ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมออฟฟิ ศได้ ดี
- ใช้ อนิ เตอร์ เน็ตรับ-ส่ งเมลล์ ได้
- เวลาทํางาน U. -.;. น. วัน จ-ส

บริษัท แอด แร็งค์ กงิA จํากัด
<;/. ซ.ชยางกูร H ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ จําหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเ
เต็ม
โทร. 065-3619959,045-311807
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต E ส.ค. " - " ก.ย. "

- มีความรู้เรือง PHP , html , css , javascript , my sql
- มีประสบการณ์ เขียนโปรแกรมจะพิจารณา
เป็ นพิเศษ, สวัสดิการ เบียA ขยัน ประกันสั งคม OT
เวลาทํางาน U./ -.;. น.

บริษัท แอด แร็งค์ กงิA จํากัด
<;/. ซ.ชยางกูร H ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ จําหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเ
เต็ม
โทร. 065-3619959,045-311807
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต E ส.ค. " - " ก.ย. "

- จบ ป.ตรี วิทยาการคอมฯ
- สามารถใช้ โปรแกรม html , css ,javascript , my sql ,
Jguerg
- มีประกันสั งคม โอที เบียA ขยัน
- เวลาทํางาน U./ -.;. น. หยุดวันอาทิตย์
- มีประสบการณจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- มีประสบการณ์ ด้าน SEO จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

บริษัท แอด แร็งค์ กงิA จํากัด
<;/. ซ.ชยางกูร H ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ จําหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเ
เต็ม
โทร. 045-256388,065-3619959
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต E ส.ค. " - " ก.ย. "

เพศ ชาย

213220 Web Design
จํานวน 1
อายุ 20-35

ชือสถานประกอบการ

- มีประสบการณ์ ปี ขึนA ไป

H../ พนักงานทัวไป
จํานวน 2
อายุ 20-35

68

เงือนไข/สวัสดิการ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

. < ม.U ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. -H -

-U
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Email : ubn@doe.go.th

เต็ม
หมดเขต

หน้ า
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
70

ตําแหน่ ง
U / พนักงานเย็บผ้า
จํานวน 3
อายุ 18-30

71

วุฒิ ป. +
ค่าจ้าง

เพศ ชาย
/ว

H../ พนักงานคีย์ข้อมูล
จํานวน 3
อายุ 25-35

73

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
, บ/ด

;. . ช่ างก่ อสร้ าง(งานไม้ ,ช่ างปูน)
จํานวน 2
อายุ 21-45

72

เงือนไข/สวัสดิการ

จํานวน 3
อายุ 20-35

29/08/2

ชือสถานประกอบการ

ร้ าน ยูโดโซน
มีประสบการณ์ ด้านเย็บเสืAอผ้ ามาก่ อน/มีความรู้ด้านการใช้ จั . <// ถ.สถลมาร์ ค ต.วารินชําราบ อ.วารินฯ จ.อุบลฯ
กรเป็ นอย่ างดี
- เวลาทํางาน U./ -.;./ น. หยุดทุกวันอาทิตย์

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหน่ายเสื( อผ้าสําเร็ จรู ป ชุด
เต็ม
โทร. 045-321549
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต E ส.ค. " - " ก.ย. "

บริษัท ศิริมหาชัย พร็อพเพอร์ ตีA จํากัด
ค่ าจ้ างสามารถตกลงกันได้ ตามความสามารถและประสบกา < ม..U ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
รณ์
( ติดต่ อทีสํ านักงานชัวคราว โครงการ The River )
- เวลาทํางาน U. -.;. น.

ประเภทกิจการ รับเหมาก่อสร้าง และอสังหาริ มทรัพย์
เต็ม
โทร. 091-0190489
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - E ก.ย. "

- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

หจก.บ้ านแพ้วกรุ๊ป
ม.< ถ.เลียงเมือง ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี /H.<

ประเภทกิจการ " ตัวแทนจําหน่ายนมโฟร์โมสต์,คารา
เต็ม
โทร. 045-267663-4
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - E ก.ย. "

- สุ ขภาพแข็งแรง ทํางานหนักได้

หจก.บ้ านแพ้วกรุ๊ป
ม.< ถ.เลียงเมือง ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี /H.<

ประเภทกิจการ " ตัวแทนจําหน่ายนมโฟร์โมสต์,คารา
เต็ม
โทร. 045-267663-4
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - E ก.ย. "

วุฒิ ปวช.+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง
, บ/ด

<. .< พนักงานส่ งสินค้ า
วุฒิ ม./
ค่าจ้าง

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

เพศ ชาย
, บ/ด

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

. < ม.U ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. -H -
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
74

ตําแหน่ ง
; /. ช่ าง
จํานวน 3
อายุ 18-35

75

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง
/ว

29/08/2

- เวลาทํางาน U. -.U. น.
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

หจก.อุบลหล่ อยาง
H; / ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /H

ประเภทกิจการ ศูนย์บริ การซ่อมและจําหน่ายยางรถยนต์
เต็ม
โทร. 045-313405-7
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

วลาทํางาน U. -.U. น.

