
شنبه ٦ آبان ١٣٩١ ،  شماره ١٨٢٥٣
٤٧

به تعداد� 

بازار�اب
آشنا به کار 

مواد غذایی نيازمندیم .
 حقوق + پورسانت + پاداش

٠٩١٥١٢٤٦١٠٩
٩١٢٦٠٢٩٩/ ل

نما�ندگ, 
آبميوه تDدانه

 در استان خراسان 
جهت تکميل کادر 

فروش مویرگی خود 
در سطح شهر مشهد 
به تعدادى بازاریاب 

باتجربه نيازمند است.
حقوق ثابت+ 

پورسانت+بيمه 

٠٩١٩٥٠٨٦٧٢٣
٠٩١٥٢٠١١٨٧٠

٩١٢٦٥٣٥٣/ ف

استخدام بازار�اب آقا و خانم 
در یک شرکت معتبر 

حقوق اداره کار+ بيمه+ 
پورسانت 

پليس راه قاسم آباد، 
ساختمان سپهر، واحد ٢۶۴ 

٠٩١٥٧٠١٦٤٠٤
٦٦٦٨٣٧١

٩١٢٦٣٥٤٤/ ف

 دعوت به همDار�
 یک شرکت توليد مواد غذایی 
واقع در شهرک صنعتی طوس

 به تعدادى بازاریاب فعال 
با حقوق ثابت + پورسانت عالی 

+ پاداش+ هزینه ایاب و ذهاب 
+بيمه نيازمند است .
٢-٥٤١٣٥٣١

٥٤١١٧٦٤
آدرس: شهرک صنعتی طوس فاز 

١- تالش جنوبی - تقاطع دوم 
سمت چپ - قطعه ١٠٧

٩١٢٦٦٤٩٩/ ل

به چند بازار�اب با دوربين
با  زدن  ایميل  توانایی  و  عکاسی 
تبليغات  امور  جهت  عالی  پورسانت 

٠٩٣٧٤٣٤٠٩١٠نيازمندیم 
٩١٢٦٨٥٢١/ ف

آموزش تضمين, فروش 
و بازاریابی همراه با معرفی به کار 

و درآمد باالى ١م تومان 
٨٤١٤٧٣٥-٠٩١٩٥٣٠٨٨٦٠

٩١٢٥٥٢١٦/ ف

پاژ بتن 
-کارشناس فروش حضورى، 

تلفنی 
- بازاریاب حضورى- تلفنی 

- احمد آباد، بلوار رضا
 رضا ١۶، پالک ۵٠ 

 ٨٤٣٦٤١٢ -٨٤٠٠٢٤٢
 ٨٤٥٧٣٨٦

مدیریت ١-٠٩١٥٨٥٨٥٢٦٠
٩١٢٦٨٦١٩/ ف

نما�ندگ, 
پ� فود خراسان

براى توزیع ساندویچ هاى 
سرد و گرم نياز به 

ویزیتور فعال خانم و آقا 
با پورسانت عالی دارد.

ميدان ضد امام رضا ۵۶ 
هتل ستاره شب

٠٩١٥٥٠٠٧٤٣٣
٩١٢٦٥٩١٨/ ف

بيمه ا�ران
پورسانت  با  بازاریاب  تعدادى  به 

عالی و حقوق ثابت نيازمندیم.
٠٩١٥٣٠٠٤٢٠١

٩١٢٦٧٢٢٣/ ف

گلدن رز
ویزیتور آرایشی خانم 

نيازمندیم. 
رضاشهر، پيروزى ٣ 
رودکی ١٢ پالک ۶٣

٠٩١٥٧٩٠٧٨١٥
٩١٢٥٨٧٦٧/ ف

به �� خانم ليسانس 
مد�ر�ت بازرگان,

با ٣ سال سابقه کار جهت فروش 
باحقوق باال نيازمندیم.

