
دوشنبه  ١١ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٦
٤٨

جذب مد�رداخل# درمحيط# پو�ا
 ١- سرپرست اجرایی پروژه

٢- اجرا و کنترل برنامه هاى فروش
٣- مدیریت منابع انسانی

۴-تهيه گزارشات کارى
office شرایط:- آشنایی با

-حداقل کارشناس مدیریت بازرگانی
- سابقه ٢سال کار اجرایی

ارسال مدارک،رزومه کارى  تا١٠,٢٠
peiman.sarmad@

yahoo.com
 

٩١٣٥٠٥٦٢/ م

به �d پروانه نظام
کاردانی یا مهندسی کليه رشته 
ها با شرایط ایده آل نيازمندیم

٠٩٣٥٥٧٧٨٢٧٧
٩١٣٥٢٨٨٧/ ف

به �d همIار
داراى پروانه پایه ٣ ليسانس عمران 

جهت شرکت مجرى نيازمندیم
٠٩١٥٩٠٨٨١٨٧

٩١٣٥٣٢٠٦/ ف

dانيIعمران و م fمدر
با سه سال سابقه و بدون سابقه 

جهت رتبه نيازمندیم
٠٩١٥٨٥٢٠٠٢١-٨٤٣٤٢٠٣

٩١٣٠٨٦٠٦/ پ

 استخدام ،به دو نفر نقشه بردار
 جهت کارگاه شبکه فاضالب نيشابور 
کارمرتبط  سابقه  ٣سال  حداقل  با 

 ٠٩١٥٦٨٦٦٣٠٠نيازمندیم 
٩١٣٤٩٤٥٠/ م

�ا  معمار  عمران،  مهندس 
 #IانيIتاسيسات برق# و م
با پروانه پایه ٣ نظام جهت شرکت مجرى 

٠٩١٥٥٥١٣٢٦٠نيازمندیم.
٩١٣٥٣٧٥٩/ م

مدارf مهندس# عمران- معمار<
 مIانيd- زمين شناس#

نيازمندیم (حتی بازنشسته)
٩١٣٥٣٣٢٢/ م٠٩٣٥٣٢٧٥٦٤٧

به مدرf مهندس#
برق یا مکانيک با سه سال سابقه 

بيمه نيازمندیم
٠٩١٥٣٢٠٥٦٨٨

٩١٣٥٣٥٣٠/ ر

به �d فوق د�پلم
 معمار<

جهت انجام امور دفترى و فنی 
(ترجيحا آشنا به نرم افزار 

پيشخوان شهردارى) 
نيازمندیم

٦٠٤٤٤٩٤
٠٩١٥٣١٠٣٤١٨

٩١٣٤٩٠٦٨/ ف

مهندس دارا< پروانه
اشتغال به کار پایه دو و سه 

عمران ، برق و مکانيک نيازمندیم
٠٩١٥٦٨٣٩٩٢٠-٨٩٣٠٠٢٥

٩١٣٤١٣٧٢/ ل

شر�ت مهندس# 
پيشرو خراسان

جهت تکميل کادر 
پرسنلی خود از یک نفر 
مهندس برق با حداقل 

٢ سال سابقه کار ترجيحا 
مسلط به زبان انگليسی 

دعوت به همکارى
 می نماید.

عالقمندان می توانند
 از ساعت ٩ الی ١٨:٣٠ 

با تلفن :
 ٧٢٦٥٠٠٢ 

تماس حاصل فرمایند .