หจก.อุบลหล่ อยาง
H; / ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /H

ประเภทกิจการ ศูนย์บริ การซ่อมและจําหน่ายยางรถยนต์
เต็ม
โทร. 045-313405-7
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

- มีประสบการณ์ ทาํ งานจะพิจารณาเป็ นพิเศษ

หจก.อุบลหล่ อยาง
H; / ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /H

ประเภทกิจการ ศูนย์บริ การซ่อมและจําหน่ายยางรถยนต์
เต็ม
โทร. 045-313405-7
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

- สามารถลาพักผ่ อนได้ วัน/เดือน

น.ส.เพียงฤทัย สี หาบุตร
//H หมู่ที H บ้ านหนองจาน ตําบลแจระแม อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ บ้านส่วนบุคคล
โทร. 085-6828758
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

เต็ม
หมดเขต

บริษัท คอร์ เอเชีย จํากัด
H หมู่ที .. ตําบลไร่ น้อย อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี /H

ประเภทกิจการ อสังหาริ มทรัพย์
โทร. 091-0156363
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

เต็ม
หมดเขต

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
/วัน

วุฒิ ม./+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง
, บ

. .. แม่ บ้าน
จํานวน 1
อายุ 28-45

ชือสถานประกอบการ

เพศ ชาย

. .H แม่ บ้าน (อยู่ประจํา)
จํานวน 1
อายุ 20-40

78

เพศ ชาย

../. คนสวน/ซ่ อมบํารุงรักษา
จํานวน 1
อายุ 25-40

77

วุฒิ ปวช. +
ค่าจ้าง
/ว

H./.< พนักงานจัดเรียงสินค้ า
จํานวน 3
อายุ 18-35

76

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง
/ว

เพศ หญิง

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- เวลาทํางาน U. -.;. น. หยุดวันอาทิตย์
- อาหารกลางวันฟรี

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

. < ม.U ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. -H -

-U
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Email : ubn@doe.go.th

หน้ า
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
79

ตําแหน่ ง
H.< < ธุรการ-จัดซืAอ
จํานวน 1
อายุ 23-35

80

.H

วุฒิ ป.ตรี+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 20,000+

; /.< ช่ างยนต์ รถจักรยานยนต์
จํานวน 1
อายุ 28-45

82

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
, บ

ผู้เชียวชาญด้ านรถยนต์ (Product Ginius)

จํานวน 1
อายุ 25-45

81

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ป.ตรี+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 10,000+

. .. แม่ บ้านโรงแรม
จํานวน 1
อายุ 20-40

29/08/2

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง
/ว

เพศ หญิง

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- สามารถทํางานด้ านเอกสาร สต๊ อกสิ นค้ าได้
- มีเบียA เลียง โอที
- มีอาหารกลางวัน
- เวลาทํางาน U. -.;. น.

บริษัท คอร์ เอเชีย จํากัด
H หมู่ที .. ตําบลไร่ น้อย อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี /H

ประเภทกิจการ อสังหาริ มทรัพย์
โทร. 091-0156363
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

- มีความรู้พนืA ฐานด้ านรถยนต์ เข้ าใจในธุรกิจรถยนต์
ใช้ ภาษาอังกฤษได้ ดี ใช้ คอมพิวเตอร์ ได้
- มีค่าคอมมิชชัน ค่ าโทรศัพท์

บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ จํากัด
< ม.U ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /H

ประเภทกิจการ จําหน่ายรถยนต์ รวมทั(งอะไหล่จะอุปกรณ
เต็ม
โทร. 045-206222
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

- มีประสบการณ์ ซ่อมรถจักรยานยนต์ . ปี ขึนA ไป
- มีค่าคอมมิชชัน , ค่ าโทรศัพท์
- เวลาทํางาน U./ -.;./ น.

บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ จํากัด
< ม.U ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /H

ประเภทกิจการ จําหน่ายรถยนต์ รวมทั(งอะไหล่จะอุปกรณ
เต็ม
โทร. 045-206222
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

- มีหน้ าทีทําความสะอาดห้ องพัก จัดทีพัก
- เวลาทํางาน U. -.;. น. หยุด . วัน/สั ปดาห์

บริษัท เอส.บี.อี. จํากัด (โรงแรมเดอะบลิสอุบล)
< ซ.สุ ขาอุปถัมภ์ .< ( ซอยบ่ อนไก่ ) ถ.สุ ขาอุปถัมภ์
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

ประเภทกิจการ โรงแรม ห้องพัก
โทร. 045-281919
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

. < ม.U ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. -H -

-U
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Email : ubn@doe.go.th

เต็ม
หมดเขต

เต็ม
หมดเขต

หน้ า

18

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
83

ตําแหน่ ง
./H// พนักงานบัญชี
จํานวน 2
อายุ 25-35

84

/..

