
دوشنبه ٤ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٠
٤٧

به تعدادK بازار�اب 
جهت امر آسانسور نيازمندیم 

 BON شرکت
٧٦٣٣٧٧١

٩١٣٤٥٤٦١/ ف

تعدادK بازار�اب تلفن'
 نيازمندیم حقوق ثابت + 

پورسانت راهنمایی ٧
٠٩١٥٥١٧٧٠٢٧-٨٤٧٠٢٣٣

٩١٣٤٢٤٨٣/ خ

پخش پاMساب
بازاریاب حرفه اى تعدادمحدودى 

بامزایاى عالی نيازمندیم.
٠٩١٥٥١٦٦٤٥٣-٦٠٥٦٧٤٣

٩١٣٢٩٨٣٠/ ل

 �k شرMت 
موادغذا�' 
 با برندى معتبر و کامال 

آشنا به تعداد محدودى 
بازاریاب ( ترجيحا خانم ) 

طی ۴٨ ساعت آینده جهت 
گسترش کادر فروش خود 

نيازمند می باشد .  
تلفن 

٠٩٣٦٤١٥٦٤٩٧
٩١٣٤٤٥٨٥/ ب

پرشين گارد
 به چند بازاریاب مجرب و حرفه اى 

نيازمندیم ٠٩١٥٩١٧١٧٠٨
٦٠٣٣٠٨٠-٠٩١٥٦٥٠٠١٢٦

٩١٣٤٢٥٢١/ ب

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

�k شرMت معتبر
در زمينه IT جهت تکميل 

کادر بازرگانی خود به 
تعدادى افراد مجرب در 
این زمينه نيازمند است 

٠٩٣٩٥٠١٥٨٢٨
٩١٣٤٠٢٢٤/ 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

به �k بازار�اب خانم
با حقوق ماهيانه ۵٠٠ هزار 

تا ١ ميليون نيازمندیم. 
محدوده دفتر بلوار 

کوهسنگی

٠٩٣٦٣٦٨١١٥٠
٩١٣٣١٩٥٢/ ر

شرMت روُلن 
رنگ مو ( بهداشت' )
جهت تکميل نمودن کادر فروش 

در مجموعه کاالهاى شرکت از 
تعدادى بازاریاب آقا و خانم 
در کليه سالن هاى آرایشی ، 
داروخانه ها و فروشگاه ها با 

حقوق ثابت وزارت کار ، بيمه و 
پورسانت عالی دعوت به همکارى 

می نماید. افراد با سابقه کار 
مناسب مستقيما با مدیریت 

شرکت مصاحبه خواهند داشت
 ٦٠٥٩٠٥٩

٠٩١٢٤٦٧١٦٤١
٩١٣٤٤٢٣٢/ ل

٩١٣٤٤٩٠٧/ ف

٥٠٠هزار تومان حقوق
٦% پورسانت مازاد فروش
بازاریاب داراي ضامن معتبر

جهت فروش محصوالت غذایي
١٢ كارخانه معروف كشور

نيازمندیم
٠٩١٥١٢٥٠٦٧٧

 بازار�اب حضورK و تلفن' 
 با حقوق +پورسانت قرنی ٢١برج مجد
 طبقه ٣واحد ٣۵٨     ٧٢٥١٩٦٥

 ٠٩١٥٤٠٧٤٩٠٥-٧٢٣٣٨٨٠
٩١٣٣٦٥٣٩/ م

�k شرMت آرا�ش' 
بهداشت'

جهت تکميل کادر مشاوران 
فروش و علمی در

داروخانه ها به تعدادى 
مشاور فروش نيازمند است
٠٩٣٥٧١٤١٣١٢

٩١٣٤١٣٧٧/ ف

استخدام بازار�اب-جهت فروش 
حقوق  حداقل  با  غذایی  محصوالت 
بلوار  ١,۵٠٠هزارتومان  ماهيانه 

٨و ٦٦٧١٣٩٧طوس 
٩١٣٣٦٩٣٢/ ف

به چندنفر بازار�اب آقا و خانم 
نار   کارت  تخفيف  در  فعاليت  جهت   
ملک الشعراء  (نيمه وقت)  نيازمندیم. 