 

٩١٣٥٠١٤٤/ د

 دعوت به همIار< 
خدمات  بخش  مدیریت  جهت   
پس از فروش خودروهاى سنگين
 به یک مهندس مکانيک یا رشته هاى

 مشابه باحداقل ۵ سال 
سابقه کارى مرتبط نيازمندیم 

 ٨٠٠و ٦٦٦٦٤٠٠
٠٩١٥١٦٧٧٧٠٣

٩١٣٥٣٤٨٦/ م

«آگه# استخدام»
مواد  کننده  توليد  شرکت  یک 
صنعتی  شهرک  در  واقع  غذایی 
 ٣/۶ قطعه   ،  ٣/١ تالش   ، توس 
کيفی  کنترل  بخش  تکميل  جهت 
خود به یک نفر خانم ليسانس 

صنایع غذایی نيازمند است . 
تلفن تماس :            ٥٤١٠٥٦٣

٩١٣٤٨٩٧٧/ ل

به �d خانم ليسانس
جهت مدیریت فروش ترجيحا 

با مدرک ليسانس بازرگانی 
باسابقه کار نيازمندیم

 ٥٤١٠٢٧٠ 
شهرک صنعتی توس، فاز ١ 
 کوشش شمالی، قطعه ۴۴١

٩١٣٥١٤٧٤/ ف

استخدام 
به چند نفر ليسانس

 و فوق ليسانس حسابدار خانم 
جهت کار در شرکت توليدى 

نيازمندیم.
 برج تجارى سپهر 

٥٤١٣٠٦٨
٩١٣٥١٥٩٥/ د

�d شر�ت پيمانIار<
فضاى  هاى  پروژه  اجراى  جهت 
ارشد  کارشناس  نفر  یک  به  سبز 
خانم با سابقه کار مکفی نياز دارد 
متقاضيان با ٠٩١٥٦٩٠٩٢٢٠ 

تماس حاصل فرمایند.
١٠:٣٠ الی ١۴ 

رستوران  جنب  کالنترى،  بزرگراه 
نگار  سبز  شرکت  دربارى  معين 

توس 

 

٩١٣٥٣٢٥٨/ ف

 d�
شر�ت معتبر
جهت تکميل کادر واحد

 نرم افزار تعدادى 
برنامه نویس مسلط به

C#،ASP .NET،JQuery 
MS SQL Server و

با شرایط کارى استثنایی به 
صورت تمام وقت و نيمه 
وقت استخدام می کند.

 ارسال رزومه:
IranWebDevelopers@

yahoo.com

٩١٣٤٤٢٩٧/ ف

برنامه نو�س حرفه ا< 
 php

خانم نيازمندیم حقوق اداره 
کار + بيمه احمدآباد بين 

قائم ١١ و ١٣ پالک ١,٣۴ 
کانون تبليغات ۴ رنگ 

 ٠٩١٥٥٠٠١٨٩٠
٣٠٠٠٨٨٠٠٠٨٠٠٠٨

٩١٣٤٩٢٧١/ ر

دعوت به همIار<
از طراحان وب به صورت

 تمام وقت و پاره وقت
١-گرافيست وب

 (مسلط به فتوشاپ)
٢-افزونه نویس و کد نویس 
سيستم هاى مدیریت محتوا 

 Joomla، wordpress، شامل
 perstashop، vbulletin

php ٣-برنامه نویس
تماس: ٧٦٦٣٠٠٤-٠٥١١

www.iranoos.net
سه راه خيام- بين خيام ٧ و ٩- 

شماره  ٢٧- طبقه دوم مشاورین 
توسعه وب داده گستر (ایرانوس)

