สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
1

ตําแหน่ ง
./

พนักงานบริการลูกค้ า

จํานวน 4
อายุ 22-30

2

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 10,000+

/ . B เจ้ าหน้ าที CI
จํานวน 5
อายุ 22-35

4

วุฒิ ปวส +
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง ##, บ. +

/ @B B เจ้ าหน้ าทีสรรหา
จํานวน 1
อายุ 22-35

3

เงือนไข/สวัสดิการ

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

? . B พนักงานเย็บ
จํานวน 100
อายุ 18-50

25/09/2

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 320+OT

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ( ปวส.
มีประสบการณ์ -. ปี )
- ส่ วนสู งไม่ น้อยกว่ า B ซม. บุคลิกภาพดี
- บทบาทหน้ าทีให้ บริการฝากส่ งพัสดุให้ แก่ ลูกค้ า
**สมัครด้ วยตนเองโดยส่ ง Resume ไปที
WKotbungkom@kerrylogistics.com

บริษัท เคอรี เอ็กซ์ เพรส (ประเทศไทย) จํากัด สาขา
อุบลราชธานี
?@ อาคารเจ้ าพระยาทาวเวอร์ ชัAน B ซ.วัดพลู
ถ.เจริญกรุง แขวง/เขตบางรัก กรุงเทพ

ประเภทกิจการ โลจิสติกส์
โทร. 063-2207025 ,0979569895 ,0655028645
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. "# - $% ก.ย. "#

มีหน้ าทีสรรหาบุคคลลากรให้ เพียงพอต่ อความต้ องการขอ
บริษัท
- ขับรถยนต์ ได้ มใี บขับขี
- เวลาทํางาน B?.BB- ].BBน.

บริษัท เวอร์ เท็กซ์ แอพพาแรล จํากัด
B ม. ต.โนนผึงA อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ./ @B

ประเภทกิจการ #5##6 ผลิตเสื9 อผ้าสําเร็ จรู ปส่งออก
เต็ม
โทร. 56$" =""# ต่อ 6 % , =$-56 "#
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. "# - ก.ย. "#

- จบ สาขา วิศวกรรมการผลิต หรือทีเกียวข้ อง
- วางแผนการพัฒนาระบบ
- เวลาทํางาน B?.BB- ].BBน.

บริษัท เวอร์ เท็กซ์ แอพพาแรล จํากัด
B ม. ต.โนนผึงA อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ./ @B

ประเภทกิจการ #5##6 ผลิตเสื9 อผ้าสําเร็ จรู ปส่งออก
เต็ม
โทร. 56$" =""# ต่อ 6 % , =$-56 "#
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. "# - ก.ย. "#

- สามารถใช้ จักรอุตสาหกรรมได้ ประเภทขึนA ไป เช่ น
จักรโค้ ง ,ลา ,เข็มเดียว
**หากไม่ มปี ระสบการณ์ ยนิ ดีส่งเรียนฟรี

บริษัท เวอร์ เท็กซ์ แอพพาแรล จํากัด
B ม. ต.โนนผึงA อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ./ @B

ประเภทกิจการ #5##6 ผลิตเสื9 อผ้าสําเร็ จรู ปส่งออก
เต็ม
โทร. 56$" =""# ต่อ 6 % , =$-56 "#
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. "# - ก.ย. "#

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

B@ ม.? ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/ B-

-?

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

เต็ม
หมดเขต

1

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
5

ตําแหน่ ง
./.. B จนท.บัญชี
จํานวน 1
อายุ 25-38

6

วุฒิ ปวส.+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง %," -#$, บ

/ . @B พนักงานคลังสินค้ า
จํานวน 1
อายุ 25-32

7

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ม..+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
$ - 6 /ว

/ @B B หน.สรรหาว่ าจ้ าง
จํานวน 1
อายุ 30-45

25/09/2

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ชาย
ค่าจ้าง #", บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ สาขา บัญชี ,สามารถทําบัญชีรายรับ รายจ่ ายได้
วางบิล รับเซ็คได้
- สามารถจัดเก็บเอกสารเพือส่ งงบการเงินได้
- สามารถใช้ โปรแกรม Epress ได้ (สํ าเร็จรูป)
- ผ่ านทดลองงานได้ รับค่ าจ้ าง ,BBB บาท

หจก. ดูคาร์ มอเตอร์ แอนด์ เซอร์ วสิ
/ ซ.เลียงเมือง ถ.เลียงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ จําหน่ายผลิตภัณฑ์ ขัดเคลือบสี ฟิ ล์มก
เต็ม
โทร. 064-2394666
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. "# - ก.ย. "#

- จบ ม.. - ปวส. ทุกสาขา สู ง - ]B ซม.
มีประสบการณ์ ทาํ งาน ปี ขึนA ไป
ขับรถยนต์ ได้ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- สามารถตรวจสอบสิ นค้ า จัดเรียงสิ นค้ า
บรรจุเพือรอจัดส่ ง
- ทํางาน จันทร ◌์- เสาร์

หจก. สยามมันคงการค้ า
/ หมู่ ตําบลไร่ น้อย อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ จําหน่ายเครืE องใช้ไฟฟ้ าทุกชนิด
โทร. 045-950486
วันทีแจ้ ง-หมดเขต ส.ค. "# - $% ก.ย. "#

บริษัท เวอร์ เท็กซ์ แอพพาแรล จํากัด
มีหน้ าทีสรรหาบุคลากรให้ เพียงพอกับการผลิต/ดูแลสวัสดิ B ม. ต.โนนผึงA อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ./ @B
การพนักงาน
- มีประสบการณ์ อย่ างน้ อย . ปี
- เวลาทํางาน B?.BB- ].BBน.

ประเภทกิจการ #5##6 ผลิตเสื9 อผ้าสําเร็ จรู ปส่งออก
เต็ม
โทร. 56$" =""# ต่อ 6 % , =$-56 "#
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต # ส.ค. "# - ก.ย. "#

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

B@ ม.? ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/ B-

-?

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

เต็ม
หมดเขต

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

2

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
8

ตําแหน่ ง
B B@B ทีปรึกษาด้ านการขาย
จํานวน 20
อายุ 20-35

9

./

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย/หญิง
ค่าจ้าง 9,600 +

B จนท.ฝ่ ายบุคคล

จํานวน 1
อายุ 23-30

10

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปวส. +
เพศ หญิง
ค่าจ้าง 10,500 -

] . .B พนักงานรับรถ
จํานวน 5
อายุ 22-35

25/09/2

วุฒิ ปวช. +
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 9,600 -

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- ทํางานเกียวกับการเสนอขายรถรถยนต์
และออกกิจกรรมต่ างๆ
- ทํางานวันจันทร์ - เสาร์ หยุดวันอาทิตย์
- ประกันสั งคม, ค่ าระดับ, เงินช่ วยเหลืองานแต่ ง
- เงินช่ วยเหลืองานบวช, เงินช่ วยเหลืองานศพญาติ
- ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปอบรม

บริษัท โตโยต้ าดีเยียม จํากัด
@@ ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ./BBB

ประเภทกิจการ 6 # $ จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า
โทร. 088-8111111 , 089-6363636
วันทีแจ้ ง-หมดเขต # ส.ค. "# - ก.ย. "#

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวส. ขึนA ไปสาขาบริหารหรือสาขาทีเกียวข้ อง
เกรดเฉลีย .]B ขึนA ไป มีประสบการณ์ ทาํ งาน ปี
สามารถใช้ โปรแกรม Office ได้ ดี
- สามารถจัดทําค่ าตอบแทนให้ พนักงาน
สรรหาบุคลากรให้ เหมาะสมกับตําแหน่ ง
ดูแลด้ านสวัสดิการให้ พนักงานได้
- เวลาทํางาน B?.BB- ].BBน.

บริษัท โตโยต้ าดีเยียม จํากัด
@@ ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ./BBB

ประเภทกิจการ 6 # $ จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า
โทร. 088-8111111 , 089-6363636
วันทีแจ้ ง-หมดเขต # ส.ค. "# - ก.ย. "#

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวช. ขึนA ไป ทุกสาขา
จบช่ างยนต์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ ขับรถยนต์ ได้
- สามารถต้ อนรับ บริการลูกค้ าทีมารับบริการ
ติดตามงานซ่ อม
- เวลาทํางาน B?.BB- ].BBน.

บริษัท โตโยต้ าดีเยียม จํากัด
@@ ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ./BBB

ประเภทกิจการ 6 # $ จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า
โทร. 088-8111111 , 089-6363636
วันทีแจ้ ง-หมดเขต # ส.ค. "# - ก.ย. "#

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

B@ ม.? ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/ B-

-?

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

3

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที

ตําแหน่ ง
. หัวหน้ าคนสวน

11

จํานวน 1
อายุ 25-35

12

วุฒิ ปวส.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง # , -#6, บ.

./.. B พนักงานบัญชี
จํานวน 1
อายุ 25-35

13

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง # , -#6, บ

/ . .B พนง.จัดซืAอ
จํานวน 1
อายุ 25-35

25/09/2

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง # , -#6, บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- ดูแลสวนต้ นไม้ ในโครงการหมู่บ้านอรุณโฮม
บริษัท คอร์ เอเชีย จํากัด
ถนนอุบล-ตระการฯ
@B ถ.ชยางกูร อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ./BBB
สามารถควบคุมดูแลคนสวนและวางแผนการจัดสวนและร
ายงานต่ อผู้บริหาร
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

ประเภทกิจการ อสังหาริ มทรัพย์
โทร. 091-0156363
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 5 ก.ย. "# - ก.ย. "#

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวส. ขึนA ไป สาขา บัญชี มีประสบการณ์ ทาํ งาน - ปี บริษัท คอร์ เอเชีย จํากัด
ขับรถยนต์ ได้ ใช้ โปรแกรมด้ านบัญชีได้
@B ถ.ชยางกูร อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ./BBB
- จัดทําบัญชีลูกหนีA เจ้ าหนีA มีความรู้ด้าน ภพ .B ภงด , . ,
53
- ติดต่ อประสานงานกับหน่ วยงานราชการ
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

ประเภทกิจการ อสังหาริ มทรัพย์
โทร. 091-0156363
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 5 ก.ย. "# - ก.ย. "#

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวส. ขึนA ไป มีประสบการณ์ ทาํ งาน - ปี
ขับรถยนต์ ได้
- มีความรู้ด้านวัสดุก่อสร้ าง
ตรวจสอบเอกสารประกอบการสั งซืAอ
ติดต่ อประสานงานร้ านค้ า และใช้ โปรแกรมด้ านบัญชีได้

ประเภทกิจการ อสังหาริ มทรัพย์
โทร. 091-0156363
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 5 ก.ย. "# - ก.ย. "#

เต็ม
หมดเขต

บริษัท คอร์ เอเชีย จํากัด
@B ถ.ชยางกูร อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ./BBB

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

B@ ม.? ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/ B-

-?

