
يك شنبه  ١٠ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٥
٣٩

آموزشگاه خياط� آنام
با آموزش آسان - نازک دوزى 
لباس شب و عروس و لباسهاى 

کشی با ارائه مدرک فنی و 
حرفه اى یادگيرى شما را در هنر 
خياطی تضمين می کند. جهانبانی 

بعد از چمران ٨ حاشيه خيابان
٢٢٣٨٠٢٢

٠٩١٥٩٤٠٩٢٥٩
٩١١٤٤٩٣٥/ ف

 آموزشگاه اشراق آصف� 
 آموزش خياطی از مبتدى تا عالی 
نازک دوزى ، شلوار ، مانتو،الگوساز 
ومنجوق، برشکار،شمع،پولک  و 
شب وعروس،گریت،جعبه سازى،
 نقاشی روى لباس ، صنایع دستی و ...

باتضمين آموزش و استخدام 
وقبول انواع سفارشات 

٨٤٤٦٤٧٣-٠٩٣٥٥٣٠٠٤٣٥ 
٩١٣٤٨١٨٥/ م٨٤٤٧٤٨٦

آموزشگاه خياط� مهر
با ارائه گواهينامه فنی و حرفه اى 
صبح و عصر - بين معلم ١٢ و ١۴ 
٦٠٥١٨٠٤-٠٩١٥٨٠٤٧٤٦٤

٩١٣٤٠٥٦٨/ ل

%تابخانه شخص� شما را 
با قيمت مناسب خر
دار
م 
٠٩١٥٥٠٥١٣٠٦-٢٢٥٣٤٤٥

٩١٣٢٣٩٨٣/ ب

مهارت
دیپلم در ۶ ماه

حضورى و غيرحضورى
٩١٣٤٣٣٧٠/ ف٢٢٢٠٩٣٣

مهارت

د
پلم
سریع و آسان

حضورى و غيرحضورى
٧٣٢٤٧٩٩
٧٣٤٥٨١١

٩١٣٤٨٣١٦/ ف

متقاضيان د
پلم 
تماس با

٨٤٤٣٣١٠
یا ارسال پيامک دیپلم به 

٠٩١٥٧٣٣٨٥٨٩
٠٩٣٥٧٩٩٠٣٨٨

 مشاوره رایگان
٩١٢٩١٧٧٥/ ف

تحول� نو
ن در آموزش
۶ ماه آموزش ببينيد 

و حقوق دریافت کنيد 
هزینه هاى آموزش شما را 
اسپانسرهاى این شرکت 

پرداخت می کنند آموزش همراه 
با کارورزى اگر از نام بازاریابی 

هراس دارید با ما تماس بگيرید
٨٣٨٠٠٣٦-٨٤٨٥٥٠٦

٩١٣٢٨٣٤٨/ پ

فن بيان
آموزش قدرت جذب 
مخاطبين وموفقيت 

درتمامی عرصه هاى 
شخصی
٩١٣٠٨٧٠٦/ ف٨٦٥٤٢٨٢

٩١٢٩٧٦٠١/ د

 خبر مهم 
مدیریت بهداشتی و

سالمت دندان (نرس دندانپزشکی)

امدادگر حوادث 
دستيار قفسه چين دارو

(دارویار تجربی سابق) 

با مدرک فنی و حرفه اى 
وارستگان

٥٠٩١١٦٠ 
وکيل آباد، نبش الدن ٣

مهارت 
د
پلم

آسان و سریع
حضورى و غيرحضورى

٢٢٢٩٢٠٢
٢٢٢٠٩٣٣

٩١٣٤٨٣٠٧/ ف

د
پلم
 در عرض ٦ ماه
حضورى و غير حضورى 

ثبت نام ترم جدید
 با شرایط ویژه 

 ٠٩٣٣١٨٦٠١١٣
٧٣١٣٣٩١

٩١٣٤٣٨٩٣/ ف

مهارت
د
پلم

سریع و آسان
حضورى و غيرحضورى

٧٣٤٠٢٧٠
٩١٣٤٨٣٢١/ ف

د
پلم در عرض 
٦ ماه !!؟

آنيما
 

٣-٨٦٥٤٢٨٢
٩١٣٠٨٦٩٩/ ف

٩١٣٤٣٥٠٥/ ل

آموزش مداح�

 وليعصر
با ٢٠ سال سابقه و تجربه

٠٩١٥٣٠٥٥٤٤٠-٧١٢٦١٨١
لطفا در انتخاب آموزشگاه 

 دقت و تحقيق بفرمایيد

د
پلم سر
ع آسان 
حضور& و غير حضور&  

٥٠١٥٦٥٧-٨٤٣٤٢٦٩
٩١٣٣٧٥٥١/ ف

GIS+&نقشه بردار+GPS
امالh و اراض�+ آموزش 

با دوربين توتال حرفه اى
٩١٣١٤٤٤٣/ م٧٦٣٩٨٨٩

پروژه ها& دانشجو& مد
ر
ت 
(اجراى بازرگانی و ام بی اى) 