วุฒิ ป. +
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
, บ

ช่ าง ปวส.

จํานวน 2
อายุ 25-45

86

วุฒิ ปวส. บัญชี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
, /ว

U/..< พนักงานขับรถมิกช์ ปูน
จํานวน 2
อายุ 18-50

85

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปวส.
ค่าจ้าง
,

เพศ ชาย

จํานวน 3
อายุ 22-40

29/08/2

ชือสถานประกอบการ

สามารถทําภาษีมูลค่ าเพิม,ใช้ Excel
มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
เพศชายผ่ านการเกณฑ์ ทหาร
เวลาทํางาน U. -.;. น.

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด พินเฟอร์ (.<< )
</ ม.. ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี /H.<

ประเภทกิจการ " การผลิตภัณฑ์คอนกรี ต
โทร. 045-855309
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

เต็ม
หมดเขต

เพศชาย ต้ องพ้นภาระทางทหาร , ทํางาน U. -.;. น.
หยุดวันอาทิตย์

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด พินเฟอร์ (.<< )
</ ม.. ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี /H.<

ประเภทกิจการ " การผลิตภัณฑ์คอนกรี ต
โทร. 045-855309
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

เต็ม
หมดเขต

- ผ่ านการคัดเลือกทหารแล้ ว
- ค่ าจ้ างแล้ วแต่ ประสบการณ์ ในการทํางาน

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด พินเฟอร์ (.<< )
</ ม.. ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี /H.<

ประเภทกิจการ " การผลิตภัณฑ์คอนกรี ต
โทร. 045-855309
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

เต็ม
หมดเขต

จบสาขาโยธา,ผ่ านการเกณฑ์ ทหาร
มีประสบการณ์ ควบคุมงานก่ อสร้ าง
รู้จักวางแผนงานควบคุมได้
เวลาทํางาน U. -.;. น.
เงินเดือน + ประสบการณ์

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด พินเฟอร์ (.<< )
</ ม.. ต.บุ่งหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี /H.<

ประเภทกิจการ " การผลิตภัณฑ์คอนกรี ต
โทร. 045-855309
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

เต็ม
หมดเขต

บ

.H . วิศวกรโยธา
วุฒิ ป.ตรี
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 15000+

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

. < ม.U ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. -H -
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
87

ตําแหน่ ง
/.

พนักงานตรวจสอบกล้ องวงจรปิ ด

จํานวน 1
อายุ 25-40

88

/H/

เต็ม
หมดเขต

เพศ หญิง

- ทําความสะอาดบ้ านพัก ซักผ้ า รีดผ้ า
- ทํางาน จ-ศ เวลา U./ -.;. น.
- มีอาหารกลางวัน

น.ส.จินตนา เลิศศิริวฒ
ั นวงศ์
U</U(สวนสาธารณห้ วยม่ วง) ถ.ชลประทาน-ท่ าบ่ อ
ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ บ้านส่วนบุคคล
โทร. 0814883030
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

เต็ม
หมดเขต

เพศ ชาย

- ผู้พกิ ารสามารถช่ วยเหลือตัวเองได้ ไม่ ตดิ รถเข็น
สามารถพูดสื อสารได้
- เวลาทํางาน ;. -. . น.

บริษัท ห้ องเย็นมหาชัยวาริน ๑ จํากัด
/. ถ.เทศบาล < ตําบลวารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ อาหารสด อาหารแช่แข็ง
โทร. 045-324168
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

วุฒิ ป. +
ค่าจ้าง

เต็ม
หมดเขต

- ผู้พกิ ารสามารถช่ วยเหลือตัวเองได้ ไม่ ตดิ รถเข็น
สามารถพูดสื อสารได้
- เวลาทํางาน ;. -.;. น.

บริษัท ห้ องเย็นมหาชัยวาริน ๑ จํากัด
/. ถ.เทศบาล < ตําบลวารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ อาหารสด อาหารแช่แข็ง
โทร. 045-324168
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

เต็ม
หมดเขต

- ประจําสาขา อ.วารินฯ
- เวลาทํางาน U. -.;. น.

