
دوشنبه  ١١ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٦
٤٤

استخدام
١- ليسانس حسابدارى خانم 

با سه سال سابقه کار
٢- دیپلم حسابدارى خانم 

مسلط به زبان انگليسی
 با ٢ سال سابقه کار

شهرک صنعتی توس قطعه ۶٧٧
٥٤١١٩٤٠

٩١٣٤٨١٧٩/ م

به �d حسابدار 
خانم 

آشنا به برنامه هاى 
حسابدارى ترجيحا محدوده 

قاسم آباد نيازمندیم 
ساعات تماس ٩ الی ١۵ 

٦٦٧٥٠٥٨
٩١٣٥٣٨٦٧/ ق

به �d نفر خانم 
حسابدار

ترجيحًا با سابقه کار جهت کار 
در نمایندگی ٣١٢۴٢ بيمه 

ایران نيازمندیم
٨٤٣٤٩٤٣

ساعت تماس ١٢ الی ١۵
٩١٣٥٢٩٦٦/ ف

�d شر�ت 
بازرگان#(پخش)

صورت  به  حسابدار  یک  به 
زیر  شرایط  با  وقت  تمام 

نيازمند است:
١- حداقل مدرک تحصيلی 
 -٢ حسابدارى  ليسانس 
حداقل سابقه کارى ٨ سال 
به عنوان حسابدار ٣-آشنا 
به امور مالياتی ۴- آشنایی 
مالی  گزارشات  به  کامل 

مدیریتی و تحليلگر
شماره تماس از ساعت ٩ 

صبح تا ۴ عصر
٠٩١٥٣١٥٠٦٠٤

٩١٣٥٣٤٨٥/ ر

 استخدام 
حسابدار

 شماره ثبت :٢٠١٩
به تعدادى نيرو از سطح دیپلم

و  مقاطع  کليه  در  ليسانس  تا 
و مالی  امور  جهت  ها  رشته 

پروژه هاى حسابدارى در شهر 
عملی  کارگاه  با  همراه  مشهد 
حسابدارى سریعا نيازمنداست 
٨٤١٠٢٠٨-٨٤٥١٢٠٩ 

٩١٣٥٢٣٣٩/ م

استخدام حسابدار 
به تعدادى نيروى حسابدار 

جهت پروژه هاى مالی 
شرکت به همراه دوره 

کارآموزى نيازمندیم

٨٤١٧٤١٧
٩١٣٥٢٧٢٦/ ف

به ٢ نفر حسابدار
آشنا به امور کامپيوتر 

نيازمندیم 
٨٤٦٢١٦٣-٠٩١٥٣١٥٦٠٣٥

٩١٣٥١٧٩٤/ پ

�d شر�ت توليد< 
معتبر 

به ٢ نفر حسابدار خانم
 با مدرک ليسانس

 نيازمند است 
شماره تماس : 

 ٩-٨٤٦٣٠٦٧
ساعت تماس و مراجعه : 

١٠ الی ١٣ 
آدرس مراجعه : خيابان 
آبکوه، آبکوه ١٨ پالک ۵

 

٩١٣٤٩٣١٠/ ر

به �d خانم حسابدار تمام وقت 
ساعت �ار< ٨ ال# ١٧٫٣٠

نيازمندیم آدرس امامت ١٣پالک 
١٣-     ٠٩١٥١١٠٥٤٨٥

٩١٣٥٢٨٨٩/ ف

به تعداد< راننده متعهد  
 نيازمندیم 

آژانس مهاجران ، توس ۴٣
٩١٣٥٢٩٤٧/ م ٠٩٣٩٦٩٩٣٢٣٢

 d� به تعداد< راننده پا�ه
جهت �ار با اتوبوس 

داخل شهر نيازمندیم
٠٩١٥٥١٣١٤٨٥

٩١٣٥٣٢٠١/ ف

٢ نفر راننده 
پا�ه ٢

سالمت  و  هوشمند  کارت  داراى 
جهت کار با کاویان مبلی در مسير 
بلوچستان  و  سيستان  مشهد- 

