
دوشنبه  ١١ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٦
٥٠

چند نيرو تمام وقت و پاره وقت 
آشنا به کامپيوتر جهت پشتيبانی پایانه 
فروش بانکی با حقوق مکفی نيازمندیم 

٨٥٥٣٢٠١-٨٥٥٣٢٠٣
٩١٣٥٢٦٦٣/ م

به �d نفر خانم 
 با روابط عمومی باال باحقوق ثابت 

هنرستان ١۵
٩١٣٥٢٥١٨/ م ٨٦٨٦٨١٣

استخدام
به یک نفر راننده خاور ۶٠٨ 

جهت توزیع مواد غذایی و یک 
نفر توزیع کننده با ١ سال سابقه 
نيازمندیم حداکثر سن ٣۵ سال 

ضامن معتبر الزامی 
٦٥١٣٣٣١

٠٩٣٨٨٣٥٩٤٩٦
٩١٣٥٣٠٧١/ ف

شر�ت شIوه  
نيروهمراه با آموزش جهت فعاليت 

داروخانه اى استخدام می نماید.
٨٤٦٣٤٩٦

٩١٣٤٦٧٠٥/ ف

 dدربها< اتوماتي
هوشمندسازه مد�ر فروش 

درزمينه درب هاى اتوماتيک
 

٠٩١٥٣١٢٧٨٩٨
٩١٣٥١٧٥٤/ ف

استخدام فور< 
٣٠ نفر مدیر فروش

خانم با شرایط خاص وعالی 
١- حقوق ثابت، بدون هيچ گونه 

قيد و شرطی 
٢- درآمد ماهيانه

٨,٠٠٠,٠٠٠ ریال  
٣- بيمه تامين اجتماعی 

بعد از دوره آموزش و استخدام 
رسمی

 ۴ -امنيت شغلی 
بين وکيل آباد، ٢٩ و ٣١ 

پالک ٧٠٣ خط ویژه ٨٠٣٩ 
داخلی ١٠١ و ١٠۴ 
مراجعه از ٩ الی ١۶

٩١٣٥٣٨٦٣/ م

استخدام نيرو 
ترجيحا د�پلم فن# 

محل کار: جاده سيمان
 همت آباد 

٠٩١٥٣١٧٢٤٩٦
٩١٣٥٠٣٥١/ م

به �d همIار 
جهت کار در مشاوره امالک 

نيازمندیم.بين معلم ٢١و٢٣
باران    ٦٠٥٧٧٦٧

٩١٣٥٣٥٢٦/ ل

 استخدام 
فور<

 به تعدادى آقا و خانم
با حداقل مدرک دیپلم 
جهت کار در فست فود 

کيان سنتر با حقوق مکفی 
و بيمه و سرویس برگشت 

نيازمندیم.

٦٠٩٢٨٧٠ 
٩١٣٥٣٦٩٤/ م

به تعداد< منش#
 و فروشنده خانم 
با روابط عمومی باال و درآمد 

ماهيانه ۵٠٠ هزار تومان
 به باال نيازمندیم .

خيابان تعبدى ، بين ٨ و١٠   
گالرى مسيح خرم

٠٩١٥٢٠١٥٠٠٩
٩١٣٥٣٢٣١/ ل

به �d نفر جهت �ار در 
دفتر فن# و تا�پ و تIثير

نيازمندیم
٠٩٣٨٢٨١١١٥٦

٩١٣٤٧٨٣٩/ ف

به چند نفر نيرو< فعال 
با روابط عمومی باال ترجيحا بازنشسته 
حقوقی  دفترى  امور  انجام  جهت 

٠٩١٥٣١٣٤٩٤٠نيازمندیم 
٩١٣٥٣٠٨٧/ ف

قابل توجه 
�ارجو�ان عز�ز 

 با یادگيرى و دریافت مدرک 
طراحی نما و دکوراسيون داخلی 
در کمترین زمان به درآمد باال 
برسيد بدون نياز به داشتن 
تخصص ارائه تخفيف شهریه 

