
دوشنبه ٤ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٠
٤٨

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

٩١٣٣٣٩٤٤/ ف

مجتمع آفتاب
خانم با حقوق باال جهت مراقبت از 

سالمند در منزل نيازمندیم
٧٦٢١٣٢٤

به تعداد ز�ادM Kارگر
 خانم و آقا جهت نظافت منازل 

با تضمين کار نيازمندیم 
نظافتی توس ٦٠٩٧٨٣٢

٩١٢١٠٣٩٩/ ل

شرMت مهندس'
به یک نيروى خدماتی خانم 

نيازمند است
 بين کفایی ۵ و ٧ مجتمع 

ارکيده طبقه ٢ واحد ۵
٨٤٠٠٦٢٣
٨٤٦٢٥٩٣

٩١٣٣٩٠١٦/ ف

٩١٣٢٦٧٥٧/ م

مرMز 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

به �k نفر خانم باتجربه 
جهت نگهدارى دختر بچه

 ٩ ماه به صورت شبانه روزى 
در منزل نيازمندیم.

 حقوق ماهيانه ۵٠٠ هزار 
امام رضا ۵١ پالک ۴٨ 

٠٩١٥٣٠٥٥٠٩٠
٠٩١٥٣١٣٠٨٧٩

٩١٣٤٤١٢٢/ ف

شرMت معتبر صادرات
 واردات استخدام م' نما�د

 ٢ نفر حسابدار خانم 
مسلط به اینترنت 

٨٤٢٦٣١٣-٨٤٣٦٢٩٦
٠٩١٥٦٥٦٥١٧٦

٩١٣٤٤٧٦٨/ م

 Kت معتبر توليدMشر k�
�k نفر آقا 

با مدرک فوق دیپلم حسابدارى 
با دو سال سابقه کار مفيد در 

محدوده ساختمان نيازمندیم.

٠٩٣٨٧٩٩٨١٠٥
٧٦٥٧٤١٤

٩١٣٤٠٠١٤/ ف

د�پلم به باال 
به تعداد ١۶ نفر از سطح دیپلم 
مقاطع  کليه  در  ليسانس  تا 
هاى  پروژه  و  مالی  امور  جهت 
حسابدارى همراه با کارگاه عملی 
حسابدارى سریعا نيازمند است 
٨٤١٠٢٠٨-٨٤٥١٢٠٩

٩١٣٤٣٦٦٤/ ف

به �k حسابدار 
با حقوق ماهيانه ۵٠٠ هزار 

تومان نيازمندیم 
٠٩١٥٧٦٩٩١٩٥

٩١٣٤١٨٩٥/ ف

به حسابدار خانم 
نيازمند�م

ميدان بار سپاد خيابان هفتم 
غرفه ٣۴

٠٩١٥٣٥٨٨٧٧٩
٠٩١٥٩٠٥١٦٤٤

٩١٣٤٥٢٢٠/ ف

 Kعالقه مندان به رشته حسابدار
و افراد جویاى کار با ما تماس 
بگيرند  کارورزى= اشتغال 

٦٠٨١٢٨٧
٩١٣٣٧١٠٣/ ف

به �k نفر حسابدار 
باتجربه جهت لوازم آرایشی 

نيازمندیم 
٧٣٢٧٤٠٧

٩١٣٣٨٥٥٧/ ف

حسابدار خانم
فوق دیپلم به باال حداقل یکسال 

سابقه کار معتبر جهت کاردر 
شرکت بازرگانی نيازمندیم. 

