
شنبه ٦ آبان ١٣٩١ ،  شماره ١٨٢٥٣
٥٦

١- 1ارمند فروش
 خانم

جهت فروش تلفنی در 
داخل شرکت فقط ۴ نفر

- حداقل مدرک 
تحصيلی دیپلم

- حقوق ماهانه ٣٣٠ 
هزار تومان + پورسانت 

+ بيمه
- ساعت کارى: ٨,٣٠ 

الی ٣٠,١۴
٢- یک نفر حسابدار 

آشنا به نرم افزار 
حسابدارى

مسلط به اینترنت 
 EXCEL - WORD 

- ٣ سال سابقه کار
نشانی: خيابان دانشگاه 
بين ١۴ و ١۶ ساختمان 

٢۴۴ واحد ٣

٢٢٨٣٢٥٤
٢٢٨٣٢٥٠

٩١٢٦٩٢٧٦/ د

به �� آبدارچ, 
جهت کار در امالک نيازمندیم 
٠٩١٥٨٢١٤٤٢٤

٩١٢٦٨٣٤٢/ ف

به �� فتوشاپ 1ار
وچندکارگرساده جهت کار در

 عکاسی نيازمندیم.خيابان امام رضا
٩١٢٦٦٩٩٣/ ف٠٩٣٣٥١٨٠٢٥٨

استخدام فور� 
IGP شرکت بين المللی

جهت تکميل کادر فروش 
خود به تعداد ١٠نفر 

کارشناس فروش نيازمند 
است. مزایا: حقوق ثابت، 

پورسانت، بيمه
 تأمين اجتماعی 

آدرس جهت تکميل فرم 
معلم ۵٢ پالک ٣٣ طبقه سوم 

ساعت مراجعه:
 ١۵ الی ٨,٣٠ 

٩١٢٦٥٣٥٠/ ف

 قابل توجه عالقمندان به 

انيميشن
 استودیوى

 انيميشن سازى پرات 
مرکز حرفه اى ساخت 

انيميشن جهت تکميل کادر 
خود برگزار می کند 

آموزش حرفه اى انيميشن  
به همراه اشتغال دریافت 

شهریه  پس از  دوره

٨٤٣٤٧٤١ 
٩١١٩٦٧٠٠/ ف

اشتراك فرم ها� 

استخدام, دولت,   

٩١٠٦١٢٠٩/ م٢١٥٠٤١٨

�� شر1ت معتبر 
توليد� 

جهت تکميل کادر پرسنلی 
خود به نفرات زیر نيازمند 

است 
کارگر ساده ٣٠ نفر

نيرو تاسيسات
 (برق و مکانيک) ٣ نفر 

کوره دار کوره القایی ۵ نفر
ساعت تماس ٨ الی ١۴ 

آدرس : جاده فریمان دو 
کيلومتر بعد از بهشت رضا 
٠٩١٥٣١٣٠٦٧٢

٩١٢٥٢٢٩٣/ ف

به تعداد� 1ارگر ماهر 
و ساده جهت کار قالب بندى 

نيازمندیم 
٠٩١٥٨٠٢٧٢٩٧

٩١٢٦٨٨٩٩/ ف

شر1ت توليد مبل
چرخکار خانم ۵ نفر

 کارگر ساده خانم ١٠ نفر
 و حسابدار

 بيمه و سرویس 
فدک ٢٠ پالک ۶

٠٩٣٥٦٨٦٢٠٥٢
٩١٢٦٨٨٢٥/ م

تعداد� مشاور
جهت کار در دفتر امالک در محدوده 
صيادشيرازى با پورسانت مناسب 

٠٩١٥٥٠٤٦٠١٨نيازمندیم
٩١٢٦٨١٢١/ ر

به �� نفر باغبان با سابقه 
جهت کار روزانه در باغ واقع در 
ویرانی جاده شاندیز نيازمندیم

٠٩١٥١١٥٩٠٧٩
٩١٢٦٤٥٠٨/ پ

منش, شيفت شب آقا 
جهت کار در تاکسی تلفنی در محدوده 

طالب و تعدادى راننده نيازمندیم 
٠٩١٥٨٠٠١٣٠٥

٩١٢٦٨٤٤٨/ ف

استخدام
٢ نفر آقا جهت مشاور در دفتر 

امالک با روابط عمومی باال
 با تجربه  و فعال

 با پورسانت عالی در منطقه 
قاسم آباد نيازمندیم.

