
شنبه ٦ آبان ١٣٩١ ،  شماره ١٨٢٥٣
٤٨

�� شر1ت 
معتبر ساختمان,
به یک حسابدار آقا و یا (خانم 

محجبه و متاهل) با دو سال 
سابقه کارنيازمند است  
کوهسنگی ٢٠ پالک ١۴

٨٤١١٦٧٠-٨٤٥٢٤٤٢
٩١٢٦٧٠٨٦/ ف

�� شر1ت معتبر 
پخش مواد عذا�,

خانم  ترجيحا  حسابدار  یکنفر  به 
دیپلم  فوق  مدرک  حداقل  با 
کار+  قانون  حقوق  با  حسابدارى 
بلوار  انتهاى  است  نيازمند  بيمه 

خيام نبش خيابان عقيق 

٠٩١٥٤١١٨٥٠٧
٩١٢٦٣٧٩٦/ ف

به �� حسابدار خانم
باالى سابقه کارى ۵ سال 

نيازمندیم خين عرب رو به 
روى بانک ملت 

دفترآهن آالت علی پور 
 ٦٩٠٤٠٤٢

٠٩١٥١١٠١٩٧٢
٩١٢٦٢٢٤٤/ ف

استخدام حسابدار
به همراه بيمه و مزا�ا

شماره ثبت: ١٧٧٢
تعدادى حسابدار جهت 

شرکتها و کارخانجات معتبر 
به صورت تمام وقت ونيمه 

وقت سریعا نيازمندیم همراه 
با دوره عملی و تخصصی جهت 

کليه رشته ها با پشتيبانی 
رایگان و تضمين سابقه کار و 
تعهدنامه کتبی معرفی به کار
٨٤٤٤٣٩٧-٨٤١٤٧٣٥

٩١١٩٥٠٩١/ ف

د�پلم به باال 
به تعدادى نيرو از سطح دیپلم 
مقاطع  کليه  در  ليسانس  تا 
هاى  پروژه  و  مالی  امور  جهت 
حسابدارى همراه با کارگاه عملی 
حسابدارى سریعا نيازمند است 
٨٤١٠٢٠٨-٨٤٥١٢٠٩

٩١٢٦٦٠٣٩/ ف

دعوت به همDار�
یک موسسه حسابدارى 

جهت تکميل کادر فنی خود 
از فارغ التحصيالن رشته 

حسابدارى، به ٣ نفر باسابقه 
کار و ٢ نفر بدون سابقه کار 

نيازمند است.تماس صبح و عصر

٧٢٩٨٣٧٦
٩١٢٦٥٨١٢/ م

به �� راننده پا�ه �� 
نيازمند�م  

 ٠٩١٥٩٠٩٦١٤٦
٠٩٣٩٧١٥٧١٢٥

٩١٢٦٧٢٥٦/ ف

راننده جهت نيسان 
یخچالدار نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٤٤٩٠٠

