
دوشنبه ٤ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٠
٥٢

پيk آر�انا 
در موقعيت عالی و درآمد عالی به تعداد 
است  نيازمند  موتورسوار  نفر   ١٠٠

٨٤٤٧٠٧٠
٩١٢٩٣٨٨٧/ ف

 kت kپي
عالی  درآمد  با  موتورى  پيک  به 

٠٩١٥١٠٧٠٨٠٣نيازمندیم
٩١٣٣٩٢٩٢/ ر

kا�ران پي
(افتخار می کنيم که ارزش 

پيک هاى مجرب را می دانيم) 
در موقعيت عالی با محيطی سالم 
و درآمدى فوق العاده به تعدادى 

موتورسوار نيازمندیم.

٨٥٩٥٤٤٤
٩١٣٤١٣٧٣/ ف

پيk توس
با موقعيت عالی و سابقه مفيد 
موتورى با درآمد باال نيازمندیم

٨٥٣١٢٧٨-٠٩١٥٣١٥٢٥٤٢
٩١٢٤٩٥٤١/ ف

Kموتور kبه دو نفر پي
جهت رستوران نيازمندیم شعبه ١: 
بلوار سازمان آب  شعبه ٢: ميدان 

١٧ شهریور ٠٩١٥٧٦٠٠٦٠٠
٩١٣٤٣٧٨٣/ ف

 Kداوود kپي
اعتبار   ٨ صادقی  راهنمایی  فلکه 

آگهی ٣ ماه مراجعه حضورى 
٠٩١٥٩١٤٦٧٣٢

٩١٣٤٤٨٢٤/ ف

  Kموتور kبه چند پي
 جهت کاردر پيتزا فروشی

 در بلوار وکيل آباد نيازمندیم 
٩١٣٤٢٧٤٤/ م ٠٩١٥٣١٣٢٦٧٧

Mار در منزل آموزش بافت تابلوفرش
گليم با تضمين کار و بيمه و وام

 توسط عضو رسمی اتحادیه فرش بافان
٨٤٦٩٥٨٧-٠٩٣٦٠٠٨٨٥٩٨

٩١٣٢٨١٨٤/ م

قابل توجه بانوان 
جو�اM Kار در منزل

کادویی  هاى  جعبه  ساخت 
شمع هاى تزئينی کليپس مليله 
دوزى و عروسک سازى سرمه 
تابلوفرش   - عروسک  دوزى 
بافت با تضمين صد درصد کار 
هزار   ٣٠٠ اى  هفته  درآمد  با 
رو   ٢٩ کالهدوز  باال  به  تومان 
به رو تعميرات مبل جنب پالک 
فقط  مراجعه  صورتی  درب   ۶

حضورى ساعت ١٣-٨,٣٠

 

٩١٣٤١٨٣٦/ ف

 با هز�نه Mم 
و درآمد باال 

 آموزش تخصصی تعميرات 
قطعات کامپيوتر و لپ تاپ 

و موبایل 
LCD ، مادربورد ، هارد 
انواع پرینترها و غيره 

١٠٠% عملی و کاربردى 
براى اشتغال 

انفورماتيک بيان
٨٤٣٣٦٥٦ 

٩١٢٠٠١٣٨/ ف٠٩١٥٣٠٢٦٩٨٦

درآمد ماهيانه واقع'
هاى  جعبه  ساخت   ٣٠٠ الی   ٢٠٠
قرارداد   + بيمه   + آموزش  کادوئی 

%١٠٠٠٩١٥٨٦٩٦٢٧٨
٩١٣٢٨٥٨٤/ ف

 Kاشتراك فرم ها

استخدام' دولت'   

٩١٣٠٥٢٣٤/ م٢١٥٠٤١٨

Mار در منزل
 آموزش تابلو فرش و گليم 

٦٠٤٣٦٨٩بيمه و وام 
٦٦٧٨٩٧٥-٧٣١٦٢٢٣

٩١٣٢٦١٦٨/ ش

شرMت پرورش قارچ 
شلتوm طال�'