آدرس: شهرک صنعتی فناوریهاى 
برتر- صنعت ٧- کوشش ٣- قطعه 
٣١٩- شرکت پرشين تابلو تابان

٦-٢٤٠٠٤٨٥
٩١٢٦٦١٧٨/ م

٩١٢٤٢٦٧٣/ ف

آموزش بازار�اب,
همراه با معرفی به بازارکار

٧٦٤٠١١٣-٧٦٣١٥٥٢

به چند نفرخانم 
جهت همکارى نيازمندیم 

حقوق ثابت ۵٠٠
+ پورسانت 

بين هاشميه ٣٢ و ٣٠ 
٦٥٧٣٧٠٠

٠٩١٥٣٢٠٠٢١٥
٩١٢٦٧٧٣٥/ ف

به تعداد� بازار�اب خانم
و آقا با حقوق ثابت ٣٠٠٠٠٠تومان و 
پورسانت نيازمندیم. بين معلم ١٩ و 

٢١٠٩٣٦٦٧٠٣٦٣١ پالک ٢٣٣
٩١٢٦٨٩٤٩/ ف

به �� مد�ر فروش 
و تعداد� بازار�اب حضور�

جهت فروش نرم افزارنيازمندیم 
٠٩١٥٣٠٦٦٥٩٧

٩١٢٦٨٣٨١/ ف

به چند جوان
جویاى کار با موتورسيکلت 
جهت کار بازاریابی شرکت 

معمارى مهراز هشت باحقوق 
و پورسانت نيازمندیم.

ساعت پاسخگویی: ١٧ الی ٨:٣٠

١٣-٨٤٦٤١١٢
٩١٢٦٤١٤٨/ م

استخدام بازار�اب 
حرفه ا� 

بيمه - حقوق - پورسانت 
٠٩٣٨٥٣٥٧٠٠٣

٩١٢٦٢٨٨٢/ پ

بازار�اب �ا نما�نده فروش
(تجهيزات رایانه، مدارس هوشمند)

پورسانت عالی
٠٥١١٢٢٣٩٧٠٧-٠٩٣٥٤٦٦٧٢٢١
٩١٢٥٨١٣٥/ ر

به تعداد� بازار�اب بيمه به 
 صورت پاره وقت نيازمند�م

٠٩١٥٥١٦٢٦٨٨
٩١٢٦٨٢٨٥/ ف

همDار� 
جهت درمانگاه 

شبانه روزى پزشک عمومی، 
پرستار، ماما، بهيار 

 ٠٩١٥١٢٤٢٠٦٨
٣٨٥٥٦٠٨

٩١٢٦٢٨٦٨/ ف

٩١٢٦٥٣٢٤/ م

مطب مامائ, 
ابتداى   واقع در مجتمع پزشکی در 
بلوار طبرسی شمالی واگذار می گردد. 
٠٩١٥٥٠٦٦٦٩٨-٨٥٩٦٨٤٠

استخدام در داروخانه 
نسخه پيچ حرفه اى، با سابقه کار

 کامال مسلط ٢ نفر 
٩١٢٦٤٠٣٨/ م٠٩١٢٥١٦٣٨٣٢

پزش� عموم, نيازمند�م
مجتمع پزشکی سينا- احمدآباد
٠٩١٥٥٠٨٠٨٧٣

٩١٢٦٧٤٥٦/ ف

نسخه پيچ آقا 
نيازمند�م 

 

٩١٢٦٨٨٤٧/ م٠٩٣٩٦٦٨٤٧٠٨

به �� دستيار دندانپزش� 
جهت کار در مطب نيازمندیم 

٧٢٨٣٠٠٠
٩١٢٦٥٤٥٧/ ف

استخدام خانم 
1اردان �ا 1ارشناس 

رادیولوژى
شيفت عصر خيابان چمران خيابان 
بيمارستان  مقابل  شرقی  گلستان 
آپادانا  پزشکان  ساختمان  آریا 