٦٦٢٨٦٤٦
٠٩١٥٤٤٥٣٥١٠

٩١٢٦٩٤٣٦/ ل

به �� مشاور جوان 
امالک  دفتر  زمينه  در  تجربه  با  و 

ابتداى هاشميه نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٣٩٤١١

٩١٢٦٨٥٨٠/ ف

شر1ت, جهت تDميل 
1ادر پرسنل, خود 

ترجيحا  آقا  و  خانم  تعدادى  به 
وقت  تمام  صورت  به  دانشجو 
و پاره وقت نيازمندیم پيروزى 

١٨ حق شناس ۴,١٠ پالک ٣
٨٧٩٣٧٠٨

٠٩١٥٩٠٠١٤٣٧
٩١٢٦٨٩٤٣/ ف

استخدام, 
و  موادغذایی  پخش  شرکت  یک 
پرسنل  تکميل  جهت  بهداشتی 
خود به افراد ذیل نيازمند است: 

١- اپراتور فروش (منشی) 
٢- بازاریاب تلفنی 

٣- بازاریاب حضورى 
۴- کارگر انبار 

٦٥١٣٣٣١
٩١٢٦٨٣٠٣/ ف

استخدام 
فوق دیپلم

 یا کارشناس متالورژى 
هاى  تست  بر  کامل  تسلط   -

غير مخرب 
- توانمند در انجام کار اجرایی 
جمهورى  نظام  به  معتقد   -
اسالمی و مقيد به احکام اسالم

- داراى روحيه ابتکار و خالقيت 
واجدین شرایط رزومه

 خود را به شماره 
٥٤١٥٠٠٩-٠٥١١

٩١٢٥٨٦٣١/ مفکس نمایند. 

به تعداد� دانشجو 
سال آخر 

یا فارغ التحصيل
 رشته هاى مختلف 

دانشگاهی 
جهت کار مشاوره کانون 

فرهنگی آموزش قلم چی 
در محدوده خيابانهاى

 امام رضا(ع) ،طبرسی، 
طالب، کوهسنگی،

 احمد آباد، تقی آباد در 
محدوده سنی تا ٢٨ سال 

نيازمندیم (فقط آقا) 

 ٨٥٢٦٢٦٠
٨٥١١٤٦٣

٩١٢٦٨٤٣٤/ ف

استخدام
به یک نفر طراح وب سایت به صورت 
نيازمندیم مکفی  باحقوق  و  ثابت 

٩١٢٦٧٠٦٢/ م٠٩١٥١١١١٤٣٣

به �� نفر آقا
با روابط عمومی باال 
جهت تکميل کادر 

فروش در یک شرکت 
معتبر نيازمندیم 
٧١٢٧٠٩٤

٩١٢٦٦٨٩٦/ ف

�� شر1ت د1وراسيون 
داخل, معتبر 

 از تعدادى نيروى فعال و با 
سابقه جهت همکارى در بخش 

بازرگانی و فروش با حقوق ثابت 
و پورسانت عالی دعوت 

به همکارى می نماید
٦٠٤٧٦٤٤

٩١٢٥٦٥٢٥/ ل

به �� نفر دانشجو
و �ا 1ارشناس معمار�

 ترجيحا آقا جهت همکارى
 در دفتر اجرایی دکوراسيون

 داخلی نيازمندیم
٠٩١٥٥١٠٠٣٨٦
٠٩١٥١١٨٦٣٤٣

٩١٢٦٨٧٦٧/ م

مشاور جهت همDار� 
در دفتر امالک تمام وقت نيازمندیم 
مسکن کسرى نبش سيدرضی ١۶

٠٩١٥٣٢٢٤٠٠١
٩١٢٦٣٩٨٧/ ف

گروه صنعت, 
سازه ها� فلز� 

 در نظر دارد به منظور تکميل 
در  خود  متخصصين  کادر 
نيرو  جذب  به  ذیل  رشته هاى 

بپردازد:
امور  به  آشنا  مدیرمالی،   -١
با  صنعتی  حسابدارى  و  مالی 

سابقه کار حداقل ۵سال
امور  به  آشنا  حسابدار   -٢
با  صنعتی  حسابدارى  و  مالی 

سابقه کار حداقل ٢سال
٣- کارشناس دفتر فنی آشنا 

به شاپ دراوینگ
۴- نقشه کش دفتر فنی تهيه 

نقشه هاى شاپ دراوینگ
لذا متقاضيان رزومه خود را به 
همراه عکس به آدرس ایميل 
bsi_co90@yahoo.com

ارسال و یا با شماره تلفن 
 ٥-٥٤١٤٣٥١-٠٥١١

تماس حاصل نمایند.
ساعت تماس: ١۶-٨

 
٩١٢٦٥٩٦١/ م

�� شر1ت توليد� صنعت, 
در شهرp صنعت, 1الت 

استخدام م, نما�د
١- یک حسابدار خانم با فن بيان باال
کار  رنگ   -٣ ماهر  کار  فورج   -٢

پودرى ۴- تراشکار ماهر 
کالت  صنعتی  شهرک  آدرس: 