کارشناسی و کارشناسی ارشد 
٠٩٣٦٧٢٣٦٦٢٠

٩١٣٥٢١٢٤/ ف

آ
ا م� دانيد برا& آموزش 
عمل� تعميرات موبا
ل 

به کجا مراجعه کنيد؟!
بعد از همه با ما تماس بگيرید 

آموزشگاه ساحل همراه با ارائه 
گواهينامه فنی و حرفه اى و 

معرفی نامه پروانه کسب 
٢٢٥٣٩٠٢

٠٩١٥١٠٩٩٠٧٢
٩١٣٣٣٨٠٦/ ف

به چند نفر جهت 
مد
ر فروش

شرکت تجهيزات ادارى و 
بایگانی با فن بيان عالی و 

روابط عمومی باال نيازمندیم.
٧٦٥٢٠٦٦

٠٩١٥٥٠٠٥١٩١
٠٩١٥٨٦٢٤٠٠٩

٩١٣٥٢٤٥٤/ ر

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

٠٩٣٥٩٩١٢٣٥١شهر مشهد
٩١٣٤٨١٨٣/ ف

تعداد& بازار
اب 
جهت موادغذایی نيازمندیم 

٠٩٣٩٨٩٠٧٣٢٣
٩١٣٥٢٠٩٣/ ف

به 
i بازار
اب خانم
با حقوق ماهيانه ۵٠٠ هزار 

تا ١ ميليون نيازمندیم. 
محدوده دفتر بلوار 

کوهسنگی

٠٩٣٦٣٦٨١١٥٠
٩١٣٣١٩٥٢/ ر

به 
i خانم 
بازار
اب تلفن�
با روابط عمومی باال مسلط به 

کامپيوتر حقوق ثابت+ پورسانت 
بزرگراه آسيایی 

 ٠٩١٥٥٢٥٩٠٦٠
٦٥٨٣٥٠٧

٩١٣٥١٨٨٦/ ق

به دو نفر خانم 
جهت بازار
اب�

نيازمندیم حدفاصل ميدان 
تلویزیون و سه راه بعثت، 

ساختمان هاى آستان قدس 
نمایشگاه صنایع چوب

٨٤٦٨٧٢٨
٠٩٣٥٤٨٧٦٠٥٩

٩١٣٥٢٢٧٠/ ف

سازمان فروش 
خد
وپور

به تعدادى بازاریاب 
حرفه اى خانم و آقا 

حضورى و تلفنی 
بادرآمد باالى ۶٠٠ 

هزارتومان نيازمندیم

 ٠٩١٥٦٩٤٨٢٤٢
مداح ٠٩١٥٤٢٠١٩٤٠

٩١٣٤٥٧٣٩/ ف

شر%ت مشهد فا
ل
به یک بازاریاب حرفه اى با حقوق 

ثابت ١,٢٠٠م نيازمند است
٨٩٠٦٠٤١

٩١٣٥١١٨٧/ ف

چا& خطيب- شادز&
به تعدادى بازاریاب آقا 

و خانم جهت مشهد و 
شهرستانهاى استان نيازمند 

است بازارحافظ غرفه ٩٢

٣٧٥٩٨٥٥
٠٩١٥١١٠٦٠٩٨

٩١٣٤٧٦٨٦/ ف

آموزش تضمين� فروش 
و بازاریابی همراه با معرفی به کار 

و درآمد باالى ١م تومان 
٨٤١٤٧٣٥-٠٩١٩٥٣٠٨٨٦٠

٩١٣٤٥٥٣٨/ ف

به دو نفر بازار
اب خانم 
حرفه ا& و باسابقه
فروش سيم کارت 

با درآمد بسيار عالی 
شيفت صبح نيازمندیم

٨٥١٦٢١٠
٩١٣٥٢٣٤٥/ ف

بازار
اب حرفه ا& بيمه با 
٩٠% %ارمزد نيازمند
م   

٧٦٤١١٣٤ 
٩١٣٥٠٠٥٢/ ف

بازار
اب تلفن� آقا
مسلط به کامپيوتر 

حقوق ثابت+ پورسانت
٨٤٦٩٠٠٥

٩١٣٥٢٠١٧/ ف

به تعداد& بازار
اب 
تلفن� خانم

در محيطی کامال زنانه نيازمندیم. 
ساعت کارى مطابق با شرایط 

پذیرندگان.حقوق ثابت+پورسانت
 بلوار امام خمينی بين۵١و۵٣ 