مراجعه ۵ عصر تا ٩ شب
٩١٢٦١٣٨٨/ ف٢٢٨٠٧٤٤

٩١٢٦٨١٦١/ ب

دعوت به همDار�
 دندانپزش� 

 درمانگاهی 
با سابقه چندین ساله 
نيازمند به همکارى ٢ 
نفر دندانپزشک جهت 
صبح و عصر می باشد 
تلفن : ٧٢٣٦٠٩٠

٧٢٦٩٩٧٩
 ٠٩١٥٣١٣١١٩٢

به همDار� خانم 
 1ارشناس پرستار� 

و مامایی در درمانگاه 
شبانه روزى سناباد 

نيازمندیم.
٨٤٣٠٦٠٦ 

٩١٢٦٥٩١١/ م

1ارشناس تغذ�ه 
 استخدام 
 بين معلم ۴ و ۶

رژیم درمانی سبحانی 

تلفن :  ٦٠٥١٣٦٣
٩١٢٦٦٧٨٧/ ل

pدارا� مدر �ار پزشDهم
MMT جهت فعاليت در شيفت عصر 
نيازمندیم. توس  بلوار  محدوده 

٠٩١٥٣١٣٤٧٨٥
٩١٢٥٤٥٧٦/ ر

به �� پزش� عموم, 
جهت همکارى در زمينه طب سنتی 

نيازمندیم ٠٩٣٦١٢٨٠٢٧٩
٠٩١٥٥٠١٢٠٠٣

٩١٢٦٨٧٢٥/ ف

درمانگاه
شبانه روز� باران 
استخدام پزشک 

دندانپزشک 
پرستار-پزشکان 

متخصص در درمانگاه 
شبانه روزى باران 

واقع در چناران 
٠٩١٥١٢٥٠٣٩٤
٩١٢٦٨٩٩٨/ ش٠٩١٥١١٩٦١٢٨

 MMT �پزش
جهت مسئول فن,  

٠٩١٥٥٢٠٦٨٢٣
٩١٢٦٨٢٩٣/ ف

از همDاران و 
تعمير1اران محترم

دعوت به همکارى می نمایيم جهت 
کار درسالنی بزرگ مرتبط و منظم 

واقع در بلوار توس صافکارى 
نقاشی جلوبندى مکانيکی 

٠٩١٥٣٠٥٤٤٥٦
٩١٢٦٩٠٣٣/ ف

امداد خودرو البرز
جهت تکميل کادر پرسنل خود 

به یک جلوبندى کار، نقاش 
اتومبيل سيم کش و 
باطرى ساز نياز دارد. 

٠٩٣٦٥٢٤٧٣٤٤
٠٩١٥٦١٥٦٠٠٤

٩١٢٦٨٩٢٢/ ف

به چند نفر استاد1ار
جلوبندى ساز، کارواش، تعویض 

روغن ماهر نيازمندیم. ١٧ شهریور
٠٩١٥٤٢٤١٩١٥

٩١٢٦٦٠٧٩/ ف

به �� 1ارگر ماهر نقاش 
اتومبيل نيازمند�م  

٠٩١٥٣٠٠٥٧٧٩
٩١٢٦٢٤٥٩/ ف

جلوبند� ساز 
به یک نفر آهنگر 

جلوبندى ساز اتومبيل 
نيازمندیم

 آدرس: بين امام رضا ٢٧ 
و ٢٩ تعميرگاه کيفی

٠٩١٠٥٠٠٧١٤٥
٩١٢٦٩٣٩٠/ م٨٥٩٢٥٥٢

تعمير1ار �خچال و 
 لوازم گازسوز نيازمند�م

٣٦٨٠٩٩٤
٩١٢٦٤٧٨٠/ ط

خودرو  تعمير1ار  همDار 
 ماهر �ا نيمه ماهر نيازمند�م

٠٩٣٥٣٩٩٣٨٣٠
٩١٢٦٩٢٤٧/ ف

استاد1ار ماهر 
با حقوق عالی جهت تعویض 

روغنی نيازمندیم (قاسم آباد) 
٠٩١٥٥٢١٨٥٦٦

٩١٢٦٨٩٣٥/ ف

به �� 1ارگر خانم
نيازمندیم  منزل  نظافت  جهت 
چهارراه برق طبقه باالى چاپ آسيا

٢٧٦٩٢٤٤
٩١٢٦٤١٦٥/ ف

به �� نفر ميانسال 
خانم  سالمند  از  نگهدارى  جهت 
همراه با امکانات زندگی نيازمندیم 