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

จําหน่ายรถยนต์
ประเภทกิจการ
โทร. 045-313371
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

เต็ม
หมดเขต

/วัน

เสมียน(ผู้พกิ าร)

จํานวน 3
อายุ 20-35

91

ประเภทกิจการ บริ ษทั เดินรถขนส่งผูโ้ ดยสาร
โทร. 045-313297 , 081-8785867
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

H././ พนง.คลังสินค้ า(ผู้พกิ าร)
จํานวน 5
อายุ 20-35

90

บริษัท สงวนชัยอุบลเดินรถ จํากัด
.H</.-/ ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

วุฒิ ม./+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
, บ

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง
/ว

วุฒิ ปวช.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
, บ

; ./ ช่ างรถเล็ก , รถใหญ่
จํานวน 2
อายุ 20-35

29/08/2

ชือสถานประกอบการ

- เพศชายพ้นภาระทหารแล้ ว
- ใจเย็น ละเอียดรอบครอบ

. ./ แม่ บ้าน(ไป/กลับ)
จํานวน 1
อายุ 25-50

89

เงือนไข/สวัสดิการ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

วุฒิ ปวช , ปวส
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
, /ด

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

. < ม.U ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. -H -

-U

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

20

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที

ตําแหน่ ง
< ทีปรึกษาการขายรถเล็ก

92

จํานวน 20
อายุ 20-35

93

วุฒิ ปวช.+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง 10,000+

/././ ช่ างเทคนิค
จํานวน 2
อายุ 20-35

95

วุฒิ ปวส. +
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 10,000+

H.< การตลาด
จํานวน 2
อายุ 20-35

94

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปวช.+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง
, บ/ด

312210 ADMIN(ประจําออฟฟิ ศ)
จํานวน 2
อายุ 20-35

29/08/2

วุฒิ ม. +
เพศ หญิง
ค่าจ้าง
, บ/ด

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- เงินเดือน + ค่ าคอมมิชชัน ชุ ดพนักงาน ขับรถยนต์ ได้
มีใบขับขี
-เวลาทํางาน U. - .;. น.
- ประจําสาขา อุบล , วาริน , ตระการ , เดชอุดม , นําA ยืน ,
บุณฑริก , ยโสธร , อํานาจเจริญ , มุกดาหาร

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

จําหน่ายรถยนต์
ประเภทกิจการ
โทร. 045-313371
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

- มีประกันสั งคม โอที เบียA เลียA ง
- เวลาทํางาน U. -.;. น.
- หยุดวันอาทิตย์

บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จํากัด
< ถ.เลียงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /H

ประเภทกิจการ บริ การติดตั(งกระจกและฟิ ล์มรถยนต์
เต็ม
โทร. 045-314557
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

- ติดตัAง เดินสาย อินเตอร์ เน็ต/จานดาวเทียมได้
- ทํางาน จ-ส
- เวลาทํางาน U./ -.;. น.

หจก. โฮม ไฟเบอร์ .;
// ซ.สุ ขาอุปถัมภ์ < ถ.สุ ขาอุปถัมภ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ ขาย ติดตั(ง อินเตอร์เน็ตบ้านทรู
โทร. 063-7893965
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

เต็ม
หมดเขต

- สามารถใช้ คอมพิเตอร์ ได้ ดี
- ทํางาน จ-ส เลา U./ -.;. น.

หจก. โฮม ไฟเบอร์ .;
// ซ.สุ ขาอุปถัมภ์ < ถ.สุ ขาอุปถัมภ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ ขาย ติดตั(ง อินเตอร์เน็ตบ้านทรู
โทร. 063-7893965
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

. < ม.U ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. -H -

-U

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

Email : ubn@doe.go.th

เต็ม
หมดเขต

หน้ า

21

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที

ตําแหน่ ง
< พนักงานขาย (Sale)

96

จํานวน 5
อายุ 22-35

97

H

เพศ ชาย

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
, บ

วุฒิ ปวช.-ป.ตรี
เพศ หญิง
ค่าจ้าง
, บ.

. .H แม่ บ้าน(ประจํา)
จํานวน 1
อายุ 30-50

29/08/2

ชือสถานประกอบการ

- สามารถขายสิ นค้ า แนะนําสิ นค้ าทรูได้
- เวลาทํางาน U./ -.;. น.
- ทํางาน จ-ส

หจก. โฮม ไฟเบอร์ .;
// ซ.สุ ขาอุปถัมภ์ < ถ.สุ ขาอุปถัมภ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ ขาย ติดตั(ง อินเตอร์เน็ตบ้านทรู
โทร. 063-7893965
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

เต็ม
หมดเขต

- มีประสบการณ์ ในการตัAงศูนย์ ถ่วงล้ อ อย่ างน้ อย ปี
-มีใบขับขีรถยนต์ อย่ างน้ อย / ปี ขึนA ไป

หจก.อุบลวิบูลย์
U- H ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

จําหน่ายยางรถยนต์
ประเภทกิจการ
โทร. 045-281291-2
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

เต็ม
หมดเขต

- ขับรถยนต์ ได้ มใี บขับขี อย่ างน้ อย / ปี ขึนA ไป
- มีประสบการณ์ ด้านส่ งสิ นค้ าจะพิจารณาเป็ นพิเศษ

หจก.อุบลวิบูลย์
U- H ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

จําหน่ายยางรถยนต์
ประเภทกิจการ
โทร. 045-281291-2
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