 ٣-٨٥٥٤٨٨٢بهار١٧
٩١٣٤٥٤٧٣/ م

ما پاسخگوK نيازهاK شما 
در بازاریابی در سطح کشور 

هستيم 
٠٩١٥١٨٠٠٩٥٩-٨٣٨٠٠٣٦

٩١٢٨٥٧٠٧/ پ

به تعدادK بازار�اب
با تجربه حضورى خانم نيازمندیم 
آرایشی   ٣۵ ابوطالب  نبش 

٠٩١٥٦١٨٨٥٢٥احسان
٩١٣٤١٦٨٨/ ف

شرMت خليج فارس
بازاریاب با حقوق ثابت ۴٠٠ 

تومان+پورسانت+بيمه نيازمندیم
٠٩١٥٣٢٣٠٠٢٥-٢٢٣٨٦٠٠

٩١٣٤١٦٣٣/ ل

استخدام Mارشناس فروش
یک مجموعه پخش آرایشی - 

بهداشتی به تعدادى کارشناس 
فروش ترجيحا داراى سوابق 

کارى جهت همکارى با داروخانه ها 
در مشهد و شهرستانها نيازمند 

است
حقوق ثابت + پورسانت + بيمه
٦٦١٤٤٢٦-٦٦١٢٨٢٣

٩١٣٤٢٤٣٧/ ف

آموزش را�گان بازار�اب'

همراه با اشتغال
با تضمين درآمد ماهيانه ١ م 
تومان نبش کالهدوز ١,١۵ 

شرکت راه نو
 ٧٢٩٦٧٩٤

٠٩١٥٢٠٥٠٥٥٩
٩١٣٣٢٥٤٦/ ف

 KارLدعوت به هم 
 بازاریاب حرفه اى و غير حرفه اى
و  بازاریاب  رایگان  آموزش  با   
ميليون  یک  باالى  تضمينی  حقوق 
 + بيمه   + پاداش   + پورسانت   +

هزینه ایاب و ذهاب 
احمد آباد ١٩ بخارائی ۶ پالک ۴۵

طبقه همکف 
 ٨٤٦٥١٨٢-٠٩٣٣٥٩٠١٢٥٤

٩١٣٤٢٧٩٨/ م

 Kبازار�اب حرفه ا Kتعداد
خانم و آقا نيازمند�م

 دانشگاه ٢٠ ساختمان ٩۴ واحد ۵
٨٥٤٠٤٤٩

٩١٣٤٥١٢٢/ ف

نياز به بازار�اب فعال و 
باسابقه دار�م  

٠٩١٥٣٠٦٨٧١٤
٩١٣٤٤٧٢٩/ م

 پخش تينا 
 نماینده رسمی محصوالت

 تينا و ناربن 
(بيسکویت ، کيک ،کلوچه)

فرآورده هاى گوشتی البرز و 
آمل و زغال نيلو

به تعدادى بازاریاب خانم و 
آقا با حقوق ۵٠٠,٠٠٠تومان 

+بيمه تامين اجتماعی
 + پاداش فروش +پورسانت 

کوهسنگی ۴ - پالک ١٩
٢-٨٥٣٣٥٨١ 

٩١٣٣٣٤٨٥/ ب٠٩١٥٥٢٤٠٨٤٩

بازرگان' آر�ا 
جهت پخش برند هاى معتبر مواد 

غذایی به تعداد ١٠ ویزیتور 
با حقوق ثابت و پورسانت عالی 

نيازمند است 

 ٧٦٧٤٢٩٧
٠٩٣٩٩٥٠١٢٢٢

٩١٣٣٨٦٨٩/ ف

به چند و�ز�تور 
بازار  نيازمندیم  پوشاک  جهت 
مرکزى فاز یک ورودى ٧ پالک ۶٠ 

٠٩١٥٣١٨٢١٢٨
٩١٣٤٥٥٤٩/ ف

تعدادK بازار�اب 
نيازمند�م   

٧٦٦٠٤٨٨-٧٦٦٠٤٩٩
٩١٣٤٤٩٧٦/ ف

بازار�اب تلفن'
خانم،در زمينه بيمه

 با تجربه در شيفت صبح 
با حقوق ثابت و پورسانت 
بلوار معلم، بين ٢١ و ٢٣ 

پالک ٢۵٧ واحد ٣
٦٠٥٨٧٤٣

٩١٣٤١٢٢١/ ل

استخدام بازار�اب 
خانم و آقا

با حقوق ثابت ، بيمه و 
پورسانت براى ثبت نام به 
سایت زیر مراجعه نمایيد.