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

4

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
14

ตําแหน่ ง
/

.B กราฟฟิ ค

จํานวน 1
อายุ 25-35

จํานวน 1
อายุ 30-40

วุฒิ ม. +
ค่าจ้าง
$ /บ

เพศ ชาย

/ . B พนง.คีย์ข้อมูล
จํานวน 2
อายุ 20-30

17

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง # , -#6, บ

@.B รปภ.

15

16

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ม. +
เพศ หญิง
ค่าจ้าง 9,600+

./.. B พนักงานบัญชี
จํานวน 1
อายุ 18-35

25/09/2

วุฒิ ปวช.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
$ -56 บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ปวส. ขึนA ไป มีประสบการณ์ ทาํ งานด้ านออกแบบ -.
ปี ใช้ โปรแกรมด้ านออกแบบได้ Animation 2D/3D
- ทํางานทีโครงการอรุณ บ้ านปลาดุก ถนนอุบล-ตระการฯ
- มีความรู้ด้านงานสิ งพิมพ์ การตลาด
จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

บริษัท คอร์ เอเชีย จํากัด
@B ถ.ชยางกูร อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ./BBB

ประเภทกิจการ อสังหาริ มทรัพย์
โทร. 091-0156363
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 5 ก.ย. "# - ก.ย. "#

เต็ม
หมดเขต

- จบ ม. ขึนA ไป มีประสบการณ์ - ปี ขับรถยนต์ ได้
- มีหน้ าทีดูแลรักษาความปลอดภัยภายในเว็บไซต์
และตรวจสอบเวลามีบุคคลเข้ า-ออก
- ทํางานทีโครงการอรุณโฮม บ้ านปลาดุก ถนน
อุบล-ตระการฯ

บริษัท คอร์ เอเชีย จํากัด
@B ซ.ชยางกูร B ถ.ชยางกูร อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี ./BBB

ประเภทกิจการ อสังหาริ มทรัพย์
โทร. 091-0156363
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 5 ก.ย. "# - ก.ย. "#

เต็ม
หมดเขต

- ส่ วนสู ง B เซนติเมตรขึนA ไป
มีความรู้เบือA งต้ นด้ านคอมพิวเตอร์ ได้
- สามารถคีย์ข้อมูลสิ นค้ า ข้ อมูลการขาย
- เวลาทํางาน B?.BB- ].BBน. หยุดวันอาทิตย์

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

ประเภทกิจการ 6#% ตัวแทนจําหน่ายสิ นค้า P&G
เต็ม
โทร. 045-267331,084-5993599
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 5 ก.ย. "# - ก.ย. "#

- ปวช. ขึนA ไป สาขา บริหาร/คอมพิวเตอร์
ใช้ โปรแกรมด้ านบัญชีได้ ขับรถยนต์ ได้
- มีหน้ าที ทํางานด้ านเอกสาร ส่ งเอกสารให้ บริษัทต่ างไๆด้
- เวลาทํางาน B?.BB- ].BBน.

ร้ าน เอกชัยบริการรถยก
. (แยกร.ร.สามัคคี) ถ.สรรพสิ ทธิx ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี ./BBB

ประเภทกิจการ 6 $ บริ การรถยก,จําหน่ายอะไหล่เก่าเ
เต็ม
โทร. 0-4524-4444
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 5 ก.ย. "# - ก.ย. "#

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

B@ ม.? ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/ B-

-?

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

5

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
18

ตําแหน่ ง
] . @B ช่ างเชือม/ช่ างยนต์
จํานวน 2
อายุ 22-50

จํานวน 1
อายุ 18-30

.

20

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
6 -66 บ

ร้ าน เอกชัยบริการรถยก
. (แยกร.ร.สามัคคี) ถ.สรรพสิ ทธิx ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี ./BBB

ประเภทกิจการ 6 $ บริ การรถยก,จําหน่ายอะไหล่เก่าเ
เต็ม
โทร. 0-4524-4444
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 5 ก.ย. "# - ก.ย. "#

วุฒิ ม..+
ค่าจ้าง
$ /ว

- จบ ม.. ขึนA ไป ทํางานเป็ นกะได้
- บุคลิกภาพดี สุ ภาพเรียบร้ อย รักงานบริการ
- เวลาทํางาน B?.BB- .BB น. , .BB- .BBน.
**ผ่ านทดลองงาน . เดือน บรรจุเป็ นพนักงานรายเดือน

หจก.คนลือ พาวเวอร์ (ร้ านคนลือ ริมมูล)
? หมู่ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ ร้านอาหาร
โทร. 045-998969, 090-06073929
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 5 ก.ย. "# - ก.ย. "#

เต็ม
หมดเขต

- จบ ป.ตรี ขึนA ไป สาขา บริหาร การจัดการ ขับรถยนต์ ได้
มีประสบการณ์ ทาํ งานอย่ างน้ อย ปี
- มีหน้ าทีควบคุมดูแลบริหารจัดการร้ าน

หจก.คนลือ พาวเวอร์ (ร้ านคนลือ ริมมูล)
? หมู่ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ ร้านอาหาร
โทร. 045-998969, 090-06073929
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 5 ก.ย. "# - ก.ย. "#

เต็ม
หมดเขต

@

ประเภทกิจการ 6 $ จําหน่ายยางรถยนต์
โทร. 045-316610
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 5 ก.ย. "# - ก.ย. "#

เต็ม
หมดเขต

วุฒิ ป.ตรี+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง #6, -$ , บ

@B พนักงานจัดส่ งสินค้ า

จํานวน 1
อายุ 20-40

25/09/2

เพศ ช/ญ

B ผู้จดั การร้ าน

จํานวน 1
อายุ 35-50

ชือสถานประกอบการ

- ไม่ จํากัดวุฒิการศึกษา สามารถเชือโครงเหล็กรถยนต์
อุปกรณ์ รถยนต์ ต่างๆได้ และสามารถซ่ อมเ
ครืองยนต์ ได้ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- เวลาทํางาน B?.BB- ].BBน. หยุด วันอาทิตย์

..B กัปตัน

19

21

เงือนไข/สวัสดิการ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

วุฒิ ปวช.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
$ บ/ว

- จบ ปวช ขึนA ไป ใช้ โปรแกรมบัญชีได้
หจก.อุบลวิบูลย์
- ขยัน อดทน
?]-?]/ ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ผ่ านงานขายหรือใช้ โปรแกรมบัญชีออกบิลได้ จะพิจารณาเป็ 34000
นพิเศษ
- ขับรถยนต์ ได้ มใี บขับขีจะพิจารณาเป็ นพิเศษ

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

B@ ม.? ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/ B-

-?

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

6

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที

ตําแหน่ ง
. .B พีเลียA งเด็ก ประจํา

22

จํานวน 1
อายุ 25-45

23

วุฒิ ป. +
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
5 -6 /ว

/ . @B พนักงานโกดังและจัดส่ งสินค้ า
จํานวน 2
อายุ 20-40

25

วุฒิ ปวช.+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง # , บ.+

] . @B ช่ างยางรถบรรทุก
จํานวน 2
อายุ 20-40

24

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
$ - 6 /วัน

B B@B ทีปรึกษาด้ านการขาย
จํานวน 10
อายุ 20-35

25/09/2

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย/หญิง
ค่าจ้าง %," +ค่าคอมมิ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- สามารถดูแลเด็กอายุ /- ขวบ จํานวน . คนได้ (เวลา
หจก.อุบลวิบูลย์
B]./ - ]..Bน. เด็กๆไปเรียน)
?]-?]/ ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- ทําความสะอาดซักผ้ า รีดผ้ า อ่ านนิทานให้ เด็กฟัง
34000
- เคยเป็ นพีเลียA งเด็กมาก่ อนจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- ทํางานเวลา B].BB- B.BBน. ทีพัก อาหารฟรี หยุดเดือนละ
วัน

ประเภทกิจการ 6 $ จําหน่ายยางรถยนต์
โทร. 045-316610
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 5 ก.ย. "# - ก.ย. "#

เต็ม
หมดเขต

- ขับรถยนต์ ได้ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- มีประสบการณ์ เคยผ่ านงาน ยางรถยนต์ ขนาดกลาง
รถบรรทุก ตัAงศูนย์ ถ่วงล้ อรถ B ล้ อ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- ทํางาน B?.BB- ]./ น. หยุดวันอาทิตย์

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

ประเภทกิจการ 6 $ จําหน่ายยางรถยนต์
โทร. 045-316610
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 5 ก.ย. "# - ก.ย. "#

เต็ม
หมดเขต

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

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

ประเภทกิจการ 6 $ จําหน่ายยางรถยนต์
โทร. 045-316610
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 5 ก.ย. "# - ก.ย. "#

เต็ม
หมดเขต

- ทํางานเกียวกับการเสนอขายรถรถยนต์
และออกกิจกรรมต่ างๆ
- ส่ วนสู ง B ซม. ขึนA ไป
- ทํางานวันจันทร์ - เสาร์ หยุดวันอาทิตย์

หจก.โตโยต้ าอุบลราชธานี ผู้จําหน่ ายโตโยต้ า
- ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ 6 # $ จําหน่าย-บริ การรถยนต์
โทร. -56$"-$$$$ ต่อ #$6, ==- P=PPP%
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 5 ก.ย. "# - ต.ค. "#

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

B@ ม.? ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/ B-

-?