เต็ม
หมดเขต

- อาหารฟรี , ทํางานเป็ นกะได้ , มีวนั หยุดนักขัตฤกษ ,
สามารถทํางานเป็ นกะได้ , สื อสารภาษาอังกฤษได้ ดี ,
มีเงินพิเศษ , หากมีประสบการจะพิจารณาเป็ นพิเศษ

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

โรงแรม
ประเภทกิจการ
โทร. 081-4761144
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - ก.ย. "

เต็ม
หมดเขต

ประเภทกิจการ บ้านส่วนบุคคล
โทร. 090-2415544
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - E ก.ย. "

เต็ม
หมดเขต

, บ

พนักงานต้ อนรับ

จํานวน 2
อายุ 22-30

100

วุฒิ ม./+
ค่าจ้าง

<. .< พนักงานจัดส่ งสินค้ า
จํานวน 1
อายุ 22-35

99

วุฒิ ม. +
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
, บ/ด

; /.< ช่ างตัAงศู นย์ ถ่วงล้ อ
จํานวน 1
อายุ 25-35

98

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ หญิง
ค่าจ้าง
, บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

น.ส.สุ จิตราภรณ์ สายสุ ด
สามารถเดินทางติดตามนายจ้ างไปต่ างจังหวัดได้ กลับอุบลเ . / หมู่ที .U ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลฯ
สาร์ -อาทิตย์
- ทําความสะอาดบ้ าน เลียA งเด็ก .. ขวบ

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

. < ม.U ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. -H -

-U

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

22

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที

ตําแหน่ ง
/ . พยาบาลวิชาชีพ ER

101

จํานวน 2
อายุ 20-45

/

102

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 18,000+

พยาบาลวิชาชีพ OR

จํานวน 2
อายุ 20-45

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 18,000+

/ . พยาบาลวิชาชีพ ICU

103

จํานวน 2
อายุ 20-45

จํานวน 3
อายุ 20-40

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 25,000+

./</ พนักงานคลังยา
จํานวน 1
อายุ 20-35

29/08/2

ชือสถานประกอบการ

- เพศชายผ่ านการเกณฑ์ ทหารแล้ ว
- มีใบประกอบวิชาชีพ
- ทํางานเป็ นกะได้

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

สถานบริ การด้านการพยาบาล
ประเภทกิจการ
เต็ม
โทร. 045-280040-55,087-4474521
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - E ก.ย. "

- เพศชายผ่ ายการเกณฑ์ ทหารแล้ ว
- มีใบประกอบวิชาชีพ
- ทํางานเป็ นกะได้

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

สถานบริ การด้านการพยาบาล
ประเภทกิจการ
เต็ม
โทร. 045-280040-55,087-4474521
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - E ก.ย. "

มีใบประกอบวิชาชีพ , ทํางานเป็ นกะได้

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

สถานบริ การด้านการพยาบาล
ประเภทกิจการ
เต็ม
โทร. 045-280040-55,087-4474521
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - E ก.ย. "

- เพศชายผ่ านการเกณฑ์ ทหารแล้ ว
- มีใบประกอบวิชาชีพ
- ทํางานเป็ นกะได้

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

สถานบริ การด้านการพยาบาล
ประเภทกิจการ
เต็ม
โทร. 045-280040-55,087-4474521
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - E ก.ย. "

- จบ ม./+ , มีใบประกาศผู้ช่วย
- ทํางานเป็ นกะได้

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

สถานบริ การด้านการพยาบาล
ประเภทกิจการ
เต็ม
โทร. 045-280040-55,087-4474521
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - E ก.ย. "

วุฒิ ป.ตรี
เพศ หญิง
ค่าจ้าง 18,000+

H เภสัชกร

104

105

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ม./ มีวุฒิผู้ช่วย เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
/ว

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

. < ม.U ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. -H -
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที

ตําแหน่ ง
.

106

นักเทคนิคการแพทย์

จํานวน 2
อายุ 23-35

107

วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เพศ หญิง
ค่าจ้าง 15,000+

. .. แม่ บ้าน รพ.
จํานวน 1
อายุ 20-45

109

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 20,000+

. /. หน.แผนกการเงิน
จํานวน 1
อายุ 25-45

108

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ป. +
ค่าจ้าง
" /ว

เพศ หญิง

. .. หน.แม่ บ้านและซักรีด
จํานวน 1
อายุ 30-50

29/08/2

วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เพศ หญิง
ค่าจ้าง 10,000+

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- เพศชายผ่ านการเกณฑืทหารแล้ ว
บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากัด (
รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )
มีใบประกอบวิชาชีพ+มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ <<< ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /H
- ทํางานเป็ นกะได้

สถานบริ การด้านการพยาบาล
ประเภทกิจการ
เต็ม
โทร. 045-280040-55,087-4474521
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - E ก.ย. "

