
شنبه ٦ آبان ١٣٩١ ،  شماره ١٨٢٥٣
٥٥

به تعداد� نيرو� 
ساده 

جهت کار در فست فودى 
در محدوده بلوار کوثر 

نيازمندیم 

٠٩٣٧١٩٣٦٤٤٣
٩١٢٦٩٢١٦/ ف

مجموعه پذ�رائ,
 تشر�فات

استخدام می نماید: مهماندار خانم 
با ۴ روز کار در هفته باحقوق 
کامل، بيمه، سرویس رفت و 
برگشت و آشپزماهر و کارگر 
شهرستانی ساده با جاى خواب

طرقبه نرسيده به جاغرق
٠٩١٥٦٩١٧٨٥٧

٩١٢٥٨٥٨٩/ م٠٥١٢٤٢٥٣٥٤١

استخدام 
رستوران آل رضا

نيازمندیم 
ماهر  نيمه  و  ساده  کارگر   -١

٣ نفر
و  خانم  ميزبان  و  گارسن   -٢

آقا ۴ نفر 
٣- پيک موتورى (ظهر و شب) 

١٠ نفر بلوار فردوسی 
هاى  آپارتمان  روى  به  رو 

مرتفع 
٠٩١٥٥٠٦٣٣٧٥

٩١٢٥٩١٥٥/ ف

٩١٢٢٩١٧٤/ م

كار�اب, تخصص,
فرهيختگان دانشگاه
فارغ التحصيالن، دانشجویان

 دیپلمه ها و غيره جهت اشتغال 
ثبت نام نمایند.

روسا و كارفرمایان نيروى خود 
را تقاضا كنند.خ راهنمایی ١٩

٥٠-٨٤٤٢٧٤٥

1ار�اب, 1وشا
حدفاصل قرنی ٢٩ و ٣١

٩١٢٤٠٤٩٣/ ف٣-٧٢٣٣٣٠١

٩٣٥٦٣٩٣/ د

كار�اب, آپادانا
ثبت نام متقاضيان 

كار تامين نيروى انسانی 
كارفرمایان

 مفتح ٣، ساختمان 
پزشكان، طبقه دوم

٢٧٦٨٥٣١-٢٧٦٦٩٥٩

1ار�اب, فن آوران  
شهرp صنعت, توس 
٥٤٢٤٥٤٨-٥٤٢٤٤٥٨
www.emkanjob.com

٩١٢٢٠٦٤٣/ ب

1ار�اب, ا�نترنت, 
برزمهر 

انجام کليه خدمات غير حضورى 
 www.barzmehr.ir

حضورى: سجاد، چهارراه بهار
 پالک ١۴۴ 

٧٠٢٠-٠٥١١
٩١٢٥١٨١٠/ ق

مر1ز 1ار�اب, 
آ�نده سازان 

ميدان ده دى
 نبش امام خمينی ٣۵ 

 ٨٥١٣٣٣٩
٩١٠٠٩٦١٣/ م(۶ خط) 

٩١٢٣٧٩٦١/ ل

1ار�اب, فرهان- تامين نيرو  
 ثبت نام کارجویان قاسم آباد 

بين شریعتی ۵٠ و چهارراه ادیب
٦٦٢٩٥٣٨

كار�اب, خراسان
اولين در 1شور با خدمات برتر

تامين كننده نيروى انسانی و 
به كار گمارى

 جویندگان كار 
مشهد ، ابتداى امام خمينی ( دانشگاه )

٢٢١٠٤٠٠ كوچه سجادى 
٩٣٥٣٠١٢/ م

اشتراك فرم ها� 

استخدام, دولت,   

٩١١٣٣٦١٦/ م٢١٥٠٤١٨

 جو�ا� 1ار 
 فوق دیپلم حسابدارى آقا با دو سال 
سابقه کارى در قسمت نقد و بانک 

٩١٢٦٩٥٤٥/ م ٠٩١٥٨٠٨٨٠٥١

فوق د�پلم برق صنعت,
٢۵ ساله، متاهل، داراى خودروى 
پراید آماده همکارى در هر زمينه 

٠٩١٥٥٠٨٠٩٤١ شغلی
٩١٢٦٩٠٠٠/ م

1ارشناس برق 
(انتقال، فوق توزیع، توزیع ) ۴ سال 
و  ارگانها  با  همکارى  آماده  کار  سابقه 