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

7

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
26

ตําแหน่ ง
.

เงือนไข/สวัสดิการ

B จป.วิชาชีพ

จํานวน 1
อายุ 25-35

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง #$, บ

/ แม่ บ้าน ประจํา

27

จํานวน 1
อายุ 20-45

วุฒิ ป. +
เพศ หญิง
ค่าจ้าง %, บ+

B แม่ บ้าน ประจํา

28

จํานวน 1
อายุ 20-50

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง
$ /ว

เพศ หญิง

. .B ผู้จดั การฝ่ ายคลังสินค้ า

29

จํานวน 1
อายุ 30-35

25/09/2

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง $6, บ.

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ป.ตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มีประสบการณ์ ทาํ งาน ปี
- สามารถทํางานด้ านความปลอดภัยและ ISO
ตามกฎหมายและมาตรฐาน TMT กําหนด

หจก.โตโยต้ าอุบลราชธานี ผู้จําหน่ ายโตโยต้ า
- ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ 6 # $ จําหน่าย-บริ การรถยนต์
โทร. -56$"-$$$$ ต่อ #$6, ==- P=PPP%
วันทีแจ้ ง-หมดเขต 5 ก.ย. "# - ต.ค. "#

เต็ม
หมดเขต

- ทํางานบ้ าน ทําความสะอาดบ้ าน ล้ างจาน ทําอาหาร
- ซักผ้ า รีดผ้ า
***ทีพัก อาหาร ฟรี หยุด วัน/เดือน

น.ส.จารุลกั ษมิx ฤกษ์ สมสุ นัย
.@/@B หมู่บ้าน ดวงจันทร์ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ บ้านส่วนบุคคล
โทร. 084-9555535
วันทีแจ้ ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

เต็ม
หมดเขต

- ทําความสะอาด ซัก-รีด เสืAอผ้ า ทํางานบ้ าน ทัวไป
- มีสมาชิดในครอบครัว คน

นางพลาพร มีศรี
.B /] ม. B ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ บ้านส่วนบุคคล
โทร. 090-2395454
วันทีแจ้ ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

เต็ม
หมดเขต

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

ประเภทกิจการ 6$ 5# จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. 56-$=#%%% ต่อ #%, $
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

B@ ม.? ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/ B-

-?

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
30

ตําแหน่ ง
./

เงือนไข/สวัสดิการ

B เจ้ าหน้ าทีจัดซืAอเครืองใช้ ไฟฟ้า

จํานวน 2
อายุ 25-35

วุฒิ ปวส-ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง $ , -$6, บ

...B ผจก.ฝ่ ายการตลาด (ด่ วน)

31

จํานวน 1
อายุ 30-45

วุฒิ ป.ตรี+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 40,000+

B พนักงานขาย PC (ด่ วน)

32

จํานวน 10
อายุ 21-35

25/09/2

วุฒิ ม..-ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง %," บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ปวส.ขึนA ไป ขับรถยนต์ ได้ เพศหญิงอายุ ปี ขึนA ไป
- มีประสบการณ์ ไม่ น้อยกว่ า - ปี
- สามารถประสานงาน supplier
เพือตรวจสอบราคาและสั งซืAอสิ นค้ า ออกเอกสารสั งซืAอ
เคลมสิ นค้ า
- เวลาทํางาน B?..B- ]..Bน. หยุดวันอาทิตย์

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

ประเภทกิจการ 6$ 5# จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. 56-$=#%%% ต่อ #%, $
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

- จบ ป.ตรี ขึนA ไป มีประสบการณ์ ด้านงานบริหาร
บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
งานการตลาด .- ปี ขึนA ไป ทํางานล่ วงเวลาได้
]@/. ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
-สามารถบริหารด้ านการตลาดให้ เป็ นไปตามนโยบายของอ 34000
งค์ กรได้
- มีทกั ษะการสื อสารเป็ นอย่ างดี
- อัตราค่ าจ้ างสามารถตกลงกันได้ ตามประสบการณ์
- สามารถเดินทางต่ งจังหวัดได้

ประเภทกิจการ 6$ 5# จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. 56-$=#%%% ต่อ #%, $
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

- มีประสบการณ์ ทาํ งานไม่ น้อยกว่ า ปี
- มีหน้ าทีเสนอขายสิ นค้ า ดูแลลูกค้ า
ขายปลีกสิ นค้ าหน้ าร้ าน
- ตรวจสอบ ดูแล เซ็คสิ นค้ า รวมถึงการสั งซืAอสิ นค้ า
- มีทกั ษะในการติอต่ อสื อสารกับลูกค้ า อัธยาศัยดี
ยิมA แย้ มแจ่ มใส
- เวลาทํางาน B]..B- ..Bน. , B.BB- @.BBน.

ประเภทกิจการ 6$ 5# จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. 56-$=#%%% ต่อ #%, $
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

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

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

B@ ม.? ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/ B-

-?

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
33

ตําแหน่ ง
/ @.B เจ้ าหน้ าที EVENT
จํานวน 1
อายุ 23-35

34

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

. .B ผู้จดั การฝ่ ายขายปลีก
จํานวน 2
อายุ 21-35

วุฒิ ม..+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง $ , -$6, บ

. B เจ้ าหน้ าทีพัฒนาระบบ

35

จํานวน 1
อายุ 23-35

25/09/2

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง #6, -#=, บ.

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา มีประสบการทํางาน ปี ขึนA ไป
ขับรถยนต์ ได้
- สามารถวางแผนกิจกรรมต่ างๆทัAงปี จัดกิจกรรม
ทําสื อโฆษณา สร้ างเครือข่ ายในการจัดกิจกรรมต่ างๆ

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

ประเภทกิจการ 6$ 5# จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. 56-$=#%%% ต่อ #%, $
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

- จบ ม. . ขึนA ไป
บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
มีประสบการณ์ ด้านการขาย/การตลาดในระดับหัวหน้ าฝ่ าย ]@/. ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
อย่ างน้ อย . ปี ขึนA ไป
34000
มีทกั ษะในการติดต่ อสื อสารเป็ นอย่ างดี มีความเป็ นผู้นํา
ความรับผิดชอบสู ง
- สามารถดูแลบริหารงานขายและดูแลยอดขาย
สร้ างความสั มพันธ์ ระหว่ างลูกค้ ากับบริษัทได้

ประเภทกิจการ 6$ 5# จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. 56-$=#%%% ต่อ #%, $
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

- จบ ปวส. ขึนA ไปสาขา ทีเกียวข้ อง ขับรถยนต์ ได้
บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
มีประสบการณ์ ทาํ งานไม่ น้อยกว่ า ปี
]@/. ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- สามารถทดสอบการใช้ งาน SML
34000
และระบบอืนๆทีเกียวข้ อง Support การใช้ งาน CHAMP
SAM ให้ กบั USER และกําหนดสิ ทธิxการใช้ งานระบบ SML
ได้
- ทํางานเป็ นกะได้

ประเภทกิจการ 6$ 5# จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. 56-$=#%%% ต่อ #%, $
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

B@ ม.? ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/ B-

-?

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
36

ตําแหน่ ง

เงือนไข/สวัสดิการ

./. B พนักงานบัญชี
จํานวน 2
อายุ 23-35

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง #$, บ

@@B ผู้จดั การป้ องกันการสู ญเสีย

37

จํานวน 1
อายุ 30-35

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง $ , -$6, บ.

.. B ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

38

จํานวน 2
อายุ 21-35

25/09/2

วุฒิ ปวส.+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง %," บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ปวส. ขึนA ไป สาขา บัญชีหรือสาขาทีเกียวข้ อง
บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
มีประสบการณ์ ทาํ งานด้ านบัญชี . ปี ขึนA ไป
]@/. ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000
สามารถทําบัญชีเจ้ าหนีแA ละออกเอกสารใบเพิมหนีแA ละลดห
นีA เปิ ดหน้ าบัญชีการค้ าในระบบ
ดูแลงบการเงินเพือยืนสรรพกร จัดทําข้ อมูลภาษีต่างๆ
- เวลาทํางาน B?..B- ]..B น.

ประเภทกิจการ 6$ 5# จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. 56-$=#%%% ต่อ #%, $
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

- จบ ปวส. ขึนA ไป สาขาบริหารหรือสาขาทีเกียวข้ อง
บจก.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี
มีประสบการณ์ ทาํ งานด้ านการป้องกันการสู ญเสี ยไม่ น้อยก ]@/. ถ.แจ้ งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ว่ า ปี
34000
มีความรู้ความเข้ าใจในด้ านมาตรฐานงานป้องกันการสู ญเสี
ยเป็ นอย่ างดี มีทกั ษะการวางแผนและบริหาร
- เวลาทํางาน B?..B- ]..B น. หยุด วัน/สั ปดาห์

ประเภทกิจการ 6$ 5# จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. 56-$=#%%% ต่อ #%, $
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

- จบ ปวส. ขึนA ไป มีประสบการณ์ ทาํ งานไม่ น้อยกว่ า ปี
ขับรถยนต์ ได้ สถานภาพโสด
- ลักษณะงาน ดูแลผู้สูงอายุ @B ปี
สามารถช่ วยเหลือตัวเองได้ ดูแลด้ านอาหาร ยา เสืAอผ้ า
และทําคสามสะอาดภายในบ้ าน
- ทํางาน จ-ส เวลา B?.BB- ].BBน.

ประเภทกิจการ 6$ 5# จําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร
เต็ม
โทร. 56-$=#%%% ต่อ #%, $
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

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

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

B@ ม.? ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/ B-

-?