٠٩١٥٣١٨٣٠٢٧
٩١٢٦٤٩٦٣/ ف

٩١٢٦٨٨٤٢/ ف

به �� نفر نيرو 
جهت مراقبت از کودک نيازمندیم 

(محدوده بلوار پيروزى) 
٠٩١٥٣٢١٢٩٥١

به �� نفر خانم �اآقا 
جهت کار خدماتی در دفتر کار
 در اول دانشجو نيازمندیم 

٨٦٩٤٠٣٠
٩١٢٦٧٨٦٢/ پ

به �� نفر مراقب 
جهت نگهدارى از کودک و امور 

منزل نيازمندیم 
٧٣١٤٤٦٥

٩١٢٦٨٨٣٦/ ف

مجتمع آفتاب
خانم با حقوق باال جهت مراقبت از 

سالمند در منزل نيازمندیم
٧٦٢١٣٢٤

٩١٢٦١٣١٥/ ف

به �� خانم  جهت نگهدارى
شبانه  صورت  به  خانم  سالمند  از 
روزى نيازمندیم هاشميه ٣ پالک ١٨
٠٩١٥٨٢٩٩٩٦١

٩١٢٦٣٣١٤/ ف

٩١٢٣٣٨٦٤/ م

مر1ز سروش
 با مجوز بهز�ست,

استخدام خانم
جهت مراقبت از سالمندان

در منزل
مدیرمسئول: دکتر ایرج عاکف
ميدان احمدآباد- بلوارکالهدوز

 سمت راست- تقاطع سلمان 
فارسی- پالک ٨٣- طبقه دوم

٨٤٤٤٣٠٠ 
٠٩١٥٥١٦٣٢٩٩
٠٩١٥٣١٥٠٠٠٤

نظافت مجير(٣٠٣٥٨) 
 به نيروى نظافتی با تضمين درآمد حداقل
 ۶٠٠هزارتومان به باالفورى نيازمندیم.
 ٠٩١٥٥٠٨٤٦٨٦-٧٦٣٢٢٢٥

٩١٢٦٤٧٨٥/ م

به چند نفر خانم 
جهت 1ار 

در مدرسه دخترانه واقع 
در بلوار سجاد نيازمندیم.
ساعت تماس: ٧:٣٠ تا ١٣
٦٠٢٥٠١٤-٧٦١٨٨٦٨

٩١٢٦٥٣٠٣/ م

به �� نيرو خدمات, 
با ضامن معتبر جهت کار در 

نمایندگی هيونداى نيازمندیم
٧٦٢٣٢٢٢

٩١٢٦٩٢٥٦/ ف

به تعداد ز�اد� 1ارگر
 خانم و آقا جهت نظافت منازل 

با تضمين کار نيازمندیم 
نظافتی توس ٦٠٩٧٨٣٢

٩١٢١٠٣٩٩/ ل

1ارگر خانم جهت 1ار 
منزل نيازمند�م

وکيل آباد - خيابان هنرستان
٠٩١٥٥١٤٠٢٩٥

٩١٢٦٨٦٠٣/ د

به چندنيرو� مراقب
جهت کار در مرکز سالمندان 

نيازمندیم
٠٩٣٩٥٠٥٤٦٤٤

٩١٢٦٧٥٧٧/ ف

فرشتگان خانواده
به تعدادى خانم جهت 
مراقبت از سالمند و 

کودک در منزل با بيمه 
نيازمندیم. کوهسنگی
 بين بهشتی ٣٣ و ٣۵

٨٤٦٠٤٠٧
٩١٢٠٤٣٧٢/ ف

به خانم, جهت مراقبت 
از سالمند نيازمند�م. 