٠٩١٥١١٩٤٣٨٧شرکتها 
٩١٢٦٨٤٤٦/ ف

شغل جد�د با درآمد چند 
ميليون, برا� شما،اگر

رایگان)ما  طرح  فروشنده(ظروف 
باشيد.        ٠٩٣٨٠٠٣٣٣٨٧

٩١٢٦١٦٨١/ ت

جوان, ٣٠ ساله د�پلمه 
سمند ٩٠ دوگانه آماده همکارى 

با شرکت ها و نهادهاى دولتی
٠٩١٥٦٥٧٥٦٠٠

٩١٢٦٨٨٩١/ ف

1ارشناس صنا�ع غذا�,
با ٧ سال سابقه، آماده همکارى 
با واحدهاى توليدى مواد غذایی

٠٩٣٠٥٤٠٢٢٢٣
٩١٢٦٦٣٣٠/ پ

حسابدار با تجربه 
دفاتر  و  مالياتی  قوانين  به  مسلط 
شيفت  همکارى  آماده  قانونی 

٠٩١٥٦٩٧٠٣١٥عصر
٩١٢٦٩٠٦٠/ ف

زوج آماده همDار� 
در بيمارستانها، سرایدارى و 
نظافت و نگهدارى از سالمند 

٠٩٣٠٧٩٢٣٨١٣
٩١٢٦٨٥٩٢/ ف

جوان, هستم ٢١ ساله 
با سابقه کار ترمزسازى ماشين هاى 
همکاران  با  همکارى  آماده  سوارى 

٠٩١٥٩٠٤٨٠٥٠محترم
٩١٢٥٦٩٩٧/ ف

٩١٢٦٦٢٠٤/ م

�� شر1ت معتبر توليد� 
خود  توليد  پرسنل  تکميل  براى   
است  نيازمند  ذیل  افراد  به 

١-کارگر ساده آقا  ١٠ نفر 
٢-کارگر ساده خانم ١٠ نفر 

دستگاه  با  آشنا   ، فنی  کارگر   -٣
با  مصرف  یکبار  ظروف  توليد 
نفر  کار  ٢  حداقل ۵ سال سابقه 
۴-راننده جهت کار با وانت  ۴ نفر

به  نرسيده  آسيایی-  بزرگراه 
-چاهشک  فردوسی  راه  سه 
(ع)  هادى  امام  کارخانجات  جنب 

 تلفن : ٦٥١٥٧٩٢
ساعت تماس ٨ الی ١٣

گروه مشاور�ن 
مسDن �اس

به تعدادى مشاور با 
پورسانت عالی نيازمندیم 
بلوار فکورى بين ١٠ و ١٢

 ٨٦٧٢٨٨٩
٠٩٣٨٥٠٥٨٣٠٣

٩١٢٦٧٢٩٠/ ف

شر1ت پخش 
طاهاگستر مشهد
با حقوق ثابت و پورسانت 

استخدام می کند. 
بازاریاب خانم و آقا ١٠ نفر  

منشی مسلط به کامپيوتر
 ٢ نفر - راننده با وانت ٢ نفر

راننده با سوارى ١ نفر
بين مطهرى شمالی ١١ و ١٣ 

طبقه دوم
 مسجد امام علی (ع)

٧١٢١٠٧٢
٩١٢٦٨٢٢٥/ ف

شهرباز� سرپوشيده 
سرزمين باز�ها  

جهت تکميل نيروى انسانی مورد 
شرایط  واجد  متقاضيان  از  نياز 
نماید می  همکارى  به  دعوت 

