
دوشنبه  ١١ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٦
٤٣

�يd و �لوچه 
خد�وپور

تعدادى بازاریاب نيازمند است 
(مدت اعتبار آگهی از تاریخ 

درج یک هفته  می باشد)

٠٩٣٧٠٣٦٠٣٤٩
٩١٣٥٣١٥٨/ ف

شر�ت سالمت پخش
فروش  جهت  بازاریاب  استخدام 
سطح  در  شرکت  انحصارى  محصوالت 

٠٩٣٥٩٩١٢٣٥١شهر مشهد
٩١٣٤٨١٨٣/ ف

به ٤ نفر خانم 
پس از آموزش 
جهت بازاریابی تلفنی با حقوق 

ثابت نيازمندیم
 بازرگانی عطار 

٢٢٢٤٧٣٣
٩١٣٥١٥٨٨/ د

بازار�اب تلفن# 
شرکت بازرگانی بانيا 

ساعات ادارى: 
٥٥٩١٠٣٥

٩١٣٤٧٨٤٠/ ف

به تعداد< بازار�اب
پورسانت   +٣۵٠ ثابت  حقوق 

نيازمندیم.    ٨٤٦٩٧٣٧ 
٠٩١٥٤٧٣١٠٧٠

٩١٣٤٨٩٩٩/ ف

استخدام 
بازار�اب

حقوق ثابت+ پورسانت + بيمه 
واجدین شرایط ذیل با ما تماس 

حاصل نمایند
 ١- تحصيالت حداقل دیپلم 

٢- وضعيت نظام وظيفه : کارت 
پایان خدمت یا معافيت دائم

 ٣- ساعت کار تمام وقت 

 ٦٦٢٧٥٠٠
 ٦٦٢٢٥٦٧
٦٦٣٤٧١٣

٩١٣١٤٤٩٣/ ف

به تعداد< بازار�اب تلفن#
نيازمندیم. باال  عمومی  روابط  با 

شرکت تعاونی حرفه اى ها
٠٩١٥١٥٨٥٨٤٩

٩١٣٤٨٦٠٢/ ف

بازرگان# تهرانيان 
تجارت 

در زمينه آرایشی
 بهداشتی و دارویی 

با حقوق ثابت+ پورسانت 
بازاریاب استخدام می نماید 

٨٤٥٥٥٠٠
٩١٣٥٣٣٣٥/ ف

به تعداد ز�اد< 
و�ز�تور خانم

به صورت پاره وقت نيازمندیم 
تقی آباد -ملک الشعراء بهار 

بهار۵٨ -پالک ۴,٢١-واحد ١

٠٩٣٦٩٥٦١٢٥٠
٨٥٥٤٣٢٦

٩١٣٥٣٨٣٨/ خ

�ارخانجات خوشاب 
خراسان پخش مشهد
تعدادى بازاریاب با حقوق مکفی 

نيازمند می باشد خانم و آقا 
حضورى و غيرحضورى 

مصلی، فاز یک تجارى غرفه ۶٩
٣٦٥٩٩١٥

٠٩١٥٤٤٤٠٩٥٥
٩١٣٤٦٢٠٥/ ف

به تعداد< بازار�اب حرفه ا< 
آسانسور با پورسانت عال#

نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٢٨٨٠٤

٩١٣٤٨٠٥٠/ ف

به چند نفر بازار�اب درب 
UPVC و پنجره ٢ جداره

نيازمندیم
٧٢٥٢٦١٢-٠٩١٥٥٠٣٣٠٧٥

٩١٣٥٣١٨٧/ ف

�d شر�ت معتبر 
خود  فروش  کادر  تکميل  جهت 
بازرگانی  کارشناس  تعدادى  به 
حداقل  و  باال  عمومی  روابط  با 
نيازمند  دیپلم  تحصيلی  مدرک 
بهار ٢، مجتمع آرین است سجاد، 