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
39

ตําแหน่ ง
? . B พนักงานขับรถ
จํานวน 3
อายุ 20-40

40

วุฒิ ปวส.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง # ," -##," บ

] . ช่ างขัดสี
จํานวน 1
อายุ 20-40

42

วุฒิ ม..+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง
$ -5 บ

411220 Maintenance computer
จํานวน 1
อายุ 20-35

41

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปวส.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง %," -#6, บ.

] . ช่ างเตรียมพืนA
จํานวน 1
อายุ 20-40

25/09/2

วุฒิ ปวช.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 9,600+

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- เพศชาย มีใบขับขีรถยนต์ ประเภท . ขึนA ไป
- สามารถขับรถส่ งสิ นค้ าตามทีบริษัทกําหนดได้
**วิธีการคัดเลือก สอบสั มภาษณ์

บริษัท ก้ าวหน้ าโภคภัณฑ์ จํากัด
]. ม.? ถ.อุบล-กันทรลักษ์ อ.สํ าโรง จ.อุบลราชธานี ./. B

ประเภทกิจการ สกัดนํ9ามันรํา
โทร. 56- #% ต่อ $#
วันทีแจ้ ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวส. ขึนA ไป สาขา อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
หรือสาขาอืนทีเกียวข้ อง
- มีประสบการณ์ ในระบบ IT
ซ่ อมอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ได้ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
** ทดสอบ EQ/IQ แบบทดสอบ IT และทดสอบปฏิบัติ

บริษัท ก้ าวหน้ าโภคภัณฑ์ จํากัด
]. ม.? ถ.อุบล-กันทรลักษ์ อ.สํ าโรง จ.อุบลราชธานี ./. B

ประเภทกิจการ สกัดนํ9ามันรํา
โทร. 56- #% ต่อ $#
วันทีแจ้ ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

เต็ม
หมดเขต

- ปวส.-ป.ตรี สาขาช่ างยนต์ หรือสาขาทีเกียวข้ อง
- มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์
- บุคลิกภาพดี ขยัน อดทน รักงานบริการ
-ขับขีรถยนต์ ได้ และมีใบอนุญาตขับขีรถยนต์
- เวลาทํางาน B?.BB- ].BBน. หยุด วัน/สั ปดาห์

บริษัท โตโยต้ า ดีลกั ซ์ จํากัด
?? ม. B ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ./ @B

ประเภทกิจการ 56# # จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า
โทร. 045-208888
วันทีแจ้ ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

เต็ม
หมดเขต

- ปวช-ป.ตรี สาขา ช่ างยนต์
- บุคลิกภาพดี ขยัน อดทน รักงานบริการ
-ขับขีรถยนต์ ได้ และมีใบอนุญาตขับขีรถยนต์
-เวลาทํางาน B?.BB- ].BBน. หยุด วัน/สั ปดาห์

บริษัท โตโยต้ า ดีลกั ซ์ จํากัด
?? ม. B ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ./ @B

ประเภทกิจการ 56# # จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า
โทร. 045-208888
วันทีแจ้ ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

B@ ม.? ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/ B-

-?

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
43

ตําแหน่ ง
] . .B ช่ างเทคนิค
จํานวน 2
อายุ 22-30

จํานวน 20
อายุ 22-35

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

/ @B B จนท.ธุรการ(ประกันภัย)
จํานวน 1
อายุ 22-40

46

วุฒิ ปวช.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง %," -#6, บ

B@B ทีปรึกษาการขาย

44

45

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ชาย
ค่าจ้าง %," บ

] . B พนักงานคาร์ สปา
จํานวน 2
อายุ 20-40

25/09/2

วุฒิ ปวช.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง %," บ.

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ปวช. ขึนA ไป สาขา ช่ างยนต์ มีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์ บุคลิกภาพดี
มีมนุษย์ สัมพันธ์ ดี
- ขยัน อดทน ขับรถยนต์ ได้ /มีใบขับขี
- เวลาทํางาน B?.BB- ].BBน.

บริษัท โตโยต้ า ดีลกั ซ์ จํากัด
?? ม. B ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ./ @B

ประเภทกิจการ 56# # จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า
โทร. 045-208888
วันทีแจ้ ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

เต็ม
หมดเขต

◌ู -ปวช.-ป.ตรีทุกสาขา เกรดเฉลีย . B ขึนA ไป
-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
?? ม. B ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ./ @B

ประเภทกิจการ 56# # จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า
โทร. 045-208888
วันทีแจ้ ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

เต็ม
หมดเขต

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา เกรดเฉลีย . B ขึนA ไป ขับรถยนต์ ได้
มีประสบการณ์ ทาํ งานอย่ างน้ อย ปี
- บุคลิกภาพดี มีมนุษยสั มพันธ์ ดี รักงานบริการ
- เวลาทํางาน B?.BB- ].BBน.

บริษัท โตโยต้ า ดีลกั ซ์ จํากัด
?? ม. B ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ./ @B

ประเภทกิจการ 56# # จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า
โทร. 045-208888
วันทีแจ้ ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวช.-ปวส. สาขาช่ างยนต์ เกรดเฉลีย . B ขึนA ไป
ขับรถยนต์ ได้
- มีความรู้พนืA ฐานด้ านคอมพิวเตอร์ เป็ นอย่ างดี

บริษัท โตโยต้ า ดีลกั ซ์ จํากัด
?? ม. B ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ./ @B

ประเภทกิจการ 56# # จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า
โทร. 045-208888
วันทีแจ้ ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

B@ ม.? ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/ B-

-?

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที

ตําแหน่ ง

เงือนไข/สวัสดิการ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

รักงานบริการ
- เวลาทํางาน B?.BB- ].BBน.

47

./.. B พนักงานบัญชี
จํานวน 1
อายุ 25-35

จํานวน 1
อายุ 25-35

.

ประเภทกิจการ รับจัดไฟแนนซ์รถยนต์,รถจักรยานยนต์
เต็ม
โทร. 045-244641 , 089-7170532
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ หญิง
ค่าจ้าง %," -# , บ.

- ไม่ จํากัดวุฒิการศึกษา ขับรถยนต์ ได้
- สามารถทําอาหารให้ พนักงาน
ทําความสะอาดบ้ านน้ ายจ้ างได้

หจก.เอส.เอ็ม.เอส.คอนซัลแตนท์
//- / ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ รับจัดไฟแนนซ์รถยนต์,รถจักรยานยนต์
เต็ม
โทร. 045-244641 , 089-7170532
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต P ก.ย. "# - " ต.ค. "#

- จบ ป.ตรี สาขาทีเกียวข้ อง
- สามารถดูแลระบบความปลอดภัยในโรงงาน
และตรวจสอบ
วิเคาระห์ หาแนวทางป้องกันแก้ ไขงานด้ านความปลอดภัย
รวมทัAงจัดทําระบบและคู่มอื ความปลอดภัย
- ทํางานจ-ส เวลา B?.BB- ].BBน

บริษัท ก้ าวหน้ าโภคภัณฑ์ จํากัด
]. ม.? ถ.อุบล-กันทรลักษ์ อ.สํ าโรง จ.อุบลราชธานี ./. B

ประเภทกิจการ สกัดนํ9ามันรํา
โทร. 56- #% ต่อ $#
วันทีแจ้ ง-หมดเขต #$ ก.ย. "# - ## ธ.ค. "#

เต็ม
หมดเขต

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

เต็ม
หมดเขต

B จป วิชาชีพ

จํานวน 1
อายุ 22-35

50

หจก.เอส.เอ็ม.เอส.คอนซัลแตนท์
//- / ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

B แม่ บ้าน

48

49

วุฒิ ปวช.+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง %," -# , บ

- จบ ปวช. ขึนA ไป สาขาบัญชี หรือสาขา ทีเกียวข้ อง
สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ ดี ทําบัญชี-รายรับ/รายจ่ าย
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

./

B ทีปรึกษาการเงิน

จํานวน 10
อายุ 24-35

25/09/2

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง #6, บ

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง #6, บ.

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา
บริษัท ลีดเดอร์ กรุ๊ป BB] จํากัด
สามารถปรับตัวเข้ ากับเพือนร่ วมงานได้
]] ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
และเข้ ารับการฝึ กอบรมพืนA ฐานของบริษัทและงานด้ านทีป
รึกษาทางการเงิน ฝึ กปฏิบัตแิ ละประเมิณผลงาน

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

B@ ม.? ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/ B-

-?

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

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

ตําแหน่ ง

เงือนไข/สวัสดิการ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

ตามนโยบาบบริษัทได้
- ทํางาน จ-ส เวลา B?..B- ].BBน.

] B ผู้จดั การทัวไป

51

จํานวน 5
อายุ 25-35

52

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง $ , บ

] / /B ช่ างบริการ
จํานวน 5
อายุ 18-35

วุฒิ ปวช+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง %," บ

B@B ทีปรึกษาการขาย

53

จํานวน 10
อายุ 20-30

25/09/2

วุฒิ ม..+
ค่าจ้าง
$ /ว

เพศ ช/ญ

- จบ ป.ตรี ทุกสาขา
บริษัท ลีดเดอร์ กรุ๊ป BB] จํากัด
สามารถปรับตัวเข้ ากับเพือนร่ วมงานได้ และเข้ ารับการฝึ กอ ]] ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
บรมความรู้พนืA ฐานของบริษัทและพัฒนางาน
ช่ วยวางแผนการทํางานและประเมิณผลตามนโยบายบริษัท
ได้
- ทํางาน จ-ส เวลา B?..B- ].BB น.

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

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวช.-ปวส. สาขาช่ างยนต์ เทคนิคยานยนต์
บริษัท สยามนิสสั นอุบลราชธานี จํากัด
@ ม. ? ถนนชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
ซ่ อมบํารุงรถยนต์ ตามใบสั งงานและส่ งมอบงานตามเวลาที จ.อุบลราชธานี ./BBB
กําหนด
- ทํางานเวลา B?.BB- ].BBน.