نيازمندیم.
٠٩١٥٣١٠٤٩٦٣

٩١٣٥٣٠٥٧/ ف

٥راننده تمام وقت
با اتومبيل نيازمندیم آژانس رها 

بين پایدارى ٨ و فکورى ۵٩
٨٢١٩٣٨٧

٩١٣٤٧٨٥٨/ ف

سرو�س ده# به هتل ها
به تعدادى پارس، سمند و ۴٠۵ 

و ... نيازمندیم
٠٩١٥٣٢٤٨٤٨٢

٩١٣٥٢٩٣٠/ ف

آژانس مهد< سير 
به تعدادى راننده با اتومبيل 

نيازمندیم پيروزى ۵٩
٠٩١٥٩٠٥١٦٨٧

٩١٣٥٣١١٨/ ف

eبه تعداد< وانت بار مسق
آشنا به امور پخش مواد غذایی 

نيازمندیم 
٠٩٣٦٩٥٦١٢٥٠-٨٥٥٤٣٢٦

٩١٣٥٣٨٣٤/ خ

٩١٢٩٧١٧٦/ ف

استخدام
 راننده پا�ه �Iم  

 به تعدادى راننده پایه یکم 
براى اتوبوس هاى 

درون شهرى نيازمندیم 
شرکت به آوران سيررضوى 

تحت نظارت سازمان 
اتوبوسرانی مشهد

 نبش عبدالمطلب ۵٠
 پالک ٢۶

آژانس آت# سير
به تعدادى راننده با ماشين 

نيازمندیم
٨٧٦٠٧٠٧-٨٧٩٠٧٠٧

٩١٣٥٣٢٤٢/ ف

به تعداد< راننده 
جهت شيفت صبح و عصر نيازمندیم

 با کارکرد باال آژانس پویان 
٥١٣٦٨٦٢

٩١٣٥٣٢٠٥/ ف

به تعداد< راننده 
پا�ه دوم 

قدیم با سابقه کار با خاور 
مکانيزه (زباله کش) جهت 

شيفت شب نيازمندیم
 ٠٩١٥١٠٥٠٢٥٣
٠٩٣٧١٦٧١٢٦٠

٩١٣٤٨٨٢٩/ ف

اتومبيل با راننده 
جهت تاکسی تلفنی نيمه وقت و 

تمام وقت نيازمندیم بلوار سجاد 
بهارستان ٩  ٠٩١٥٥٠٦٨٠٠٥

٩١٣٥٣١٢٠/ ف

به تعداد< راننده خانم 
با ماشين نيازمندیم آژانس 

بانوان پرستو شهيد رستمی ١۶
٤-٣٦٨٩٦٩٣

٩١٣٥٢٨٧٣/ ف

به چند راننده اتوبوس
  جهت �ار در شهر نيازمند�م 

٧٤١٨٠٠٧
٩١٣٥٣٩٠٢/ ب

آژانس خزر
واقع در سجاد نياز به راننده با 

اتومبيل تاکسی متردار دارد
٠٩١٥٩٠٣٢٨٤٧

٩١٣٥٠٠٢٠/ ف

مهتاب سير 
به تعدادى راننده با اتومبيل 

نيازمندیم دانشجوى ۵
٠٩١٥١١٥٨١١٦

٩١٣٥٣٢٦٩/ ف

تا�س# دانش 
نياز به تعدادى راننده خانم و آقا با 

اتومبيل دارد فرامرز عباسی ۴١ 
٩١٣١٣٩٠٢/ ف     ٦٠٩٨٠٨٠

به �d راننده جوان 
با مدارک کامل جاده براى خاور 

مسقف نيازمندیم 
٠٩١٥٨١٢٧٠١٧

٩١٣٥٢٨٦٨/ ف

 d� راننده پا�ه d� به
جهت کار با ده تن کمپرسی 
نيازمندیم با مدارک کامل 
ساعت کار ۶ صبح الی ١٨ 
حقوق ٨٣٠ هزار تومان 
ترجيحا محد وده طالب 

مراجعه حضورى:
 بلوار دوم طبرسی 

٢١٢٨٤٥٠
٩١٣٥٢٨٣٥/ ف

٩١٣٥٢٨٣٩/ ف

تا�س# جز�ره
پذیرش راننده با اتومبيل، کارکرد 
ظرفيت   ٪١٨  - هزار   ٧٠ روزانه 

محدود ٠٩١٥٤١٦٢٧٥٥

به تعداد< ماشين دوگانه 
 فعال و کارى نيازمندیم.