 طبقه ۴ واحد ۴
٧٦٤٠٣٧٤

٠٩٣٣٥٩٣٩٥٧٢
٩١٣٤٩٧٩٦/ ف

تعداد< 
بازار�اب 
نيازمندیم 

 

٠٩١٥٦٦٢٦٦٢٠
٩١٣٤٨٧١٨/ ف

به چند بازار�اب با حقوق 
ثابت و پورسانت

نيازمندیم
٨٤٦٦٠٩٠-٨٤٦٦٣٠٠

٩١٣٥١٥٥٣/ ف

چا< خطيب- شادز<
به تعدادى بازاریاب آقا 

و خانم جهت مشهد و 
شهرستانهاى استان نيازمند 

است بازارحافظ غرفه ٩٢

٣٧٥٩٨٥٥
٠٩١٥١١٠٦٠٩٨

٩١٣٤٧٦٨٦/ ف

تعداد محدود< 
بازار�اب حرفه ا<
با روابط عمومی باال جهت 
همکارى در نشریه معتبر 

نيازمندیم.
حقوق ثابت + پورسانت 

( تلفنی - حضورى )
٨٨١٣٦٧٢-٠٩١٩٠٢٢٤٠٠٣

٩١٣٥١٧٠٢/ ل

�d شر�ت معتبر 
پخش مواد غذا�#
جهت تکميل پرسنل 
فروش به تعدادى 

بازاریاب با حقوق ثابت 
قانون کار + بيمه از 
ابتداى شروع به کار 
و پورسانت با مدرک 

حداقل دیپلم نيازمند 
است.

٠٩١٥٤١١٨٥٠٧
٩١٣٤٩٥٩٠/ ف

به چندنفر بازار�اب خانم 
با پورسانت عالی نيازمندیم 

استاد یوسفی ١٨ پالک ٣
٠٩٣٦٤٢٢٧٤٩٤

٩١٣٥٢٨٥٩/ ف

به ٥نفر بازار�اب آقا
 و یک نفر بازاریاب تلفنی خانم 

با روابط عمومی باال جهت فروش 
بتن آماده نيازمندیم 

بين معلم ٣۴ و ٣۶ پالک ٨٨۴

٠٩١٥٥١٩٠٠٤٥
٨٩٢٩٤١

٩١٣٤٤٢٥٠/ ف

�d شر�ت معتبر 
حرفه اى  بازاریاب  تعدادى  به   
باسابقه کار حداقل ٢سال نيازمند 

٠٩١٥٧٦٤٥٨٢٢ است.
٩١٣٥٠٩١٨/ م

استخدام و�ز�تور لوازم 
۴٠٠ ثابت با ٢درصدآرا�ش#

٠٩١٥٥١٤٩٧١٦-٨٧٨٠٦٤٢
٩١٣٥٣٥٧١/ ر

به ٢ نفر بازار�اب
در زمينه درب اتوماتيک نيازمندیم 

(ثابت+ پورسانت) ساعت تماس: 
٦٠٤٨٠١٠(٨ الی ١۵)

٩١٣٥٣٠٠٢/ ف

ارمغان طبيعت بازار�اب 
بدون زمان کارى+ ۶٠,٠٠٠,٠٠٠ 

ریال+ پورسانت+ آموزش 
١٢-٣٦٩٠٨١١

٩١٣٥٢٨٠٤/ ف

سفيرآر�ا 
به تعدادى بازاریاب با 
روابط عمومی باال جهت 

فروش نرم افزار و 
تجهيزات فروشگاهی با 

پورسانت عالی نيازمندیم 
٧-٧٢٣٢٣٩٦

٩١٣٥٢٧٣٣/ ف

شر�ت ما< ب# ب# 
شعبه استان خراسان 

با  اى  حرفه  ویزیتور  محدودى  تعداد 
با  را  دیپلم  حداقل  تحصيلی  مدرک 
عالی  بسيار  مزایاى  و  حقوق  شرایط 
آزادى  نماید.آدرس:  می  استخدام 
١٣١، سمت چپ، خيابان هفتم، روبه 