- มีประสบการณ์ ด้านการเงินโรงพยาบาลมาก่ อน
- หยุดเสาร์ -อาทิตย์

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

สถานบริ การด้านการพยาบาล
ประเภทกิจการ
เต็ม
โทร. 045-280040-55,087-4474521
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - E ก.ย. "

- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- ทํางานเป็ นกะได้

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

สถานบริ การด้านการพยาบาล
ประเภทกิจการ
เต็ม
โทร. 045-280040-55,087-4474521
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - E ก.ย. "

- มีประสบการณ์ ด้านงานทีเกียวข้ องกับแม่ บ้าน การเย็บผ้ า บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากัด (
จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )
<<< ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /H

สถานบริ การด้านการพยาบาล
ประเภทกิจการ
เต็ม
โทร. 045-280040-55,087-4474521
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - E ก.ย. "

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

. < ม.U ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. -H -

-U
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24

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
110

ตําแหน่ ง
/H/

พนักงานบัญชี

จํานวน 2
อายุ 20-45

111

วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เพศ หญิง
ค่าจ้าง
/ว

H. .< พนักงานธุรการ
จํานวน 1
อายุ 23-35

113

วุฒิ ป.ตรี การบัญชี เพศ หญิง
ค่าจ้าง
บ/ว

H . / พนักงานเร่ งรัดหนีA
จํานวน 1
อายุ 20-35

112

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เพศ หญิง
ค่าจ้าง
, /ด

./ . โปรแกรมเมอร์
จํานวน 1
อายุ 25-35

29/08/2

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 12,000+

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- หยุดเสาร์ ,อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

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

สถานบริ การด้านการพยาบาล
ประเภทกิจการ
เต็ม
โทร. 045-280040-55,087-4474521
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - E ก.ย. "

- หยุดวัน ส-อ และวันนักขัตฤกษ์
- เวลา U. -.;./ น.

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

สถานบริ การด้านการพยาบาล
ประเภทกิจการ
เต็ม
โทร. 045-280040-55,087-4474521
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - E ก.ย. "

- มีประสบการณ์ ด้านธุรการจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- หยุดวัน ส-อ และวันนักขัตฤกษ์
- เวลา U. -.;./ น.

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

สถานบริ การด้านการพยาบาล
ประเภทกิจการ
เต็ม
โทร. 045-280040-55
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - E ก.ย. "

- จบสาขา วิศวะคอมพิวเตอร์ ,วิทยาการคอมพวเตอร์
บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากัด (
หรือสาขาอืนทีเกียวข้ อง
รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )
- มีความรู้ด้าน Delphi JAVA Crystay Report อืนๆ
<<< ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /H
- รู้ระบบฐานข้ อมูล SGL server My SGL อืนๆ
- มีประสบการณ์ เขียนโปรแกรม
หรือทํางานเกียวกับการเขียนโปรแกรมจะพิจารณาเป็ นพิเศ
ษ

สถานบริ การด้านการพยาบาล
ประเภทกิจการ
เต็ม
โทร. 045-280040-55
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - E ก.ย. "

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

. < ม.U ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. -H -

-U
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Email : ubn@doe.go.th
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที

ตําแหน่ ง
./.. นักวิเคาระห์ ระบบงาน

114

จํานวน 1
อายุ 25-35

115

H

สถานบริ การด้านการพยาบาล
ประเภทกิจการ
เต็ม
โทร. 045-280040-55
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - E ก.ย. "

เพศ ช/ญ

- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ.
- ทํางาน จ-ศ เวลา U. -.;. น.

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

สถานบริ การด้านการพยาบาล
ประเภทกิจการ
เต็ม
โทร. 045-280040-55
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - E ก.ย. "

เพศ หญิง

- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
-ทํางานเป็ นกะได้

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

สถานบริ การด้านการพยาบาล
ประเภทกิจการ
เต็ม
โทร. 045-280040-55
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - E ก.ย. "

-มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- เวลาทํางาน จ-ศ ,เวลา U. -.;./ น.

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

สถานบริ การด้านการพยาบาล
ประเภทกิจการ
เต็ม
โทร. 045-280040-55
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - E ก.ย. "

พนง.ต้ อนรับ

จํานวน 1
อายุ 21-30

117

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

วุฒิ ป.ตรี
เพศ หญิง
ค่าจ้าง
, บ/ด

วุฒิ ป.ตรี+
ค่าจ้าง
/ว

วุฒิ ปวส.+
ค่าจ้าง

บ/ว

/ / นักโภชนาการ
จํานวน 1
อายุ 25-35

29/08/2

ชือสถานประกอบการ

-จบสาขา คอมฯ ธุรกิจ บัญชีเพือการบริหาร
หรืออืนๆทีเกียวข้ อง
- ใช้ โปรแกรม Visio ได้ สั ญญาจ้ าง . ปี
สามารถเดินทางต่ างจังหวัดได้
- ทํางาน จ-ศ เวลา U. -.;./ น. หยุด ส-อ
และวันหยุดนักขัตฤกษ์