ارائه کليه خدمات پرورش  
قارچ مشاور و ارائه مدرک 

طراحی و راه اندازى

٤٩-٠٩١٥٤٢٩٧٥٤٨
٩١٢٥٠٩٢٥/ ف

Mار هنرK در منزل
ویژه بانوان آموزش فورى 
سرمه دوزى با تضمين کار 

٠٩٣٥٧٤٨٣٦٨٠-٢١٢٢١٦٥
٩١٣١٣٧٤٩/ ط

 آموزش تابلوفرش
 همراه با بيمه- مدرک- تضمين کار

 ٠٩٣٥٥٩١٦٩١٤-٦٦٢٧١٣٩
٩١٣٠٨٢١٣/ م

فقط با ٤م خر�د 
دستگاه اسکاچ ظرفشویی

 درآمد ماهيانه ٨٠٠ تومان 
٠٩٣٨٧٤٥٣٧٣٥

٩١٣٤٤٧٧٥/ ف

را�گان به مدت ١٠ روز
طالب

آموزش بافت تابلو فرش
٠٩١٥٢٣٩٦١٥٩

٩١٣٣١٦٦٦/ ط

٩١٣٣٥١٧٢/ ل

Mار در منزل
آموزش تابلوفرش، قاليبافی 
سنتی و گليم بافی، با ارائه 

گواهينامه بين المللی و تضمين 
بيمه و معرفی به بازار کار 

آموزشگاه هخامنش
٨٤٠١٩٥٤-٠٩١٥٧٧٦٢٨٩٩

٩١٣١٥٠٧٣/ ف

آموزش بافت تابلو فرش
کار در منزل بيمه و وام -  آخر از 

همه با ما تماس بگيرید.
٠٩٣٥٥٧٠٠٩٠٦-٥٢١٦٣٢٤

آموزش بافت تابلو فرش 
و گليم+ بيمه و تضمين کار و مدرک 

٠٩٣٥١٦٣٢٠٠٨
٥٢٢٢١١٦

٩١٢٨٦٧٦٦/ ف

٩١٣٠٣٩٠٨/ ل

Kشهردار Kفرهنگسرا
برگزار ميLند

با یک ماه آموزش حرفه اى ميکس 
و مونتاژAfter effect،کليپ سازى 
فتو شاپ ،فيلم بردارى و عکاسی ،

3D Max-VRay
ماهيانه حداقل ٣٠٠هزار تومان 

درآمد قطعی کسب نمایيد 
٦٠٩٣٥٧٠-٠٩١٥٤٧٦٦٦٠٦

 تعميرMارتلفن همراه 
با ١٦٠هزار تومان 

 آموزش ببينيد ومشغول کارشوید
٩١٢٥٨٢٥٢/ م٧٦٣٩٨٨٩ 

آ�نده شغل' خود را 
تضمين نما�يد

با دریافت مدرک بين المللی 
مهندسی صنایع 

 MSP به همراه دوره رایگان
فارغ التحصيالن دانشگاه

 ٩ ماهه شهریه ۶۵٧,٠٠٠ت 
دیپلمه ها ١,٢٠٠,٠٠٠ت 

با اقساط بلندمدت- وام بانکی

٨٥١٣٧٩٣-٨٥٢٨٩٤٢
٠٩١٥٣١٠٥١٨١ 

٩١١٠١٠٤٩/ خ

٩١٢٥٠٥٨٦/ پ

ابتLار سازان صنعت
جهت  اى  حرفه  و  فنی  مجوز  با 
با  کاربردى  هاى  دوره  آموزش 
امکان معرفی به بازار کار ثبت نام 

می نماید.
١- دوربين مدار بسته ، دزدگير  
و  تصویر  انتقال  حریق،  اعالم 
سانترال   ، تصویرى  شبکه،آیفون 