ประเภทกิจการ 6 # $ ขายรถยนต์
โทร. 56-$= "$#-P ต่อP# , ="-55="= "
วันทีแจ้ ง-หมดเขต #$ ก.ย. "# - ## ต.ค. "#

เต็ม
หมดเขต

- จบ. ม.. ขึนA ไป ขับรถยนต์ ได้
บริษัท สยามนิสสั นอุบลราชธานี จํากัด
- สามารถทํางานขาย นําเสนอขายรถยนต์
@ ม. ? ถนนชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
ตามเป้าทีบริษัทกําหนดได้ และติดต่ อประสานงานกับไฟแน จ.อุบลราชธานี ./BBB
นซ์ ในเรืองการจัดทําสั ญญาเช่ าซืAอ

ประเภทกิจการ 6 # $ ขายรถยนต์
โทร. 56-$= "$#-P ต่อP# , ="-55="= "
วันทีแจ้ ง-หมดเขต #$ ก.ย. "# - ## ต.ค. "#

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

B@ ม.? ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/ B-

-?

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

Email : ubn@doe.go.th
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
54

ตําแหน่ ง
?.

เงือนไข/สวัสดิการ

B พนักงานขับรถผู้บริหาร

จํานวน 1
อายุ 20-40

วุฒิ ม. +
ค่าจ้าง
$ /ว

เพศ ชาย

. .B หัวหน้ าฝ่ ายการตลาด

55

จํานวน 1
อายุ 27-40

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 15,000+

.B แม่ ครัว

56

จํานวน 1
อายุ 25-45

25/09/2

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง 6 /ว

เพศ หญิง

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ม. ขึนA ไป
บริษัท สยามนิสสั นอุบลราชธานี จํากัด
มีใบขับขีรถยนต์ ขบั รถยนต์ ได้ ทAงั เกียร์ ธรรมดาและเกียร์ ออ @ ม. ? ถนนชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
โต้
จ.อุบลราชธานี ./BBB
- มีหน้ าทีขับรถ รับ-ส่ ง ผู้บริหาร
ดูแลทําความสะอาดรถยนต์ และงานอืนๆทีได้ รับมอบหมาย
- ทํางาน จ-ส เวลา B?.BB- ].BBน.

ประเภทกิจการ 6 # $ ขายรถยนต์
โทร. 56-$= "$#-P ต่อP# , ="-55="= "
วันทีแจ้ ง-หมดเขต #$ ก.ย. "# - ## ต.ค. "#

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวส. ขึนA ไป สาขา การตลาดหรือสาขาอืนทีเกียวข้ อง
มีประสบการณ์ ทาํ งานไม่ น้อยกว่ า ปี
- สามารถรวบรวม
วิเคาระห์ ข้อมูลและจัดทําแผนการตลาดประจําเดือน
จัดกิจกรรม
จัดทําโปรโมชันสิ นค้ าและงบประมาณการตลาด
และงานอืนทีได้ รับมอบหมาย
- ทํางาน จ-ส เวลา B?.BB- ].

บริษัท สยามนิสสั นอุบลราชธานี จํากัด
@ ม. ? ถนนชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี ./BBB

ประเภทกิจการ 6 # $ ขายรถยนต์
โทร. 56-$= "$#-P ต่อP# , ="-55="= "
วันทีแจ้ ง-หมดเขต #$ ก.ย. "# - ## ต.ค. "#

เต็ม
หมดเขต

- ไม่ จํากัดวุฒิการศึกษา
มีประสบการณ์ ด้านการประกอบอาหารทุกประเภท
และเตรียมวัตถุดบิ เพือนํามาประกอบอาหารแต่ ละวัน
- ทํางาน จ-ส เวลา B?.BB- ].BBน..

หจก.บ้ านและทีดินรวมสิ นไทย
@B/ ม.] ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ./BBB

ประเภทกิจการ 5"6 จําหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร
เต็ม
โทร. 045-311728
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต #$ ก.ย. "# - ## ต.ค. "#

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

B@ ม.? ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/ B-

-?

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

16

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
57

ตําแหน่ ง
./. B พนักงานบัญชี
จํานวน 2
อายุ 25-45

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง # , -#6, บ

..B พนักงานเสริฟ

58

จํานวน 2
อายุ 20-30

59

เงือนไข/สวัสดิการ

/

วุฒิ ม. +
เพศ หญิง
ค่าจ้าง
$ -5 บ

@B เจ้ าหน้ าทีธุรการ(ผู้พกิ าร)

จํานวน 1
อายุ 18-50

วุฒิ ม..+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง %, /ด

B@B พนักงานขาย

60

จํานวน 4
อายุ -/Bปี

25/09/2

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง %," บ.

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

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

ประเภทกิจการ ให้คาํ ปรึ กษาด้านบริ หารจัดการเงินและบ
เต็ม
โทร. 097-2494070
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต #$ ก.ย. "# - ## ต.ค. "#

- จบ ม. ขึนA ไป
สามารถพูดสื อสารภาษาอังกฤษได้ ระดับพอใช้
ขับรถจักรยานยนต์ ได้ มีประสบการณ์ ทาํ งาน ปี
- สามารถทํางานเข้ ากะช่ วง /.BB- ..BBน.
ได้ และมีวนั หยุดให้ วัน/สั ปดาห์

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

ประเภทกิจการ 66# # โรงแรม
โทร. 081-4761144
วันทีแจ้ ง-หมดเขต #$ ก.ย. "# - ## ต.ค. "#

เต็ม
หมดเขต

- รับผู้พกิ ารทีสามารถช่ วยเหลือตนเองได้ และพิมพ์งาน
เอกสาร ด้ านคอมพิวเตอร์ ได้
- ทํางานวันเวลาราชการ

กองอํานวยการรักษาความมันคงภายในจังหวัดอุบลราชธ
านี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ หน่วยงานราชการ
โทร. 45-344631
วันทีแจ้ ง-หมดเขต #5 ก.ย. "# - # ต.ค. "#

เต็ม
หมดเขต

- มีบุคลิกภาพดูดี รักงานขาย ชอบเจรจา ขยัน อดทน
- มีประสบการณ์ งานขายมาก่ อนจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- เวลาทํางาน B?.BB- ]..Bน หยุดวันอาทิตย์

บริษัท ศรีเมืองยนต์ อุบล จํากัด
@ ม. @ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ จําหน่ายรถยนต์ยหีE ้อ MG
โทร. 062-1146866,045-475545
วันทีแจ้ ง-หมดเขต #5 ก.ย. "# - # ต.ค. "#

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

B@ ม.? ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/ B-

-?

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

17

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
61

ตําแหน่ ง
/ . .B พนง.มินิสโตร์ (ผู้พกิ าร)
จํานวน 1
อายุ 18-40

62

วุฒิ ม..+
ค่าจ้าง
$ /ว

เพศ ช/ญ

/ @.B ประชาสัมพันธ์ (ผู้พกิ าร)
จํานวน 1
อายุ 23-30

วุฒิ ป.ตรี
เพศ หญิง
ค่าจ้าง ##, = บ

. .B ผจก.ฝ่ ายคลังสินค้ า สาขา กรุงเทพฯ

63

จํานวน 2
อายุ 23-40

64

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปวส.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 10,000+

/ @B B จนท.ประสานงาน
จํานวน 1
อายุ 23-40

25/09/2

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง 10,000+

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- ผู้พกิ ารต้ องสามารถช่ วยเหลือตนเองได้
- สามารถทํางานยืน ประกอบวัตถุดบิ
ส่ งให้ กระบวนการผลิตได้

บริษัท อุบล ออโต้ โปรดักส์ จํากัด
?? ม. ต.ท่ าช้ าง อ.สว่ างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ./ @B

ประเภทกิจการ 5 การประกอบสายไฟในรถยนต์
เต็ม
โทร. 045-854638-9,086-4688683
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต #5 ก.ย. "# - # ต.ค. "#

- รับผู้พกิ ารทีสามารถช่ วยเหลือตนเองได้
ศูนย์ วทิ ยาศาสตร์ การแพทย์ ที B อุบลราชธานี
- ทํางานด้ านประชาสั มพันธ์ และงานอืนๆทีได้ รับมอบหมาย ? ถนนคลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
และงานด้ านอินโพกราฟฟิ กได้
- ทํางานตามวันและเวลาราชการ

ประเภทกิจการ หน่วยงานราชการ
โทร. 045-5312230-3
วันทีแจ้ ง-หมดเขต #5 ก.ย. "# - # ต.ค. "#

- จบ ปวส. ขึนA ไป สาขาทีเกียวข้ อง หรือมีประสบการณ์
สามารถขับรถยนต์ ได้
- สามารถดูแล บริหารจัดการ ด้ านคลังสิ นค้ าได้

บริษัท ธนาโลจิสติกส์ จํากัด
? หมู่ที ตําบลแจระแม อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ ขนส่งและขนถ่ายสิ นค้าในประเทศและต่าง
เต็ม
โทร. 085-0157004
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $5 ก.ย. "# - $ ต.ค. "#

- จบ ปวส. ขึนA ไป ขับรถยนต์ ได้
- สามารถประสานงาน พูดคุย ติดต่ อกับลูกค้ าต่ างประเทศ
สามารถอ่ านภาษาลาว(สปป ลาว) ได้ พูดได้
มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- ทํางาน จ-ส เวลา B?.BB- ].Bน.

บริษัท ธนาโลจิสติกส์ จํากัด
? หมู่ที ตําบลแจระแม อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ ขนส่งและขนถ่ายสิ นค้าในประเทศและต่าง
เต็ม
โทร. 085-0157004
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $5 ก.ย. "# - $ ต.ค. "#

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

B@ ม.? ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/ B-

-?