پاکارپردیس

 

٨٩٣٧٤٨٤
٩٢٨٨١٦٥/ ف

شر1ت پيشگامان 
به یک نفر خانم جهت کار خدمات 

نيازمند است 
٦٠٣٨٥٣١

٩١٢٦٣٨٥٢/ ف

سرا� بهشت مهر
بامجوز بهزیستی- ثبت:٣٠٩١ 
استخدام خانم جهت نگهدارى 
از سالمندان در منزل با حقوق 
باال همراه با دوره هاى آموزشی 

و بيمه
 چهارراه مخابرات، اماميه٣٠ 

دومين قطعه سمت چپ
٦٦٤٣٠٥٠-٦٦١٧١٥٠

٩١٢٢١٨٦٨/ ل

1ارگر خانم و آقا
آپارتمان  هتل  در  نظافت  کار  جهت 
یک  عبادى  شهدا  ميدان  نيازمندیم 

٠٩١٥٣١٠٥٧١٠مجتمع توحيد
٩١٢٦٤٧٠١/ ف

به �� نفر جهت امور
نظافتی مهد کودک در محدوده 

وکيل آباد نيازمندیم.
٠٩١٥١١٠٣٧٩٢

٩١٢٦٨٣٤٩/ ف

شر1ت سبز طراوت توس  
آقا  خدماتی  نيروى  نفر  چند  به   
نيازمنداست حقوق طبق قانون کار 

 ٠٩١٥٥١٨٣٢٠٧و بيمه 
٩١٢٦٩٥٢٣/ ب

تعداد� نيرو� خانم و آقا
نيازمندیم. 

شرکت نظافتی پردیس
٧٢٨٣٩٤٧-٠٩٣٩٧٦٢٥٠٠٧

٩١٢٦٨٥٦٧/ ف

به �� خانم جهت
انجام امور منزل نيازمندیم. 

صياد ١٣ پالک ۶۵
٠٩١٥٥٣١٨٨٧٦

٩١٢٦٥٩٩٤/ ف

به �� نفر خانم 
سالمند  خانم  یک  از  نگهدارى  براى 
فورى نيازمندیم. مطهرى شمالی ٢٠ 

٠٩١٥٢٠٨٢٣٢٨پالک ١٣٣
٩١٢٦٨٤٤٠/ م

همDار متعهد و منظم 
خانم و آقا

جهت شرکت نظافتی نيازمندیم. 
(مدت مراجعه و تماس یک هفته) 

شهيد قرنی ١۶ پالک ٣٢
 نظافتگران سرزمين طوس
٠٩١٥٤٠٧٦١٠١
٠٩١٥٩١٤٤٢٢٥

٩١٢٥٩٨٥٨/ م

به �� نفر آبدارچ, مرد
تمام وقت 

براى کاردر دفتر امالک 
نيازمندیم 

هاشميه بين ١٠ و ١٢
عليزاده ٠٩١٥١٠٨٣٦٦١

٩١٢٦٩٣٧٠/ ب

٩١١٩٦٥٣٠/ ل

مجتمع آر�اگستر
خانم هاى  از  بيمه  با  استخدام 
کودک  از  نگهدارى  جهت  مجرب 
وقت،تمام  طورنيمه  به  سالمند  و 
به  دعوت  روزى  وقت،شبانه 
قاسم  آدرس:  نماید  می  همکارى 
بين   ۵٠ فالحی  فالحی،  بلوار  آباد 

۵٠,١٢ و ۵٠,١۴ 
 مجتمع آریاگستر

٦٢٣١١٢٤

به چندنفر جهت نگهدار� 
از سالمند و 1ودp در منزل 

نيازمندیم
 

٧٢٨٣٠٢٥
٩١٢٦٧٢٠١/ ف

٩١٢٦٤٩٧٧/ ف

به �� خانم جهت نگهدار�
 از سالمند تمام وقت نيازمند�م 
سرافرازان ١۶ پالک ٢۵ زنگ اول