 آنتن مرکزى 
٢- تعميرات تلفن همراه

AVR-MATLAB -٣
Dialux-Eplan -۴

٨٤٣٤٢٩٧

٩١٣٣٤٨٩٣/ ق

 پرورش قارچ و توليد بذر
ثبت  شماره  انرژى  مصرف  بدون   
١٠١٩٧٩ تضمين خرید - کالس 

 ٥٢١٧٥٧٢-٠٥١١رایگان

٩١٢٩٢٦١٨/ پ

تابلوفرش ترنج
آموزش رایگان، خریدکارها
مدرک، بيمه ٨٦٦٥٩٥٣

٣٨٥٥٥٩١-٧٥٩٤١٩٥
٦٣٨٥١٤٢

آموزش تضمين' تابلوفرش 
وتضمين کار به همراه بيمه و وام

 سی مترى طالب 
٢٧٧٢٢٨١-٠٩٣٦٠٠٧٣١٩١

٩١٣١٢٥٧٩/ ط

مهارت با تضمين اشتغال
فتوشاپ حرفه اى،ميکس ومونتاژ 

اتوکد،3DSMAX،حسابدارى بازارکار
٦٠٦٦٣٦٠

٩١٣٣٩٦٠١/ ل

آموزش بافت تابلو فرش
 ( بيمه و وام ) ١٠٠٠٠ تومان 

٠٩١٥٨١٩٦٣٨٥
٩١٣٤٢٤٠٠/ ط

٩١٢٩٩٦٦٧/ پ

خوداشتغال'
با سرمایه اندک
صاحب کارخانه 

توليد اسکاچ در منزل شوید 
با تضمين خرید محصوالت

٨٦٧٨٨٩٤
٠٩١٥٩١٦٦٠٠٨

با هز�نه Mم 
درآمد باال

آموزش نصب- راه اندازى و 
عيب یابی

دوربين هاى مدار بسته تحت شبکه
سيستم هاى ایمنی 

(دزدگير اعالن حریق)
سيستم هاى الکترونيکی 

(آیفون تصویرى- آنتن مرکزى) 
با ارائه مدارک بين المللی

انفورماتيک بيان
٨٤٣٣٦٥٦
٩١٢٠٠١٣٥/ ف٠٩١٥٣٠٢٦٩٨٦

درآمد ماهيانه
١۵٠ الی ٢٠٠ هزار تومان ساخت 
تاج عروس + بيمه + قرارداد ١٠٠ 

درصد ٠٩٣٧٩٢٦٥٩٢٠
٩١٣٤١٧٦٦/ ف

 Kباب زن حرفه اM
نيازمند�م  

٧٦١٧١٧٥
٩١٣٤١٩١٦/ ف

رستوران بيستون 
به یک کمک آشپز ماهر نيازمندیم. 