٩١٣٥١٠٤٧/ ف

به ٢ نفر خانم مسلط به 
C# ،PHP

JQuery-CSS   نيازمندیم 
 ٠٩١٥٣٧٢٧٨٥٧-٦٠٦٩٣٠٢

٩١٣٤٩٢٦٤/ ر

گر�ن وب استخدام 
م# �ند

پشتيبان هاستينگ 
طراح و برنامه نویس وب 

ليسانس نرم افزار
 با روابط عمومی باال 

Greenweb.ir/job
٩١٣٣٥٠٦٣/ ف

استخدام
 PHP نویس  برنامه  نفر  چند  به 

٧٦٦٥٧٣٣نيازمندیم
٠٩١٥٢٣٧٣٥٦٧

٩١٣٥٠٥١٣/ ر

آگه# استخدام
شرکت مهندسی اگنش 
جهت تکميل کادر ادارى 

خود به یک نفر خانم فارغ 
التحصيل در مقطع کاردانی 

یا کارشناسی الکترونيک 
داراى روابط عمومی قوى 
و آشنا با زبان انگليسی و 

کامپيوتر نيازمند است.
واجدین شرایط می توانند 
از تاریخ ١٣٩١/١٠/١١ 

لغایت ١٣٩١/١٠/١٣ جهت 
تعيين وقت مصاحبه با تلفن 

٨٤٤٥٧٣٥ هماهنگ نموده 
و سپس به آدرس خيابان 

سناباد ، بين ۴٢ و ۴۴ 
ساختمان ۴٣٢ ،واحد ۵ 

مراجعه فرمایند.
٩١٣٥٣١٩٤/ ل

به تعداد< خانم جهت �ار  
 دفترى نيازمندیم سه راه سناباد 

روبروى بانک خون 
 ٠٩١٥٣٠٢٢٤٨١-٨٤٠١٤٨٢

٩١٣٥٢٥٣٢/ ب

 شر�ت صنا�ع غذا�# 
شهر بابانا 

 مسئول دفتر مدیر عامل 
آقا - حداقل سن ٢۵ سال و داراى
 ٢ سال سابقه فعاليت مرتبط 
واجدین شرایط نام ونام خانوادگی
 مقطع و رشته تحصيلی ، سن 

و شماره تلفن همراه خود 
را از طریق پيامک ارسال 
فرمایند تا هماهنگی الزم 
با ایشان صورت پذیرد .

٠٩١٥١٥٦٤١٢٨ 
٩١٣٥٣٧٦٢/ ب

٩١٣٤٢٤٦٠/ خ

جذب مدرسين خانم
 وعالقه مندبه تدر�س زبان 

ویژه کودکان
 در مناطق طالب ،نخریسی 

خواجه ربيع ، توس
 و بلوار وکيل آباد

 موسسه فرهنگی ارسطو 
راهنمایی ١۶ پالک ١

٨٤٦٤٢٣٩

موسسه آموزش عال# آزاد آسيا
مدرس حرفه اى IELTS و سوپر 

وایزر زبان نيازمندیم دانشجوى ۶ 
پالک ١۵ رزومه الزاميست

٩١٣٣٥٣٤٥/ ف

به �d مرب# �ودf در منزل 
با سابقه کار در مهد نيازمندیم از 
ساعت ١۵ الی ٢٠,٣٠ ماهی ١۵٠

٠٩٣٠٥٣٩٢٨٦٨هزار تومان 
٩١٣٥٣٦٣٢/ م

به مدرس �امپيوتر و 
حسابدار< نيازمند�م   

 ٠٩١٥٣١٤٤٦٨٣
٩١٣٤١٧٣٨/ ف٢٧٢٧٢٧٤

�يش نو�ن 
دعوت به همکارى از عالقه مندان 
به تدریس زبان انگليسی با حقوق 

٣٤٢٢٨٩٠و مزایاى عالی 
٩١٣٣٧٧٢٩/ ف

به �d زوج جوان 
شهرستان#

(بدون فرزند که آقا 
فنی آشنا به امور برق 
باشد) جهت کار در ُمتل 
با امتياز مسکن و نهار و 
شام رایگان نيازمندیم. 

طرقبه، طرقدر ١۶ بعد از 
مرکز رفاهی دارایی

ُمتل بام طرقبه

 