٩١٢٦٩٠٦٤/ ف

راننده خانم و آقا 
با خودرو جهت توزیع مواد غذایی 

از ساعت ۶ تا ١٠ صبح با حقوق 
۶٠٠ هزار و پورسانت نيازمندیم 

بازار سپاد، مجتمع مواد غذایی 
خيابان چهارم واحد ۵ شرکت ٨۴ 

٠٩١٥٨٠٩٤٠٢٠
٩١٢٦٥٥٩٠/ ف

راننده با اتومبيل 
مجهز به تاکسيمتر با کارکرد روزى 
آژانس  نيازمندیم   ٨٠,٠٠٠

٠٩١٥٣٢٢٥٤٩٤زمان 
٩١٢٥٧١٧٣/ ف

آژانس روزاختران
راننده با خودرو تاکسيمتردار 

جهت شيفت روز و شب
٠٩١٥٨٢٠٣٤٦١

٩١٢٦٦٥٣٨/ ل

آژانس پو�ان
به تعدادى راننده با اتومبيل 

نيازمندیم قاسم آباد 
٠٩١٥٨٠٩٤٨٦٤

٩١٢٦٧٢٣٠/ ف

راننده با اتومبيل 
نيازمند�م

سرافراز ۴٠ آژانس المپيک
٠٩١٥٤٠٤٢٠٠٥-٨٢١٢٠٠٤

٩١٠٩٧٨٣٣/ پ

به تعداد ٥٠ نفر راننده 
با اتومبيل نيازمندیم با تضمين 

کار (احمدآباد) 
٠٩٣٦٨٠٩٤٨٧٠

٩١٢٦٧٥١٨/ ف

راننده جرثقيل 
نيازمند�م  

٠٩١٥١٨١٠٢٤٥
٩١٢٦٩١٣٧/ ف

تا1س, سما 
اتومبيل  با  راننده  تعدادى  به 
مدل باال نيازمندیم بصورت تمام 

٨٦٦١٦١٣وقت و نيمه وقت 
٩١٢٦٣٩٨٩/ ف

راننده پا�ه �� با 
 گواهينامه و�ژه نيازمند�م

٠٩١٥٣٠٤٧١٣١
٩١٢٦٧٧٣٦/ ف

به �� راننده جوان با اتومبيل 
جهت کار در لوله بازکنی 

نيازمندیم
٦٠٦١٣١٢

٩١٢٦٩٤٦٤/ ل

به تعداد� راننده پا�ه �� 
و بلدوزر نيازمند�م  

٠٩١٥٥٧٢٢٣٠٨
٩١٢٦٨٦٥٢/ ف

آژانس سامان 
به راننده ثابت جهت شيفت شب 
نيازمندیم با پورسانت پایين بين 

 فرامرز ١ و ٣ 
٩١٢٥٧٦٥٨/ ف

عدالت بار 
به تعدادى نيسان مزدا سریعا 

نيازمندیم 
٠٩١٥٧١٣٩٨٢٠

٩١٢٦٧٧١٢/ ف

آژانس امير 1بير 
به تعدادى راننده با اتومبيل مدل 
باال مجهز به تاکسيمتر نيازمندیم 

 ٨٤٠٤٩١٣ -٠٩٣٦٤٧٣٠٦٨١
٩١٢٤٥٧٨٩/ ف

به �� نفر آقا دارنده خودرو 
(ترجيحا وانت ) جهت کارپردازى 

نيازمندیم
٢٤٠٠٥٨٦

٩١٢٦٨٠٧٤/ ف

نيسان �خچالدار 
جهت توزیع لبنيات با شرایط 

استثنایی نيازمندیم 
٠٩١٥٧٦١٠٠٦١

٩١٢٦٨٧٢٦/ ف

به �� راننده پا�ه �� جهت 
1ار با 1مپرس, نيازمند�م. 

٠٩١٥٦٤٣٧٣٤٨
٩١٢٦٨٩٩٤/ ش

نيسان جهت پخش 
مواد غذا�, نيازمند�م     

٦٥٤١١٩٢ 
٩١٢٦٩٣٥٠/ م٠٩٣٥٩٦٨٥٨٣٦

آژانس آسمان 
اتومبيل مدل  با  به تعدادى راننده 
باال جهت کار در آژانس نيازمند است 

٠٩١٥٦٥٢٨٧٨٥
٩١٢٥٨٣٩٥/ ف

 pراننده ليفترا �به �
 داراى گواهينامه نيازمندیم.

تلفن: ٥٤١١٠٨١
ساعت ٩ الی ١٣

 
٩١٢٦٨٥٩٣/ م

٩١٢٠٤٣٥٥/ ف

استخدام
 راننده پا�ه �Dم  
 به تعدادى راننده پایه یکم 

براى اتوبوس هاى 
درون شهرى نيازمندیم 
شرکت به آوران سيررضوى 

تحت نظارت سازمان 
اتوبوسرانی مشهد

 نبش عبدالمطلب ۵٠ پالک ٢۶

راننده با(پژو،سمند)مدل ٨٩ 
به باال جهت کار در ارگان هاى 

دولتی نيازمندیم. 
 ٠٩١٥٧٧٢٣٩٦٠

٩١٢٦٨٧٨٤/ ش

تا1س, تلفن, راهپيما 
راننده با اتومبيل نيازمندیم 

خيابان راهنمایی 
٨٤١٦٧٦٠

٩١٢٥٥٦٣٤/ ف

ونوس احمدآباد راننده
با اتومبيل جهت کار تمام  وقت و نيمه 
سریعا  تلفنی  تاکسی  در  وقت  وپاره 