جهت متقاضيان کار
٨٤٦٥٢٢٨ 

٩١١٩٦٥٦٣/ ف

 �d شر�ت تعاون# 
و شر�ت ساختمان# 
 جهت تکميل کادر خود

 به تعدادى مدیر فروش 
با روابط عمومی باال 

و یک حسابدار (خانم ) 
نيازمند است 

بلوارمعلم ، بين معلم ۴۵ 
و چهارراه دانشجو 

ساختمان صبا طبقه سوم 
٨٩٢٩٠٠٦ 
٨٩٢٩٠٠٥

ساعت تماس:  ٩ الی ١٣
١٧ الی ١٩

٩١٣٥١٢٠٠/ م

حقوق ٤٠٠ تا ٤٥٠ هزار 
آموزش + بيمه+ استخدام 

فورى ١٠٠% تضمينی 
کالهدوز ٠٩١٥٤١٩١٣٦٤

٩١٣٤٣٩١٧/ ف

امالf ز�گورات
به چندین مشاور با تجربه جهت 

همکارى با پورسانت عالی نيازمندیم
٠٩١٥٢٠٣٢٠٠١

٩١٣٥٠٧٤٦/ پ

آگه# استخدام 
شرکت توليدى جهت تکميل 
پرسنل خود به افراد ذیل 

نيازمند است: 
صنعتی  مدیریت  کارشناس   -١

جهت مدیریت توليد کارخانه 
جهت  حسابدارى  ليسانس   -٢

مدیریت مالی دفتر مرکزى 
جهت  صنایع  تکنسين   -٣

سرپرستی خط توليد 
۴- کارگر ماهر و آشنا به خط توليد 

UPVCدرب و پنجره
دفتر  مسئوليت  جهت  منشی   -۵

مدیریت 
پورسانت  با  فروش  بازاریاب   -۶

عالی 
٧٢٩٧١٦٧
٧٢٨٥٥١٩

٩١٣٤٩٥٩٥/ ف

استخدام پا�دار
آقایان فوق دیپلم و ليسانس

کامپيوتر، برق، مخابرات، 
مدیریت، علوم اجتماعی و 

اقتصاد و زبان انگليسی

کاریابی خراسان
ابتداى خيابان امام خمينی 

(دانشگاه) کوچه سجادى
 (ساعات ادارى)

 

٩١٣٤٩٧٧٢/ م

 �d شر�ت تبليغات# 
 نيازمند به تعدادى بازاریاب 

با پورسانت فوق العاده باال 
و دو نفر  فروشنده در

 زمينه فروش نرم افزار با حقوق
 و پورسانت باال می باشد .

٧٦٥٨٠٤٦ 
٠٩٣٥٣٥٧٣١٠٣

٩١٣٥٣٣٢٦/ م

�اف# شاپ پروما
استخدام ميکند: ١- صندوقدار 

(خانم) ٢- ظرفشوى
٠٩٣٩٣٩٢٨٢١٨

٩١٣٥٢٢٠٦/ ف

 به چند نفر پرسنل خانم 
 جهت کاردر کارگاه ورق طال کارى

مبلمان نيازمندیم 
گالرى مبل الفونته رضا شهر 

بلوار رضوى ، رضوى ٨
مبل الفونته 

٠٩١٥١٠٩١٠٤٠ 
٨٧٨١٣٤٢

٩١٣٥٣٠٢٥/ م

شر�ت قطعات فلز< اعظم توس 
جهت تکميل کادر پرسنل توليد 

به افراد ذیل نيازمند است :
١- پرسکار     ٢- کنترل کيفيت 

آدرس : جاده سيمان - مقابل 
روستاى علی آباد

 تلفن تماس :
 ٢٦٥٤٤٨٥-٢٦٥٣٥٢٦

(داخلی ١١) ساعت تماس ٨ الی ١۶
٩١٣٥٠٥٩١/ ط

٩١٣٢٤٤٥٣/ د

تعدادى نيروى خانم جهت همکارى
پاره وقت + حقوق ثابت و پورسانت 

عالی نيازمندیم پخش فانوس
٠٩١٥٧٦٢٤٥٦٠-٨٤٦٢٩٨٥

صنا�ع غذا�# نارافشان
 ( سالد�نا )