٩١٣٣١٣٠١/ ف

به تعداد< �ارگر
MDF کار در منطقه هاشميه

نيازمندیم   ٠٩٣٩٨٩٠٤٢٣٤
٩١٣٣٦٣٦٥/ ل

 به چند جوان مجرد در 
نيازمند�م   MDF  �ارگاه 

٠٩١٥٥١٣٤٢٢٣ 
٩١٣٥٣٦٠١/ م

�d نفر رو�ه �وب
و چرخکار نيازمندیم
٠٩٣٦٨١٣٠٧٤٠

٩١٣٥٢٤٧٢/ ل

به چند نفر �ارگر 
ماهر و نيمه ماهر 
MDF نيازمندیم 

 ٠٩١٥٥٠٧٠٨٠٢
 ٠٩١٥٧٠٧٠٨٠٢

٧١٢٧٥٢١
٩١٣٤٤٨٢٢/ ف

 MDF ار ماهر�به چند استاد
جهت همIار< در چابهار

نيازمندیم
٠٩١٥٣٠٦٤٦٣٨

٩١٣٥٣٣٣٦/ ف

�d �ارگاه توليد<
به تعدادى MDF کار ماهر
 و نيمه ماهر نيازمند است

٨٦٧٢٠٢٢-٨٩٣٢٣٠١
٩١٣٥٣٤٠١/ ل

شاگرد MDF �ار
نيازمندیم   ٠٩١٥٨٢٧٤٩٠٠ 

٠٩٣٦٦٩٠٣٣٧٩
٩١٣٥١٣٣٨/ ل

به تعداد< نجار 
جهت �ار مبلمان

نيازمندیم با بيمه
٠٩٣٥٧٣٢٥٠٦٥

٩١٣٥٢٠٣٤/ ف

 سازه ها< چوب 
dآنتي

 جهت تکميل پرسنل خود به 
تعدادى نجار ماهر و نيمه ماهر و 
بردست با حقوق و مزایاى مکفی 

نيازمند است.
٠٩١٥٢٠٢٦٤٩٨ 
٢٤٠٣٩١٩-٠٥١١

٩١٣٥٠٩٤٤/ م٠٩١٩٥٠٠٩٧٢١

به تعداد< نيرو< ساده و 
نيمه ماهرجهت �ارام د< اف
در محدوده خين عرب با حقوق مکفی 

نيازمندیم       ٠٩١٥٣٠٢٤٦٩١
٩١٣٤٤١٧٤/ ف

نصاب MDF �ار 
ماهر نيازمند�م

٠٩١٥١١١٣٩٦٦  
٩١٣٥١٣٢١/ ل

به �MDF d�ار نيمه ماهر
ترجيحا داراى گواهينامه رانندگی 

نيازمندیم ساعت تماس ٢ تا 
۶بعدازظهر  ٢٥١٦٠٧٨

٩١٣٥١٣١٧/ ف

به تعداد< استاد�ار 
نجار ماهر و نيمه ماهر

نيازمندیم
٩١٣٥٣٥٨١/ م٠٩١٥١٠٩٤٦٨٦

صنا�ع چوب# 
پا�Iا 

جهت تکميل کادر اجرایی خود 
به تعداد ۵ نفر MDF کار 
نيمه ماهر نيازمند است 
 ٠٩١٥٣١٠٧٩٤٧
٠٩١٥٣١٣٥٨٧١

٩١٣٥٠٩٦٢/ ق

٩١٣٥٢٨٢٨/ ف

به چند نيرو< ماهر  
 MDF و نيمه ماهر جهت کار

نيازمندیم 
٠٩١٥٣٠٧٨٥٧٢-٦٩١٤٣٣٥

 به چندنفر نجار
 کالف ساز راحتی نيازمندیم.

مبل هستی ٠٩١٥١٠٣٥٠٠١
٠٩١٥٤٠٣٥٠٠١ -٧٢٨٠٥٤٣

٩١٣٤٨٦٤٩/ م

به تعداد< �ارگر نجار 
نيازمند�م  

٠٩١٥٥١٤٩١٦٧-٨٤٥٠٩١٥
٩١٣٤١٦٦١/ م٠٩١٥١١٥٤١٢٧

به تعداد< نجار
 و MDF کار
 نيمه ماهر 
و بردست
نيازمندیم 

٦٥١٢٤١٠-٩٣٧٤٣٣٤٢٨٤
٩١٣٤٨٠٤٥/ ف

شر�ت پخش 
آرا�ش# بهداشت# 

یک نفر انباردار 
حرفه اى با سابقه کار در 

پخش (ترجيحا آرایشی
 بهداشتی) نيازمندیم

حقوق ثابت+ 
ناهار+بيمه+ پورسانت
واجدین شرایط جهت 
مصاحبه به آدرس: 