 ٨٨٤٠١٣٤

٩١١٤٩٩٢٠/ د

1ارگر آشنا به امور نظافت
آموز ٢۵،  باال) دانش  (بيمه + حقوق 

پالک ۴١٨      ٠٩١٥٦١٥٩٢٢٥
مراجعه ٨ تا ١٠ صبح هر روز

حسابدار خانم فوق د�پلم
مسلط به پایا و اکسل مجتمع 

برجيس واحد ٣ 
٧٢٧٦٠٣٣

٩١٢٦٧٧١٤/ ف

به �� حسابدار- مسلط به 
زبان انگليسی و نرم  افزار برهان 
سيستم با حقوق عالی نيازمندیم 

٠٩١٥٥١٧٥١٤١
٩١٢٦٧٩٥٣/ پ

به تعداد ٣٧ نفر 
 حسابدار و کمک حسابدار 

جهت امور حسابدارى شرکت ها 
و کارخانجات معتبر با حقوق و 

مزایاى عالی بعد از دوره عملی 
و تخصصی با قراردادنامه کتبی 

استخدام سریعا نيازمندیم
٨٤٤٤٣٩٧-٨٤١٤٧٣٥

٩١٢٤٤٦٩٦/ ف

٩١٢٤٨٦٢٤/ ف

حسابدار
ثبت ٢١٨١

به تعدادى  نيروى 
حسابدار جهت پروژه هاى
 مالی به همراه کارورزى 

نيازمندیم.
٨٤١٧٤١٧

 به �� 
حسابدار مرد

 (٣سال سابقه کار) 
نيازمندیم.

صبح و عصر ابزار صنعتی آتا
قادرى

٩١٢٦٨٣٩٦/ م٢٦-٧١١١١٢٥ 

٣ نفر حسابدار خانم 
حسابدارى  شرکت  هاى  پروژه  جهت 
پالک   ٢٣ و   ٢١ عاملی  حر  نيازمندیم 

۴٣٧٢٣١٥٩٥
٩١٢٥١٣٣٩/ ل

�� شر1ت معتبر 
توليد� 

جهت همکارى به ليسانس 
حسابدار با سابقه ٢ تا ۵ سال 
نيازمند است شهرک صنعتی 

توس فاز ١ بلوار کوشش شمالی 
قطعه ۴۴١

٥٤١٠٢٧٠
٩١٢٦٧٨٩٠/ ف

به �� نفر خانم
مدرک  با  ادارى  امور  انجام  جهت 
کاردانی حسابدارى و باالتر ترجيحا 
نيازمندیم  حسابدارى  سابقه  با 
برتر  هاى  فناورى  صنعتی  شهرک 

کوشش ٣ سينا قطعه توس

٦٣-٢٤٠٠٠٦٠
٩١٢٦٥٨٥١/ ف

به �� خانم حسابدار 
مسلط به تایپ و امور دفترى 
نيازمندیم. نبش بنفشه ١۴

٩١٢٦٩٠٣١/ م ٠٩١٥٦٥٦١٣٢١

١٥٠٢
  گروه پزشD, و درمان,

١٥٠٣
تعميــر1ار

١٥٠٤
خدمتگــزار

١٥٠٥
حســابدار

 استخدام
 یک شرکت داروسازى معتبر جهت تکميل کادر فروش خود 
در استان خراسان بازاریاب دارویی ترجيحا آشنا به ویزیت 
پزشک با حقوق و مزایاى مکفی + بيمه استخدام می نماید.

تلفن تماس:
٠٩١٥٨٣٣٨٠٥٧ -٠٩٣٧٧٨١٦٢٢٦-٠٩١٥٣١٤٧٤٠٥

٩١٢٦٤٥٣٢/ م