روى آژانس مسافر 
٦٥١٣٥٩٦-٦٥١٣٥٩٥

٩١٣٤٦٣٩٦/ ف

 استخدام بازار�اب
با پورسانت  باتجربه داروخانه اى   

 ٠٩١٥٩١٥٧٩٣٤استثنایی
٩١٣٤٩٢٣٨/ م٠٩٣٩٩١٥٧٩٣٤

به چند نفر خانم 
و�ز�تور 

جهت پخش لوازم یدکی اتومبيل 
نيازمندیم خيابان گاراژدارها 

بين کوشش ١۵ و ١٧ نمایندگی 
ایران خودرو چادرچی 

٣٤٤٠٠٥٠
٩١٣٥٣٣٩٢/ ف

به تعداد<
 و�ز�تور آقا 

جهت جمع آورى اطالعات 
ساختمان با حقوق و مزایاى 

عالی نيازمندیم. 
بين امامت ٢۵ و ٢٧ پالک ٣۶٣ 

٦٠٧٩٩٢٣
 ٠٩١٥٥٠٦١٨١١

٩١٣٥١٤٧٥/ ش

پرشين گارد 
به چند بازاریاب مجرب و حرفه اى 
نيازمندیم + حقوق ثابت+ پورسانت 
٠٩١٥٦٥٠٠١٢٦-٦٠٣٣٠٨٠

٩١٣٥١٩٣٨/ ب

به تعداد ١٠نفر 
بازار�اب موادغذا�# 

 با حقوق ثابت و 
پورسانت نيازمندیم.
٠٩١٥٣١٣٠٦٢٥
 ٠٩١٥٥١١٤٧٠٣

٩١٣٤٩٠٢٧/ م

تعداد< بازار�اب
 آقا و خانم  

در زمينه پخش موادغذایی با 
شرایط حقوق ثابت+ پورسانت+ 
جوایز فروش+ بيمه نيازمندیم 
بين صدر ٣ و ١ مجتمع محمدیه 

پالک ١٩
٣٤٤٧٠٤٨
٣٤٤٧٧٤٩

٩١٣٤٧٦٥١/ ف

 بازار�اب حضور< و تلفن# 
 با حقوق +پورسانت قرنی ٢١برج مجد
 طبقه ٣واحد ٣۵٨     ٧٢٥١٩٦٥

 ٠٩١٥٤٠٧٤٩٠٥-٧٢٣٣٨٨٠
٩١٣٣٦٥٣٩/ م

تحول# نو�ن 
در استخدام بازاریاب 

آموزش ببينيد
 حقوق دریافت کنيد

٠٩٣٥٢٦٠٥٧٣٥-٨٤٨٥٥٠٦
٠٩٣٥٥٥٧٩٧٩٩

٩١٣٥٣٩٠١/ پ

حقوق ماهيانه
٢/٥٠٠ميليون

شرکت راه نو
(مجرى انحصارى رفاه کارت )

نبش کالهدوز ١,١۵
 ٧٢٩٦٧٩٤

٠٩١٥٢٠٥٠٥٥٩
٩١٣٣٢٥٤٦/ ف

صنا�ع غذا�#
 بو�اژ

استخدام می نماید:
به یک نفر بازاریاب تلفنی 
خانم با روابط عمومی باال و 

سابقه کارو یک نفر با روابط 
عمومی باال جهت جمع آورى 

اطالعات سوپرمارکت ها 
در سطح شهر با حقوق باال و 
پورسانت عالی نيازمندیم.
٠٩١٥٥٢٨٥٠٥٣

٩١٣٥١٢٣٢/ ف

د�تر داروساز
 با پروانه جهت داروخانه 

 

٣٨٥٢٢٢٧
٩١٣٥٢٤٧٣/ خ

٩١٣٤١٣٠٢/ ب

استخدام
به یک نفر خانم 

داراى مدرک 
پيراپزشکی 
نيازمندیم.