سناباد، چهارراه پل خاکی 
٠٩١٥٣٧٧١٠٤٢

٩١٣٤٤٣٦٧/ ف

به بردست ترMار
کارگاه  در  کار  جهت  کار  خشک  و 

قنادى نيازمندیم
٠٩١٠٥٧١٢٥٦٠

٩١٣٤٥٤١٩/ ف

به �k آشپز خانم ماهر 
جهت آشپزخانه پروما

نيازمندیم
٠٩١٥٦٤٤١٣٦٥

٩١٣٤٥١٥٩/ ف

به �k استاد خشM kار
چند  و  ماهر  ترکار  استاد  یک  و 

بردست نيازمندیم
٠٩١٥١٠٠٥٠٥٩

٩١٣٣٢٤٢٥/ ف

به �k آشپز ماهر
آشنا به پخت جگر و سيرابی 

نيازمندیم 
روزبه ٠٩٣٥٢١٦٢٥٤٢

٩١٣٤٠٩٨٠/ ف

بهارنارنج  آماده   Kغذا
براى تکميل

 کادر آشپزخانه خود به 

یک آشپزماهر
 نيازمند است 

بلوار فردوسی نبش چهارراه مهدى 
٩-٧٦٦٠٦٦٨

٩١٣٤٥٨٢١/ ب

به تعدادK استادMار 
شير�ن' پز 

خشک کار و بردست نيازمندیم 
٠٩٣٦٨٠٩٩٤٦٦-٧٢٤١٤٢٩

٩١٣٤٢٣٣٨/ ف

آشپز و Mمk آشپز حرفه 
اK سر�عا نيازمند�م

٨٥١٨٤٢٩
٩١٣٤٤٦٣٩/ ف

به �k آشپز تنورM Kار 
جهت کار درفست فود نيازمندیم 

٠٩١٩٦٠٦٠٨٩٦
٩١٣٤٥٢٦١/ ف

به �k آشپز 
جهت کار در شرکت نيازمندیم 

٠٩١٥١١٥٩٧٠٨
٩١٣٤٥٣٦٥/ ف

 Kاستخدام فور
در رستوران 
 مدیریت رستوران

 و آشپزخانه ميزبان 
داخل سالن و حسابدار
٠٩٣٩٥١٨١٨٠٥ 

٩١٣٤٥٧٤٤/ پ

به �M kارگر ماهر 
ساندو�چ' نيازمند�م
در محدوده طالب و طبرسی

٠٩١٥٥١٦٦٧٩٣
٩١٣٤٤٣٤٠/ ف

به �k نفر آشپز 
نيازمند�م   

٠٩١٥٥١٦٧٦٢٨
٩١٣٤٢١٢٨/ ف

 COار٢Lنفر جوش k� به
  و یک نفر برشکار صنعتی 

نيازمندیم.
 ٢٦٢٦٣٩٧-٠٩٣٦٥٠٨٩٧٩٥

٩١٣٤٥٣٦٢/ ب

گروه صنعت' مشهدالرضا
تعدادى  به  خود  کادر  تکميل  جهت 
جوشکار اسکلت کار ماهر و نيمه ماهر 

٠٩١٥٥٠٩٥٠٢٦نيازمند است
٩١٣٤٤٥٩٣/ م

جوشLار درب و پنجره ساز 
ماهر نيازمند�م  

 ٧٢٤٣٦٩٢
٠٩١٥٣١٣٧١٣٧

٩١٣٤٤٩٣٥/ ف

CO2 ارLجوش Kتعداد
شهرک صنعتی با مزایاى قانون کار 

و بيمه سن تا ٣٠ سال صبح ها
٩١٣٤٤٠٩٤/ م٢٤٠٠٢٠٨

به تعداد دو نفر جوشLار 
ترجيحا آشنا به نصب دستگاه هاى 

صنعتی نيازمندیم 
٠٩١٥٤١٦٣٤٣٢

٩١٣٤٤٥٣٧/ ف

به تعدادK جوشLار ماهر 
 یا نيمه ماهر نيازمندیم. 
جاده سيمان بعد از همت آباد 

٩١٣٤٢٧٩٢/ م٠٩١٥٩٧٩١٠١٨ 

تعدادK جوشLار 
گازرسان' خانگ' 

نيازمندیم
٠٩١٥٣١٤٣٥١٦

٩١٣٤٤٦٠٩/ ف

استخدام تراشLار
به تعدادى تراشکار جهت توليد 

قطعه خودرو نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٩٥١٥٨

٩١٣٤٤٣٧٨/ ف

تراشLار ماهر
جهت شهرک صنعتی 

فن آورى هاى برتر (کورده)
٢٤٠٠٧٨٤

٩١٣٤٣٤٤٣/ ف

به تعدادK جوشLار 
ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم 

٠٩١٥٥١٦٩٦٩٤
٩١٣٤٤٥٥٨/ ف

به تعدادK تراشLار ماهر 
 جهت ساخت و مونتاژ و تعميرات قطعات 
٠٩١٥٩٧٥٤٢٧٤ نيازمندیم. 