جنب نمایشگاه اتومبيل عدل
 پالک٨۶٧ زنگ اول

٠٩٣٨٠٦٢٩٧١٨-٨٥٥٥٤٧٢
٩١٣٤٦٥٩٠/ ل

شر%ت سيناد بتن
حقوق  نفر   ١٠ فروش  کارشناس 

ثابت + پورسانت + بيمه
٠٩١٥١١١١٥٨٠

٩١٣٣٤٥٤٣/ ف

مجتمع سنگ

 استاد شهر
ار
به تعدادى بازاریاب

 حرفه اى با روابط عمومی 
باال حقوق ثابت و پورسانت 

عالی نيازمند است .
٣٥٥٣٣٩٣-٠٥١٢

٩١٣٥٠٤٦٥/ خ

شر%ت نگين ُدر 
شيشه چ�
به تعدادى بازاریاب 
حرفه اى با پورسانت
 عالی نيازمند است

٧٢٥٣٨٩٠
٩١٣٤٦٧٢٧/ ف

به تعداد& خانم با روابط 
عموم� باال به صورت تلفن�

نيازمندیم ٨٦٦٥٧٠٥ بين معلم 
 ٣۶ و چهارراه دانشجو پالک ٩٨٢

٩١٣٤٩٦٨١/ ف

و
ز
تور خانم جهت نبات
 با پورسانت باال نيازمند
م 

٣٤٢٨٣١٣-٠٩١٥٤٠٨٥١٧٢
فدایيان اسالم ٢٩ و ٣١ پالک ٧۵١

٩١٣٤٩٦٩٧/ ف

بازار
اب تلفن� 
شرکت بازرگانی بانيا 

ساعات ادارى: 
٥٥٩١٠٣٥

٩١٣٤٧٨٤٠/ ف


i 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

تعداد& 
بازار
اب 
نيازمندیم 

 

٠٩١٥٦٦٢٦٦٢٠
٩١٣٤٨٧١٨/ ف

به تعداد& آقا و خانم 
با روابط عموم� باال 

جهت فروش حضورى و تلفنی 
کاالى پزشکی با پورسانت 
عالی نيازمندیم. ملک آباد، 

خيابان گویا، گویاى ۶ پالک ۶۶
٠٩١٢٣١٤٤٤٦٨

٦٠٢٥٥٣١
٩١٣٤٩٦٠٥/ ف

به تعداد& بازار
اب آقا با 
پورسانت عال�

نيازمندیم
٠٩٣٧٢١٣٥٨٢٣

٩١٣٥٢١٣٧/ ف

به چند بازار
اب با حقوق 
ثابت و پورسانت

نيازمندیم
٨٤٦٦٠٩٠-٨٤٦٦٣٠٠

٩١٣٥١٥٥٣/ ف

٩١٣٥١٩٨٩/ ف

شر%ت روجا
پخش محصوالت داروخانه اى و 
بهداشتی جهت تکميل پرسنل 

خود استخدام می نماید: سه نفر 
بازاریاب باتجربه خانم و آقا 

حقوق ثابت+ پورسانت 
بيمه: بعد از یک ماه 

ساعت کار: ٨ الی ١٣,٣٠ 
٣٤١٠٠٨٩

٠٩١٥٩٧٦٢٢٨٦

بازار
اب تلفن� خانم 
نيازمندیم نبش شهيد قره نی ٢١

 مجد ١- طبقه ١+ پالک ١٧۶
٠٩١٥٤٠٧٠٦٠١-٧٢٣٧١٤٣

٩١٣٥٠١٨٢/ م

شر%ت %يميا 
پالست 

جهت تکميل کادر خود
 به یک حسابدار خانم 

با سابقه کار نيازمند است 

٢٦٠٥٨٧٢
٠٩١٥٥١٠٦٤٣٢

٩١٣٥١٦٩٤/ ط

به تعداد& بازار
اب
نيازمندیم.  وسيله  با  ترجيحا 
هزار    ٩٠٠ الی   ۶٠٠ حقوق 
پاداش     ، بيمه   ، پورسانت 
سجاد    بلوار  آموزش)  (کالس 
ساختمان   ، بزرگمهر  چهارراه 

١١٠ واحد ١٩
تلفن: ٧٦٧٧٢٤٢

٩١٣٥٠٨٨٧/ ر

استخدام بازار
اب 
و  ثابت  حقوق  با  بازرگانی   مدیر  و 
با رزومه و سابقه مفيد در  پورسانت 