کوشش شمالی ١٩ قطعه ٢٧٢
١١-٢٤٥٣٠١٠

٩١٢٦٩٥٠٤/ ر

٩١٢٦٨٩٤٤/ ف

پروژه ا� ٣ ماهه 
با حقوق ١٠ م ریال از دانشجویان 
رشته هاى زیر یا مرتبط جمع آورى 
اطالعات و عقد قرارداد در سطح 
شهر دعوت به همکارى می نماید 

١- مدیریت شهرى ٢- حسابدارى 
٣- کتابدارى ۴- گرافيک و عکاسی 

۵- مخابرات ۶- روانشناسی
 ٧- مدیریت بازرگانی ٨- ادبيات 
عرب ٩- علوم انسانی ١٠- آمار 

١١- روابط عمومی ١٢- کامپيوتر 
١٣- IT ١۴- مدیریت -فسطين ١٨ 
پالک ۶۶ همکف تماس ٨,٣٠ الی ١٧ 

 ٧٦٣٦٣٦٦
٤٩و٧٣٨٦١٤٨ 

1ارشناس فروش 
نيازمند�م.  

٢-٨٤٥١٣٨١
٩١٢٥٨١٠٥/ ب

�� شر1ت معتبر 
و با سابقه به سه نفر پرسنل 

جهت امور حسابدارى انباردارى 
و دفترى نيازمند است.

انتهاى بلوار مصلی ١٠٠ مترى 
بازار حافظ پالک ٩٨

٦-٣٧٥٩٦٧٣
٩١٢٦٩٢١٩/ ف

 pمشاور امال
به تعدادى مشاور آقا، فعال، 

با روابط عمومی باال، جهت 
همکارى در مسکن سراسرى 

پوشش گستر مناطق احمد آباد 
کوهسنگی، بهشتی با پورسانت 

عالی نيازمندیم .

٠٩١٢٤٧٩٥٤٤٧
٩١٢٦٧٠٩١/ ف

به �� نيرو� سخت افزار 
کامپيوتر جهت شراکت نيازمندیم 

٠٩١٥٨٢٣٢٤٧٠
٨٤٣٤٥٥٧

٩١٢٦٨٥٣٣/ ف

تعداد� نيرو آقا و خانم 
جهت پشتيبانی دستگاه کارت خوان 

نيازمندیم پيروزى ٢٢ پالک ۶٢٠
٨٧٩٨٧٠٤

٩١٢٦٦٣٤٠/ ف

نقشه بردار و 1م� نقشه بردار 
جهت پروژه ها� شهرستان

نيازمندیم
٨٩٣٨١٤٩

٩١٢٦٨٧٨١/ ل

به تعداد� 
فروشنده جوان

با تجربه 
و روابط عمومی باال 
حسابدار با تجربه و 
تعدادى ویزیتور با 
پورسانت ۵ درصد 

نيازمندیم
 ٣٦٥٤٦٠٣-٣٦٤٧٦٧٣

٠٩١٥٥٠٤٨٤٣٤
٩١٢٦٩٣٣٣/ ف

شر1ت فن, مهندس, 
به تعدادى نيرو ١- حسابدار 

٢- منشی ٣-بازرس NDT با سابقه 
٧٠-٨٨٤٠٩٦٠کار نيازمند است 

٩١٢٦٣٠٥٤/ ف

�� شر1ت معتبر 
در زمينه برق به یک 

کارشناس فروش خانم با 
روابط عمومی باال و فن بيان با 
حداقل مدرک کاردانی مرتبط 

نيازمند است
 بين سناباد ۵٩-۶١ پالک ۶١٣

٨٤٤٢٠٢٢
٩١٢٦٩٠٣٨/ ف

به تعداد� خانم
جهت صحافی نيازمندیم.

 مراجعه حضورى از ساعت ١٧ 
 الی ٢٠ ، امامت ۴٨ پالک ٨٩

٩١٢٦٦٥٥١/ ل

 
٩١٢٦٩٥٤١/ ب

 دعوت به همDار� 
�� شر1ت معتبر مهندس, از دارندگان تخصص ها� ذ�ل دعوت به همDار� م, نما�د :

 
سایرشرایط حداقل تحصيالت سن جنسيت عنوان ردیف 

مدیر منابع ١
کارشناس ارشد ۴٠-٣٠مرد انسانی 

رشته منابع انسانی با گرایش هاى مرتبط -۵سال 
سابقه اجرایی -آشنا به سيستم هاى اتوماسيون 

ادارى و کارگزینی

مدیر دفتر ٢
کارشناس ارشد ۴٠-٣٠مرد مدیرعامل 

رشته صنایع ،مدیریت یا مکانيک -۵سال سابقه 
اجرایی - روابط عمومی باال ، آشنا به سيستم هاى 

ادارى و مدیریتی 

٣
مسئول 
حفاظت 
فيزیکی 

فوق دیپلم ٣۵-٢۵مرد 
٣سال سابقه مفيد - قد ١,٨٠متر با ظاهرآراسته 

، منضبط و متعهد -فعال با روابط عمومی باال 
توان کار در شيفت چرخشی 

رشته آمار یا حسابدارى -۵سال سابقه کار کارشناسی ٣۵-٢۵مرد انباردار۴
مسلط به نرم افزارها و امور جارى انبارو حسابدارى 

مسلط به امور خانه دارى با سابقه کارى مفيد -٣۵-٢٠زنخانه دار۵

عالقمندان از ساعت ٨ الی ١۵ فقط درروزهاى زوج با شماره تلفن ٤-٨٤٤٦٢٣٢-٠٥١١
تماس حاصل فرمایند .