احمدآباد
 مجتمع بهزاد

٩٢-٨٤٦١٩٩٠

به �ارشناس، �اردان
پرستار<، ماما�#

نيازمندیم
٤-٦٠٤٠٠٨٣

٩١٣٥٢٨٤٠/ ف

دندانپزشd با پروانه 
شيفت صبح نيازمند�م   

٠٩١٥٩٠٩٢١٤٥
٩١٣٥٣٦٦٥/ ش

استخدام �ارشناس پرستار< 
خانم در شيفت شب سناباد، 

درمانگاه الغدیر 
٠٩١٥١١٢٦٢٠٠

٩١٣٥٣٣٧٤/ ف

نياز به همIار<
کاردان، کارشناس مامایی، 

پرستار یا بهيار،
 کارشناس یا کاردان
 علوم آزمایشگاهی
٥-٨٧٩٠٤٠٤

٠٩٣٨٣٧٩٥٨٢٩
٩١٣٥٣٤٣٢/ م

د�تر داروساز
براى سرخس با موقعيت رفاهی 

مناسب نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٨٨٢٦٣

٩١٣٥٣٥٢٣/ ر

�لينيd تخصص# 
دندانپزشI# فاراب#
به چندنفر نيروى خانم 

جهت تکميل کادر 
پرستارى خودترجيحا با 

سابقه کار ومسلط به زبان 
عربی و انگليسی نيازمند 

است 
(اولویت با کسانی که در 

محدوده قرار دارند) 
ساعات مراجعه:

 ٩ الی ١٢ 
احمدآباد - بلوار مالصدرا 

 ٨٤٠١٨٧٧
٨٤١٩٠٣٢

٩١٣٥٣٨٢٢/ ق

�d نفر �اردان �ا �ارشناس
 راد�ولوژ< خانم

نيازمندیم. قاسم آباد بلوار 
 شاهد بين شاهد ۶۵ و ۶٧

٩١٣٥٣٣٩٤/ آ

به �d استاد�ار ماهر
جهت کار در تعميرگاه نيازمندیم 

 ٠٩١٥٣١٢٩٢٧٧
٩١٣٤٥٠٥١/ ف٧٦٥٧٥٠٣

دعوت به همIار< 
کار  جهت  مکانيک  آقاى  نفر   ٢ به 
و  بيمه  با  نيازمندیم  تعميرگاه  در 

