
شنبه ٦ آبان ١٣٩١ ،  شماره ١٨٢٥٣
٤٦

آ1ادم, موسيق, هخامنش
کليه سازهاى ایرانی و کالسيک 
آواز، با گواهينامه فنی حرفه اى

٠٩٣٥٨٧٦١٥٤٧-٨٤٠١٩٥٤
٩١٢٢٠٢٦٠/ ل

تدر�س گيتار با متد 
جد�د آموزش,  

٠٩١٥٤٠٦٦٤٦٠
٩١٢٦٩٢٩٤/ ف

آموزشگاه موسيق, 1يان, نژاد
استقالل ٩ پالک ٩

 ٦٠٨١٥٣٨
صبح ١٣ الی ٩ - ٢١ الی ١۶

٩١٢٠٧٤٧١/ ف

تدر�س 1يبورد
از پایه تا حرفه اى تمام سنين

٠٩٣٥٩٦٠٣٨٥٠
٩١٢٥٠٠٥٣/ ف

آموزش خصوص, 
گيتار(پاپ)

شما بخواهيد ما می توانيم
کاوه ٠٩٣٨٥٦٥٦٨٧٥

٩١٢٦١٦٦٢/ ل

آموزش خصوص, گيتار 
(پاپ) تضمينی 

فرید ٠٩٣٧٠٤٠٥٢٣٢
٩١٢٦٨٨٩٥/ ف

٩١٢٤٨٣١٢/ ل

آموزشگاه خياط, مهر
ثبت نام در کليه دوره ها

بين معلم ١٢ و ١۴
٦٠٥١٨٠٤-٠٩١٥٨٠٤٧٤٦٤

 با تضمين آموزش
 ببينيد و استخدام شو�د

خياطی- نازک دوزى- شلوار
 مانتو- الگوساز و برشکارکار

 منجوق و پولک- شب و 
عروس و رشته هاى گلسازى

 صنایع دستی وغيره
٨٤٤٦٤٧٣-٠٩٣٥٥٣٠٠٤٣٥ 

٩١٢٦٦٩٠٩/ م

٩١١٤٥١١١/ ف

آموزشگاه خياط, آنام
 کليه رشته هاى خياطی با تضمين   

بعد از چمران ٨ - حاشيه خيابان
  ٢٢٣٨٠٢٢-٠٩١٥٩٤٠٩٢٥٩

آموزشگاه خياط, گال�ل
هنرجو می پذیرد

 آدرس: ابوطالب ۴٨ پالك ٢
٠٩١٥١١٩٧١٢٠-٧٥٣٥١٧٥

٩١١٥٦٩٤١/ م

آموزش ١٠٠ مدل لباس(1ش,)
در ٢٠٠ ساعت   ١۵٠هزار تومان

٨٥١٢٧٨٢
٠٩١٥٦٩١٠٠٢٩

٩١٢٠٤٨٧٨/ ق

ارائه د�پلم ها� آسان
اخذ  جهت  رایگان  مشاوره  با  همراه 
مهارتی  و  عمومی  دروس  دیپلم، 
-برگزارى کالسها مطابق با وقت آزاد 
لوازم  تعمير   ، معمارى   ، عمران  شما، 

خانگی ،برق ساختمان ١ و ٢ ، کامپيوتر
برادران

٠٩١٥٨٢٣٢٤٧٠-٨٤١٨٠٦٦
٠٩١٥٩٧٩٠٠٧٢-٧٢٨٠٥٠٥

٩١٠٨١٠٧٨/ فخواهران

٩١٢٦٣٠٦٥/ ف

اگر تا1نون موفق به 
اخذ د�پلم نشده ا�د

با ما تماس بگيرید
حضورى و غير حضورى

سریع و ارزان 
٧٣١٣٣٩١

٩١٢٦٥٠٥٥/ ل

آموزش مداح,

 وليعصر
با ٢٠ سال سابقه و تجربه

٠٩١٥٣٠٥٥٤٤٠-٧١٢٦١٨١
لطفا در انتخاب آموزشگاه دقت و 

تحقيق بفرمایيد
 

ICDL
مهارت دروس عمومی 
مهارت هاى کامپيوتر 

در صورت قبولی شهریه 
گرفته می شود 
 ٢٢٢٩٢٠٢
٢٢٢٠٩٣٣

٩١١٥٣٤٤٥/ ف

د�پلم در عرض 
٦ ماه !!؟

آنيما
 

٣-٨٦٥٤٢٨٢
٩١٢٦١٧٢٧/ ف

اد�سون
اولين آموزشگاه تخصصی برق 

صنعتی در استان خراسان 
اشتغال به کار تضمينی، همکارى 

در پروژه هاى اجرایی، بازدیدهاى 
دوره اى، مهارتهاى دیپلم برق، 
ویژه خواهران و برادران، برق 