٩١٣٣٩٢٧٧/ م٠٩١٥٣٠١٠٦٩١

به تعدادK جوشLار ماهر 
و نيمه ماهر فرفورژه

 نيازمندیم
٠٩١٥٥١٧٠٤٣٨

٩١٣٣٩٧٣٣/ ف

استخدام تراشLار 
به  توليدى  معتبر  شرکت  یک   
ماهر  تراشکار  نيروى  تعدادى 

 ٢٤٦٣٤٨٠نيازمند می باشد.
٩١٣٤٥٠٢٦/ م

به تعدادK جوشLار ساده  
 یا اسکلت کار نيازمندیم 

 ٠٩٣٧٠٨٠١٣٥٧
٩١٣٤٢٨١٣/ م

به تعدادK تراشLار ماهر
نيازمندیم. جاده سيمان

٢٦٥٣٤٤٤-٠٩١٥٣٢٥٦٩٧٧
٩١٣٤٠٨٣٥/ ر

 به مد�رفن'
هواپيمایی  آژانس  با  همکارى  جهت   

 ٠٩١٥٢٠٥٥٩٩٣نيازمندیم.
٩١٣٤٢٩٩٠/ م٠٩١٥٢٠٤٥٥٨٣

مد�ر عامل خانم 
داراى شرایط مدیر عاملی 

شرکت حمل و نقل بين المللی 
نيازمندیم . بزرگمهر شمالی

٩١٣٤٠٨٢٩/ ر٣٢-٧٦٥٦٦٢٩

از مهندسين داراK پروانه 
اشتغال نظام مهندس'

 دعوت به همکارى می شود
٦٠٧٥٦٧٩-٠٩١٥٦٥٢٠٨٥٢

٩١٣٣٤٠٣١/ ف

استخدام 
مهندس خانم

تحصيل کرده در رشته معمارى و 
آشنا به ترسيم نقشه 

(ترجيحا دانشجو)
٨٨٤٣٧٥٥-٠٩٣٠٨٣٨٧٠٠٢

بين هاشميه ٢۴ و ٢۶ 
پالک ١٩٢ طبقه ٣

٩١٣٤٤٤٩٥/ ف

از مهندسين داراK پروانه اشتغال
ذیصالح  مجرى  در  عضویت  جهت 

حقوقی دعوت به عمل می آید
٠٩١٥١٢١٦٨١٤

٩١٣٤٤٧١٩/ م

مهندس داراK پروانه
اشتغال به کار پایه دو و سه 

عمران ، برق و مکانيک نيازمندیم
٠٩١٥٦٨٣٩٩٢٠-٨٩٣٠٠٢٥

٩١٣٤١٣٧٢/ ل

به �k نفر خانم
با مدرک تحصيلی فوق دیپلم 
نقشه کشی، عمران یا معمارى 

باتجربه کار در دفاتر پيشخوان 
شهردارى (تسلط کامل به 

نرم افزار دفاتر پيشخوان) 
نيازمندیم

٦٠٧٩١٩٤
٩١٣٤٤٢٦١/ م٠٩١٥٥١٨٣٨٤٤

از مهندسين
عمران- برق- مکانيک  داراى 

پروانه اشتغال پایه ١ و ٢ جهت 
عضویت در شرکت ناظران 

حقوقی فعال دعوت به عمل 
می آید.

٦٠٧٩١٩٤
٠٩١٥٣١٠٠٠٣٩

٩١٣٤٤٢٥٥/ م

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

٠٩١٥٥٥١٣٢٦٠نيازمندیم.
٩١٣٤٥٤٣٣/ م

از مهندسين محترم 
داراK پروانه اشتغال 

در رشته هاى عمران، معمارى، 
برق، مکانيک جهت همکارى با 
شرایط مناسب دعوت به عمل 

می آید ساعت تماس: ٨ الی ١۵ 

٠٩١٥٧٠٧٦٠٧٥
٦٦١٩٣٣٤

٩١٣٢٨٩٨٠/ ف

استخدام 
مهندس عمران 

یک شرکت ساختمانی
 جهت دفتر فنی مرکزى خود

 نياز به یک نفر مهندس عمران 
آشنا به نرم افزارهاى

 MSP- Taksa و Cadدارد.
 لطفا رزومه کارى خود را فاکس

 یا ایميل فرمایيد
arman139069@yahoo. 

com

٨٤٦٩٤٦٩
٩١٣٤١٣٤٦/ ف

استخدام
به یک نفر مهندس عمران 

مسلط به نرم افزارهاى 
عمران، با ۵ سال تجربه دفتر 
فنی، جهت پروژه اى در مشهد 

نيازمندیم.