با روابط  اپراتور دستگاه خانم 
عمومی باال

 ٣٠ نفر (حقوق ثابت) 
نيروى خدمات آقا

(حقوق ثابت)
امام  خيابان  انتهاى  آدرس: 
رضا- پایانه مسافربرى امام رضا

 سرزمين بازیها
(قلعه سحرآميز قدیم)  

٨٥١٩٥٧٠
٨٥١٩٦١١

٩١٢٦٦٨٥٨/ ف٨٥١٩٦١٠ 

به تعداد� خانم و آقا 
جهت پاسخگویی به تلفن نيمه وقت با 

حقوق و پورسانت نيازمندیم
٦٦١٣٤٤٧

٩١٢٦٩٥٣٠/ ق

�� شر1ت ر�خته گر�
توليد  خط  سرپرست  به  نياز 
دارد.  متالوژى  مدرک  با  ترجيحا 

٠٩٣٦٨٨١٠٦٠٦شماره تماس
٩١٢٦٩٤٩٢/ ر

�� شر1ت توليد�
به نيروهاى ذیل نيازمند است: 
١-برشکار جهت کار با هوابرش 
فوق  و  ٢-دیپلم  نيازمندیم 
دیپلم متالوژى جهت کوره بانی

تلفن تماس:
ساعت تماس: ٨الی١۵

٠٩٣٦٨٨١٠٦٠٦

٩١٢٦٤٧٨٤/ ر

به �� خانم جهت گر�م
صورت کودکان در شهربازى 

نيازمندیم.
٦٠٩٢٨٧٠

٩١٢٦٦٠٤١/ ف

منش, و 1ارگر ساده 
نيازمند�م     

٠٩١٥٣١٧٩٤٠٢
٩١٢٦٨١٦٢/ ب٠٩٣٥٨٨٢٦٤٤٤ 

شر1ت توليد� صنعت, 

تراش را�انه توس
در راستاى اجراى طرح توسعه 

خود از افراد ذیل دعوت به 
همکارى می نماید:

١- ليسانس الکترونيک آشنا 
CNC به تعميرات

٢-ليسانس مهندسی مکانيک 
گرایش طراحی جامدات با حداقل 

٣ سال سابقه کار طراحی
٣- دیپلم یا فوق دیپلم 

ماشين افزار
 متقاضيان می توانند رزومه کارى 

و سوابق خود را به آدرس
info@tmm-co.com

 یا به شماره فاکس 
٨٦٨٣٠٧٤-٠٥١٢

ارسال نمایند.
٩١٢٦٦١٦٩/ ل

 استخدام 
شر1ت ر�زان فلز توس 
 واقع در شهرک صنعتی مشهد
 (جاده کالت )به تخصص ذیل 

نيازمند است :
١-دیپلم یا فوق دیپلم فنی ،

و  CNC فرز  با  کار  به  مسلط   
با    PowerMill افزار  نرم   
حداقل ٢سال سابقه کار مفيد 

 تلفن هاى تماس :
٢-٢٤٥٤٢٧١
٢-٢٤٥٤٤٥١

ساعت تماس ٨ الی ١٣
٩١٢٦٨١٦٩/ ب

�� شر1ت عمران,
جهت فعاليت خدماتی نوین 

در صنعت ساختمان 
از متخصصين، مهندسين، 

استادکارها و سایر 
نيروهاى فنی زیرمجموعه 

(جوشکار، آرماتوربند، 
کاشيکار، گچکار، تاسيسات 

کار و ...) 
دعوت به همکارى می نماید

٨٨٣٧٠٤٥
٩١٢٦٦٥٩٣/ پ

به �� فروشنده باتجربه 
در فروشگاه لوازم ورزشی و 
یک کارگر ساده جهت کار در 

انبار نيازمندیم 
نبش ایستگاه سراب 

فروشگاه استقالل 
حسينی ٢٢٢٠٧٢٠

٩١٢٦٧٨٤٦/ ف

استخدام فور�
رسم  داخلی  دکوراسيون  شرکت 
گستر به افراد ذیل نيازمند است.