صنعتی، مونتاژکار تابلو، مدار فرمان 
و قدرت، PLC، برق ساختمان، 

مدیریت هوشمند ساختمان 
(BMS)، رباتيک، قرارداد با شرکتها 

و مراکز صنعتی و معرفی به کار
٠٩١٥٥٠٢١٥٠٩-٦٠٩٣٥٨٠

٩١٢٦١٩٥٠/ ل

مجتمع ها� آموزش, 
ابتDار صنعت

چهل ستون و آپادانا
ارائه مهارت هاى دیپلم 

دررشته هاى:برق، کنترل 
الکترونيک  عمران ، معمارى  

حسابدارى و کامپيوتر 
نرم افزارهاى تخصصی 

خواهران : امامت ٣٢ ، پالک ٨ 
٠٩١٥٤٠٧٨٩٧١-٦٣٨٤١٦١
برادران : بلوار معلم ، بين چهار راه 
دانش آموز و معلم ٢٨  پالک ٧٠۴

٠٩١٥٣٠٩٥١٠٩-٦٣٨٤٠٠٠
٩١٢٦٠٦٤٧/ ل

 دوره ها� آموزش, با 
خوابگاه را�گان

 آسانسور،دوربين 
مداربسته،درب 

اتوماتيک،کرکره   برقی...
 اعطاى مدرک زیرنظر 
ستاد کل کارآفرینی و

 سازمان فنی حرفه اى 
٦-٦٦٥٩٥٠٩٥-٠٢١ 

٩١٢٦٨٨٦١/ ت

 مر1ز مهارت آموز� 
ناهيد ومهر

 بامجوز رسمی از اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی 

ویژه بزرگساالن
 فاقد دیپلم رسمی 
آموزش و پرورش 

چهارراه ميالد ،
 بين استقالل ٧ و ٩ پالک ۵٧

 خانم ها ٦٠٥٠٤١٢ آقایان 
صبح ٠٩١٥٧١٥١٣٠٠ عصر

٩١٢٦٠٧٣٦/ م

گارد ا�ران
١- آموزش حرفه اى 

سيستم هاى امنيتی ( دوربين 
مدار بسته ، اعالم حریق و سرقت  
درب اتوماتيک ، آیفون تصویرى و 

آنتن مرکزى )به همراه کار عملی
 AVR ، ٢- آموزش رباتيک 

 PROTEL
٦٠٧٢٣٠٦

٩١٢٦١٤٩٩/ ل

 آموزشگاه مداح, 
الزهرا سالم ا... 

 خواهران ویژه محرم برادران
تضمينی (براى تمام سنين)

٧٢٨١٠٢٧ 
٠٩١٥٩١٥٤٤٣٠
٠٩١٥٥٠٢٥٢١١

٩١٢٠٩٦٢٣/ ب

٩١٢٦٦٥٢٣/ ف

د�پلم سر�ع و آسان
عمران و معمارى ادامه تحصيل 

در دانشگاه بدون کنکور
٨٤٣٤٨٥٤-٨٤٣٢٧٨١

٩١٢٠٥٦٣٩/ ف

 

مهارت ها� د�پلم 1اردانش 
رشته ها� فرهنگ وارشاد

 کامپيوتر،صفحه آرایی
چاپ، طراحی بسته بندى

جهت مشاوره رایگان نام و 
نام خانوادگی خود را به 

٠٩٣٥٢٤٤٠٤٤٠
پيامک کنيد. 

