
شنبه ٦ آبان ١٣٩١ ،  شماره ١٨٢٥٣
٥٣

 با هز�نه 1م 
درآمد باال

آموزش نصب و راه اندازى 
و عيب یابی دوربين هاى مدار 

بسته تحت شبکه سيستم هاى 
امنيتی (دزدگير - اعالن حریق)

سيستم الکترونيکی
(آنتن مرکزى و آیفون تصویرى)

با ارائه مدارک بين المللی
انفورماتيک بيان
 ٨٤٣٣٦٥٦

٩١١٩٦٨٣٢/ ف٠٩١٥٣٠٢٦٩٨٦

كار در منزل 
با درآمد عال, 

فرش آلباخ طهران برگزار می كند
تابلو  ترین  نفيس  بافت  آموزش 

فرش ها
شعبه ١: آزادشهر   ٦٠٤٣٦٨٩
شعبه ٢: عبادى         ٧٣١٦٢٢٣
شعبه٣:قاسم آباد  ٦٢٠٢٥٤٤ 
شعبه ۴:طوس                    ٦٦٧٨٩٧٥

 

٩١١٤٢٠٣٤/ ف

 اقتصاد موفق 
 سرمایه کم ، درآمد عالی 
با خرید ۵٠٠ هزار تومان 

دستگاه فيلتر هوا 
آموزش + تامين مواد اوليه +

تضمين خرید توليدات 
حتی بانوان در منزل 

٧٢٤٤٧٩٣ - ٠٥١١ 
٩١٢٥٧٦٥١/ ف

خوداشتغال, با 
درآمد عال,

اگر به دنبال فرصت 
شغلی مناسب هستيد اگر 

از شغل و درآمد کنونی 
خود راضی نيستيد اگر به 
دنبال شغل دوم پر درآمد 

هستيد 
«حتی براى خانم در منزل» 

با ما تماس بگيرید بين 
عبدالمطلب ٣٩ و ۴١ 
شرکت نساجی جالپود 

توليد کننده انواع 
دستگاه هاى تمام اتومات 
اسکاچ بافی و جوراب بافی 

درواحد هاى کارخانه اى 
کارگاهی و خانگی 

www.jalapood.com
 ٠٩١٥٧٠٩٧٠٥٣

٧٥٣٨٣٥٣
٩١٢٥٠٧٤٣/ ف

فرهنگسرا� شهردار�
برگزار می کند با یک ماه آموزش 

حرفه اى ميکس و مونتاژ،
After Effect - کليپ سازى، 

فتوشاپ، فيلمبردارى، عکاسی، 
٣DMAX و VRAY ماهيانه 

حداقل ٣٠٠ هزار تومان درآمد 
قطعی کسب نمایيد

٠٩١٥٤٧٦٦٦٠٦-٦٦٢٢٢٠٩
٩١٢٥١٩٠٩/ ل

٩١٢٤٤٣٤٧/ پ

خوداشتغال,
با سرمایه اندک
صاحب کارخانه 

توليد اسکاچ در منزل شوید 
با تضمين خرید محصوالت

٨٦٧٨٨٩٤
٠٩١٥٩١٦٦٠٠٨

 تعمير1ارتلفن همراه 
با ١٥٠هزار تومان 

 آموزش ببينيد ومشغول کارشوید
٩١٢٥٨٢٥٢/ م٧٦٣٩٨٨٩ 

مر1ز مهارت هوش مصنوع, 
باگذراندن دوره هاى مهارت 
دیپلم کامپيوتر در هریک از 

رشته هاى توليد چند رسانه اى 
و طراحی صفحات وب حداقل 

ماهيانه ٣٠٠,٠٠٠ تومان درآمد 
قطعی کسب نمایيد. 

٠٩١٥٤٧٦٦٦٠٦
 ٦٦٢٢٢٠٩

٩١٢٦٣١٢٨/ ل

به چند نفر نيرو� فر1ارپيتزا 
و فرکار ساندویچ نيازمندیم 
(ترمينال مسافربرى  مشهد )