سناباد غربی، بين سناباد ۵٨ و 
تقاطع راهنمایی پالک ٧٧٠ طبقه 

٣ واحد ۶

٨٤١٤٩٩٦
٩١٣٤٠٠١٧/ ف

استخدام مد�رمال'
و حسابدار اطالعات بيشتر

ats-accounting.ir
٨٩٣١١٤١

٩١٣٤٣١٨٢/ ر

Mارمند ادارK مرد
آشنا به حسابدارى ، چهارراه 

ابوطالب ، نبش قرنی ٢٨
٧٢٧٤٢٤٢

٩١٣٤٥٠١٢/ ر

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

�k نفر حسابدار باتجربه 
با سابقه کار مفيد نيازمندیم 

٠٩١٥٣١٤٠٧٦٥
٩١٣٤٢٣٤٤/ ف

٩١٣١٩٤١٢/ ف

حسابدار
ثبت ٢١٨١

به تعدادى  نيروى 
حسابدار جهت پروژه هاى
 مالی به همراه کارورزى 

نيازمندیم.
٨٤١٧٤١٧

آگه' 
استخدام 
حسابدار یک واحد صنعتی 
جهت تکميل کادر مالی خود 

نياز به دو نفر
 نيروى حسابدار

 خانم و آقا
 با مدرک ليسانس

 مربوطه و سابقه کارى 
حداقل ۵ سال نيازمند 

است .
آدرس : بعداز سه راه 

فردوسی کيلومتر ١٨ جاده 
قوچان -کوچه ماشين 

افزار خراسان
 تلفن : 

٥٤٢٢٥٣٠
٩١٣٤٢٠٣٠/ د

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

شرایط ویژه ٠٩٣٩٦٠٦٠٠٣٤
٩١٣٤٤٣٨٤/ ف

شرMت توز�ع سراسرK دارو
نيازمند راننده پایه یک داراى 

کارت هوشمند
١٤و٠٥١١٦٥١٢٥١١

٩١٣٤٠٣١٧/ ف

به �k نفر راننده 
پا�ه �k با سابقه 
جهت کار تریلی کمپرسی 
در محور تربت، بيرجند با 
حقوق مکفی نيازمندیم 

٠٩١٥١٠٦٠٤٠٨
٩١٣٤٤٥٣٨/ ف

به تعدادK راننده
تمام وقت و نيمه وقت جهت کار در 
آژانس (صياد شيرازى) نيازمندیم.