مرکز خورشيد ٨٤٥٧٨٤٠

٩١٢٦٥٦٩٥/ ف

آسان د�پلم فن, بگير�د 
 بازماندگان از دیپلم و دیپلم ردیها 

خانم و آقا
آموزشگاه عمران صنعت

آدرس: ميدان امام حسين، 
روبه روى مسجد ٧٢تن 

جنب اغذیه آشنا
٠٥١١٧٣٢١١٤٧
٠٩١٥٢٠٣٥٩٤٥

٠٩١٥٣٥٩٠٧٥٨

٩١٢٤٣٦١٦/ د

 خبر مهم 
مدیریت بهداشتی و 

سالمت دندان 
امدادگر حوادث 
آزمایشگر ارشد
مهندسی ژنتيک

با مدرک فنی و حرفه اى 
وارستگان

٥٠٩١١٦٠ 
وکيل آباد، نبش الدن ٣

توجه 
کليه بازماندگان از تحصيل آسان 

مهارت بگيرید 
٨٤١٣٤٤٠-٠٩١٥٣١٧٦٢١٥

٩١٢٥٨٧٣٠/ ف

متقاضيان د�پلم 
تماس با

٨٤٤٣٣١٠
یا ارسال پيامک دیپلم به 

٠٩١٥٧٣٣٨٥٨٩
٠٩٣٥٧٩٩٠٣٨٨

 مشاوره رایگان
٩١٢٤٦٥٥٩/ ف

٩١٢٦١٧٣٧/ ف

فن بيان 
آموزش قدرت جذب 
مخاطبين وموفقيت 

درتمامی عرصه هاى 
شخصی

٨٦٥٤٢٨٢-٧٦٤٠١١٣

دانش آموزان پنجم ابتدا�, 
می توانند در ٩ ماه موفق به اخذ 

مدرک سيکل گردند 
 ٠٩١٥٣٠٠٥٢٤٦-٦٦١٧٩٥٠

٩١١٣٨٩١٢/ ق

به تعداد� بازار�اب
جهت کار در یک نشریه تبليغاتی 

نيازمندیم
٢٢٨٧٠٤٠

٩١٢٦٨٨٠٥/ د

به دو بازار�اب خانم  
نيازمندیم  باال  عمومی  روابط  با   
رسالت ١٨جنب ساندویچی دولپی 

حسينی ٠٩١٥٤٨٨٢٧٧٤ 
٩١٢٦٩٣٢٠/ م

به چند بازار�اب حرفه ا�
 در زمينه موادغذایی و لوازم 

یدکی خودرو نيازمندیم 
٠٩١٩٨٢٠٨٧٠٦

٩١٢٤٧٢٧٤/ ط

شر1ت معتبر
 پخش غذا�, و بهداشت,

به تعدادى بازاریاب حضورى و تلفنی 
٠٩١٥٨٢١٦٥٢١نيازمند است

٩١٢٥٩٩٦٢/ ف

به تعداد� بازار�اب آقا 
جهت پخش موادغذایی 

نيازمندیم  ٠٩١٥٦٩٦٩٠٧١
٦٩٠١٠٦٠-٦٩٠٠٧٩٠

٩١٢٥٩٧٠٦/ ف

به تعداد� بازار�اب آقا  
 جهت فروش سنگ ساختمان 
با پورسانت عالی نيازمندیم 

٩١٢٣١٨٨٢/ ب ٨٢١٢٨٣٨

پا1ساب
به تعداد محدودى بازاریاب با 

شرایط عالی نيازمندیم
٦٠٥٦٧٤٣-٠٩١٥٥١٦٦٤٥٣

٩١٢٢٦٦٠٠/ ل

بازرگان, مهرآذ�ن
به نيروى نيمه وقت و تمام وقت 

نيازمندیم
٠٩١٥٥١٤٩٧١٦-٨٧٨٠٦٤٢

٩١٢٦٨٣٠٧/ ف

فقط حرفه ا� ها
بازاریاب باتجربه آقا 

نيازمند است 
٩١٢٦٧٣٩٩/ م٨٤٥٧١٧٥

بازار�اب حرفه ا� بيمه 
با پورسانت توافقی نيازمندیم

بيمه پارسيان 
٠٩١٥٣١٧٠٤٣٠

٩١٢٣٥٣٩٣/ ف

به تعداد� بازار�اب 
نيازمندیم.  باال  عمومی  روابط  با   
عالی  پورسانت  ثابت+  حقوق 