تمام وقت حقوق ٧٠٠ ثابت
٩١٣٥١٩٧١/ م ٠٩١٥٢٤٤٥٠٠١

آژانس ا�ران سير
استخدام راننده با اتومبيل 
ترجيحا داراى تاکسی متر با 

شرایط ویژه ٠٩٣٩٦٠٦٠٠٣٤
٩١٣٤٤٣٨٤/ ف

٩١٣٥١٥١٠/ ف

تعداد< راننده منظم  
 با اتومبيل و تضمين درآمد و پورسانت

 ١٠% جهت آژانس نيازمندیم 
٠٩٣٥٤٠٨٦٠٦٣ 

 d� راننده پا�ه d� به
جهت کار با جرثقيل نيازمندیم 

٠٩١٥١١٣٠٤٧٣
٣٩٢١٧١٩

٩١٣٥٣١٩٥/ ف

آژانس بهاران (امامت)
به تعدادى راننده با اتومبيل مدل 

باال با تضمين کارى نيازمندیم 
٠٩١٥٨١٦٣٩٩٨

٩١٣٥٢٧٩٦/ ف

به �d راننده وانت
آشنا به پخش موادغذایی با 

ضامن معتبر نيازمندیم
٠٩٣٦٥٩١٥٧٦٥

٩١٣٥٢٧٨٧/ ف

آژانس اشIان
راننده با اتومبيل نيازمندیم 
کارکرد روزانه ۶٠هزارتومان

٠٩١٥٨١٩٧٢٤٦
٩١٣٥٢٨٤٧/ ف

آژانس مفتح
به تعدادى راننده با پورسانت 

١٣% و سهميه سوخت نيازمندیم 
٠٩٣٧٩٥٦٢٩٤٩

٩١٣٥٣٨١٠/ ط

آژانس آسمان
به تعدادى راننده متعهدجهت کار 

در آژانس تمام وقت نيازمندیم
٠٩١٥٨٥٢١٦٠٤

٩١٣٥١٢٦١/ ف

به تعداد< راننده با خودرو
نيازمندیم با تضمين زنگ باال 

 ٠٩٣٦٤٢٩١٦٩٨
 قاسم آباد - فالحی

٩١٣٥٣١٣٠/ ف

به �d راننده مجرب و متعهد
جهت کار با نيسان نيازمندیم 

 ٠٩١٥٨٥٨٤٨٩٦
 ساعت تماس ١۴ به بعد

٩١٣٥١٣٨٤/ ف

 dدفتر پشم
حاج عبداهللا

راننده جهت توزیع نيازمند 
است. با ضامن کارمند، 

حقوق ثابت + پورسانت + 
بيمه آزادى ٩۵، پالک ١۵ 

پخش شرق
 

٩١٣٥٢٩٧٥/ ف

به راننده پا�ه �d ماهر
جهت اتوبوس ولوو درون شهرى 

نيازمندیم
٠٩٣٩٩٩٨٧٦٨٤

٩١٣٥٣٣٧٧/ ف

آژانس مهر و ماه
با  اتومبيل  با  راننده  تعدادى  به 
فورًا  باال  ۵٠٠٠٠به  روزى  کارکرد 

٨٩١١٠٠٢نيازمندیم
٩١٣٥٣٠٩٤/ ف

به تعداد< راننده
با اتومبيل ترجيحا دوگانه نيازمندیم 
بين ميرزا کوچک خان ٩ و ١١آژانس 

دماوند ٠٩١٥٧٥٩٣٣٥٧
٩١٣٥٢٨٩٧/ ف

 تا�س# تلفن# سعادت سير
 به تعدادى راننده با اتومبيل 

مدل باال نيازمندیم
٧٢٤٦٨٧٧ 

٩١٣٥٣٣٠٤/ ف

آژانس در محدوده قاسم آباد
به تعدادى راننده نيازمند است

٠٩٣٦٤١٣٧٥٦٦
٩١٣٥٣٣٥١/ ف

به تعداد< راننده 
به طور تمام وقت نيازمندیم 

پورسانت ١۵ درصد 
٠٩٣٣٥٩٠١٥٢٥

٩١٣٥٣٠٧٧/ ف

تا�س# رهان به تعدادى راننده
با اتومبيل نيازمندیم با تخفيف 

پورسانت و درآمد باال -صياد ٢٣
٠٩١٥٥٠٧٧١٩٣

٩١٣٥٣٨٥٣/ پ

راننده با اتومبيل مدل باال
نيازمندیم (طالب) 

زنگ باال- پورسانت پایين ١٠%
٠٩١٥٣٢٤٤٩٥٠

٩١٣٥٢٨٩٥/ ف

 �d دستگاه مين# بوس ٢٠نفره 
 جهت سرویس دهی کارگران کارخانه 
 ( ميامی  جاده  چرمشهر  در  (واقع 