www.dreamroad.ir
٩١٣٤٥١٥٧/ ر

به تعدادK بازار�اب
 با بيمه و پورسانت عال'

٠٩١٥٨٠٠٦٠٣٥ نيازمندیم
٩١٣٤٥٨١٨/ ب

شرMت پخش 
مواد غذا�' سپهر

عالی  مزایاى  با  بازاریاب  تعدادى  به 
٠٩١٥٥٥٨٦٠٢٧نيازمند است

٩١٣٤٥٥٢٨/ م

�k شرMت معتبر 
خدمات آموزش' 

به تعدادى بازاریاب خانم
ترجيحا کارشناس 

مدیریت بازرگانی نيازمند است. 
متقاضيان جهت ثبت نام به سایت

 www.noafarin-kh.com 
(دعوت به همکارى) مراجعه نمایند. 

 

٩١٣٣٩٩٩٦/ م

بازار�اب 
به تعدادى ویزیتور جهت پخش 

لوازم آرایشی و بهداشتی 
با حقوق ثابت و پورسانت 

نيازمندیم خيابان دانشگاه بين 
کفایی و تقی آباد فروشگاه شانلی 

٨٤١٩٧٢٧
٩١٣٤٤٣٩٥/ ف

نما�ندگ'
 قند خراسان

براى واحد فروش به تعدادى 
ویزیتور با حقوق اداره کار و 

پورسانت فروش نيازمند است.

٧٦٤١٨٣٣
٠٩٣٧٥٣٣٦١٦٠

٩١٣٤٥٠٦٠/ ف

به دو نفر بازار�اب 
حضورK نيازمند�م   

٨٩١٥٠٧٩
٩١٣٤٤٧٦٢/ د

�k شرMت معتبر تبليغات' 
به یک مدیر فروش آشنا به 

تبليغات محيطی نيازمند است 
٠٩١٥٨٩١٧١٥٢

٩١٣٤٤٥٩٨/ ف

بازار�اب
یک شرکت معتبر مواد 

دندانپزشکی براى تکميل 
کادر فروش خود به تعدادى 

بازاریاب با تجربه خانم با 
روابط عمومی باال به صورت 
نيمه وقت از ساعت ۴ الی 
٩ شب نيازمندیم خيابان 
گلستان شرقی ساختمان 
پزشکان آپادانا طبقه ١-

٠٩١٥١٠٧٨٤٠٠
٩١٣٤٠٦٩٥/ ف

به تعدادK بازار�اب
جهت پخش زغال نيازمندیم 

حقوق ثابت + پورسانت
٠٩٣٩٧٩٠٨٥٢٤

٩١٣٤٥١٠٨/ ف

٩١٣٤٢٧١٥/ پ

استخدام 
انجام کار

 کسب درآمد 
با ما تماس 

بگيرید
٨٤٨٥٥٠٦

مبتLر طرح هاK نو�ن آموزش 
بازاریابی و تبليغات

٠٩١٥١٨٠٠٩٥٩
٩١٢٨٥٧١١/ پ٨٣٨٠٠٣٦

استخدام 
به نماینده علمی  جهت 

معرفی محصول و ویزیت 
پزشکان متخصص پوست 

و مو با حداقل دوسال 
سابقه کار نيازمندیم. 

تلفن :
٢-٨٨٦٥٠٧٦١-٠٢١

فاکس : ٠٢١٨٨٧٩٣٥٧١ 

Email:Japasco@yahoo.com

٩١٣٤٥٤٠٢/ ش

  Kحرفه ا Kجذب بازار�ابها
 در زمينه کارهاى تبليغاتی
 با درآمدوپورسانت عالی 

٩١٣٤٤٤٨٦/ م٠٩٣٠١٦١٥٠٥٨ 

گروه معمارK بلوط
به تعدادى خانم و آقا 

جهت بازاریابی با حقوق 
و پورسانت نيازمندیم.

