
ต ำแหน่งงำนต่ำงจังหวัด
เดือน มีนำคม 2562

ส านกังานจดัหางานจงัหวดัยโสธร



บริษัท ไอร่า แอนด์  ไอฟลุ จดักดั (มหาชน)

ทีอ่ยู ่ อาคารจตุัรสัจามจุร(ีจามจุร ีสแควร)์ ขัน้22 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 
กรงุเทพมหานคร 10330
โทร.02-117-500 ต่อ 5303,5304,5313
ประเภทกจิการ  ธุรกจิ สนิเชือ้/บตัรเตรตดิ



ต าแหน่งงาน

ล าดบั ต าแหน่งงาน  เพศ อายุ จ านวน วุฒิ อตัราจา้ง สวสัดกิาร

1  ธุรการ ช/ญ 28ปี 1 ปวส ตามบรษิทั -ปรบัเงนิเดอืน,ปรบั
ต าแหน่ง ประจ า ตาม
ผมงาน
-คา่ตอบแทนพเิศษ
-ประกนัสงัคม
-ประกนัชวีติ,ประกนัก
ลม่



บรษิทั รกัษาความปลอดภยั ไอเอสเอส จ ากดั

ทีอ่ยู ่84/20-23 หมู ่8 ต. บางพดู อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี11120
โทร.02-0385188 ตอ่ 3136  มอืถอื 063-8076072
ประเภทการ    บรกิารรกัษาความปลอดภยั



ต าแหน่งงาน
ล ำดบั  ต ำแหน่งงำน เพศ อำยุ จ ำนวน วฒิุ อตัรำจำ้ง สวสัดิกำร

1 เจา้หน้าทีร่กัษาความ
ปลอดภยั

ชาย
หญงิ

18-50ปี
18-45ปี

100ขึน้ไป ม.3 15,000 /
เดอืน

-ตามกฎหมาย
ก าหนด



                  บริษัท โฮมฮกั จ ากดั

 ทีอ่ยู ่270 หมู ่7 ถนนเลีย่งเมอืง  ต าบลแจระแม อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี  
จงัหวดัอุบลราชธานี 34000

 โทร 045-319511

 ประเภทกจิการ    รา้นวสัดุก่อสรา้ง



ต าแหน่งงาน
ล าดบั  ต าแหน่งงาน เพศ อายุ วุฒิ จ านวน อตัราจา้ง   สวสัดกิาร

1 โปรแกรมเมอร์ ช/ญ 23ปีขึน้ไป ป.ตรี 1 ตามตกลง -คา่รกัษาพยาบาล
สงูสดุ 40,000บาทตอ่
ปี
-กองทุนส ารองเลีย้ง
ชพี
-ฟรชีดุยนูฟิอรม์
วนัหยดุพกัรอ้น/ 
วนัหยดุตามประเพณี
-ตรวจสขุภาพประ 
จ าปี
-คอมมสิชัน่ รายเดอืน



บริษัท ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) 

 ทีอ่ยู ่ 60 ถนนวภิาวด-ีรงัสติ  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  ก.ท.ม  10400 

 โทร.045 – 352- 88 ต่อ 1629 

 ประเภทกจิการ       ธุรกจิ วสัดุ  ก่อสรา้ง/ก่อสรา้ง



ต าแหน่งงาน
ลบัดบั ต าแหน่งงาน เพศ อายุ จ านวน วฒุิ อตัราจา้ง สวสัดกิาร

1 เจา้หน้าทีเ่รง่รดั
หนี้สนิ

ช/ญ ไมเ่กดิ35
ปี

2 ป.ตรี ตาม
โครงสรา้ง
บรษิทั

-ปรบัเงนิประจ าปี
-โบนสัประจ าปี
-เครือ่งแบบ
พนกังาน(เฉพาะ
ต าแหน่งทีบ่รษิทั
ก าหนด)
-กองทุนเงนิทดแทน
และประกนัสงัคม
-ประกนัสขุภาพ
-กองทุนส ารองเลีย้ง
ชพี



 ทีอ่ยู ่ 171/2-3 ถนนเลีย่งเมอืง  ต าบล บุง่  อ าเภอ เมอืง จงัหวดั อ านาจเจรญิ  37000 

 โทร.083-0962050

 เป็นผูผ้ลติแลงจ าหน่ายหมากฝรัง่ ตรา LOTTE

 บรษิทั ไทยลอตเต ้จ ากดั



ล ำดั
บ

 ต ำแหน่งงำน เพศ อำยุ วฒิุ อตัรำ จ ำนวน  สวสัดิกำร

ต าแหน่งงาน

1  พนกังานขาย ช/ญ 20-35ปี ม.3 9,600 บาท หลายอตัรา -ตามโครงสรา้งบรษิทั



บรษิทั  บอส เฮา้ทซ์อรส์ซิง่ เซอรว์สิ จ ากดั

184/53-56,58-59  อาคารฟอรัม่ทาวเวอร ์ชัน้ 15 ถ.รชัดาภเิษก ซ.10(ตดิ ร.ร เตรยีม
อุดมศกึษาพฒันาการ รชัดา) แขวงหว้ยขวาง เขต หว้ยขวาง เขต หว้ยขวาง กรุงเพทมหา
นคร 10310
 โทร.  0-2645-4071 101,103