 ٠٩٣٨٢٤٨٨٦٥٦تبليغات آریا
٩١٢٦١١٧٢/ م

درآمد بيش از 
�� ميليون تومان
اگر انگيزه و پشتکار الزم 

را دارید 
می توانيد با ما کار کنيد.
به تعدادى مدیرفروش 
و بازاریاب جهت فروش 

بيمه با حقوق + پورسانت 
نيازمندیم

٨٩٢٩٣٥٣
٨٩٢٩٣٤٥

٩١٢٦١٦٥٩/ ل

بازار�اب
 حقوق ثابت + پورسانت

٠٩١٥٧١٥٢٠٠٧-٦٠١٨٠٧٦
٩١٢٦٥٠٤١/ ل

شر1ت توليد� 
بازار�اب حرفه ا�
خانم جهت ویزیت تلفنی و 

حضورى نيازمندیم.
بلوار سيدرضی ٣۴ بعد از 
چهارراه اول جنب پالک٣٠۶

٦٠٣٥٠٣٩
٠٩١٥١١٦١٠٧٧

٩١٢٦٨٢٢٢/ ف

به تعداد� 
بازار�اب خانم 

با روابط عمومی باال جهت 
بازاریابی کاغذ دیوارى با 

پورسانت فوق العاده نيازمندیم 
( گالرى نيومون)

٠٩١٥١٥٩٢٦٢٢
٩١٢٦٩٣٨٩/ پ

ا�ران پخش 
حوزه خراسان 

نماینده محصوالت کامبيز، 
آبميوه سن استار، محصوالت 

رانی، تن ماهی شيلتون، 
لبنيات روزانه، لبنيات هراز

 و کره خرم و غيره 
جهت تکميل سيستم فروش 

خود از تعدادى بازاریاب فعال 
و واجد شرایط باحقوق ثابت
 و بيمه و پورسانت دعوت

 به همکارى می نماید. 

٠٩٣٥٦٠٣٦٤٥٣
٤-٥٥٩٣٥٦٠

داخلی ٢٨ و ٢٩
٩١٢٦٤٧٠٦/ ف

چا� شاه ثمن 
حقوق  استان  و  مشهد  بازاریاب 

ثابت + پورسانت+ بيمه 
٣٦٨٣٥٩٨ -٠٩١٥٦٥٨٤٣٥٤

٩٣٥٦٨١٧/ ف

نما�نده رسم, 
محصوالت آرا�ش, و بهداشت, 

ساخت (سوئيس) 
و  بازاریابی  کادر  تکميل  براى 
مشاوره پوست جهت داروخانه ها
 ٨٠٠٠٠٠ ثابت  حقوق  با 
افراد  به  پورسانت  و  تومان 

واجد شرایط نيازمند است 
٩١٢٦٨٦٦٩/ م٧٦٤٠٥٣٠

شر1ت پخش لبن,
استخدام م, 1ند

١- ویزیتور حضورى
٢- ماشين یخچالدار

حقوق ثابت + پورسانت ٩۵٠هزار 
تومان مراجعه حضورى ٩ الی ١۴ 

نبش سلمان فارسی ٧ پالک ۴٢
٧-٨٤٦٤٧٠٤

٠٩١٥٩١٦٧٠٦٧
٩١٢٦٩٠٦٦/ ر

به تعداد� بازار�اب 
و  بيمه   + ثابت  حقوق  با  تلفنی 

پورسانت فروش نيازمندیم
٨٦٥٧٢٣٠

٩١٢٦٩٣٤٠/ ف

دفتر پشم� حاج عبداله
 و غذا� آماده بون آدو 

ویزیتور استخدام می نماید. 
حقوق ثابت+ پورسانت و 

پاداش+ بيمه 
آزادى ٩۵ روبروى مخابرات 

خاتم پالک ١۵
٦٦٦٨١١٥

٩١٢٦٨٤٠٠/ ف

بازار�اب 
با تخصص در فروش نرم افزار 

ساعت ١٨-٩
٧٦٧٠٦٤١

٩١٢٦٧٩٢٧/ ف

گروه صنعت, عباس پور
به تعداد ٢٠ نفر بازاریاب 

خانم و آقا 
با شرایط حقوق ثابت قانون کار
 + پورسانت +بيمه + هزینه

 ایاب و ذهاب دعوت 
به همکارى می نماید.