بزرگراه آسيایی، آزادى 
١٣١ کوچه ششم سمت 
چپ، سوله دوم ، سمت 
راست مراجعه فرمایند

٢٠-٦٥١٣٨١٩
٦٥١٣٦٠٣

٩١٣٥٣٠٠٤/ ف

استخدام
یک نفر خانم انباردار 
آشنا به نرم افزارهاى 

نقشه کشی
 Catia- salidwork 

شهرک صنعتی توس قطعه ۶٧٧
٥٤١١٩٤٠

٩١٣٤٨١٧٤/ م

استخدام دائم# 
کارمند رزرو هتل 

خانم با سابقه کار مفيد
 در واحد رزرواسيون هتل 
داراى ارتباط با آژانسهاى 

تهران و سایر شهر ها 
نيازمندیم 

ميدان راه آهن، ابتداى 
خيابان هاشمی نژاد

 هتل صدف 
تاجی ٠٩١٢٢٨٥٠٢٤٠

٩١٣٥٠٦٨٤/ ف

به چند نيرو< خانم 
هتل  در  دارى  خانه  جهت 

٠٩٣٩٣١٥١٤٠٠نيازمندیم 
٩١٣٥٣٩٣٢/ ق

هتل ميام# 
امام رضا ٣۵ نيرو جهت 

خشکشویی استخدام می نماید. 
 مراجعه حضورى

٩١٣٥٠٥٨٧/ ف

پذ�رش هتل 
و خانه دار 

٠٩١٥٦٩٨٨٨٥٠
٩١٣٥٣١٨٥/ ف

به �d خانم خانه دار باتجربه
روبروى   ٩ رضا  امام  نيازمندیم 
آپارتمان  هتل  رانندگان  مسجد 

٠٩١٥٥٢٢١٢٤٤رنجبر
٩١٣٥٣٠٣١/ ف

استخدام - هتل
خانم خانه دار

 ٢٢١٥٩٠٠ (هتل احسان)
٩١٣٤٦٩١٩/ ف

به �d پذ�رش روز و شب آقا
و یک خانه دار ماهر جهت کار در 

هتل نيازمندیم
٨٥٤٣٩٢٦

٩١٣٥٢٨٦٤/ ف

به چند پذ�رش 
شيفت صبح و شيفت عصر نيازمندیم 
انتهاى دانش شرقی ٢۵ سمت راست 

٠٩١٥١٠٥١٢٣٨
٩١٣٥٢٨٣٠/ ف

به تعداد< خانم 
خانه دار 

جهت کار در هتل 
خورشيد نيازمندیم 

بين دانشگاه ١٢ و ١۴
٢٢٢٨٥١٦

٩١٣٥٣١٥٤/ ف

به تعداد< خانم 
خانه دار (باتجربه)
با حقوق باال نيازمندیم 
مراجعه حضورى: امام 

رضا ٨ کوچه شهيد  ربيعی 
روبروى هتل حميد 
 هتل آپارتمان مارال

٩١٣٥٢٨٠٣/ ف

به �d نفر آقا جهت پذ�رش 
آپارتمان  هتل  در  روز  شيفت 

نيازمندیم.
٤-٣٦٩٧٠٠١

٩١٣٥٣٢٩٢/ ف

سوئيت آپارتمان
به یک خانم جهت پذیرش و یک خانم 
خانه دار نيازمندیم. با حقوق ٢۵٠هزار 
٠٩١٥٨٢٧٦٤٨٤ تومان  