٧٢٣٧١٦٢
٩١٣٤٥٢٥٦/ م

به چند نفر 
کامپيوتر  دیپلم  فوق  و  ليسانس 
 ٢٠ سعدى  خيابان  نيازمندیم 

 پالک ۵ طبقه ٢ 
٩١٣٤٠٦٩٤/ ف

�k شرMت معتبر
کارشناس  نيروى  به  نياز 
کادر  تکميل  جهت  عمران 
دارد.  خود  انسانی  نيروى 

ساعت تماس: ٩ تا ١۴
تلفن: ٨٩٠٢٣٤٤
٠٩١٥٦٥٥٢٠٥٢

٩١٣٤٥١٢٤/ ر

به �k پروانه اشتغال 
مهندس عمران یا معمارى 

نيازمندیم آژند سازه 
٠٩١٥٦٥٩٢١٤٢

٩١٣٣٨٠٣٣/ ف

مهندس الLترونيk �ا Mامپيوتر 
جهت پشتيبانی و خدمات فنی و 

مهندسی داراى سابقه کار نيازمندیم
٢٢-٧٦٦٢٠١١

٩١٣٤١٧٧٨/ ف

kانيLعمران و م mمدر
با سه سال سابقه و بدون سابقه 

جهت رتبه نيازمندیم
٠٩١٥٨٥٢٠٠٢١-٨٤٣٤٢٠٣

٩١٣٠٨٦٠٦/ پ

شرMت' ساختمان' 
به یک نفر نيروى مهندس 

ساختمان با حداقل ١٠ تا ١۵ 
سال سابقه دفتر فنی و مهندس 
نقشه بردار با حداقل ١٠ تا ١۵ 

سال سابقه نياز دارد 
پيروزى ميدان حر سرافراز ٩ 

روبروى کالنترى نجفی 
مراجعه: (١٧-٨) 

٩١٣٤١٣٨٤/ ف

به دارندگان مدرm فوق ليسانس
جهت تدریس خصوصی 

نيازمندیم
 ٠٩١٥٣١٣٨٦١٨

٩١٣٤٥٢٦٧/ ف

١٥١٥
خوداشتغـــال'

١٥١٦
آشپز و شير�ن' پز

١٥١٧
تراشLار و جوشLار

١٥١٨
مد�ـــــر

١٥١٩
مهنـــدس

١٥٢٠
ليسانس و فوق ليسانس

 KارLدعوت به هم 
 یک گروه معتبر سرمایه گذارى و مهندسی جهت تکميل کادر خود در 

بخش تبليغات از دارندگان شرایط ذیل دعوت به همکارى می نماید :
١- آقایان با حداقل سن ٢۵ سال 

٢- فوق ليسانس در رشته هاى : روابط عمومی ، علوم ارتباطات  اجتماعی 
، صنایع  مهندسی   ، مارکتينگ   ، رسانه  مدیریت   ، نگارى  روزنامه   ،

 گرافيک و دیگر رشته هاى مرتبط 
٣- حداقل سه سال سابقه اجرایی در حداقل یکی از زمينه ها : تبليغات 
 ، خبرنگارى  و  نویسندگی   ، مدیا  مولتی   ، محيطی  ارتباطات،تبليغات   ،

برگزارى همایش و سمينار ، طراحی و راهبرى سایت هاى اینترنتی 
۴- داراى روابط عمومی باال و ترجيحا مسلط به زبان انگليسی ، آشنایی 

کامل با نرم افزارهاى ICDL و دیگر نرم افزارها در حوزه تخصصی 
۵- افراد فعال ، خالق و عالقمند به کار تيمی در اولویت می باشند .

شماره  به  را  خود  کارى  و  تحصيلی  سوابق  از  شرحی  عالقمندان 
٨٤٤٩٤٩١-٠٥١١ فکس و یا به ایميل ذیل ارسال نمایند .

Jobs.baran@yahoo.com

 

٩١٣٤٢٨١٧/ ب

استخدام مد�ر بازرگان'
یک شرکت معتبر بازرگانی مدیر بازرگانی باشرایط زیر 

استخدام می نماید
١- داراى حداقل سه سال سابقه در امور مدیریتی ، بازرگانی و 

فروش ٢- تسلط به زبان انگليسی در حد خوب

٨٤٥٩٢٠٩-٨٤٠١١٩٢ داخل' ١٠٩
٩١٣٤٥٥٩١/ ف