٠٩١٥٥١٣٢٠٥٥
٩١٣٤٤٩٦٢/ ف

آژانس صبا 
به تعدادى راننده همراه با ماشين 

مدل باال نيازمندیم. بلوار قرنی 
٧٢٨٢٩٣٠

٩١٣٤٤٢٨٦/ ف

رو�ال بار 
تعدادى نيسان، خاور با راننده 

نيازمندیم 
٨٨٢٧٢٩٠-٠٩١٥٨٩٧٣٣٢٣

٩١٣٤٤٥١٤/ ف

 Kبا توجه به برگزار
قرعه Mش' آژانس وصال

به تعدادى راننده 
با اتومبيل مدل باال 
و پورسانت مناسب 
نيازمندیم معلم ۵۵

٠٩٣٦٤٦٥٨٥٦٥
٩١٣٢٦٣٨٥/ ف

اتومبيل مجهز به تاMسيمتر
با راننده با تضمين کارکرد عالی 

نيازمندیم تاکسی امين 
٩١٣٤١٧١٦/ ف٦٠٥٤٤٨١

تاMس' Mندو 
به تعدادى اتومبيل با راننده جهت 

شيفت روز و شب نيازمندیم 
٧٦٥١٣١٣

٩١٣٤٤٤٩٧/ ف

تاMس' دانش 
نياز به تعدادى راننده خانم و آقا با 

اتومبيل دارد فرامرز عباسی ۴١ 
٩١٣١٣٩٠٢/ ف     ٦٠٩٨٠٨٠

Kو mآژانس پار
به تعدادى راننده متعهد با 

اتومبيل دوگانه سوز نيازمندیم 
٠٩١٥٩٠٤٨٢١٣

٩١٣٤٤٦١٠/ ف

آژانس بانوان Mوثر 
به تعدادى راننده با اتومبيل 
تاکسی متر دار نيازمند است 

٠٩١٥٦١٨١٨٣٩
٩١٣٤٢٢٤٨/ ف

به تعدادK راننده Mمپرس' 
 پایه یک نيازمندیم. شرکت بيدخت راه

تلفن دفتر: ٣٤٣٨٢٤٨
٠٩١٥١١٥١٤١٨

 
٩١٣٤٥٠٣٩/ آ

به تعدادK نيسان
و ایسوزو جهت پخش مواد 

غذایی نيازمندیم
٦٩٠٠٧٩٠-٦٩٠١٠٦٠

٩١٣٣٩٢٦٠/ ف

سازمان فروش 
خد�وپور

به تعدادى راننده با 
وانت ترجيحا دیپلم به 

باال نيازمندیم
٠٩١٥٦٥٦١٠١٢

٩١٣٤٥٧٣٥/ ف

 k� راننده پا�ه k� به
با سابقه کار ترجيحا با یخچال 

جهت همکارى نيازمندیم 
٠٩١٥١١٠٢٤٢٠

٩١٣٤٤٢٧١/ ف

تاMس' ميالد - امامت 
به تعدادى راننده با اتومبيل

 سریعا نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٨٤٠٢٠

٩١٣٤١٩٤٢/ ف

به تعدادK راننده پا�ه �Lم 
 با سابقه کار براى یکی از معادن  سنگان

 ٧٦١٥٩٤٨ خواف نيازمندیم 
٧٦٢٥١٨٠-٠٩١٥٣١٢١٤٣٦

٩١٣٤٤٨٨٢/ م

  k� راننده پا�ه k� به
 با مدارک کامل ماشين کمپرسی 

تک نيازمندیم 
 ٢٤٦٣٠٧٥-٠٩٣٦٤٥٠٢٤١٨

٩١٣٤٤٣٣٧/ م

به تعدادK راننده
 پا�ه �k نيازمند�م 

٠٩٣٣٦٨٨٧٤٤٥
٩١٣٤٥٠٤٠/ ف

تاMس' تلفن' راه پيما
راننده با اتومبيل نيازمندیم 

خيابان راهنمایی
٩١٣٣٣٩٥٢/ ف٨٤١٦٧٦٠

به دو نفر راننده با اتومبيل 
جهت شيفت شب آژانس و روز با 

پورسانت ١٠% نيازمندیم 
٠٩٣٩٩٠٤٣٠٦٤

٩١٣٤٤٨١٦/ ف

٩١٢٩٧١٧٦/ ف

استخدام
 راننده پا�ه �Lم  

 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

راننده متعهد 
محدوده  آژانس  جهت  ماشين  با 
وقت  تمام  و  وقت  نيمه  مصلی 

٠٩١٥٥٠١٧٨٩٢نيازمندیم
٩١٣٤٥٠٦٩/ ف

تعدادK راننده با خودرو 
شيفت صبح تا عصر یا ظهر 

تا شب آژانس منطقه ٧ تير 
٠٩٣٨٨٦٥٠٧٨٥

٩١٣٤٥٣٨٥/ پ

آژانس همسا�گان
۵٠ دستگاه اتومبيل با راننده 

نيازمندیم 
٨٤٢٤٠٠١-٠٩٣٩٥٢٦٠٠٩٢

٩١٣٤٣٧٢٧/ ف

به �k نفرراننده
متاهل پایه ٢ با سرمایه ۵ م 

تومان نيازمندیم
٢٤٦٤٠٢٢

٩١٣٤٥٧١٥/ ق

٩١٢٨٨١٨٥/ ف

آژانس پاستور
راننده با اتومبيل نيازمندیم 

 احمدآباد پاستور ١١

شرMت توز�ع سراسرK دارو
نيازمند راننده پایه یک داراى کارت 

هوشمند ٠٢١٨٨٥٣٦٩٧٠
٥٢ و٠٢١٨٤٠٥٤٠٥١

٩١٣٤٠٣٢١/ ف

آژانس مارال
تاکسيمتردار  اتومبيل  با  راننده 

٠٩٣٦٦٤٣٦٨٧٥نيازمندیم
٩١٣٤٠٦٠٩/ ر

آژانس ماهان
منظم  و  متعهد  اتومبيل  با  راننده 
تمام وقت، نيمه وقت در پيروزى٢٠ 

نيازمندیم        ٨٧٦٢٩٣٠
٩١٣٤٢٥٩٦/ ف

به تعدادK راننده متعهد 
نيازمند�م

ترجيها با اتومبيل مدل باال
٠٩٣٧١٤٨٠٠٣٤

٩١٣٤٤١٩٣/ ف

تعدادK راننده 
خانم جهت پخش 

(ساندویچ و پيراشکی)
ازساعت ٧ الی ١٠ صبح 

نيازمندیم.
بازار سپاد مواد غذایی غرفه ٨

٠٩١٥٨٠٩٤٠٢٠
٩١٣٤٠٠٥٣/ ف

آژانس بانوان جيران گشت
خودرو  با  راننده  تعدادى  به 
وقت  پاره  و  وقت  تمام  دوگانه 