احمدآباد رضا ٢٣ و ٢۵ 
پالک ٢٢۴ واحد ٣

٠٩١٥٦٩٠٦٠١٧
٨٤٦٤٣٠٢

٩١٣٤٢٢٨٧/ ف

استخدام بازار�اب جهت 
Mار بيمه   

 ٠٩١٥٥٠٣٣١٤٣
٠٩١٥٣٠٦٥٠٩٠-٨٤٢٩٥٣٢

٩١٣٤٥١٠٩/ ف

به تعدادK بازار�اب 
باتجربه با پورسانت عالی 

نيازمندیم 
٧٦٥٧٤٨٦-٠٩١٥٨١٥٣٨٨٤

٩١٣٣٧٨٤٩/ ف

 KارLدعوت به هم
پزشk عموم'

اعتياد  ترک  کلينيک  جهت 
شهر جغتاى با حداقل حقوق 
٢,۵م با ٣ ساعت کار روزانه 

، تماس ۶-٨ بعدازظهر
٠٩٣٥٧٤٢٧١٢٤

٩١٣٤٥٦٧٣/ ر

پزشk عموم' 
جهت پزشک خانواده نيازمندیم 

٠٩٣٦١٨٧٤٥٤٥
٩١٣٤١٤٤٠/ ف

دعوت به همLارK پرستار خانم
برگشت،درمانگاه  و  رفت  سرویس  با   
عسکرى(ع)  حسن  امام  روزى  شبانه 

نيازمندیم.          ٠٩١٥٥٠٦٣٥٢٨
٩١٣٤٤٧٨٠/ ش

به �k خانم پرستار
 �ا ماما 

جهت کار در کلينيک درمان 
اعتياد (شيفت صبح) و کار در 

مطب عادى ( شيفت عصر )
نيازمندیم 

بلوار معلم، نبش جالل آل احمد ۴۵ 
ساعت تماس: ٩,٣٠ الی ١٢,٣٠

٦٠٦٨٠٧٦
٩١٣٤٤٧٧٢/ ف

Mاردان �ا Mارشناس ماما�'
پرستارى یا بهيار 

و روانشناس
٠٩٣٩٠١٤٣٦٢٧-٧٢٧٩٨٢٢

٩١٣٤٣٢٣٠/ د

استخدام 
kدندانپزش- kپزش

 دعوت به همکارى 
از کليه متخصصين 

محترم
 درمانگاه شبانه روزى 
باران واقع در چناران 
  ٠٩١٥١٢٥٠٣٩٤
٠٩١٥١١٩٦١٢٨

٩١٣٤٤٤٧٣/ ش

 به �k خانم جهت 
مراقبت تمام وقت

 از خانمی سالمند نيازمندیم.
٩١٣٤٤٠٢٠/ م ٠٩١٥١٠٢٨٧٣٢

٩١٣٤١٣٠٢/ ب

استخدام
به یک نفر خانم 

داراى مدرک 
پيراپزشکی 
نيازمندیم.