٠٩١٥٩١٥٦١٤١حقوق عالی 
٩١٣٥٠٩٤٩/ ق

�d استاد�ار ماهر 
صافIار< 
نيازمندیم

بين توس ٢٨ و ٣٠ 
مجتمع ایران خودرو 

٠٩١٥٣٠٣٧٠١٠
٠٩٣٥٧٣٨٧١٤٤

٩١٣٥٣٢٦٤/ ف

شر�ت ا�ساتيس آسانسور
جهت تکميل کادر فنی به تعدادى 

سرویسکار نيازمند است
٦٠٣٨٣٣٤-٦٠٣٨٢٤٧

٩١٣٥١٠٩٠/ ف

به تعداد< �ارگر نظافت# 
با سابقه کار به صورت روزمزد 

نيازمندیم
٧٦٧٩٠٠٨

٩١٣٤٩٥١٢/ ل

به �d خانم جهت
 مراقبت از سالمند 

نيازمندیم ميرزاکوچک خان ٢٠
٠٩١٥١١٠٢٠٠٥

٩١٣٥٢٨٦٢/ ف

به تعداد< �ارگر ساده
جهت نظافت ۵ ساعت کارى ماهيانه 

٣٠٠,٠٠٠تومان نيازمندیم
٩١٣٥٢٩٤٦/ م٠٩١٥٤٤١٣٠٥٦

موسسه اميد بهبود< 
(ترک اعتياد)به ۴ نفر خدمتگزار 

آقا تمام وقت نيازمندیم
٩١٣٥٣٦٤١/ ش٨٧٨١١٥٥

٩١٢٨١٤٦٧/ ب

به تعداد< خانم
جهت مراقبت از بيماران 
و سالمندان در منزل با 

حقوق باال نيازمندیم.
 كالهدوز ۴٧ ساختمان ١۵۴

٧٢٣٤١٠٩

سرا< بهشت مهر
بامجوز بهز�ست# 

و ٨ سال سابقه کار
استخدام خانم جهت نگهدارى از 
سالمندان در منزل با حقوق باال 

همراه با دوره هاى آموزشی و بيمه
 چهارراه مخابرات، اماميه٣٠ 

دومين قطعه سمت چپ
٦٦٤٣٠٥٠-٦٦١٧١٥٠

٩١٢٢١٨٦٨/ ل

حقوق ٧٠٠ هزار تومان 
تمام  آقا  مستخدم  تعدادى  به 
معلم،  بلوار  نيازمندیم  وقت 

 چهارراه دانشجو، کلبه لی 
٩١٢٧١٠٠٠/ ف

خانم# 
جهت نگهدارى سالمند با حقوق 

عالی نيازمندیم (زرین پریان)
٠٩١٥٥٠٧٧٠٣٦

٩١٣٥٣١٨١/ ف

٩١١٩٦٥٣٠/ ل

مجتمع آر�اگستر
خانم هاى  از  بيمه  با  استخدام 
کودک  از  نگهدارى  جهت  مجرب 
وقت،تمام  طورنيمه  به  سالمند  و 
به  دعوت  روزى  وقت،شبانه 
قاسم  آدرس:  نماید  می  همکارى 
بين   ۵٠ فالحی  فالحی،  بلوار  آباد 

۵٠,١٢ و ۵٠,١۴ 
 مجتمع آریاگستر

٦٢٣١١٢٤

٩١٣٢٦٧٥٧/ م

مر�ز سروش
 با مجوز بهز�ست#

استخدام خانم
جهت مراقبت از سالمندان

در منزل
مدیرمسئول: دکتر ایرج عاکف
ميدان احمدآباد- بلوارکالهدوز

 سمت راست- تقاطع سلمان 
فارسی- پالک ٨٣- طبقه دوم

٨٤٤٤٣٠٠ 
٠٩١٥٥١٦٣٢٩٩
٠٩١٥٣١٥٠٠٠٤

 fود�خانم مراقب  d� به
نيازمندیم 

بين فرامرز ١٠ و ١٢ سالن ُدرسان 
٠٩١٥١١٣٤٩٨٥-٦٠٦٧٢٥٥

٩١٣٥٢٧٧٢/ ف

به تعداد ز�اد< �ارگر
 خانم و آقا جهت نظافت منازل 

با تضمين کار نيازمندیم 
نظافتی توس ٦٠٩٧٨٣٢

٩١٢١٠٣٩٩/ ل

فرشتگان خانواده
به تعدادى خانم جهت 
مراقبت از سالمند و 

کودک در منزل با بيمه 
نيازمندیم. کوهسنگی
 بين بهشتی ٣٣ و ٣۵

٨٤٦٠٤٠٧
٩١٢٠٤٣٧٢/ ف

٩١٣٥٢١٨٧/ ف

مجتمع آفتاب
خانم با حقوق باال جهت مراقبت از 

سالمند در منزل نيازمندیم
٧٦٢١٣٢٤

به تعداد< خانم و آقا
و  ثابت  حقوق  با  نظافت  خدمات  جهت 

بيمه نيازمندیم فکورى ۵٩ پالک ٣٢
٠٩١٥٩١٥٨٠٩٧-٨٢١٦٧٨٤

٩١٣٥٣٠٤٠/ ف

به �d نيرو< 
خدمات# 

جهت کار در مهد کودک در 
محدوده آب و برق با ضامن 

معتبر نيازمندیم.
ساعت مراجعه ٨ الی ٣٠:١۴   

٨٦٨٢٧٠١  
٩١٣٥٣٢٢٦/ ف

به �d خدمتIار 
نيازمند�م

حقوق ٣٠٠ الی ۶٠٠ در ماه

 