٠٩١٥١٠٢٣٠٠٢
٩١٢٦٥٥٤٠/ ف

�� آشپز ماهرمرد
نيازمندیم آشپز خانه حسينيان 

بين گاز ١٠ و ١٢
٠٩١٥١٢٥٧٣٤٠

٩١٢٦٩٠٥٧/ ف

به چند بردست ماهر
با حقوق مکفی جهت قنادى 

نيازمندیم 
٨٩٣٥٣٠٠

٩١٢٦٧٤٨٦/ ف

1اف, شاپ بازار مر1ز�
به یک فست فود کار مسلط به 

پيتزا نيازمندیم
٠٩١٥٥٢٣٤٧٢٥

٩١٢٦٤٨٨٥/ ف

به �� 1باب گير ماهر 
نيازمند�م  

عليانی٠٩٣٠٥٣٣٨٠٠٨
٩١٢٦٨٦٣٧/ د

به 1م� آشپز 
ماهر و نيمه ماهر 

ابوطالب  محدوده  یا  شهرستانی 
٠٩١٥١١٩٩٢٤٧نيازمندیم 

٩١٢٦١٦٩٤/ م

به �� استاد1ار
جهت کار در جگرى نيازمندیم.

٠٩١٥٣١٤٩٧٥٠
٩١٢٦٧٨٥٩/ ل

به �� شاطر 
نان فانتزى ماهر سریعا نيازمندیم

٠٩١٥٨١٣٩٣٥٦  
٠٩٣٧٩٣٢٨٦٤٣

٩١٢٦٤٦٣٠/ ف

به �� نفر شاطر و نان درآر سنت,  
جهت کار در نانوایی در محدوده 

آزادشهر نيازمندیم 
٠٩١١٩٩٦٢٢٠٥

٩١٢٦٨٤٥٢/ ف

جوشDار ماهر درب
و  بيمه   ، سبک  کار  با  پنجره  و 
توس٣٣ نيازمندیم.  سرویس 

٠٩٣٩٧٤٦٣٨٤٨
٩١٢٦٠٦٣٩/ ر

به دو ا1يپ جوشDار گاز 
با اجرت عال, نيازمند�م

تسویه نقدى
٠٩١٥٣١٦٠٥٩٥

٩١٢٦١٦٤٣/ ط

جوشDار آبگرمDن نيازمند�م
حقوق خوب+ بيمه+ مزایا
ساعت تماس : ١۴ الی ١٧

٢٦٠٥٣٠٧
٩١٢٥٦٩٩٥/ ف

درب و پنجره ساز 
جوشکار ماهر و نيمه ماهر 

نيازمندیم
٠٩١٥١٠٨٦٨٣٣

٩١٢٦٥١٠٣/ ف

�� شر1ت معتبر
 توليد� صنعت,
به چند جوشکار ماهر 
آبگرمکن، مونتاژکار 

ماهر آبگرمکن و ورق کار 
نيازمند است

 آدرس: شهرک صنعتی 
توس فاز ١ صنعت ٧ 

پالک ٣۶٨
٥٤١٢٠٢٥

٩١٢٦٢٦٨٦/ د

به تعداد� جوشDار 
ماهر نيازمند�م.  