بازاریاب حرفه اى با حقوق ثابت و 
پورسانت عالی-مدیر فروش

منشی و نظافتچی
مراجعه حضورى از ٩:٣٠ الی ١۴

بلوار خيام نبش خيام جنوبی ١٠ 
(زیر پل هوایی) پالک ۴٠ واحد ١

٩١٢٦٦٣٩٦/ م٧٦١٣٢٨٣

قابل توجه 
1ارجو�ان عز�ز 

 با یادگيرى و دریافت مدرک 
طراحی نما و دکوراسيون داخلی 
در کمترین زمان به درآمد باال 
برسيد بدون نياز به داشتن 
تخصص ارائه تخفيف شهریه 

جهت متقاضيان کار
٨٤٦٥٢٢٨ 

٩١١٩٦٥٦٣/ ف

استخدام 
تکميل  جهت  مهندسی  شرکت  یک 
کادر ادارى نياز به افراد ذیل دارد :

١- منشی مسلط به کامپيوتر
٢- حسابدار

٣- مدیر فروش 
۴- بازاریاب  

تلفن : ٨٦٤٢٦٣١
٩١٢٦٩٤٨١/ ل

به تعداد� بازار�اب و �� نفر 
منش, جهت نما�ندگ, بيمه

دعوت به همکارى می شود
٠٩١٥٣١٦٢٧٥٤

٩١٢٦٩٣٨٣/ ف

به تعداد� مد�رفروش
و بازاریاب تلفنی خانم نيازمندیم 

(هنرهشتم)
٨٨٣٩٢١١-٠٩١٥٥١٣٣٩٩٦

٩١٢٦٤٤٦٣/ پ

�� شر1ت معتبر 
بين الملل, نيازمند است 

نيروى مسلط 
به زبان انگليسی 

٧٦٥٧٤٠٠
٩١٢٦٦٦٥٤/ ب

شر1ت توليد مبل
استادکار ماهر ۵ نفر و کارگر 
ساده ٢ نفر- بيمه و سرویس

٠٩٣٥٦٨٦٢٠٥٢
٩١٢٦٨٨٣٣/ م

پيتزا بلوشه استخدام 
م, نما�د 

١- تعدادى صندوقدار 
و کانتردار خانم با حقوق 
ماهيانه ۴۵٠ هزار تومان

 ٢- تعدادى سالن دار آقا 
(گارسون) با حقوق ماهيانه 

۴٠٠ هزار تومان
 ٣- ٢ نفر خانم جهت کار گریم 
کودک با حقوق ماهيانه ٢۵٠ 

هزار تومان ( نيمه وقت) 
مراجعه فقط حضورى
 از ساعت ١٢ الی ٢٢

 آدرس مراجعه:
 ميدان جانباز، به سمت

 بلوار فردوسی
 جنب موسسه مالی ميزان،

 پيتزا بلوشه (شعبه مرکزى) 
 

٩١٢٦٩٠٩٤/ ف

به �� مشاور خانم �ا آقا 
امالک  دفتر  در  همکارى  جهت 
 ١٩ و   ١٧ الدن  بين  نيازمندیم 

٣-٥٠٢٢٠١٢مسکن ایران 
٩١٢٦٨٢٧٣/ ف

پخش مهر نما�ندگ, رسم,
اسن� لينا

نيسان چادر دار و بازاریاب حضورى
٠٩١٥٤١٩٤٣٤٨-٢٧٢٧٥٧٥

٩١٢٦٨٥٣٥/ ف

شر1ت تا1سيران, 
خصوص,

جهت  آقا  نيروى  تعدادى  به 
متصدى  عنوان  به  همکارى 
نيازمند  مکفی  حقوق  با  ایستگاه 

است هماهنگی در ساعات ادارى

٧٢٣٣٩٩٤
٩١٢٦٤٠٧٤/ ف

به تعداد� منش, و مد�ر فروش
جهت کار در یک شرکت فرهنگی 

نيازمندیم
٠٩٣٥٦١٢٣٨٢٦

٩١٢٦٩٢٢٤/ ف

استخدام
یک شرکت ریخته گرى  واقع 

در شهرک صنعتی بينالود 
جهت تکميل کادر خود به 
افراد ذیل نيازمند است.