H./ / พนักงานจัดซืAอ
จํานวน 1
อายุ 22-35

116

เงือนไข/สวัสดิการ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
, บ

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

. < ม.U ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. -H -

-U
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
118

ตําแหน่ ง
/../< ช่ างเทคนิค
จํานวน 2
อายุ .-/ ปี

119

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 15,000+

H.< . หน.สรรหาว่ าจ้ าง ด่ วนมาก
จํานวน 1
อายุ 28-40

121

วุฒิ ปวส.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
, บ

/H// เจ้ าหน้ าทีบัญชี
จํานวน 1
อายุ 21-35

120

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 16,000+

/H// หน.ค่ าจ้ างและเงินเดือน ด่ วนมาก
จํานวน 1
อายุ 28-40

29/08/2

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 16,000+

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ สาขาไฟฟ้า , ช่ างกล
บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด
- เพศชาย ต้ องพ้นภาระทางทหาร
/ -H ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000
มีประสบการณ์ ทาํ งานด้ านการซ่ อมบํารุง/ติดตัAง/ผลิต/ส่ งจ่ า
ยระบบสาธารณูปโภค .-/ ปี
-สามารถทํางานต่ างจังหวัดได้ ขับรถยนต์ ได้ มีใบขับขี
- ทํางาน จ-ส เวลา U./ -.;./ น.

ประเภทกิจการ " ปศุสตั ว์ครบวงจร
โทร. 045-285382-4
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - E ก.ย. "

เต็ม
หมดเขต

- มีประสบการณ์ .-/ ปี ด้ านบัญชี,ธุรการ
- ใช้ โปรแกรม office ได้ ดี
- มีใบขับขีรถยนต์

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

ประเภทกิจการ " ปศุสตั ว์ครบวงจร
โทร. 045-285382-4
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - E ก.ย. "

เต็ม
หมดเขต

- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- ทํางานจันทร์ -ศุกร์ หยุดทุกวันอาทิตย์

บริษัท เวอร์ เท็กซ์ แอพพาแรล จํากัด
. . ม. ต.โนนผึงA อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี /H.<

ผลิตเสื( อผ้ากีฬาส่ งออก
ประเภทกิจการ
โทร. " "" ต่อ , - E
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - E ก.ย. "

เต็ม
หมดเขต

- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- ทํางานจันทร์ -ศุกร์ หยุดทุกวันอาทิตย์

บริษัท เวอร์ เท็กซ์ แอพพาแรล จํากัด
. . ม. ต.โนนผึงA อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี /H.<

ผลิตเสื( อผ้ากีฬาส่ งออก
ประเภทกิจการ
โทร. " "" ต่อ , - E
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - E ก.ย. "

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

. < ม.U ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. -H -
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
122

ตําแหน่ ง
/H// เจ้ าหน้ าทีบัญชี ด่ วนมาก
จํานวน 1
อายุ 23-35

123

H./

H..

H..

วุฒิ ป.ตรี คอมฯ เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 18,000+

จนท.IT ด่ วนมาก

จํานวน 2
อายุ 23-35

127

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 12,000+

หน.แผนก IT ด่ วนมาก

จํานวน 1
อายุ 28-40

126

วุฒิ ป.ตรี วศ.บ. เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 12,000+

/..<H เจ้ าหน้ าทีเพิมผลผลิต(PPC)
จํานวน 1
อายุ 23-35

125

วุฒิ ป.ตรี การบัญชีฯ เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 12,000+

เจ้ าหน้ าทีจัดการวางแผนงาน

จํานวน 1
อายุ 23-35

124

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ป.ตรี คอมฯ เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 12,000+

/. . เจ้ าหน้ าที admin
จํานวน 1
อายุ 23-35

29/08/2

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 10,000+

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- ทํางานจันทร์ -ศุกร์ หยุดทุกวันอาทิตย์

บริษัท เวอร์ เท็กซ์ แอพพาแรล จํากัด
. . ม. ต.โนนผึงA อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี /H.<

ผลิตเสื( อผ้ากีฬาส่ งออก
ประเภทกิจการ
โทร. " "" ต่อ , - E
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - E ก.ย. "

เต็ม
หมดเขต

- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- ทํางานจันทร์ -ศุกร์ หยุดทุกวันอาทิตย์

บริษัท เวอร์ เท็กซ์ แอพพาแรล จํากัด
. . ม. ต.โนนผึงA อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี /H.<

ผลิตเสื( อผ้ากีฬาส่ งออก
ประเภทกิจการ
โทร. " "" ต่อ , - E
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - E ก.ย. "

เต็ม
หมดเขต

- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- ทํางานจันทร์ -ศุกร์ หยุดทุกวันอาทิตย์

บริษัท เวอร์ เท็กซ์ แอพพาแรล จํากัด
. . ม. ต.โนนผึงA อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี /H.<