٩١٣٥١٤٢٨/ ف

به �d �ارگر آقا 
آشنا به �امپيوتر

 جهت شيفت شب در هتل 
آپارتمان نيازمندیم

 فلکه آب امام رضا ١ 
انتهاى کوچه 

هتل آپارتمان عطاران 
 

٩١٣٥٣٢٧٣/ ف

استخدام 
یک نفر خانم پذیرش روز 
یک نفر آقا پذیرش شب 

دو خانم خانه دار و یک نفر آقا 
جهت رستوران (شهرستانی) 

نيازمندیم 
خيابان امام رضا ١۴دانش شرقی 

١۵ هتل آپارتمان پگاه 
٠٩١٥٢٥٥٠٩١٥

٩١٣٥٢٩٦٥/ ف

هتل ٤ ستاره 
الغد�ر 

جهت تکميل پرسنلی خود 
افرادى را با شرایط ذیل 

استخدام می نماید:
١- کارگر خدمات آقا با مدرک 

دیپلم
جهت  خانم  متأهل  کارگر   -٢
مدرک  با  دارى  خانه  بخش 

دیپلم 
داوطلبين می توانند 

درخواست کتبی به انضمام 
فتوکپی شناسنامه خود را به 
کارگزینی هتل الغدیر مقابل 

باغ نادرى تحویل فرمایند. 
مدیریت هتل

 الغدیر مشهد 
٩١٣٥٠٣٩٠/ ف

استخدام هتل
چند نفر نيروى آقا و 

خانم جهت  حسابدارى و 
خدمات و خانه دارى شيفت 

روز هتل آپارتمان نور 
نيازمندیم

٨٥١١٧٣٧
٩١٣٥٢٩٧٤/ ف

به تعداد< خانه دار با 
ضامن معتبر نيازمند�م

چهارراه شهدا، مقابل باغ نادرى 
 هتل آذربایجان

٩١٣٥٣٣٣٢/ ف

به �d آقا جهت پذ�رش هتل
امام  خيابان  نيازمندیم  شب  شيفت 
سوئيت   ٢ عنصرى  نبش  رضا١۶ 

٨٥٥٠٨٤٦گل محمدى
٩١٣٥١٤٢٩/ ف

هتل �يانا
انسانی  نيروى  تکميل  جهت 
واجدین  از  خود  نياز  مورد 
همکارى  به  دعوت  شرایط 

می نماید.
١- نيروى آشپزخانه، آقا 

٢- نيروى انتظامات، آقا
٣- پذیرش خانم و آقا

۴- رستوران آقا
۵- الندرى، آقا

فرم  تکميل  جهت  لطفا 
استخدام از ساعت  ٨صبح الی 
امام  آدرس،  به  ٣بعدازظهر  
ربيعی،  انتهاى کوچه  رضاى ٨، 

هتل کيانا مراجعه فرمائيد.

٨٥٥٢٧٠٠
٩١٣٥٣٠٠٠/ ف

دربان آقا 
جهت رستوران نيازمندیم 

بلوارهاشميه 
 نبش هاشميه ١٨ 

جنب بانک صادرات 
 رستوران کلبه 

٨٨٣١٨٥٥
٩١٣٥٣٧٦٣/ پ

١٥١٩
مهنـــدس

١٥٢٠
ليسانس و فوق ليسانس

١٥٢١
برنامه نــو�س

١٥٢٢
�ــــارمند ادار<

١٥٢٣
مدرس و مرب#

١٥٢٤
سرا�دار و نگهبان

١٥٢٥
نجار و ام د< اف �ار

١٥٢٧
انبـــاردار

١٥٢٩
امور هتـــل

١٥٣٠
امور رستوران

آگه# استخدام 
یک شرکت توليد  کننده مواد شوینده به یک نفر 

مدیر توليد با سابقه کار مفيد ١ سال نيازمند است.
 ٩ صبح الی ١٣  -   ١٧ الی ١٩

٦٠٨٣٨٧٩ -٦٠٨٣٨٨٠
٩١٣٥٣٦٨٩/ ف