جهت تکميل کادر فروش خود از 
افراد واجد شرایط ذیل دعوت به 

همکارى می نماید.
 ١ - بازاریاب خانم           ١٠ نفر 
 ٢- بازاریاب آقا                ١٠ نفر

 ٣- راننده با ماشين پيکان وانت
یخچالدار                               ١٠ نفر 

حقوق ثابت (٨/٠٠٠/٠٠٠ ریال) + 
بيمه + پورسانت ، پاداش

 آدرس : شهرک صنعتی توس ، 
فاز ١ ، خيابان تالش جنوبی ٣/١  
شرکت نارافشان - تلفن تماس :

٩١٣٤٨٩٤٧/ ل٥٤١٠١٥٤

استخدام دانشجو<
خانم و آقا پاره وقت ، پيروزى ٢٣
٠٩١٥٥١٤٩٧١٦-٨٧٨٠٦٤٢

٩١٣٥٣٥٦٨/ ر

به تعداد<  مشاور مجرب
جهت کار در دفتر امالک با 
پورسانت عالی نيازمندیم

٨٦٥٧٨٠١-٠٩١٥٢٠١٢٠٠٩
٩١٣٥٢٨٩٤/ ف

پاژ بتن 
١-منشی خانم پاره وقت 

٢١-١٧
٢-اپراتور بچينگ

٣-کارشناس فروش حضورى 
حقوق ۵٠٠ هزار تومان

 بيمه+ ناهار+ پورسانت 
احمدآباد، بلوار رضا، رضا ١۶ 

پالک ۵٠
٨٤٠٠٢٤٢
 ٨٤٥٧٣٨٦

مدیریت
١-٠٩١٥٨٥٨٥٢٦٠

٩١٣٥٢٩٩١/ ف

استخدام 
جهت  طوس  فر  شهاب  شرکت 
به  خود  بازرگانی  کادر  تکميل 
و  دیپلم  فوق   / دیپلم  تعدادى 
یا ليسانس خانم نيازمند است 

آدرس: شهرک صنعتی طوس
بلوار تالش شمالی نبش  فاز یک- 

خيابان هشتم- پالک ۴٧٣ 
 

٩١٣٥٣٥٤٠/ م

خانم آشنا به ا�سل و ورد
و اینترنت تمام وقت نيازمندیم
٣٤٣٠٠٦٦چهارراه نخریسی 

کوشش ١۵ پالک ١٧١,١
٩١٣٤٩٦٣٢/ ف

به چند نفر فروشنده 
جهت فروش 

فرآورده هاى گوشتی 
ومواد غذایی همراه با 

وانت یخچالدار نيازمندیم

 ٠٩١٢٢٢١١٦٩٤
٤-٦٢٢٠٠٦٣

٩١٣٥٠٨٦١/ ق

�ارشناس فروش 
حقوق ثابت ٣٠٠+ پورسانت 

+ بيمه 
٨٦٤٢٦٣١

٩١٣٥١١٨١/ ف

نيازمند�م
١- مدیر پروژه تبليغات

٢- بازاریاب حرفه اى    ٣- ناظر
چاپ و تبليغات      ٦٠٨٩٣٠٠

٩١٣٤٩٤٠١/ ل

استخدام
گروهی طراحی در نظر دارد 
 Autocad با جذب نيروى
همراه با دوره کارآموزى 

استخدام نماید
٨٤٦٣٧٤٤

٠٩١٥٤٢٧٩٦١٧ 
٩١٣٤٢٩٠٤/ ف

 دعوت به همکارى 
 یک گروه معتبر مهندسی جهت تکميل کادر پرسنلی خود از دارندگان شرایط ذیل