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

Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

เต็ม
หมดเขต

18

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
65

ตําแหน่ ง
. .. B นักรังสีเทคนิค
จํานวน 2
อายุ 21-40

จํานวน 2
อายุ 21-40

วุฒิ ป. +
เพศ หญิง
ค่าจ้าง
$ /วัน

./.. B พนง.การเงินเร่ งรัด
จํานวน 2
อายุ 21-35

68

วุฒิ ป.ตรี +
เพศ ชาย/หญิง
ค่าจ้าง 25,000 +

B แม่ ครัว

66

67

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ป.ตรี
เพศ หญิง
ค่าจ้าง
$ /วัน

] .] B ช่ างซ่ อมบํารุง
จํานวน 2
อายุ 21-35

25/09/2

วุฒิ ม..+
ค่าจ้าง
$ /ว

เพศ ชาย

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ป.ตรี สาขารังสี วทิ ยา เพศชายพ้นภาระทหารแล้ ว
- รับผิดชอบงานเอ็กเรย์ ทุกชนิด ซักประวัตผิ ้ ูรับ
บริการเกียวกับประวัตกิ ารรับบริการทางรังสี
- สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft Office ได้
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

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

ประเภทกิจการ =6### สถานบริ การด้านการพยาบาล
เต็ม
โทร. 045-280040-55,087-4474521
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $5 ก.ย. "# - $ ต.ค. "#

- ทําอาหารลูกค้ า,ผู้ป่วย
- งานอืนๆ ทีได้ รับมอบหมาย
- มีประสบการณ์ ในการทําอาหาร หรือ
มีประสบการณ์ ในการทํางานจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- ประกันสั งคม, กองทุนสํ ารองเลียA งชีพ

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

ประเภทกิจการ =6### สถานบริ การด้านการพยาบาล
เต็ม
โทร. 045-280040-55,087-4474521
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $5 ก.ย. "# - $ ต.ค. "#

- จบ ป.ตรี สถานภาพโสด ไม่ จํากัดสาขา
บริษัท ราชเวชอุบลราชธานี จํากัด (
สามารถใช้ โปรแกรม Visio , Ms office
รพ.ราชเวชอุบลราชธานี )
และสามารถวิเคาระห์ และวางแผนระบบงานของโรงพยาบา @@@ ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ./BBB
ลได้ มปี ระสบการณ์ การทํางานจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- ทํางาน จ-ศ เวลา B?.BB- ]..B น.

ประเภทกิจการ =6### สถานบริ การด้านการพยาบาล
เต็ม
โทร. 045-280040-55,087-4474521
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $5 ก.ย. "# - $ ต.ค. "#

- จบ ม.. ขึนA ไป พ้นภาระทหารแล้ ว
มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- สามารถซ่ อมนําA ไฟฟ้าในอาคาร
สถานทีและงานอืนๆทีได้ รับมอบหมาย

ประเภทกิจการ =6### สถานบริ การด้านการพยาบาล
เต็ม
โทร. 045-280040-55,087-4474521
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $5 ก.ย. "# - $ ต.ค. "#

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

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

B@ ม.? ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/ B-

-?
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
69

ตําแหน่ ง

เงือนไข/สวัสดิการ

/ @B.B พนักงานเวชระเบียน
จํานวน 2
อายุ 21-35

วุฒิ ป.ตรี
ค่าจ้าง
$ /บ

เพศ หญิง

. .B พนักงานผู้ช่วยนักรังสี

70

จํานวน 2
อายุ 21-40

วุฒิ จบหลักสู ตรผู้ช่ว เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง
$ /บ

. .B ผู้ช่วยพยาบาล

71

จํานวน 2
อายุ 20-40

วุฒิ ผู้ช่วยพยาบาล เพศ หญิง
ค่าจ้าง
$ /ว

.@.B พนักงานผู้ช่วยห้ องยา

72

จํานวน 2
อายุ 20-40

25/09/2

วุฒิ จบหลักสู ตรผู้ช่ว เพศ หญิง
ค่าจ้าง
$ /ว

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ป.ตรี ไม่ จํากัดสาขา สถานภาพโสด
สามารถใช้ โปรแกรม Ms office ได้ ดี
- ทดสอบการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
สามารถจัดทําประวัตผิ ้ ูป่วยใหม่ เก่ า
จัดทําเอกสารประกันสั งคม ประกันชีวติ
สิ ทธิของผู้ประกันตนและงานอืนๆทีได้ รับมอบหมาย
- ทํางานเป็ นกะได้

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

ประเภทกิจการ =6### สถานบริ การด้านการพยาบาล
เต็ม
โทร. 045-280040-55,087-4474521
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $5 ก.ย. "# - $ ต.ค. "#

- จบ หลักสู ตรผู้ช่วยพยาบาล สถานภาพโสด
มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- ทํางานเป็ นกะได้

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

ประเภทกิจการ =6### สถานบริ การด้านการพยาบาล
เต็ม
โทร. 045-280040-55,087-4474521
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $5 ก.ย. "# - $ ต.ค. "#

- จบ หลักสู ตรผู้ช่วยพยาบาล สถานภาพโสด
- ทํางานแผนกผู้ป่วยใน ทํางานเป็ นกะได้

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

ประเภทกิจการ =6### สถานบริ การด้านการพยาบาล
เต็ม
โทร. 045-280040-55,087-4474521
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $5 ก.ย. "# - $ ต.ค. "#

- จบหลักสู ตรผู้ช่วยพยาบาล สถานภาพโสด
- ทํางานเป็ นกะได้

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

ประเภทกิจการ =6### สถานบริ การด้านการพยาบาล
เต็ม
โทร. 045-280040-55,087-4474521
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $5 ก.ย. "# - $ ต.ค. "#

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

B@ ม.? ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/ B-

-?
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
73

ตําแหน่ ง
/ / B ธุรการ
จํานวน 1
อายุ 20-27

74

.

.

วุฒิ ป.ตรี
เพศ หญิง
ค่าจ้าง 9,600+

B โฟร์ แมน

จํานวน 1
อายุ 20-40

25/09/2

วุฒิ ปวช.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง %," -# , บ.

B เจ้ าหน้ าทีควบคุมคุณภาพ

จํานวน 1
อายุ 20-30

75

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปวช.+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง # , -#6, บ.

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ปวช. ขึนA ไป สาขา บัญชี ธุรการ คอมพิวเตอร์
การจัดการ สามารถใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พนืA ฐานได้ ดี
ขับรถยนต์ ได้
- ทํางานด้ านธุรการ งานเลขา
ทําเอกสารต่ างๆทีได้ รับมอบหมาย
และเดินทางออกต่ างจังหวัดได้ เป็ นบางครัAง
- ทํางานจันทร์ - ศุกร์ เวลา B?.BB- ].BBน.

บริษัท สํ านักงานกฎหมายทองวิจิตรชู ตระกูล จํากัด
?]@/. ถนนสรรพสิ ทธิx ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ บริ การให้คาํ ปรึ กษาด้านกฎหมาย รับว่าค
เต็ม
โทร. 085-4130712 ,094-3813823
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $5 ก.ย. "# - $ ต.ค. "#

- จบ ป.ตรี สาขา เทคโนโลยีการอาหาร จุลวิทยา
หรือสาขาทีเกียวข้ อง ขับรถยนต์ ได้
- สามารถตรวจรับวัตถุดบิ (นมสด ,ผลิตภัณฑ์ นม)
และควบคุมกระบวนการผลิต
- เวลาทํางาน B?.BB- ].BBน. หยุด วัน/สั ปดาห์

บริษัท ธวัชฟาร์ ม จํากัด
. . ม.@ บ.เกษตรพัฒนา ต.คําขวาง อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี ./ @B

ประเภทกิจการ #6$ $ ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์และแปรรู ปผล
เต็ม
โทร. 045-210883
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

- จบ ปวช. ขึนA ไป สาขาทีเกียวข้ อง
- มีความสามารถควบคุม ดูแล ตรวจสอบชินงาน
และบริหารจัดการคนในงานติดตัAงของบริษัทได้
- เวลาทํางาน B?.BB- ]..B น. หยุด วัน/สั ปดาห์

บริษัท ยงกิจอลูมเิ นียม จํากัด
@ / - B ถ.สรรพสิ ทธิx ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ 6# %# จําหน่ายและติดตั9งกระจก,อลูมิเ
เต็ม
โทร. 085-0159289
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

B@ ม.? ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/ B-

-?
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
76

ตําแหน่ ง
@. @B ผู้ช่วยช่ างอลูมเิ นียม
จํานวน 3
อายุ 20-40

วุฒิ ม..+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 9,600+

B แม่ บ้าน

77

จํานวน 2
อายุ 20-40

วุฒิ ไม่ จํากัด
ค่าจ้าง
$ /ว

เพศ หญิง

B@B พนักงานขาย ( Sale Area )

78

จํานวน 10
อายุ 20-35

79

เงือนไข/สวัสดิการ

./

B จนท.ฝึ กอบรมและพัฒนา

จํานวน 10
อายุ 26-35

25/09/2

วุฒิ ปวส.+
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง #$, -#=, บ

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง #=, บ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ม.. ขึนA ไป
บริษัท ยงกิจอลูมเิ นียม จํากัด
- สามารถปฏิบัตงิ านตามทีได้ รับมอบหมายได้
@ / - B ถ.สรรพสิ ทธิx ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
มีความรู้พนืA ฐานด้ านงานช่ างและพร้ อมทีจะเรียนรู้งานตลอ 34000
ดเวลา
- ทํางานเวลา B?.BB- ]..B น.

ประเภทกิจการ 6# %# จําหน่ายและติดตั9งกระจก,อลูมิเ
โทร. 085-0159289 , 086-4609212 , 088-5643881 เต็ม
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

- ทํางานตามทีได้ รับมอบหมาย
- เวลาทํางาน B?.BB- ]..B น.