 یک شرکت معتبر صنایع لبنی
 جهت تکميل کادر توليدى کارخانه خود واقع در شهرک صنعتی فریمان نياز به 
تخصص هاى زیر دارد، از متقاضيان خواهشمند است رزومه خود را به آدرس: 

jazbn@yahoo.com ارسال فرمایند.
سابقه کارمدرک تحصيلیعنوان شغل

۵سال سابقهکارشناسی یا کارشناسی ارشد صنایع غذاییکارشناس توليد
آزمایشگاه ٣سال سابقهفوق دیپلم یا کارشناس صنایع غذاییتکنيسين 

سابقهفوق دیپلم یا ليسانساپراتور توليد سال  یک 
 

٩١٢٦٧٥١٤/ م

آگهی استخدام
شركت صنعتی داداش برادرمهندس بيوك

 توليدکننده انواع شيرینی و شکالت (توفيس- شونيز-مليکا-رامتين - تالو)
برا3 تكميل كادر پرسنل� خود در شهرستان مشهد با حقوق ثابت و مزا�ا3 عال�  از افراد واجدشرا�ط ز�ر   

دعوت به همكار3 م� نما�د.
شرا�طجنسيتسنمدرg تحصيل�عنوان شغل�رد�1

داشتن گواهينامه موتورسيOلت،  فن بيان قو3 و تضمين معتبرمردحداMثر ٢٨سالحداقل د�پلمو�ز�تور١

مامورپخش و ٢
داشتن تضمين معتبرمردحداMثر ٢٨سالحداقل د�پلمMارگر انبار

٣m� لراننده پا�هOثر ٣٥سالحداقل سيMارت سالمت و تضمين معتبرمردحداM -ارت هوشمندM داشتن

واجد�ن شرا�ط م, توانند برا� كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن: ٦٥٨٠٠١٠-٠٥١١
 تماس حاصل و �ا به همراه �� قطعه عDس به شر1ت مراجعه نما�ند.

آدرس: مشهد، كيلومتر ٤ جاده قوچان، دوربرگردان دوم-جنب شهد ا�ران 
٩١٢٦٧٥٦٧/مشركت صنعت, داداش برادر مهندس بيوك

 

٩١٢٥٦٢٧٣/ ل

 آگه, استخدام درهتل 

٩١٢٦٥٢٦٠/ ب

 متقاضيان می توانند رزومه خود را به شماره ٨٥٤٢١٧٧ فاکس و یا براى اطالعات بيشتر با 
شماره ٠٩٣٠٣١٩٨٠٥٧ از ساعت ٩ الی ١٧ تماس حاصل فرمایند .

توضيحات جنسيت مدرp تحصيل, سابقه 1ار� شغل مورد نياز 

سابقه Mار3 مرتبط ، ترجيحا آشنا�� به آقا فوق د�پلم به باال ٢سال مد�ر شب 
زبان انگليس� -عرب�

سابقه Mار اجرا�� مرتبط /روابط عموم� آقا /خانم ليسانس به باال ٥ سال  مد�ر بازار�اب� -فروش
باال /مسلط به فروش 

تسلط به زبان انگليس� �ا عرب� آقا د�پلم به باال٢سال پذ�رشگر 
Mارمند روابط 

تسلط به زبان انگليس� �ا عرب� آقا /خانم د�پلم به باال٢سال عموم� 

سرپرست خانه 
سابقه Mار3 مرتبط خانم د�پلم به باال٣سال دار3 

سابقه Mار3 مرتبط / ترجيحا آشنا�� به آقا د�پلم به باال-ميزبان 
زبان انگليس� -عرب� 

د�پلم حسابدار3 -صندوقدار
ترجيحا آشنا�� با زبان انگليس�آقا به باال

عرب� 
سابقه Mار3 مرتبط آقا د�پلم به باال ٢ سال راننده ترانسفر

سابقه Mار مرتبط /نوع ماشين سمند LX آقا د�پلم به باال -راننده آژانس 
/سفيد رنگ / مدل ٨٨ به باال 

سابقه Mار3 مرتبط خانم  د�پلم -خانه دار 
 