٠٩٣٨٩٦١٤٦٧٥
٩١٢٦٦٥٣٦/ ب

تعداد� جوشDار 
نيمه ماهر با حقوق عالی 

نيازمندیم
٠٩٣٩١٧١٢٨٥٧

٩١٢٦٥٩٤٦/ ف

شر1ت 
گرندماشين

به تعداد ١٠ نفر جوشکار ماهر 
نيازمند است حقوق مفيد + 

بيمه+ سرویس
٢٦٥٣٤٤٤

٠٩١٥٣٢٥٦٩٧٧
٩١٢٥٥٤٨١/ ف

به تعداد� جوشDار 
در شهرک صنعتی توس 

نيازمندیم
٧-٥٤١٤٧٧١

٩١٢٦٩٤٦٢/ ف

به تعداد� 1ارگر جوشDار 
و فن, جهت 1ار در شر1ت

دکل سازى نيازمندیم
٥٤٢٤٠٧٥

٩١٢٦٧٢٢٦/ د

به چند نفر جوشDار
جهت کار در شرکت به صورت 

روزمزد نيازمندیم
٠٩١٥٨١٦٧٠٠٢

٩١٢٦٨٧٥٣/ ل

به چند تراشDار ماهر  
 نيازمندیم.
 جاده سيمان

 ٢٦٥٣٤٤٤
٩١٢٦٠٥٦٥/ ط

جوشDار و مونتاژ1ار 
ماهر و نيمه ماهر جهت کار در 

ماشين سازى 
٠٩١٥٨٩٠٨١٦٣

٩١٢٦٨٩٥٤/ ف

استخدام 
جوشDار نيمه ماهر 

٩١٢٦٠٢٧٩/ م٥٤١٣٨٤٢

به تعداد� جوشDار 
اسDلت نيازمند�م  

 ٠٩١٥٦١٤٨٢٩٥
٩١٢٦٣٢٨١/ ف٠٩٣٨٤٢٨٩٤٠١

به �� تراشDار و چند 
جوشکار ماهر در شهرک صنعتی 

توس نيازمندیم.
٠٩٣٦٤٦١٣٣٥٠

٩١٢٦٧٠١٤/ ف

٩١٢٦٨٣٥٥/ ف

به ٥ ا1يپ جوشDار
 ماهر گازرسانی در پروژه ۶٠٠ 

واحدى نيازمندیم
٠٩١٥٣١١٣١٥٣

به مد�ر�ت آقا 
با کارت مدیریت طور 
تمام وقت نيازمندیم 

٧٣٤٥٨١١
٩١٢٦٧٠٣٧/ ف

به �� مد�ر و معاون با سابقه 
 جهت مهد 1ودp نيازمند�م

 ٠٩١٥١٢٥٠١٢٠
٨٦٨٨٦٤٠

٩١٢٦٦٢٨٢/ ف

جهت پروژه 
ساختمان,
١- مهندس تاسيسات

 با ٧ سال سابقه کار
 ٢- فوق دیپلم ساختمان( جهت 

انجام امور نقشه بردارى) 
با ۴ سال سابقه کار

bmresume.1391@yahoo.com
٩١٢٦٧١٠٨/ ف

�� شر1ت معتبر 
ساختمان, 

به یک مهندس عمران 
مسلط به فهرست بها 

و تهيه صورت وضعيت و  
صورت جلسات جهت دفتر 

فنی کارگاه با سابقه ۵ تا ١٠ 
سال نيازمند است تصویر 
مدرک تحصيلی و رزومه 
کارى را به شماره فکس 

٨٧١٤٦٥٧ ارسال نمایيد 
تلفن تماس 

٠٩١٥٥١٢٩٤٧٩
٩١٢٦٧٢٩٨/ ف

شر1ت پيمانDار در 
زمينه گازرسان,

جهت اجراى پروژه در شهرستان 
کاشمر در موارد  زیر دعوت به 

همکارى می نماید.
١- برداشت کار شبکه و 

 office انشعابات مسلط به
٢-اپراتور کامپيوتر مسلط به
 نرم افزار سهند شرکت گاز

ساعت تماس ٩ الی ٢٠

٠٩٣٨٠٦٢٩٧١٨
٦٠٤٣٩٦٧

٩١٢٦٧٠٨٣/ ف

مهندس عمران 
با حداقل ۵ سال سابقه کار 
مفيد در دفتر فنی و مسلط 

به امور متره و برآورد 
 و تهيه صورت وضعيت

 و نرم افزار هاى مربوطه 
 ٧٢٩٧١٦٧
٧٢٣١٤٩٩

٩١٢٦٥٣٧٣/ ف

به مدرp مهندس,
با  عمران  یا  سياالت  مکانيک 
در  بيمه  سابقه  سال   ٣ حداقل 
رشته آب جهت ارتقاء رتبه شرکت 
نيازمندیم. ضمنا فرد موردنظر در 
در  فعاليت  جهت  توافق  صورت 

شرکت استخدام می گردد.
٧-٧٦٤٨٦٣٦-٠٥١١

٠٩١٥١١١٠٨٤٣
٩١٢٦٩٥١٤/ ر

�� نفر مهندس شيم, مرد 
جهت کار در کارخانه نيازمندیم 

ساعت تماس ٩ صبح الی ١٣ 
٠٩١٥٩٠٥٠٧٨٤

٩١٢٦٧١٠٧/ م

اشتراp فرم ها� 
استخدام, دولت, 

 

٩١٢٦١٦٤٤/ م ٢١٥٠٤١٨

1ليه مهندسين با سابقه  جهت
 رتبه بندى همراه با سلب مسئوليت 

محضرى    ٠٩١٠٩٨٥٣٥٧٧
                        ٠٢١٤٤٠٤٤٨٣٢

٩١٢٦٦٢٤٨/ ت

 مهندس عمران
 با ١٠سال سابقه 1ار

جهت کار در بيرجند
٩١٢٦٨٨٣٨/ م٠٩١٥٣١٧٤٧١٤ 

مدرp مهندس, عمران
با ٣ سال سابقه راه و ابنيه جهت 

رتبه بندى نيازمندیم
٨٦٥٨٥٦٢

٩١٢٦٦١٥١/ ل

 دعوت به 
همDار�

گرایش  مکانيک  مهندس   -  
ساخت و توليد/ جامدات، آشنایی 
پالستيک،  تزریق  قالب هاى  با 
روش هاى  و  ماشين سازى 