٨٨٢٣١٠٠نيازمندیم 
٩١٣٤٣٨٥٦/ ف

�k شرMت 
معتبر صنعت'

جهت تکميل کادر توزیع خود به 
تعدادى راننده با مدرک حداقل 
دیپلم وبا مدارک کارت هوشمند 

و سالمت نيازمند است
٥٨-٧٦٦٢١٥٥
٢-٧٦٥٥١٧١

 

٩١٣٤٥٠٧٧/ ف

آژانس مفتح 
به تعدادى راننده نيازمندیم 

پورسانت ١٣ % با سهميه سوخت
٠٩٣٧٩٥٦٢٩٤٩

٩١٣٤٥٥٨٣/ ط

راننده با اتومبيل 
جهت آژانسی با سابقه در قاسم آباد 

نيازمندیم. (تاکسی متر)
٠٩١٥٥٢٢٥٤٥٠

٩١٣٠٨٥٦٦/ ف

آژانس اشLان
نيازمندیم.  اتومبيل  با  راننده  به 

با کارکرد روزانه ۶٠ هزار تومان
٠٩١٥٨١٩٧٢٤٦

٩١٣٤٤٢٠٩/ ف

با  راننده   Kتعداد به  آژانس 
٥٩ Kماشين نيازمند�م پيروز 

٠٩١٥٩٠٥١٦٨٧
٩١٣٤١٤٨٤/ ف

آژانس فرهنگيان
به تعدادى راننده نيازمندیم

٥٢٢٥٩٦٣
٩١٣٤٣١٦١/ ف

k� به دو نفر راننده پا�ه
 در محدوده طرقبه نيازمند�م 

٠٩١٥٨٠٨٥٥٨٠قاسمی
٩١٣٤٥٤٤٢/ م

 k� راننده پا�ه k� به
با تمامی مدارک جهت ولوو 

ده چرخ نيازمندیم 
٠٩١٥٩٠١٠٢٢١

٩١٣٤٣١٨٦/ د

راننده بدون اتومبيل 
و با اتومبيل نيازمندیم
 آژانس وصال معلم ۵۵
٠٩٣٦٤٦٥٨٥٦٥

٩١٣٤٥٢٢٤/ ف

به تعدادK راننده 
با اتومبيل

داراى تاکسيمتر
 نيازمندیم 

(پورسانت کم)
٦٢١٥٠٦٠

٩١٣٤٣٨٦٣/ ف

�k فروشنده 
باتجربه خانم

نيازمندیم با حقوق و مزایاى کافی 
پروما، همکف

غرفه صنایع دستی آبين 
مصاحبه فقط حضورى

٠٩٣٥٣٨٣٧٤١٤ نورى
٩١٣٤٥٢٠٩/ ف

به �k فروشنده 
نيازمندیم.

 کفش شانا- آلتون
٩١٣٤٤٨١١/ د٨٤٩١٢٢٨

�k فروشنده ماهر 
جهت عطر فروشی نيازمندیم 

(سجاد)
٠٩١٥٥١٥٨٠٤١

٩١٣٤٤٣١٨/ ف

به �k جوان 
جهت فروشندگ' 

ترجيحا دیپلمه با روابط عمومی 
باال و ضامن معتبر با کارت پایان 

خدمت نيازمندیم .
٨٥١٤٨٣٦

٠٩٣٥٥٥٧٩٧٣٨
٩١٣٤٢١٣٢/ د

به تعدادK فروشنده خانم 
نيازمندیم چهارراه فرامرز انتهاى 

پاساژ یاس پوشاک ٩۵
٠٩١٥٦٢٢٧٨٢٤

٩١٣٤٤٥٠١/ ف

 mفروشنده خانم جهت پوشا
پاساژ   ٨ و   ۶ بين  رضا  امام  خيابان 
مسعود طبقه پایين -فروشگاه فکور