دیپلم یا فوق دیپلم متالوژى 
(مرد) ساکن مشهد یا نيشابور
انباردار با ٣ سال سابقه  کار

دیپلم یا فوق دیپلم 
برق(مرد)دیپلم ریاضی یا 

تجربی (مرد)
٠٥١١٨٦٥٠٨٨٣

٩١٢٥٩٦٥٧/ ف

قابل توجه افراد جو�ا� 1ار
آموزش همراه اشتغال 
دوره هاى  حسابدارى و 

 ICDL کامپيوتر
ویژه بازارکاربا ارائه مدرک

 ٨٤٥٧٧٩٦
٠٩١٥٤١٦٨٠٠٦

٩١٢٦٤٦٩٤/ م

٩١٢٥٧٢٥٠/ ف

نقشه بردار� دوربين توتال 
آموزش و�ژه بازار 1ار (خصوص,)

  ٠٩١٥٦٤٩٤٨٣٩

1ارگر ساده و1ارشناس
نو  خسروى  خيابان  نيازمندیم  خانم 
ساختمان  بوستان  هتل  روى  به  رو 

٣٢٣,٢٢٢٢٨١٨٣ طبقه پایين 
٩١٢٥٦٣٢٥/ ف

 به �� نفر جوشDار
 و نقاش حرفه اى ترجيحا در 
محدوده پنجتن نيازمندیم.

٥٥٩٣٧٢٢-٠٩١٥٥٠٦٤٢٦١ 
٩١٢٦٢٢٥٣/ م

به تعداد� نيرو
مسلط به کامپيوتر و اینترنت جهت 

کار ادارى و فروش نيازمندیم
فراتک

fadp.ir٦٠٩٧٠١٠  
٩١٢٦٩٤٩١/ ر

به چند 1ارگر ساده 
�ا نيمه ماهر 

جهت پرسکارى 
٩١٢٦٦٤٧٧/ م٠٩١٥٥٢١٤٣٢٣

شر1ت 1نترل 
صنعت بارثاوا

و  ادارى  کادر  تکميل  جهت   
با  افراد  همکارى  به  خود  فنی 
تخصص هاى ذیل نيازمند است 
حداقل  آقا  داخلی  ١-مدیر 
ليسانس مرتبط با سابقه کار ١ نفر 
با  خانم  فروش  کارمند   -٢
باال  عمومی  روابط  و  کار  سابقه 

٢ نفر 
با سابقه کار و  ٣-منشی خانم 

آشنا به امور ادارى ١ نفر 
برک  پرس  استادکار   -۴

حداقل دیپلم ١ نفر 
حداقل  خانم  مونتاژکار   -۵

دیپلم ٣ نفر 
٦ و ٥٤١٣٨٥٥

٩١٢٦٦٣٦١/ م٥٤١٠٩٥٠ 

مدرp عمران و مDاني� 
با ٣ سال سابقه جهت رتبه 

نيازمندیم 
٠٩١٥٨٥٢٠٠٢١-٨٤٣٤٢٠٣

٩١٢٠٨٥٥٣/ پ

1ار همراه با سرما�ه گذار� 
برا� همه نمایندگی پاک نژاد

شما را دعوت به همکارى می نماید
٠٩١٥٤١٣٠٢٣٠-٧٢٨٥٩٨٣

٩١٢٦٧٩٦٩/ ل

فور� - د�پلم �ا فوق د�پلم
ماشين افزار یا ساخت و توليد 

جهت کار در کارخانه 
٨٥٢٧٧٦٠-٨٥٩٧٣٧١

٩١٢٦٨٩٧١/ خ

�� شر1ت معتبر 
به یک نفر منشی/ کارمند 
ادارى خانم با شرایط ذیل 

نيازمند است: 
١- داراى سابقه کار و آشنا به 

امور بایگانی و کنترل مدارک 
فن  و  باال  عمومی  روابط   -٢

بيان قوى 
٣- مسلط به آفيس 

۴- مقيد به حجاب اسالمی 
شرایط کارى: حقوق برابر 
قانون کار، بيمه، (١٨-٨) 