٨٤١١٣٦٠ پروژه هاى تبليغاتی  
٩١٣٥٢٤٣٩/ م

به تعداد&
 و
ز
تور آقا 

جهت جمع آورى اطالعات 
ساختمان با حقوق و مزایاى 

عالی نيازمندیم. 
بين امامت ٢۵ و ٢٧ پالک ٣۶٣ 

۶٠٧٩٩٢٣
 ٠٩١۵۵٠۶١٨١١

٩١٣٥١٤٧٥/ ش

١م ماهيانه  ثابت  حقوق 
تعدادى آقا و خانم فقط با روابط 

عمومی باال بازاریاب تلفنی
 و حضورى

 نبش کالهدوز ١۵,١ شرکت راه نو 
اعتبار آگهی به مدت یک هفته 

ساعت مراجعه ٨:٣٠ الی ١٩:٣٠
 ٧٢٨١٩٧٧

٠٩١٥٢٠٥٠٥٥٨
٩١٣٣٢٥٥١/ ف

به تعداد& بازار
اب 
نيازمند
م  

٠٩١٥٥١٤٩٥٠٦
٩١٣٤٥٩٩٠/ ف

 �
 %اردان 
ا %ارشناس ماما
و پرستارى نيازمندیم درمانگاه 

فردوس بلوار معلم
٨٦٨٦١٥٥

٩١٣٥٢٠٨٦/ ف

درمانگاه نيا
ش 
داخلی  متخصص  پزشک  یک  به 
جهت بخش اندوسکوپی نيازمندیم 

٩١٣٥٠٩٢٤/ ب٠٩١٥٣٠٤٠١٩٩

پزشi عموم� 
شيفت شب جهت همکارى 
در درمانگاهی در قاسم آباد

٠٩٣٩٥٠٢٥٤٢٩
٩١٣٥٠٤١٠/ ل

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

 درمانگاه نيا
ش
 به یک خانم دستيار با 

روابط عمومی باال و تسلط 
به کامپيوتر جهت بخش 
آندوسکوپی نيازمندیم.

٧٣٩٢٣٩١ 
٩١٣٥٠٩٣١/ ب

استخدام١٥

١٤٩٠
سا
رآموزش ها

١٥٠١
بازار
ــاب

١٥٠٢
  گروه پزش=� و درمان�

١٤١٣
آموزش خياط�

١٤١٤
%تـــــاب

 

٩١٣٥٢٥١٧/ ف

آگهی استخدام
شركت ا
ران شكالت (چيچك) 

مر%ز پخش مشهد
جهت تكميل كادر خود از افراد بوم� واجد شرا
ط ذ
ل استخدام م� نما
د.

افراد استخدام شده از بدو استخدام مشمول بيمه تامين اجتماع� و بيمه ت=ميل� م� باشند.
(هز
نه ها& دوره ها& آموزش� برا& عناو
ن شغل� %ه نياز به آموزش دارند

 همراه با هز
نه ناهار، ا
اب و ذهاب به عهده شر%ت م� باشد)
شرایطمدرک تحصيلیجنسيتتعدادعنوان شغلیردیف

حداNثر سن ٢٨ سال - داشتن ضامن معتبرد�پلم �ا فوق د�پلمآقا٥فروشنده (بازار�اب)١
حداNثر سن ٢٨ سال - داشتن ضامن معتبرد�پلمآقا٣مامورپخش٢

د�پلم آقا٣راننده ٣
داشتن گواهينامه پا�ه ٢- Nارت سالمت Nارت 

هوشمند  و ضامن معتبر و حداNثر سن ٣٥ 
مزا
ا: حقوق ثابت+ پاداش فروش+ هز
نه موبا
ل+ فوق العاده مامور
ت + هز
نه ا
اب و ذهاب + هز
نه غذا + اضافه %ار& و ...

* واجد
ن شرا
ط م� توانند با در دست داشتن 
i قطعه ع=س و %ارت پا
ان خدمت و 
ا معافيت دائم غيرپزش=� از 
ساعت ٨ ال� ١٨ به مدت دو هفته به آدرس مشهد - جاده قد
م قوچان، دوست آباد، بين دوست آباد ٢٤ و ٢٦ مر%ز 
پخش شر%ت ا
ران ش=الت (چيچi) مراجعه و برا& %سب اطالعات بيشتر با شماره تلفن ٦٧٧٧٦١٧ - ٠٥١١ - 

٦٧٧٧٥٨١-٠٥١١ - ٦٧٧٧٧٩٠-٠٥١١ تماس حاصل فرما
ند.