 ١-٠٥١٢٢٥٥٣٢٢٠نيازمندیم 
٩١٣٥١٦٥٤/ م

�d شر�ت 
توليد< 

به یک نيسان مدل ٨۶ به 
باال (با راننده) جهت کار 

پخش نيازمند است 
ساعت تماس: ٩ الی ١۴

٠٩١٥٤٤٩٩٢٢٠
٩١٣٥٢٧١١/ ف

به دو نفر راننده 
با سابقه �ار

در توزیع و پخش مواد غذایی در 
سطح شهر مشهد نيازمندیم

 ( ترجيحا با وانت نيسان مدل 
باال) فقط ٨ تا ١٢ صبح

٠٩١٤٦٧٦٠٧٨٥
٩١٣٥٣٤٧٤/ د

٩١٣٥٣٣٨١/ ف

به تعداد< راننده تمام وقت
دوگانه  اتومبيل  با  وقت  نيمه  و 
سریعا نيازمندیم آژانس ميالد نور
٠٩٣٥٣٤٣٢٦٤٦-٦٠٤٢٩٦٣

آژانس تابان
به تعدادى راننده با اتومبيل 

نيازمند است(بدون پورسانت)
٦٠٣٩٠١١

٩١٣٥٣١٣٣/ ف

زنگ باال= درآمد عال# 
راننده با اتومبيل نيازمندیم 

٠٩١٥٨١٩١٨٠٠
٩١٣٥٣٠٥١/ ف

آژانس سجاد
به تعدادى راننده با اتومبيل 
با کارکرد روزانه ۴٠ تومان 

نيازمندیم محدوده
 بلوار معلم و وکيل آباد 

موسوى ٠٩٣٦٦٢٣٩٥٨٢
٩١٣٥٣٢٦٧/ ف

به تعداد< راننده 
 fليفترا

جهت کار در شرکت
 سوله سازى نيازمندیم 

آدرس: شهرک صنعتی توس 
فاز ٢ اندیشه ٧ دانش ١٠ 

پالک ٨٠۵
٧-٥٤١٤٧٧١

٩١٣٥١٤٩٦/ ف

به چند دستگا ه مزدا دو�ابين 
 با راننده به صورت ٢۴،١٢،٨ ساعته 

نيازمندیم شرکت کيان سفر پارس 
٩١٣٤٩٨٠٠/ م٠٩١٥١١٠١١٤٢ 

به تعداد< راننده با 
اتومبيل با پورسانت ١٣٪

نيازمندیم
٠٩١٥٨٠٦٠٩٨١

٩١٣٥٢٨٨٦/ ف

آر�ابار
پيکان،  وانت  انواع  تعدادى  به 

مزدا، نيسان و خاور نيازمندیم
٧١٢٢٦٠١

٩١٣٥٣٠٣٤/ ف

فروشنده خانم 
طالب پاساژ فردوسی

 پالک ۴٩٢
٠٩٣٦٥٥٩٣٢٤٤

٩١٣٤٩٤٩٦/ ف

فروشنده آقا مجرب
با حقوق و مزایاى عالی نيازمندیم

٠٩١٥٤٤٢٢١٥٠
٩١٣٤٩٨٦٠/ ل

به �d فروشنده آقا 
جهت فروش البسه مجلسی 

بانوان
 در ١٧ شهریور نيازمندیم 

(حقوق ثابت+ درصد از 
فروش ) 

٣٤٢٨٥٥٦
٠٩٣٩٦٣٧٨٠٤٩ سلطانی 

٩١٣٥٣٣٤٨/ ف

به چند آقا جهت فروشندگ# 
�تاب نيازمند�م   

٠٩٣٥٢٩٣٥١٥٣ 
٩١٣٥٣٢٩٩/ ف

به تعداد< 
فروشنده خانم

جهت فروش مانتو نيازمندیم 
با حقوق و پورسانت عالی

چهارراه آزادشهر، فروشگاه 
پوشيران طبقه ١-

٠٩٣٧٧٩٤٢٥٤٤
٩١٣٠٥٤٤٤/ ف

به �d فروشنده خانم 
وارد به فتوشاپ نيازمندیم 

فروشگاه عکاسی حقيقی 
٧٦٢٠٠٧١

٩١٣٥٣٠١٣/ ف

به تعداد< راننده با اتومبيل 
تمام وقت و نيمه وقت

با پورسانت مناسب 
نيازمندیم

 آژانس تاکسی تلفنی 
آسمان

٠٩١٥٣٠٢٢٠٦٧
٩١٣٥٢٩٨٠/ ف

به �d فروشنده خانم 
نيازمندیم.