آدرس: احمدآباد، 
ابوذرغفارى بين ٢٠ و ٢٢ 

پالک ٢١٢ واحد اول 
ساعت مراجعه: ٩ الی ١۶

٩١٢٦٨٤٢٩/ ف

 به چند نفر خانم با 
تحصيالت د�پلم 

 جهت پخش تراکت آموزشی 
نيازمندیم. ساعت تماس

 ١۴ الی ١٩ بعدازظهر
 امامت ٢٣ پالک ٩٢

تلفن تماس ٦٠٦٧٧٤١
٩١٢٦٨٩٦٢/ ف

استخدام
١- خانم رشته کامپيوتر 

٢- خانم و آقا فتوشاپ کار
 ساعت مراجعه : ٨ الی ١٢ صبح

 راهنمایی٣ کوچه توحيد 
 موسسه فرهنگی خورشيد

٩١٢٦٣٤٩٨/ ف

 استخدام فور� 
٢٠نفر  به  معتبر  شرکت  یک   
خانم با روابط عمومی باال و انگيزه 
فروش  واحد  جهت  درآمد 
است  نيازمند  زیر  شرایط  با 

١-حقوق ثابت 
٢-درآمد ماهيانه ٨,٠٠٠,٠٠٠ 

ریال 
٣- بيمه تامين اجتماعی 

و   ٢٩ آباد  وکيل  بين   : آدرس 
٣١ پالک ٧٠٣ خط ویژه ٨٠٣٩ 
-مراجعه   ١٠۴ و   ١٠١ داخلی 

از ساعت ٩ الی ١۶

 

٩١٢٦٩٥٥٧/ م

د�پلم 1امپيوتر برق 
�ا الDتروني�

چند آقا حداکثر سن ٢۵
٨٥٩٥٣٦٥

٩١٢٦٠١٤٨/ د

به افراد ز�ر جهت 1ار 
در جاده 1الت 

شهرک صنعتی مشهد
تالش شمالی ١١ شرکت 
تقطير خراسان نيازمندیم

١- کارگر ساده خانم حداقل 
دیپلم 

٢- حسابدار انبار 
٣- مهندس مدیریت صنایع 
۴- بازاریاب با ماشين جهت 
توزیع شيشه شوى ماشينی 

و خانگی
٨-٢٤٥٤٣٣٧-٠٥١١

٩١٢٦٧٢٤٢/ د

�� شر1ت ساختمان, 
کادر  تکميل  براى  الهيه  در  واقع 
ادارى و کارگاهی خود به نيروهاى 
تکنسين   -١ است  نيازمند  ذیل 
ليسانس  یا  دیپلم  فوق   ) عمران 
کارمند  نفر  یک   -٢ عمران) 
 -٣ باال)  به  دیپلم   ) خانم  دفترى 
کارپرداز الهيه، سجادیه ١٨ پالک 

١٨٥٢٤٠٦١١ طبقه اول 
٩١٢٦٨٤١٤/ ف

استخدام 
افزار  نرم  به  آشنا  انباردار  خانم 
ساليد وکتيا شهرک صنعتی توس 

٥٤١٣٨٤٢قطعه ۶٧٧ 
٩١٢٦٠٢٧٧/ م

دو فروشنده و �� 
شاگرد نوجوان 

جهت کار در فروشگاه 
لوازم خانگی
 نيازمندیم

٩١ و ٣٨٩٩٤٩٠
٩١٢٦٧٤٧٣/ ف

١٥٨٠
جو�ا� 1ـــار

١٥٩٠
مشاغل گوناگــون

١٥٧٠
1ار�ابــــ,

٩١٢٥٦٣٢٠/ ف