احمدآباد
 مجتمع بهزاد

٩٢-٨٤٦١٩٩٠

به تعدادK صافLار ماهر �ا 
نيمه ماهر نيازمند�م  

٠٩١٥١٢٠٩٨٧١
٩١٣٤٥٤٩٥/ ف

به �k نفر Mارگر 
جهت کار در باطرى سازى و باطرى 

فروشی نيازمندیم
٠٩١٥٦٥٠٩٠٦٨

٩١٣٤٠٠٨٩/ ف

به �k استادMار ماهر
جهت کار در تعميرگاه نيازمندیم 

 ٠٩١٥٣١٢٩٢٧٧
٩١٣٤٥٠٥١/ ف٧٦٥٧٥٠٣

Kجلوبند kش و�M سيم k� به
کار ماهر جهت همکارى 

نيازمندیم.
٠٩١٥١٥٩٨٧٩١

٩١٣٤٤٨٠٦/ ف

به �k استاد صافLار 
و نقاش خودرو

نيازمندیم
ميدان شهيد فهميده 

نمایندگی ایران خودرو 
 حسين پور

٩١٣٤٠٤٢٩/ ف

به �k استادMار ماهر
kانيLنيمه ماهر م k� و 

نيازمندیم 
٠٩١٥٥٢٣٤٨٠٠

٩١٣٤٤٩١٢/ ف

kانيLم Kبه تعداد
ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم 

محدوده پيروزى
٠٩١٥٥٢١٨٣٥٥

٩١٣٤٤٥٩٧/ ف

به تعدادK مLانيk ماهر و 
نيمه ماهر 

جهت کار در تعميرگاه 
اتوبوسرانی نيازمندیم 

حقوق ۴٠٠+ بيمه+ سرویس 
مراجعه ساعت ١۶ الی ١٧

اول  رضوى  بار  ميدان  آدرس: 
تعميرگاه  گاز  پمپ  کنار  ساختمان 

شماره ٢ اتوبوسرانی ایل بيگی 
٩١٣٣٨٨٥٥/ ف

به �k نفر جلوبندK ساز 
و هيدروليک کارماهر به صورت 

درصدى نيازمندیم 
٠٩١٥٢٠٩٠٨٠٣

٩١٣٤٤٦٣٠/ ف

به �k راد�اتور ساز 
ماهر نيازمند�م

٠٩١٥٤٥١٤٨٠٠
٩١٣٣٨٨٧٠/ ف

به �k نفر 
جهت نگهدارى از سالمند و انجام 

کارهاى منزل نيازمندیم
٠٩٣٥٧٩٤٣٧٧٣

٩١٣٤٥٢٨٩/ ف

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

 چهارراه دانشجو، کلبه لی 
٩١٢٧١٠٠٠/ ف

 Kخانم' جهت نگهدار
سالمند با حقوق عال'

 نيازمندیم. زرین پریان
٠٩١٥٥٠٧٧٠٣٦

٩١٣٤٤٣٢٣/ ف

٩١٢٨١٤٦٧/ ب

به تعدادي خانم
جهت مراقبت از بيماران 
و سالمندان در منزل با 

حقوق باال نيازمندیم.
 كالهدوز ۴٧ ساختمان ١۵۴

٧٢٣٤١٠٩

نيروK خدمات' آقا
جهت کار در شرکت نيازمندیم 

خيابان سعدى ٢٠، پالک ۵ 
 طبقه دوم

٩١٣٤٠٢٨٠/ ف

 به �k خانم خدمتLار
 شهرستانی جهت کار در منزل به طور 
تمام وقت نيازمندیم. کوهسنگی ١٨ 

 ٨٥٤٤٠٦٥پالک ٧٨
٩١٣٤٤٧٥٥/ م

سراK 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

به تعداد ز�ادM Kارگر خانم و آقا
جهت کار در شرکت نظافتی 
ماهان نيازمندیم.حقوق باال

٠٩١٥٨٢٠٣٣٠٦
٩١٣٤٤٧٩٥/ م

مراقب سالمند 
خانم و آقا نيازمندیم 

صياد شيرازى ٢۶ پالک ١٧
٨٦٧٧١٣١

٩١٣٤٤٥٢١/ ف

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

به �k زوج 
جهت نظافت و سرایدارى تمام 

وقت نيازمندیم 
٠٩١٥١٢٤٩٢٢٠

٩١٣٤٤٤٤٧/ ف

خانم مجرب 
جهت  دیپلمه  ترجيحا 
به  بيمار  از  مراقبت 
در  روزى  شبانه  صورت 
حداقل  حقوق  با  منزل 
تومان  هزار   ٨٠٠
وکيل  بلوار  نيازمندیم. 

آباد، دادگر
٠٩١٥١٠٤٩٦٨٩

٥٠١٣٧١٤
٩١٣٣٦٦٣٥/ ر

استخدام خانم
جهت مراقبت و کار درمنزل 
شبانه روزى حداقل دیپلم با 

ضامن معتبر نيازمندیم هاشميه 
٨ بعد از چهارراه دوم پالک ٧٩,١

 ٠٩١٥١١٠٢٨١٠ 
٨٨٣٥٤١٨

٩١٣٤٥٣٨٣/ ف

نظافت' فيروزه
پذیرش کارگر

٠٩١٥٤٧٧٧٨٢٦
٩١٣٣٩٣٤٠/ م

نظافتچ' خانم
جهت کار در مهدکودک نيازمندیم 

چهارراه لشگر مهدکودک آلبالو
٠٩٣٥١٧٣٧٠٣٩-٨٥١٠٢٤٧

٩١٣٤٠٤١٨/ ف

به �k زوج Mارگر
جهت کار به صورت شبانه روزى 

در مهمانپذیر نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٠٢٤٢٤

٩١٣٤٥٢٤٧/ ف

١٥٠٢
  گروه پزشL' و درمان'

١٥٠٣
تعميــرMار

١٥٠٤
خدمتگــزار