ต าแหน่งงาน

ล ำดบั ต ำแหน่งงำน เพศ  อำยุ วฒิุ จ ำนวน อตัรำจ้ำง สวสัดิกำร

1 พนกังานขาย ช/ญ 20-34ปี ม.3 1 9,300 -ประกนัสงัคม
-กองทุนเงนิ
ทดแทน
-ประกนัชวีติและ
อุบตัเิหตุกลุม่
(วงเงนิ 50,000-
100,000 บาท)



บรษิทั ซซีซีอีอโต ้จ ากดั

ทีอ่ยู ่ 188 ม.7    ต.ขีเ้หลก็   อ.เมอืง  จ.อุบลราธานี 34000
โทร. 045-210888
 ประเภทกจิการ    ขายยานยนต ์ และตวัแทนขายรถยนต ์



ต าแหน่งงาน

ล ำดบั ต ำแหน่งงำน เพศ อำยุ วฒิุ จ ำนวน อตัรำจ้ำง  สวสัดิกำร

1 พนกังานคารแ์คร์ ชาย 21-35ปี ม.6ขีน้ไป 2 9,600 เดอืน  -วนัหยดุประเพณี 
13วนั
-คา่คอมมสิชัน่
-OT
-ยนิูฟอรม์
-งานเลีย้งปีใหม่
-เบีย้เลีย้งการอบรม
-เงนิชว่ยเหลื่องาน
แต่งงาน
-เงนิชว่ยเหลอืงาน
ฌาปนกจิศพ



บรษิทั ซแีอลซ ีเมดคิอล  จ ากดั

ทีอ่ยู ่469/3-5 ถ.อุปลสีาน ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี จงัหวงั 
อุบลราชธานี 34000
โทร. 094-2894046
ประเภทกจิการ  คลนิิก เป็นเสรมิความงามและศลัยกรรม



ต าแหน่งงาน

ล าดบั  ต าแหน่งงาน  เพศ อายุ วุฒิ จ านวน อตัราจา้ง สวสัดกิาร

1 พนกังานขาย  ญ 25ปีขึน้ไป ม.6 ขึน้ไป 1 12,000บ.เดอืน -เวลาท างาน 
10.00-19.00 
อาทติยล์ะ 6 วนั 
-วนัหยดุน้กขต
ฤกษต์าม
กฎหมาย
-ประกนัสงัคม
-ชุดยนิูฟอรม์



บรษิทั เมอืงไทยเอาทเ์ลท็ จ ากดั

ทีอ่ยู ่ 299 ม. 4 ถ.รอบเมอืง  ต าบลรอบเมอืง  อ าเภอรอ้ยเอด็            
จงัหวดัรอ้ยเอด็  45000
โทร. 043-518-599
ประเภทกจิการ  คา้ขายปลกี/สง่



ต าแหน่งงาน

ล ำดบั  ต ำแหน่งงำน เพศ อำยุ วฒิุ จ ำนวน อตัรำจำ้ง สวสัดิกำร

1 พนกังานขาย ชาย 18-35ปี ปวส.ขีน้ไป 3 ตามโครงสรา้งบรษิทั -คา่คอมมชิัน่,เบืย้
ขยนั,โบนสัตามผล
ประกอบการ
-อาหาร,น ้าดื่ม,พกั
กลาง 



ทีอ่ยู ่116 ซอย ชยัยางกรู  ต าบล ในเมอืง อ าเภอ เมอืง จงัหวดั 
อุบลราชธานี 34000
โทร.085-2747
ประเภทกจิการ บา้น



ต าแหน่งงาน

ล ำดบั ต ำแหน่งงำน เพศ อำยุ วฒิุ จ ำนวน อตัรำค่ำจ้ำง  สวสัดิกำร

1 ผูด้แูลผูสู้งอายุ ญ 35ปีขึน้ไป ไมจ่ ากดั 1 10,000บาท/เดอืน -บา้นพกัฟรี
-คา่อาหารฟรี



บรษิทั บุ่นเสง่ ไทยชกูาร ์จ ากดั

ทีอ่ยู ่18 ถนนเทศบาล6 ต าบลวารนิช าราบ อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดั 
อุบลราชธานี 34190
โทร. 086-690-2772
ประเภท  คา้สง่และขนสง่น ้าตาลทรายไทย



ต าแหน่งงาน

ล ำดบั ต ำแหน่งงำน เพศ อำยุ วฒิุ จ ำนวน อตัรำจ้ำง สวสัดิกำร

1 พนกังานคยีข์อ้มลู ช/ญ 22-30ปี ป.ตรี 2 10,000-12,000บ/เดอืน -ตามกฎหมาย