٠٩١٨٩٥١١٨٧٣
٩١٣٥٣٠٨٣/ 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

به �d حسابدار 
داراى سابقه کارى نيازمندیم 

ساعت تماس ٩ الی ١۶
٦٦٥١٥٩٠

٩١٣٤٨٥٤٤/ ف

استخدام 
نظر  در  معتبر  موسسه  یک 
حسابدار  مرد  نفر  یک  دارد 
کارشناسی  مدرک  داراى 
کار  سابقه  با  حسابدارى 
و  حسابدارى  امور  در  مفيد 
حسابرسی را استخدام نماید. 
مدارک  توانند  می  متقاضيان 
تاریخ  تا  حداکثر  را  خود 
تقاضانامه  شامل   ٩١,١٠,١۵
کتبی به همراه یک قطعه عکس 
مدرک  و  شناسنامه  کپی  و 
تحصيلی با ذکر آدرس کامل و 
تلفن تماس به نشانی صندوق 
ارسال   ٩١٧٣۵-۵١١ پستی 

نمایند. 

 

٩١٣٥١٩٦٣/ م

به �d نفر آشنا به امور 
حسابدار< بطور پاره وقت 

نيازمندیم 
٠٩٣٣١٨٨١٣٣٩-٨٧٦٤٨٢٢

٩١٣٥٣٥٨٧/ م

�d شر�ت توليد<  
 به یک حسابدار با حقوق پایه 

نيازمنداست 
٩١٣٥٢٩٧٧/ م٠٩١٥١١٥٥٥٤٧ 

به �d حسابدارخانم
با سابقه کار نيازمندیم
 ٠٩١٥١٢١٧١٩٥

شهرک صنعتی کالت فاز ٢ پالک ۵٢٠
٩١٣٥٢٧٩٤/ ف

١٥٠٢
  گروه پزشI# و درمان#

١٥٠٣
تعميــر�ار

١٥٠٤
خدمتگــزار

١٥٠٥
حســابدار

 استخدام نيرو< خدمات 
ميزبان حرفه ا<

 خانم و آقا با حداقل سه سال سابقه �ار و سن ٢٥ تا ٣٠ سال 
دارندگان سابقه هتل در  اولو�ت م# باشند .

d� fوچه اول سمت راست پال�خيابان احمد آباد- عدالت ٢- نبش 
٩١٣٥١٨٦٥/ ب مراجعه ٩ صبح ال# ١٦

شر�ت فراگير شرق 
جهت تIميل �ادر بازار�اب# و فروش خود با حداقل مدرf د�پلم، فعال و باتجربه جهت �ار در 

ا�ن شر�ت به صورت مقيم با شرا�ط ذ�ل استخدام م# نما�د: 

Oاشمرنيشابورتربت حيدر�همشهدحقوق 
١- حقوق طبق قانون Oار 

٢- پورسانت فروش
٣-پورسانت و�ژه 

بيمه + بيمه تQميل� 

١ نفر١ نفر١ نفر٥ نفر

متقاضيان به آدرس ذ�ل مراجعه نما�ند: 
مشهد �يلومتر ٥ جاده قوچان، بعد از پليس راه قاسم آباد، آزاد< ١٣٣ قطعه سوم

 تلفن : ٦٥١٢٥٣٥
٩١٣٥٠٨٣٥/ ف