٩١٣٣١١١٠/ م٠٩١٥١٥٩٣٧٥٦

به تعدادK فروشنده 
ماهر نيازمند�م

٦٠٤٥٨٨٤
٩١٣٤٤٥٤٧/ ف

�k فروشنده خانم 
جهت کاردر نانوایی

به صورت نيمه وقت 
نيازمندیم 

بلوار سجاد، خيابان نيلوفر، 
نيلوفر ١٢ مقابل پالک ٩٩

٠٩٣٧٢٠٣٧٦٩٦
٩١٣٤١٦٠٢/ ف

به �k فروشنده ماهر
ترجيحا خانم 

با روابط عمومی باال 
نيازمندیم 

بين راهنمایی ٢ و ۴ 
فروشگاه مانتو مارسل

٠٩١٥١١٥٣٦٣٥
٩١٣٤٢١٧٩/ ف

به �k فروشنده 
جهت همکارى در عينک سازى 

٠٩١٥٩١١٥٦٢٢
٩١٣٤٤١٢٠/ ف

محصوالت آرMوچاج 
 به یک فروشنده خانم 

جهت کار در یک فروشگاه 
واقع در الماس شرق با 

حقوق کافی نيازمند است 
٠٩١٥٨٥٧١١٠٧ 

٧١١٤٥٧٤
٩١٣٤١٢٩٥/ ب

به �k فروشنده لبنيات 
با روابط عمومی قوى نيازمندیم

٠٩١٥٩١٥٧٨٨٦
٩١٣٤٤٦٢٥/ ف

فروشنده باتجربه
جهت کار در فروشگاه پوشاک 
نيازمندیم(حقوق ۴٠٠ تومان)

٠٩٣٥٧٢١٥٩٥٠
٩١٣٣٩٤٠٧/ ف

فروشنده خانم 
جهت لوازم آرایشی و 
بهداشتی نيازمندیم 

الماس شرق ورودى ٣ 
طبقه مثبت یک 

٠٩٣٩٧٣٩٨٨٧٠
٩١٣٤٥٤٤١/ ف

به چند نفر
جهت کار در فروشگاه فرش 

نيازمندیم
٢٢٢٤٦٦٤-٠٩٣٥٦٠٠٥٥٣١

٩١٣٤٤٦٧٢/ م

به ٣ نفر 
فروشنده خانم

آشنا به سخت افزار و 
سيستم فروش شبکه 

جهت کار در دفتر شرکت 
نيازمندیم. بازرگانی ماد

٩١٥٤١٤٥١٥٤
٩١٣٤٢٤٠٤/ م٧٢٣٢٦٩١

به �k فروشنده خانم
 نيازمندیم، بين امام خمينی
 ۴۶ و ۴۴ زیورآالت آریماس

٠٩١٥٤٠٩٠٦٨٠
٩١٣٣٩٧٦٧/ ف

�k فروشنده خانم 
نيازمند�م (ميدان ١٧ شهر�ور)

 

٣٤٩٩٥٦٩
٩١٣٤٤٩٩٥/ م

به �k فروشنده خانم 
در ساعت کارى ٩ صبح الی ٨ 
شب با پایه حقوق ٢٨٠ هزار 

تومان نيازمندیم
 فلکه آب، کوچه عيدگاه روبروى 
کوچه جاوید پوشاک جاوید 

تماس تا ٣ روز

 ٣٦٥٤٨٤٨
٩١٣٤٥٠٥٠/ ف

به �k فروشنده 
متعهد و مجرب نيازمندیم 

٠٩١٥٩٠١٢٠٨٨
٠٩٣٦٠٤٧٠٤٠٥

٩١٣٤١٤٢٠/ ف

١٥٠٥
حســابدار

١٥٠٦
راننـــده

١٥٠٧
فروشنده و صندوقدار

٩١١٤٦٩٥٨/ ف


