
ลําดับ
ที่

ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ
วุฒิ

การศึกษา
ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

1 พนักงานชั่วคราว 10 ช/ญ 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 42 บาท/ชม ประกันสังคม/ ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิต/ชุดปฏิบัติงาน บริษัท ปตท.บริการธุรกิจค้าปลีก จํากัด อาหาร

รายชั่วโมง  -ฝึกอบรม ความก้าวหน้าในอาชีพ/ตรวจสุขภาพประจําปี ร้าน (Texas Chicken)    

***ปฏิบัติงาน สาขา  PTT Station โคกกรวด (บ้านนากลาง) เลขที่ 1010 ถ.วิภาวดีรังสิต

ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

***ปฏิบัติงาน สาขา เดอะมอลล์นครราชสีมา ติดต่อคุณ มนตรี นงนุช

โทร.081-9356135

2 พนักงาน part time 3 ชาย 20-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 325 บาท/วัน  -ประกันสังคม บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด สาขา นครราชสีมา จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง

โครงสร้าง  -มีใจรักงานบริการ เลขที่ 235 ถ.เลี่ยงเมือง

  มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

 -มีความอดทน โทร.044-002400 ต่อ 205,0912804109

3 พนักงาน  part time 2 หญิง 18-25 ปี ไม่จํากัด  350-400 บาท/วัน    บุคลิกภาพหน้าตาดีอัธยาศัยดีพูดเก่ง บริษัท บันนี่ บราวน์ จํากัด (Home office) จําหน่ายสินค้าปูนปั้น

( influencer)  -นําเสนอหรือไลฟ์สดขายสินค้าปูนปั้นในลาซาด้าช็อปปี้ เลขที่ 444/181 หมู่บ้านสิรารมย์ ถ.โยธาธิการ ออนไลน์

ไลฟ์สด ออนไลน์ หรีอในเพจของบริษัทโดยทางบริษัทจะจัดเตรียมสินค้าไว้ให้ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280

กับพนักงานได้นําเสนอขายสินค้า โทร.095-5142419 ( คุณอาร์ต)

**เวลาปฏิบัติงานตามที่ตกลงกับบริษัท

ตําแหน่งงานว่าง Part time สปัดาหท์ี่ 1 - 2 กนัยายน พ.ศ. 2564

สาํนกังานจดัหางานจงัหวดันครราชสีมา

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา 364 ถนนสืบศิริ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000  โทร. 044-355265-7 ต่อ 104
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4 พนักงานส่งอาหาร 50 ช/ญ 18ปีขึ้นไป ไม่จํากัด ตามระยะทาง  - โบนัสประจําวัน/รายได้ตามออเดอร์ บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จํากัด บริการขนส่ง

 - ประกันอุบัติเหตุ  (แกร็บไบด์ เอ็กเพรสฟู้ด) คมนาคม

 - มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว/รถยนต์ส่วนตัว เลขที่ 49/5 ถ. บุรินทร์

 - มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร.065-2748751 

5 พนักงานส่งอาหาร 50 ช/ญ 18ปีขึ้นไป ไม่จํากัด ตามระยะทาง   -รายได้ตามออเดอร์ บริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร่ (ไทยแลนด์ ) จํากัด จัดส่งอาหาร

 - มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว (ฟู้ดแพนด้า) เลขที่ 22/2  ถ. มิตรภาพ ซ. 4

 - มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร.063-4943853

6 พนักงานดูแลผู้สูงอายุ 50 หญิง 18-50 ปี ป.6 ขึ้นไป  325 บาท/วัน   -ดูแลผู้สูงอายุและเด็กที่บ้าน,โรงพยาบาล,ทั้งเด็กและผู้สูงอายุ บริษัท จีเอ็นเอเอส เนอร์ซิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จํากัด บริการดูแลผู้สูงอายุ

พนักงานดูแลเด็ก 20 หญิง 18-50 ปี ป.6 ขึ้นไป  325 บาท/วัน  ที่สามารถดูแลตนเองได้รวมทั้งเด็กและผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง 1186/1-2 ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง และเด็ก

 -อบรมหลักสูตรเบื้องต้นฟรี/ค่าตอบแทนพิเศษวันหยุด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 - ประกันสังคม โทร 044-072296

7 พนักงานบริการส่งอาหาร 50 ช/ญ 18ปีขึ้นไป ไม่จํากัด ตามระยะทาง  - ชุดยูนิฟอร์มฟรีและกล่องส่งอาหาร/มีเงินพิเศษเพิ่มเติม ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไลน์แมนเน็ทเวร์ค บริการขนส่ง

ส่งพัสดุ  - ฟรีเครดิต สําหรับรับงานเมื่อสมัครครั้งแรก/สมัครฟรี เลขที่ 2966/421 ถ.เดชอุดม คมนาคม

 - มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว/รถยนต์ส่วนตัว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

 - มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ โทร.082-2201954

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา 364 ถนนสืบศิริ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000  โทร. 044-355265-7 ต่อ 104
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ตําแหน่งงานว่าง Part time สปัดาหท์ี่ 1 - 2 กนัยายน พ.ศ. 2564
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8 พนักงานทําความสะอาด 50 หญิง 18-50 ปี ไม่จํากัด 65 บาท/ชม.  - บุคลิกภาพเรียบร้อย/ มีบุคคลค้ําประกันงาน บริษัท ไวท์ ไบร์ท จํากัด บริการทําความสะอาด

(รายชั่วโมง)  - สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ เลขที่ 235 ซ.มิตรภาพ 15

 - รักในงานบริการทําความสะอาด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

 **ปฏิบัติงานรายชั่วโมง แบบ ไป-กลับ เริ่มต้น 4 ชม./งาน โทร.044-001428

ค่าเดินทาง 50 บาท/เคส

9 พนักงานบริการส่งสินค้า 50 ช/ญ 18-55 ปี ไม่จํากัด  325 บาท/วัน   --ไม่มีโรคประจําตัว/มีใบอนุญาตขับขี่/มีความชํานาญเส้นทาง บริษัท ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส จํากัด บริการขนส่ง

ในพื้นที่/สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ เลขที่ 1644/1 ถ.สุรนารายณ์ คมนาคม

**ลักษณะงาน/บริการส่งสินค้าตามบ้านให้กับลูกค้า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

 -เฉลี่ยต่อวันประมาณ 100 ชิ้น. โทร.065-5195207 (คุณพิมพ์)

**ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 5-6 วัน เริ่มงานเวลา 07.00 น.

ใน 3 พื้นที่ ดังต่อไปนี้

1.เขตอําเภอปากช่อง

2.อําเภอปักธงชัย

3.อําเภอเมืองนครราชสีมา

**ประเภทรถที่เปิดรับ**

รถกระบะทุกสี/แคป,ตอนเดียว/ตู้ทึบ 1.8-2.1 m.

อายุรถไม่เกิน 10 ปี 

รถจักรยานยนต์/อายุรถไม่เกิน 7 ปี/ต้องไม่ใช่บิ๊กไบค์

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา 364 ถนนสืบศิริ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000  โทร. 044-355265-7 ต่อ 104