نيازمندیم. ٠٩١٥٣١٧٧٢٠٠
٩١٢٦١٢٣٤/ ف

آژانس 
ماشين  با  راننده  تعدادى  به 

نيازمندیم پيروزى ۵٩
٠٩١٥٩٠٥١٦٨٧

٩١٢٦٦٩٧٦/ ف

آژانس آرمان 
به تعدادى راننده با خودرو 

نيمه وقت و تمام وقت نيازمندیم 
٦٠٤٨٣٠٠

٩١٢٦٨٧٣٣/ ف

به �� راننده پا�ه دو 
جهت کار با خاور کمپرسی ۶٠٨ 

نيازمندیم
٢١٢٨٤٥٠

٩١٢٦٧٤٧٦/ ف

راننده پا�ه ٢
کارت  الزم  مدارک  دائم  کار  با 
بار  مهارت  و  سالمت  هوشمند 

٠٩١٥٦٨٤٩٧٢٦نيازمندیم
٩١٢٦٨٨٨٣/ ف

به تعداد� راننده
و   %١۵ پورسانت  با  اتومبيل  با 
تضمين کارى در محدوده هفت تير 

نيازمندیم ٠٩١٥٤١٦٥٤١٤
٩١٢٦٨٦٤٠/ ف

راننده پا�ه �� 
جهت کار با کمپرسی 
ده چرخ داخل شهر 

نيازمندیم
٠٩١٥٨٠١٣٠٠١

٩١٢٦٨٩٨٤/ خ

تا1س, بهزاد 
راننده با تاکسی متر در منطقه 
عالی شهر یک شيفت ٣٠هزار

٦٠٢٣١٣٣
٩١٢٦٦٨٦٨/ ف

آژانس استقالل 
به تعدادى راننده 
متعهد با اتومبيل 

مدل باال سریعا 
نيازمندیم 

آزادشهر ٠٩١٥٨٢٤٦٦٥٩
٩١٢٦٩٣٧٩/ ف

آژانس رونيز 
اتومبيل  با  راننده  تعدادى  به 

نيازمندیم بين هدایت ٣٩ و ۴١ 
٠٩١٥٩١١٦٠١٢

٩١٢٦٨٦٧٩/ ف

به تعداد� راننده پا�ه �Dم 
جهت اتوبوسرانی شاندیز 

نيازمندیم. 
٩٠-٠٥١٢٤٢٨٥٦٨٠

٩١٢٦٧٧٣٣/ ش

به تعداد� وانت پيDان و 
نيسان با تضمين 1ار
نيازمندیم صبابار رضوى

٣٦٩٢٧٠٢
٩١٢٦٨٦٠٨/ د

استخدام 
راننده پا�ه دو 

به تعدادى راننده پایه 
دو براى مينی بوس هاى 
درون شهرى نيازمندیم 

شرکت سيرطوس
 زائر رضوى 

تحت نظارت سازمان 
اتوبوسرانی مشهد
 نبش کامياب ٣٨

٩١٢٦٤٠٤٨/ ف

به �� راننده پا�ه ��
و  شهرى  کفی  تریلی  با  کار  جهت 
استانی با مدارک کامل نيازمندیم