مهندسی معکوس
به  مسلط  کامپيوتر  مهندس   -

برنامه نویسی

Delphi/ C#/ SQL 
کارى،  و  شخصی  رزومه  مدارک: 
تلفن،  آدرس،  تحصيلی،  مدرک 

یک قطعه عکس
آدرس: مشهد- ص. پ
٩١٨٩۵,١۵٧-۴٣۴ 

ایميل:
agahiestekhdam1389

@gmail.com

 

٩١٢٦٦٧٩٢/ م

به �� خانم 1ارشناس 
صنا�ع 

جهت کنترل کيفی قطعات خودرو 
نيازمندیم 

شرکت پيشرو ابزار خراسان 
توليدکننده انواع قطعات و 

مجموعه هاى صنعتی 
ساعت تماس: ٧ الی ١٣ 

٥٤١٠٣٢٠
٩١٢٦٩٠٨٢/ ف

به �� نفر مهندس �ا تDنيسين  
سابقه  ٢سال  حداقل  با  ساختمان   
نازک کارى جهت پروژه در طالب باحقوق

٠٩٣٧٦٢٦٠٤٠٦  ۵٠٠هزارتومان
٩١٢٦٨٧٦٠/ م

مدرp مهندس, عمران
مکانيک یا آبيارى با ٣ سال سابقه 

در زمينه آب نيازمندیم
٠٩١٥٩٠٢٨٥٣٨

٩١٢٦٧٩٩٤/ ل

به چند مدرp عمران و مDاني� 
با ٣ سال سابقه جهت رتبه بند� 

نيازمندیم 
٧٦٢٤٢٩٨-٠٩١٥٨١٣٠٠٢٥

٩١١٤٦٢٧٢/ پ

به �� و1يل دارا� 
 پروانه مشهد نيازمند�م

٧٦١٤٨٨٨
٩١٢٦٧٢٤٥/ ف

به خانم, با تسلط 1امل
به کامپيوتر با حداقل 

مدرک ليسانس نيازمندیم  
خيابان احمدآباد ١١ 

ساختمان ١۴١ طبقه ٢ 
واحد ۶

 ٨٤٣٤٨٢١
٠٩١٥٥٠٢٩٣٦١

٩١٢٦٨٥٢٣/ ف

به تعداد�
 ليسانس خانم

ترجيحا روانشناسی و علوم 
تربيتی جهت هميار معلم در 

دبستان پسرانه فرهنگ پویا 
ویژه دیرآموز نيازمندیم

٧٢٩٧٤٨٢
٠٩١٥٣٢٤١٩٧١

٩١٢٦٨٦١٠/ د

�� شر1ت معتبر توليد� 
جهت همکارى به ليسانس 
شيمی خانم با سابقه کار ٢ 

تا ۵ سال نيازمند است 
شهرک صنعتی توس

 فاز ١- بلوار کوشش شمالی 
قطعه ۴۴١

٥٤١٠٢٧٠
٩١٢٦٧٨٩١/ ف

به �� نفر ليسانس برق
و  کار  سابقه  سال  یک  باحداقل 
آشنا به زبان انگليسی نيازمندیم

٩١٢٦٦١٨٨/ م٦-٢٤٠٠٤٨٥

دعوت به همDار�
به یک نفر خانم کارشناس 
صنایع غذایی نيازمندیم. 

خيابان امام خمينی 
بين امام خمينی ٣٢ و ٣۴ 

پالک ۵٨۶
٨٥٣٢٩٩٨

٩١٢٦٧٩٧١/ ف

شر1ت آفتاب
استخدام می کند

 PHP ١- یک نفر برنامه نویس
٢- یک نفر برنامه نویس 

آندروید و جاوا
٣- یک نفر برنامه نویس دلفی

٢٢٨٨٣٨٨-٠٩١٥١١٠٦٩٦٦
ابتداى خيابان دانشگاه، نرسيده 

به کوچه جنت، پالک ٢٠۶
 

٩١٢٦٢٦٧٩/ د

به تعداد� برنامه نو�س
با تجربه کارى و آشنا به محيط

 NET . و SQLSERVER نيازمندیم
٦٦٦٨٨٧٠

٩١٢٦٧١٤٣/ ف

باز� ساز و برنامه نو�س
آیفون و اندروید، با حقوق خوب 

و آینده کارى فوق العاده
٠٩٣٨١٥٥٥٩٠٥ خسرو

٩١٢٦٣٣٥٦/ ر

استخدام مسئول 
پشتيبانی نرم افزار

                ٩ - ٨٤٦١٢٦٨      تلفن
٩١٢٦٩٠٩٥/ ر

استخدام برنامه نو�س
 Java سخت افزار یا موبایل یا
یاASP یا PHP ارسال رزومه :