ผลิตเสื( อผ้ากีฬาส่ งออก
ประเภทกิจการ
โทร. " "" ต่อ , - E
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - E ก.ย. "

เต็ม
หมดเขต

- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- ทํางานจันทร์ -ศุกร์ หยุดทุกวันอาทิตย์

บริษัท เวอร์ เท็กซ์ แอพพาแรล จํากัด
. . ม. ต.โนนผึงA อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี /H.<

ผลิตเสื( อผ้ากีฬาส่ งออก
ประเภทกิจการ
โทร. " "" ต่อ , - E
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - E ก.ย. "

เต็ม
หมดเขต

-- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- ทํางานจันทร์ -ศุกร์ หยุดทุกวันอาทิตย์

บริษัท เวอร์ เท็กซ์ แอพพาแรล จํากัด
. . ม. ต.โนนผึงA อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี /H.<

ผลิตเสื( อผ้ากีฬาส่ งออก
ประเภทกิจการ
"
""
ต่
อ
, - E
โทร.
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - E ก.ย. "

เต็ม
หมดเขต

- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- ทํางานจันทร์ -ศุกร์ หยุดทุกวันอาทิตย์

บริษัท เวอร์ เท็กซ์ แอพพาแรล จํากัด
. . ม. ต.โนนผึงA อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี /H.<

ผลิตเสื( อผ้ากีฬาส่ งออก
ประเภทกิจการ
โทร. " "" ต่อ , - E
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - E ก.ย. "

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

. < ม.U ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. -H -
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
128

ตําแหน่ ง
; // ช่ างซ่ อมบํารุง
จํานวน 1
อายุ 23-35

129

H..

จํานวน 1
อายุ 23-35

132

วุฒิ ปวส.+
ค่าจ้าง
/ว

เพศ ชาย

วุฒิ ปวส.+
ค่าจ้าง
/ว

เพศ หญิง

. พนักงานขาย

131

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 10,000+

</ < พนง.บริการ
จํานวน 1
อายุ 23-40

29/08/2

บริษัท เวอร์ เท็กซ์ แอพพาแรล จํากัด
. . ม. ต.โนนผึงA อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี /H.<

ผลิตเสื( อผ้ากีฬาส่ งออก
ประเภทกิจการ
โทร. " "" ต่อ , - E
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - E ก.ย. "

เพศชาย ผ่ านการเกณฑ์ ทหารแล้ ว
- มีชุดฟอร์ ม โบนัส ปรับเงินประจําปี
- เวลาทํางาน U. -.;. น.

หจก.สิ นค้ าซิเมนต์ ไทย(สาขาเมืองวัสดุ)
U ม. ถ.วาริน-ศรีสะเกษ ต.หนองกินเพล
อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี /H.<

จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
ประเภทกิจการ
เต็ม
โทร. 045-208587
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - E ก.ย. "

- ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
- เวลาทํางาน U. -.;. น.

หจก.สิ นค้ าซิเมนต์ ไทย(สาขาเมืองวัสดุ)
U ม. ถ.วาริน-ศรีสะเกษ ต.หนองกินเพล
อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี /H.<

จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
ประเภทกิจการ
เต็ม
โทร. 045-208587
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - E ก.ย. "

- มีค่าคอมมิชชัน
- ต้ องมีรถถยนต์ ส่วนตัว(ค่ าเสื อม , บ)
เดินทางต่ างจังหวัดได้
- มีค่าโทรศัพท์ และค่ านําA มันให้

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด โปร-บัสเตอร์ เพสท์ โซลูชัน
/H/ ชยางกูร H ถนนชยางกูร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธายี

ประเภทกิจการ บริ การป้ องกันและจํากัดแมลง
โทร. 098-6464905
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - E ก.ย. "

เต็ม
หมดเขต

- ผ่ านการเกณฑ์ ทหารแล้ ว
- มีเบียA ขยัน
- เดินทางต่ างจังหวัดได้ ไป-กลับ
- เวลาทํางาน U./ -.;. น.

ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด โปร-บัสเตอร์ เพสท์ โซลูชัน
// ชยางกูร H ถนนชยางกูร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธายี

ประเภทกิจการ บริ การป้ องกันและจํากัดแมลง
โทร. 098-6464905
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. " - E ก.ย. "

เต็ม
หมดเขต

วุฒิ ปวส.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 10,000+

เจ้ าหน้ าที IT

จํานวน 1
อายุ 20-35

ชือสถานประกอบการ

- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

H./.< หน.แผนกสต๊ อก
จํานวน 1
อายุ 25-40

130

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ม./+
ค่าจ้าง

เพศ ชาย
บ/ว

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

. < ม.U ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. -H -
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เต็ม
หมดเขต
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที

ตําแหน่ ง

29/08/2

เงือนไข/สวัสดิการ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

. < ม.U ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. -H -
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