٩١٢٦٦٩٠٥/ م٠٩١٥٣٢٢٣١١٦

آژانس شهر�ور 
به تعدادى ماشين ترجيحا پژو 
یا سمند جهت سرویس دهی 

به هتل ها نيازمند است 

٣٦٤٨٧٧٥
٠٩١٥١١٠١٦٦٥

٩١٢٦٦٩٨٦/ ف

به تعداد� راننده
مجهز به تاکسی متر نيازمندیم 

آژانس زیبا-فرامرز ٣۶
٠٩٣٥٤٧١٧٧٩٤

٩١٢٦٨٣٣٥/ ف

دفتر پخش 
تDدانه

جهت تکميل 
کادر فروش 

خود به تعداد 
٢٠دستگاه 
پيکان وانت 
و نيسان با 

درآمد ماهيانه 
١م تومان+ 

بيمه 
نيازمند است

٠٩١٥٤٣٥٩٩٣٥
٩١٢٦٣٦٥٧/ ق

�� راننده پا�ه �� 
با تمامی مدارک جهت کار بر روى 

اتوبوس نيازمندیم 
٠٩١٥٣٠٨٩٧١٤

٩١٢٦٩١٣٣/ ف

تعداد� راننده با اتومبيل
نيازمندیم تضمين کارکرد پورسانت 

١٢%  منزل آباد (ميالد سير)
٠٩١٥٨١١٦٤٤٥

٩١٢٦٨٤٣٢/ ف

به �� راننده 
جهت کار بر روى پيکان وانت نيازمندیم 

٠٩١٥٨٦٤٨٣٥٥
٩١٢٦٨٠٢٢/ ف

به �� 
فروشنده آقا

جهت کار در فروشگاه لوازم 
برقی و صنعتی نيازمندیم. 

خيابان سنایی بين سنایی
 ١١ و ١٣ فروشگاه البرز

٢٧-٧١٣٠٠٢٤
٩١٢٦٨٢١٩/ ف

به �� فروشنده جوان
جهت کاردرپوشاک ورزشی نيازمندیم 

ساعت کار ٩ تا ١٨- الماس شرق 
٠٩٣٨٧١٢٠٥٨٧

٩١٢٦٨٨٧٦/ ل

به �� فروشنده حرفه ا�
جهت شال و روسرى در الماس 

شرق نيازمندیم.
٠٩١٥٥٠٩٤٣٤٧

٩١٢٦٩٢٧٠/ ف

به تعداد� فروشنده خانم 
وقت  تمام  و  وقت  نيمه  نيازمندیم. 

بين امام رضا ٢ و ۴ پوشاک خرسند 
٠٩١٥١٠٤٦٤٠٧

٩١٢٦٧٨٨٣/ ف

�� فروشگاه 
مبلمان 

به تعدادى فروشنده با تجربه 
داراى ضامن معتبر نيازمند است 

ساعت تماس : ١٠ الی ١٢ 
و ١٧ الی ٢٠ 

٠٩١٥١٥٩٨٦٢٠
٩١٢٦٥٣٩٩/ ف

به �� فروشنده خانم 
بين  رضا،  امام  خيابان  نيازمندیم 

امام رضا ٨ و ۶ پاساژ مسعود 
٨٥٢١٣٤٧- ٠٩١٥٥١٥٧٧٢١

٩١٢٦٨٦٤١/ ف

به �� فروشنده 
باتجربه و خوش برخورد

خانم جهت فروشندگی
 در پوشاک بچه نيازمندیم.

 نيمه وقت یا تمام وقت
 حقوق با توافق

زیست خاور٨٥٢٠٩٦١
٠٩١٥٦٠٠١٢٨٣

٩١٢٦٥٨٣٢/ ف

به چند نفر صندوق دار 
خانم و آقا

جهت کار در دفتر فنی 
نيازمندیم.

 نبش چهارراه راهنمایی پالک ۵١٣

٨٤٥٣٧٧١
٨٤٤٦٦٢٢

٩١٢٦٦٥٤٧/ ب

به �� فروشنده خانم 
برق  و  آب  محدوده  ترجيحا 

نيازمندیم. بين صياد ۴۴-۴۶
٠٩١٥٤٠٧١٤٠٠

٩١٢٦٨٣٢٥/ ف

به �� فروشنده 
جهت پوشاک مردانه محدوده ١٧ 

شهریور نيازمندیم
٣٤٢٧١٨٢

٩١٢٦٨٨٢٤/ ف

حقوق ٥٠٠ هزار تومان
به دو نفر صندوقدار خانم 

نيازمندیم. بلوار معلم چهارراه 
 دانشجو کلبه لی

٩١٢٦٣٠٦٠/ ف

به �� فروشنده باتجربه 
درکار لباس داماد نيازمندیم

٠٩١٥٥١٢٩٦٣٦
٩١٢٦٨٠٢٠/ ف

به �� فروشنده آقا
پارکت  و  دیوارى  کاغذ  به  آشنا 

نيازمندیم بلوار فلسطين 
٨٤٢٨٠٥٠-٠٩١٥٥١٣٢٧٠٩

٩١٢٦٨٥٦٩/ ف

به �� فروشنده 
صورت  به  اسباب بازى  کار  جهت   
نيمه وقت ثابت یا چرخشی نيازمندیم. 