 الماس شرق پالک ٢١١٣٧
٠٩١٥٥٠٦٦٥٦٣

٩١٣٥٢١٩١/ ف

به �d فروشنده خانم در 
الماس شرق نيازمند�م   

 ٠٩١٥١١٧٦٢١٣
٠٩١٥٥٢٠٨١٦٣

٩١٣٥٣٨٢٩/ ق

به دو نفر فروشنده خانم
مانتوفروشی  جهت  تجربه  با 
چهارراه  آباد  قاسم  نيازمندیم 

٠٩٣٥٤٠٨١٥٥٧مخابرات
٩١٣٥٢٥٨٨/ ق

به �d فروشنده خانم
جهت کار در پوشاک نيازمندیم 

نبش طبرسی ۵
٠٩١٥١١٥٠٠٥٦

٩١٣٥٣١٧٧/ ف

به چند فروشنده خانم
نيازمندیم. باحقوق ۵٠٠هزار 

تومان پنجراه بازار عدالت
٠٩٣٧٩٦٩٧٤٣٣

٩١٣٤٩٨٥٨/ م

به چندجوان 
فروشی  آکواریوم  در  کار  جهت 

نيازمندیم ٠٩١٥٥١٧٦٨٨٠
٩١٣٤٥٤٣٩/ ف

دو نفر فروشنده خانم و آقا 
نيازمند�م

١٧ شهریور پاساژ کيميا پالک 
٢,٢٣٧ ٠٩١٥٩٦٧٧٠٩٢

٩١٣٥٣٤٠٠/ ف

به چند فروشنده خانم 
نيازمندیم فروشگاه اکسيژن

 بين راهنمایی ١١ و ١٣ 
٩١٣٥٣٦٥٦/ م٨٤٥٧٦٩٨

به فروشنده باتجربه 
پوشاک (خانم و آقا) نيازمندیم 

بازار مرکزى فاز ١ پالک ١۶
٢٢٣٧٠٦٨

٩١٣٥٢٨٥٨/ ف

حقوق ٥٠٠ هزار تومان
به دو نفر صندوقدار خانم 

نيازمندیم. بلوار معلم چهارراه 
 دانشجو کلبه لی

٩١٢٦٣٠٦٠/ ف

فروشنده خانم
با سابقه کار تمام وقت

 و نيمه وقت با حقوق عالی 
نيازمندیم.

 ١٧ شهریور- مجتمع حریر  
طبقه ١+ پالک یک 

فروشگاه خانه لباس 
٠٩١٥٦٠١٦٩٤٦

٩١٣٤٢٠٥٧/ د٣٦٨٧٥١٨

به �d فروشنده ماهر 
آقا جهت پوشاک کودک با سابقه 

کار نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٠٢١١٦

٩١٣٥٢٩٢٦/ ف

به تعداد< فروشنده 
جهت نمایندگی فروش محصوالت 

LG  نيازمندیم
٣٨٩٩٢١٥

٩١٣٤٧٣٧٣/ پ

فروشنده خانم
جهت مجلسی زنانه 

ميدان احمدآباد - نبش پاساژ هما
٠٩٣٦٧٣٨٧٥١٠-٨٤٥٤٧٧٥

٩١٣٥٣٦٨٤/ د

به �d فروشنده باتجربه آقا  
 جهت کار در مغازه لوازم کفاشی 

در محدوده مطهرى نيازمندیم 
٩١٣٤٧٩٣٨/ م ٧٢٣٠٦٥٢

فروشنده باتجربه آقا 
نيازمندیم پوشاک مردانه 

خيابان جنت 
٢٢٢٢٣٦٩

٩١٣٥٢٩٢١/ ف

به �d فروشنده 
پوشاf نيازمند�م   

٠٩٣٠٨٧٧٢٩١١-٢٢٩١٠٠١
٩١٣٤٩٨٥٧/ ف

به �d فروشنده خانم 
نيازمندیم سجاد نبش پاساژ 

وصال تاپ مد 
٧٦٢٤٠٩٢

٩١٣٤٨٠١٢/ ف

حقوق ٣٠٠ هزار تومان
به تعدادى فروشنده خانم 

نيازمندیم ایثار ٧ مانتو جزیره
٩١٣٥١٥٢٢/ ف٢٧٣٤٢٠٠

فروشنده خانم نيازمند�م 
پيروزى ٢۴- بازرگانی مدرن

٠٩١٩٩١٨١٥٧٠
٩١٣٥٣٧٨٠/ پ

تعداد< فروشنده خانم 
نيازمندیم فلکه آب امام رضا ٢ 

کوچه کربال 
٨٥٤٨٧٧٠

٩١٣٥٣٣٩٥/ ف

١٥٠٦
راننـــده

١٥٠٧
فروشنده و صندوقدار

٩١١٤٦٩٥٨/ ف

٩١٣٥٣٤١٤/ ف

٩١٣٥٣٦٠٩/ ل