ประเภทกิจการ 6# %# จําหน่ายและติดตั9งกระจก,อลูมิเ
โทร. 085-0159289 , 086-4609212 , 088-5643881 เต็ม
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

บริษัท ยงกิจอลูมเิ นียม จํากัด
@ / - B ถ.สรรพสิ ทธิx ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

- จบ ปวส. ขึนA ไป ทุกสาขา
บริษัท ยูนิเวอร์ แซล โฟน จํากัด
- สามารถดูแลฐานลูกค้ าเก่ า ผลักดันยอดขาย
/?/ -] ซ.ธรรมวิถี / ถ.ธรรมวิถี ต.ในเมือง อ.เมือง
และดูแลพนักงานส่ งเสริมการขาย(pc)
จ.อุบลราชธานี
รวมถึงงานส่ งเสริมการขายจัดกิจกรรมและงานอืนๆทีได้ รับ
มอบหมาย
- มีรถยนต์ ส่วนตัวและนํามาใช้ ในงานได้ มีค่าคอมมิชชัน
ค่ าโทรศัพท์ ค่ าเสื อมสภาพรถ ค่ านําA มัน

ประเภทกิจการ 5P5# จําหน่ายปลีก-ส่ง โทรศัพท์มือถื
เต็ม
โทร. 56- ### " ต่อ ## , "$-$ #=6
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

- จบ ป.ตรี ขึนA ไปทุกสาขา
มีประสบการณ์ ทาํ งานไม่ น้อยกว่ า ปี
- สามารถฝึ กอบรมพนักงานใหม่ ตามนโยบายบริษัทได้
ร่ วมทัAงงานพิธีกร วิทยากร

ประเภทกิจการ ตัวแทนประกันภัย ( AIA )
โทร. 045-312005
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

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

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

B@ ม.? ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/ B-

-?
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เต็ม
หมดเขต
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที

ตําแหน่ ง

เงือนไข/สวัสดิการ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

กิจกรรมอืนๆของบริษัทและเรียนรู้งาน พัฒนา
วิเคาระห์ และประเมินผลการทํางานได้
- ทํางาน จ-ส เวลา B?..B- ].BBน.

B แม่ บ้าน

80

จํานวน 2
อายุ 20-45

เพศ หญิง

B@B พนักงานขายหน่ วยรถ

81

จํานวน 10
อายุ 22-35

82

วุฒิ ป. +
ค่าจ้าง
$ /ว

วุฒิ ม. +
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 9,600+

? . B พนักงานขับรถ
จํานวน 4
อายุ 20-35

วุฒิ ม..+
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 9,600+

B@B พนักงานขายรถมือสอง

83

จํานวน 2
อายุ 20-35

25/09/2

วุฒิ ปวช.
ค่าจ้าง
$ /ว

เพศ ชาย

- มีประกันสั งคม อาหารกลางวัน
- ทําความสะอาดและงานอืนๆทีได้ รับมอบหมายได้

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

ประเภทกิจการ 6#% ตัวแทนจําหน่ายสิ นค้า P&G
เต็ม
โทร. 045-267331,084-5993599
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

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

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

ประเภทกิจการ 6#% ตัวแทนจําหน่ายสิ นค้า P&G
เต็ม
โทร. 045-267331,084-5993599
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

- มีใบขับขีรถยนต์
- โบนัส ประกันสั งคม ทริปท่ องเทียว?
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

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

ประเภทกิจการ 6#% ตัวแทนจําหน่ายสิ นค้า P&G
เต็ม
โทร. 045-267331,084-5993599
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

- จบ ปวช ขึนA ไป สาขา ช่ างยนต์ ขับรถยนต์ ได้
- สามารถติดต่ อลูกค้ า
เจรจาและให้ คาํ ปรึกษาแก่ ลูกค้ าทัAงก่ อนและหลังการขาย
- เวลาทํางาน B?.BB- ].BBน.

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

ประเภทกิจการ 6 # $ จําหน่ายรถยนต์
โทร. 045-313371
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

B@ ม.? ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/ B-

-?
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Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

เต็ม
หมดเขต

23

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที

ตําแหน่ ง
B@B ทีปรึกษางานบริการ(SA)

84

จํานวน 1
อายุ 20-35

วุฒิ ปวช.
เพศ ชาย
ค่าจ้าง # ,%6 บ

B@B ทีปรึกษาการขาย

85

จํานวน 5
อายุ 20-35

86

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ปวช.+
ค่าจ้าง
$ /ว

เพศ ช/ญ

/ @B B เสมียน
จํานวน 3
อายุ 25-35

25/09/2

วุฒิ ปวช. - ป.ตรี เพศ หญิง
ค่าจ้าง ##,6 /เดือน

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ปวช. ขึนA ไป สาขา ช่ างยนต์ หรือมีความรู้ด้านรถยนต์ บริษัท อีซูซุตงั ปักอุบล จํากัด
หรือสาขาทีเกียวข้ อง ขับรถยนต์ ได้
/ ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ./BBB
- เปิ ดใบแจ้ งซ่ อม รับรถลูกค้ าทีเข้ ามาใช้ บริการ
- ชีAแจ้ งรายละเอียดให้ ลูกค้ าทีมาใช้ บริการงานซ่ อม
- เวลาทํางาน B?.BB- ].BBน.

ประเภทกิจการ 6 # $ จําหน่ายรถยนต์
โทร. 045-313371
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวช. ขึนA ไปทุกสาขา ขับรถยนต์ ได้
บริษัท อีซูซุตงั ปักอุบล จํากัด
- สามารถติดต่ อลูกค้ า เจรจา และปิ ดยอดขายได้
/ ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ./BBB
- จัดกิจกรรมส่ งเสริมการขาย
และงานอืนๆทีได้ รับมอบหมายได้
*** ประจําสาขา อ.วาริน เดชอุดม นําA ยืน ตระการฯ พิบูลฯ
จ.มุกดาหาร และ จ.อํานาจฯ

ประเภทกิจการ 6 # $ จําหน่ายรถยนต์
โทร. 045-313371
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

เต็ม
หมดเขต

- สามารถใช้ microsoft office และสามารถใช้ โปรแกรม
Express ได้
- มีความรับผิดชอบในหน้ าทีการงาน
สามารถดูแลคลังสิ นค้ าได้
- จบสายบัญชี มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- มีบุคคลคําA ประกันก่ อนเข้ าทํางาน
- ประกันสั งคม, เบียA ขยัน
- ทํางาน B?.BB- ]..B น.

ประเภทกิจการ 6$ " จําหน่ายถ่านไฟฉายพานาโซนิก
เต็ม
โทร. 045-355234,086-4690181
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

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

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

B@ ม.? ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/ B-

-?
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Email : ubn@doe.go.th

หน้ า

24

สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที

ตําแหน่ ง
. .B ผู้จดั การโรงแรม สาขา อุบลฯ

87

จํานวน 1
อายุ 30-45

88

เงือนไข/สวัสดิการ

/

วุฒิ ป.ตรี
เพศ หญิง
ค่าจ้าง $6, บ.

@B เจ้ าหน้ าทีธุรการ

จํานวน 1
อายุ 23-45

วุฒิ ปวส.+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง 9,600+

.B B พยาบาลวิชาชีพ

89

จํานวน 2
อายุ 25-40

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง #6, -$ , บ

/ B เภสัชกร

90

จํานวน 1
อายุ 25-40

25/09/2

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง #6, -$ , บ.

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ป.ตรี ขึนA ไป มีประสบการณ์ ทาํ งาน ไม่ น้อยกว่ า ปี
สามารถบริหารจัดการงานโรงแรมได้ ทุกด้ าน
- ทํางานเป็ นกะได้ หยุด วัน/สั ปดาห์

บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จํากัด
สํ านักงานใหญ่ ถ.สุ ขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ B B

ประเภทกิจการ 66# # โรงแรม
โทร. 02-6592831-2 , 045-355199
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

- จบ ปวส. ขึนA ไปทุกสาขา ใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ ดี
ขับรถยนต์ ได้
- สามารถจัดทําเงินเดือนพนักงาน
ติดต่ อประสานงานทัAงในและนอกองค์ กร
รวมถึงงานด้ านเอกสารหรือจดหมายต่ างๆในองค์ กร
- ทํางาน จ-ส เวลา B@.BB- ?.BBน.

บริษัท แอด แร็งค์ กงิA จํากัด
@]/ ซ.ชยางกูร /B ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ประเภทกิจการ จําหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเ
เต็ม
โทร. 045-256388,065-3619959
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

- จบ ป.ตรี พยาบาลศาตร์ สาขา
การพยาบาลและผดุครรภ์ ชA ันหนึง มีประสบการณ์ ทาํ งาน
ปี
- สามารถทํางานเป็ นกะได้

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

ประเภทกิจการ โรงพยาบาลเอกชน
โทร. 56-$55"6= - " ต่อ #
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

เต็ม
หมดเขต

- จบ ป.ตรี สาขา เภสั ชศสาตร์
เพศชายพ้นภารทางทหารแล้ ว ขับรถยนต์
หรือรถจักรยานยนต์ ได้
- มีประสบการณ์ ไม่ น้อยกว่ า ปี
- ทํางานเป็ นกะได้

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

ประเภทกิจการ โรงพยาบาลเอกชน
โทร. 56-$55"6= - " ต่อ #
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

B@ ม.? ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/ B-

-?
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หน้ า

เต็ม
หมดเขต
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
91

ตําแหน่ ง
. . @B ผู้ช่วยเหลือคนไข้
จํานวน 2
อายุ 25-40

จํานวน 2
อายุ 30-40

วุฒิ หลักสู ตรผู้ช่วยพ เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง %," บ

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

ประเภทกิจการ โรงพยาบาลเอกชน
โทร. 56-$55"6= - " ต่อ #
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

เต็ม
หมดเขต

วุฒิ ม..+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง %," บ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชนร่ มเกล้ า อุบล จํากัด
รับผิดชอบการทําความสะอาดภายในอาคารตามทีได้ รับมอ
- ] ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
บหมาย
- เวลาทํางาน B?.BB- .BB น. หรือเป็ นกะได้