 ٠٩١٥٦٠١٨٣٥٧الماس شرق
٩١٢٦٩٤١٧/ م

به �� صندوقدار خانم
جهت شيفت صبح نيازمندیم رضا 

شهر نبش خاقانی ۶ سوپر سيب
٨٧٩٢٥٠٨

٩١٢٦٩٠٥١/ ف

به �� فروشنده نوجوان 
نيازمندیم تمام وقت چهارراه 

شهدا، بازار مرکزى 
٠٩١٥٨٥٧٨٩٧٧

٩١٢٦٨٣٧٢/ ف

به �� فروشنده خانم 
طبقه  فردوسی  بازار  نيازمندیم 

مثبت یک راهروى ٩ پالک ٢٧۵
٠٩٣٦٣١١٧٥٨٣

٩١٢٦٨٨٠٤/ ف

به فروشنده خانم 
جهت فروشگاه 

موادغذایی نيازمندیم 
مصلی ١۵ فروشگاه 

لشگرنيا 
٠٩١٥٨٩٨٩٢٠٠

٩١٢٦٧٥٧٠/ ف

مجموعه ا� از فروشگاه ها� 
زنجيره ا� 

جهت تکميل پرسنل فروش 
فروشگاه هاى خود به 

صورت نيمه وقت درشيفت 
عصر به فروشنده حرفه اى 

آقا تحصيل کرده و داراى 
کارت پایان خدمت و داراى 

حداقل دو سال سابقه کارى 
نيازمند است متقاضيان 

مشخصات خود را به شماره 
 ٣٠٠٠٧٦٥٠٠٥

پيامک نمایند

 

٩١٢٦٩٠٩٢/ ف

�� فروشنده خانم با تجربه 
جهت کار در فروشگاه مواد غذایی 
نبش   ٧٣ پيروزى  نيازمندیم 

٨٦٥١٤٠١خزایی ١۴
٩١٢٦٨٨٧٩/ ف

تعداد� فروشنده 
ترجيحا با سابقه در عطر و ادکلن 

فروشی نيازمندیم
٠٩٣٩٣٢٠١٢٥١ اکبرى

٩١٢٦٧٨٨٠/ ف

 LG ,نما�ندگ
در سناباد

به یک فروشنده نيازمند است
٨٤٣٥٧٠٠

٩١٢٦٨٢٧٥/ ف

به دو نفر فروشنده با 
تجربه نيازمند�م  

٧٦٥٧٦٩٩
٩١٢٦٧١٩٦/ ف

به �� صندوقدار 
جهت فروشگاه مواد پروتئينی با 

ضامن نيازمندیم
٠٩٣٥٣٣١٦٨٦٨

٩١٢٦٨٠٢٤/ ف

به �� فروشنده خانم 
نيازمندیم سجاد نبش پاساژ 

وصال تاپ مد 
٧٦٢٤٠٩٢

٩١٢٦٨٤٠٨/ ف

�� فروشنده آقا
جهت کار در کاموافروشی 

نيازمندیم. حقوق ٣٠٠ الی ۴٠٠
٢٢١٣٠٠٦

٩١٢٦٨٨٣٥/ ف

١٥٠٦
راننـــده

١٥٠٧
فروشنده و صندوقدار

 شر1ت فرآورده ها� لبن, رضو� 
«جهت توسعه شبDه فروش در مشهد» 

 به تعداد محدودى خودروى یخچالدار 
و فروشنده تلفنی و حضورى نيازمند است. 

٩١٢٦٩٢٣٥/ ب

تلفن تماس:  شر1ت: ٣٩٦٠٥١٠(٠٥١١) داخل, ٢٤٤ 
همراه: ٠٩١٥٣٠٥٢٦١٣ 

استخدام 
ليسانس حسابدار� 
لطفا تقاضاى خود را به صندوق پستی
 ٣۴٧١-٩١٣٧۵مشهد یا به آدرس

 msh_recruitment@yahoo.com 
ارسال فرمایيد. 

 

٩١٢٦٨٥٨١/ م

٩١٢٦٩٤٨٣/ ل

٩١٢٦٧٤٤٥/ ف