٦٥١٥٩٦٧
٩١٢٦٩٠٢٤/ پ

بازار�اب جهت پروژه ها� 
ساختمان,

با پورسانت باال
٠٩١٥٥١٨٩٣١٦

٩١٢٦٧٤٧٧/ ل

به تعداد ٢٠ نفر خانم فعال
جهت بازاریابی نيازمندیم 

موسسه ایمنکده 
٠٩١٥٨١٩٦٢٢٤-٢١٣٦٠١٢

٩١٢٦٩١٠٣/ ف

از منزل خود به 
صورت تلفن, 

بازاریابی کنيد همراه 
آموزش رایگان پورسانت 
عالی جهت اطالعات بيشتر 
با ٨٤٥٣٧٠٣ تماس 

 بگيرید
٩١٢٦٩٢٨٤/ ف

دعوت به همDار�
به تعدادى ویزیتور خانم داراى 

ماشين و ویزیتور آقا داراى 
موتور یا ماشين باحقوق ثابت 

٧٠٠,٠٠٠ تومان+ پورسانت+ 
بيمه جهت همکارى نيازمندیم

٠٩١٢٤٠٥٩٦٨٩
٩١٢٦٩٠٠٣/ ب

�� شر1ت پخش بزرگ
مواد غذایی به تعدادى 

بازاریاب با تجربه 
نيازمند است 

 ٣٦٤٨٢٢٣
٠٩١٥٢٠٢٠٩٦٩

٩١٢٦٢٢٥٧/ ف

به چند و�ز�تور 
 Gillette براى محصوالت

نيازمندیم 
٠٩١٥٢٠٦٢٠٧٩

٩١٢٦٨٠٢٩/ ف

بازار�اب 
جهت پخش یک محصول

 پر فروش با ٢ م درآمد ماهانه 
٠٩٣٨٥٤٥٤٥٠٧-٧٣٢٩٥٨٣

٩١٢٤٤٧١٨/ ف

شر1ت ترازوها� 
د�جيتال مح� 

به تعدادى بازاریاب 
خانم یا آقا با حقوق ثابت 
و پورسانت باال نيازمند 

است.
٧٢٨١٣٤٠

٩١٢٦٢٨٦٧/ ف

صنا�ع بسته بند�
 خوشه سبز و راد به چند بازاریاب 

 ٦٥٤١١٩٢نيازمند است 
٠٩٣٥٩٦٨٥٨٣٦

٩١٢٦٩٣٥٧/ م

به تعداد� بازار�اب فعال 
نيازمند�م  

٨٦٩٥٤٤١
٩١٢٦٥٧٤٨/ ف

آموزش تضمين, فروش 
و بازاریابی همراه با معرفی به کار 

و درآمد باالى ١م تومان 
٨٤١٤٧٣٥-٠٩١٩٥٣٠٨٨٦٠

٩١٢٦٩١٧٤/ ف

به تعداد� بازار�اب
با حقوق ثابت و پورسانت 

نيازمندیم
٧٢٨٧٥٩٤

٩١٢٦٩٥٢٠/ ر

�� شر1ت معتبر 
توليد� 

جهت همکارى به مدیر فروش 
خانم با سابقه کار ٢ تا ۵ سال 
نيازمند است شهرک صنعتی 
توس، فاز ١، کوشش شمالی، 

قطعه ۴۴١ 
٥٤١٠٢٧٠

٩١٢٦٧٨٩٧/ ف

تعداد� بازار�اب حرفه ا� 
با روابط عمومی باال جهت همکارى 

در نشریه نيازمندیم 
٨٨١٣٦٧٢-٠٩١٩٠٢٢٤٠٠٣

٩١٢٦٦٧٧٨/ ل

شر1ت روجا 
بازاریاب باتجربه خانم و آقا 

۴٠٠ هزار تومان + پورسانت+ بيمه 
٠٩١٥٩٧٦٢٢٨٦- ٣٤١٠٠٨٩

٩١٢٦٨٢٧٦/ ف

�� شر1ت معتبر 
پخش موادغذا�, 

به چند بازاریاب مجرب با 
سابقه کار آشنا به مناطق 

سطح مشهد نيازمند است 
١٧-٥٤١٢٧١٢

٩١٢٦٧١١١/ ف

بازار�اب آقا و خانم با حقوق 
ثابت و پورسانت عالی در رسته ساختمان 
٠٩١٥١٠٠٩٢٩٠ نيازمندیم  

٠٩١٢٢٧٣٣٤٥٣
٩١٢٦٦٣٢٢/ ف

استخدام١٥

١٤٩٠
سا�رآموزش ها

١٥٠١
بازار�ــاب

١٤١٣
آموزش خياط,

٩١٢٦٩٤٨٦/ ل