Star.a1387@gmail.com
٩١٢٠٦٢١٩/ ل

به تعداد� دانشجو� پيام نور 
 IT و  کامپيوتر  هاى  رشته  در 
نيازمندیم بلوار وکيل آباد، اقبال 

 الهورى ۶ پالک ١١ طبقه دوم 
٩١٢٦٨٢٤٩/ ف

استخدام فور�
یک شرکت معتبر جهت تکميل 

نيروى انسانی به ١٢ نفر پرسنل 
خانم جهت یک شيفت ادارى 

نيازمند است.بلوار وکيل آباد 
جالل آل احمد ٧ پالک ١٠٠

٦٠٧١٨٠٠
٩١٢٦٧٢٩٥/ ف

سا�پا 
احسان 1شمير�

به یک خانم با روابط 
عمومی باال آشنا به 
امور ادارى نيازمند 

است 
آدرس مراجعه: 

مفتح ۴٣
٢٥٧٥٠٥٠

٩١٢٦٨٦٠٤/ د

استخدام 
مسئول دفتر 

در یک شرکت پخش معتبر 
حداقل ليسانس ترجيحا مرتبط 

آشنا به امور ادارى مسلط
 office به نرم افزارهاى 
ساعت تماس ٩ الی ١٧ 

٨٨٣٧٩٢٩
٩١٢٦٨٠١٤/ ف

به تعداد� نيرو� خانم
جهت امور دفترى نيازمندیم

 ( آنيما ) 
٨٤٦٧٥٤٦-٠٩١٥٨٥٢٠٠٢١

٩١٢٦٩٤٤٩/ پ

١١٨ پيامکی
استخدام ٣٩ نفر 1ارمند 
ادار� خانم جهت 1ار با 

تلفن و بازار�اب, تلفن, - 
آموزش را�گان - حقوق ثابت 

اداره 1ار از ماه دوم + بيمه 
احمدآباد بين قائم ١١ و ١٣ 
پال١٫٣٤pمراجعه ٩ تا ١٣  

-اولو�ت با مراجعه سر�عتر
٩١٢٦٥٨٩١/ ر

استخدام رسم,
۵ کارمند خانم با ليسانس 

مدیریت و IT ساعت مراجعه ٩ 
 الی ١۴ معلم ۶۴ پالک ١ واحد ١

٩١٢٦٨٧٨٣/ ل

به چند نفر مدرس خانم
بامدرک حداقل کارشناسی 
پرستارى و سابقه کار مرتبط 
آموزشی (تئورى و بالينی) 

جهت تدریس در آموزشگاه 
نيازمندیم بين محتشمی

 ١ و ٣ پالک ٧١
٨٤٣٨٨١٨

٩١٢٦٥٦٠٩/ ف

به پرستار و مرب, 
مهدکودک نيازمندیم ساعت 

تماس: ١٧ الی ١٩ 
٠٩٣٦١٣٠٤١٤٧

٩١٢٦٩٢٤٠/ ف

موسسه پاسارگاد 
از مدرسين مجرب زبان هاى خارجه 
دعوت به عمل می آورد بين سجاد ٢٢ 

و ٢۴            ٦٠٢٣١٣٤
٩١٢٦٨٣١٧/ ف

ليسانس روان شناس, 
(ترجيحا گرایش استثنایی) جهت مربی 
مرکز توان بخشی معلولين نيازمندیم 

٧٦٦٤٥٨٨
٩١٢٦٩١٨٠/ ف

به مدرس آقا و خانم
حسابدارى  تدریس  جهت 
نيازمندیم. بين عبدالمطلب ۴۴-۴۶

٧١١٢٠٩٥
٩١٢٦٨٣٢١/ ف

١٥١٦
آشپز و شير�ن, پز

١٥١٧
تراشDار و جوشDار

١٥١٨
مد�ـــــر

١٥١٩
مهنـــدس

١٥٢٠
ليسانس و فوق ليسانس

١٥٢١
برنامه نــو�س

١٥٢٢
1ــــارمند ادار�

١٥٢٣
مدرس و مرب,

٩١٢٦٨٧٤١/ ف

٩١٢٦٨٧٦٥/ ف