ประเภทกิจการ โรงพยาบาลเอกชน
โทร. 56-$55"6= - " ต่อ #
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

เต็ม
หมดเขต

- ประจําสาขา อุบลฯ
บริษัท โฮมฮับ จํากัด
- ทํางานเป็ นกะได้
]B ม.] ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- รักงานขายและงานบริการ
34000
-มีประสบการณ์ งานขายวัสดุก่อสร้ างจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- เวลาทํางาน B?.BB- ].BB น หยุด วัน/สั ปดาห์

ประเภทกิจการ 6$ 5# จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

เต็ม
หมดเขต

- ทํางานประจําสาขาอุบลราชธานี/อุดรธานี
- สามารถไปปฏิบัตงิ านต่ างจังหวัด และเดินทาง
ระหว่ างประเทศได้
- ขับรถยนต์ ได้ และมีใบอนุญาตขับขี
- มีประสบการณ์ อย่ างน้ อย ปี ในสายงานการขาย

ประเภทกิจการ 6$ 5# จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

เต็ม
หมดเขต

B B พนักงานขาย/PC

93

จํานวน 10
อายุ 22-35

วุฒิ ม. +
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง %," -#6, บ

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

25/09/2

ชือสถานประกอบการ

- จบหลักสู ตรผู้ช่วยพยาบาล
มีประสบการณ์ ทาํ งานไม่ น้อยกว่ า ปี ขับรถยนต์
รถจักรยานยนต์ ได้
- ทํางานเป็ นกะได้

B แม่ บ้าน

92

94

เงือนไข/สวัสดิการ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

วุฒิ ปริญญาตรี
เพศ ชาย/หญิง
ค่าจ้าง 5 , -6 , บ

บริษัท โฮมฮับ จํากัด
]B ม.] ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

B@ ม.? ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/ B-

-?
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที

ตําแหน่ ง

เงือนไข/สวัสดิการ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

วัสดุโครงสร้ าง กรณีผ่านงานขายส่ งออก
จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

95

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

96

./

B เจ้ าหน้ าทีจัดซืAอต่ างประเทศ

จํานวน 1
อายุ 25-45

97

วุฒิ ปริญญาตรี
เพศ ชาย/หญิง
ค่าจ้าง 12,000 +

วุฒิ ป.ตรี
เพศ ช/ญ
ค่าจ้าง #$, บ

./.. B พนักงานบัญชี
จํานวน 1
อายุ 28-35

25/09/2

วุฒิ ปวส.+
เพศ หญิง
ค่าจ้าง ##, -#6, บ

- 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 B?.BB- ].BBน.

บริษัท โฮมฮับ จํากัด
]B ม.] ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ 6$ 5# จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

เต็ม
หมดเขต

- จบ ป.ตรี สาขา บริหารการจัดการ สามารถใช้ โปรแกรม
Ms office ได้ ดี มีทกั ษะการสื อสาร-ประสานงาน
เจรจาต่ อรองได้ ดี
และสามารถสื อสารภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่ าน เขียน
ได้ เป็ นอย่ างดี
- เวลาทํางาน B?.BB- ].BBน. หยุด วัน/สั ปดาห์

บริษัท โฮมฮับ จํากัด
]B ม.] ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000

ประเภทกิจการ 6$ 5# จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
โทร. 0-4531-9500
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

เต็ม
หมดเขต

- จบ ปวส. ขึนA ไป สาขา บัญชี
ใช้ โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิ ศได้ ดี
- สามารถทํางานบัญชีเบือA งต้ นได้ บัญชีสรรพกร
บัญชีเจ้ าหน้ า มีประสบการณ์ ทาํ งาน อย่ างน้ อย ปี
- เวลาทํางาน B?..B- ]..Bน.

หจก. สยามมันคงการค้ า
/ หมู่ ตําบลไร่ น้อย อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทกิจการ จําหน่ายเครืE องใช้ไฟฟ้ าทุกชนิด
โทร. 045-950486
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

เต็ม
หมดเขต

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

B@ ม.? ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/ B-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
98

ตําแหน่ ง
@. @B ผู้ช่วยพนักงานขาย
จํานวน 5
อายุ 25 - 35

99

เงือนไข/สวัสดิการ
วุฒิ ม.. - ม.
เพศ ชาย
ค่าจ้าง #$, -# , บ

B B@B พนักงานขายหน่ วยรถ
จํานวน 5
อายุ 30 - 35

วุฒิ ม.. - ปวส.
เพศ ชาย/หญิง
ค่าจ้าง #6, -#=, บ

.. B จนท.ประสานงานโลจิสติกส์

100

จํานวน 1
อายุ 25-45

25/09/2

วุฒิ ปวช.+
ค่าจ้าง
$ /ว

เพศ ช/ญ

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- มีหน้ าทีรับผิดชอบเรืองรถเป็ นหลัก
- มีหน้ าทีช่ วยเหลือเซลล์ จัดเรียงสิ นค้ าในร้ าน
- ทํางานวันจันทร์ -เสาร์ เวลา B?.BB - ].BB น.
- สวัสดิการ : เงินเดือน+เบียA ขยัน+ค่ าคอมมิชชัน+
ประกันสั งคม+โบนัสประจําปี

หจก.บ้ านแพ้วกรุ๊ป
B ม.@ ถ.เลียงเมือง ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี ./ @B

ประเภทกิจการ 5" #5 ตัวแทนจําหน่ายนมโฟร์โมสต์,คารา
เต็ม
โทร. 045-425010
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

- มีหน้ าทีออกไปกระจายสิ นค้ าในพืนA ทีรับผิดชอบ
- ทํางานวันจันทร์ - เสาร์ เวลา B?.BB - ].BB น.
- สวัสดิการ : เงินเดือน+เบียA เลียA ง+ค่ าคอมมิชชัน+
ประกันสั งคม+โบนัสประจําปี
- ขับรถยนต์ ได้

หจก.บ้ านแพ้วกรุ๊ป
B ม.@ ถ.เลียงเมือง ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี ./ @B

ประเภทกิจการ 5" #5 ตัวแทนจําหน่ายนมโฟร์โมสต์,คารา
เต็ม
โทร. 045-425010
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

- จบ ปวช. - ปวส.
สาขาทีเกียวข้ องหรือมีประสบการณ์ ไม่ น้อยกว่ า ปี
ขับรถยนต์ ได้
- สามารถบริหารจัดการการรับ-ส่ งสิ นค้ า
ติดต่ อประสานงานกับลูกค้ าโลจิสติกส์ ได้
- ทํางาน จ-ส เวลา B?.BB- ].BBน.

หจก.บ้ านแพ้วกรุ๊ป
B ม.@ ถ.เลียงเมือง ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี ./ @B

ประเภทกิจการ 5" #5 ตัวแทนจําหน่ายนมโฟร์โมสต์,คารา
เต็ม
โทร. 045-267663-4
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

B@ ม.? ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/ B-
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สํ านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ตําแหน่ งงานประจําเดือน กันยายน
ที
101

ตําแหน่ ง
] . B ช่ างซ่ อมบํารุงรถยนต์
จํานวน 1
อายุ 25-35

102

วุฒิ ม. +
ค่าจ้าง
$ /ว

เพศ ชาย

? . B พนักงานขับรถ
จํานวน 5
อายุ 20-40

103

เงือนไข/สวัสดิการ

วุฒิ ไม่ จํากัด
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 320-340

] . B ช่ างซ่ อมรถจักรยานยนต์
จํานวน 2
อายุ 21-40

25/09/2

วุฒิ ม. +
เพศ ชาย
ค่าจ้าง 9,600+

ในจังหวัด
ต่างจังหวัด

ชือสถานประกอบการ

- จบ ม. - ปวส. ขับรถยนต์ ได้
- สามารถดูแลงานซ่ อมบํารุงรถยนต์ ของบริษัท
และประสานงานซ่ อม สั งอะไหล่
เพือให้ รถยนต์ อยู่ในสภาพพร้ อมใช้ งาน
- ทํางาน จ-ส เวลา B?.BB- ].BBน.

หจก.บ้ านแพ้วกรุ๊ป
B ม.@ ถ.เลียงเมือง ต.แสนสุ ข อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี ./ @B

ประเภทกิจการ 5" #5 ตัวแทนจําหน่ายนมโฟร์โมสต์,คารา
เต็ม
โทร. 045-267663-4
หมดเขต
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

- ไม่ จํากัดวุฒิการศึกษา ขับรถยนต์ ได้
หจก.ยู.บี.เอส. เพสท์ คอนโทรล
มีประสบการณ์ ด้านการทํางานเกียวกับเอกสารจะพิจารณาเ . .// ม. ซ.เทคโน ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ป็ นพิเศษ
34000
- เป็ นงานบริการป้องกันกําจัดแมลงและสั ตว์ พาหะ
ตามอาคารบ้ านเรือน อาคารโรงงาน
ในพืนA ทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
- ทํางานเวลา B?.BB- ].BBน. จ-ส

ประเภทกิจการ #"## กําจัดแมลงทุกชนิด
โทร. 045-316579 ,062-3465937,098-0970799
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

เต็ม
หมดเขต

- ม. ขึนA ไป สาขา ช่ างยนต์ หรือสาขาทีเกียวข้ อง
- สามารถซ่ อมรถจักรยานต์ ยนต์ ได้
- ช่ างรถจักรยานยนต์ ร้ านประสานมอเตอร์ สาขา
เขือนธานี , อ.นําA ขุ่น

ประเภทกิจการ 6 5 $ ขายรถจักรยานยนต์
โทร. 045-243548,083-1244842
วันทีแจ้ ง-หมดเขต $6 ก.ย. "# - $5 ต.ค. "#

เต็ม
หมดเขต

หจก.ไทยยนต์
.BB-. ถ.เขือนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ ./BBB

ตําแหน่ งงานว่ างอาจมีการเปลียนแปลงได้ ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ทสํี านักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

B@ ม.? ถ.เลียงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.B-/ B-
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