 دعوت به همکارى می نماید :
سایر شرایط رشته تحصيلی تحصيالت جنسيت عنوان شغلی ردیف 

١ IT کارشناسی و مرد کارشناس
باالتر

مهندسی 
کامپيوتر 

حداقل شش سال سابقه  کار ، مسلط به 
شبکه ، نرم افزار ، سخت افزار ، با توان 

مدیریتی درکليه سطوح انفورماتيک 

کارشناسی و مرد مدیر انبارها ٢
باالتر

آمار و رشته هاى
 مرتبط 

انبار  در  اجرایی  سابقه  سال  پنج  حداقل 
امور  کليه  به  آشنا  و  ساختمانی  پروژه هاى 
انباردارى ونرم افزارهاى مربوطه و اتوماسيون 

 عالقه مندان شرح# از سوابق �ار< و تحصيل# خود را به شماره ٨٤٤٩٤٩١-٠٥١١ فIس و �ا به آدرس
٩١٣٥١٨٦٦/ بjobs.baran@yahoo.com ا�ميل نما�ند.

آگهی استخدام
شرکت آریا کرخه زرین 

جهت تکميل کادر فروش خود در 
استان خراسان اقدام به جذب 
نيروى مالی، توزیع و فروش با 

مزایاى ذیل می نماید:
حقوق قانون کار+ بيمه+ پورسانت و 

مزایاى غيرنقدى
دارندگان شرایط فوق تا ١٠ روز کارى 

پس از درج آگهی جهت تکميل فرم 
به آدرس: خيابان احمدآباد، خيابان 

قائم ١، پالک ١١ مراجعه و یا با شماره 
تلفن هاى ٠٩٣٥٤٤١٧٠١٥ و 

٥٤١١٦٠٦ تماس حاصل فرمایند. 
ساعت تماس: ٨تا ١٣

جنسيتتعدادشرح
آقا- خانم١مالی

آقا- خانم۶فروشنده
آقا٢موزع

خانم١منشی  
٩١٣٥١٠٥٤/ ب

٩١٣٥٢٩٠٣/ ف

یک شرکت پخش مواد غذایی
با پيشرفته ترین سيستم بازاریابی و فروش

با برندهاى اصالت، شيلتون، بریس، سک سک، هایپ و چاى احمد
زرماکارون، پنير جلگه 

جهت تکميل کادر پرسنلی خود از بين افراد زیر استخدام می نماید:
١- بازاریاب (آقا) با حقوق ثابت + بيمه + پورسانت از فروش، ١٠ نفر

        ٢- موزع، ۵ نفر
واجدین شرایط می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت ۵ روز کارى به آدرس 

نبش مصلی ٣٠ واحد ۵ مراجعه و یا با شماره تلفنهاى ٣-٣٦٩٧١٠٢ 
٩١٣٤١٦٠٩/ فتماس حاصل نمایند.

شرکت توليدى کنترل صنعت
جهت تکميل کادر ادارى و فنی خود به افراد با تخصص ذیل نيازمند است:

١- ورق کار یا کابينت ساز ماهر ٢ نفر
٢- مونتاژکار خانم و آقا ۵ نفر

٣- نيروى خدماتی آقا باسابقه کار مرتبط یک نفر
آدرس: شهرک صنعتی توس- اندیشه ٧- دانش ۶- پالک ۶١١

تلفن: ٦-٥٤١٣٨٥٥ و ٠٩٣٥٤٦٥١٥٢١
٩١٣٥٠٠٥٨/ م

احمدعل� فالح  محدحسين 
عباس فالح مهنه  عل� اكبر 
محمد فلك�  غالم عل� 
عل� اصغر فياض�  فاطمه 
محمد تق� فيروز7 فرد جهرم�  محسن 
عبدالحسين فيروز�ان حاج�  حسين 
قربانعل� فيض اباد7  اسمعيل 
عباس اقا فيض�  سيدكاظم 
عباسعل� فيض� كشتان  اميد 
غالم محمد فيوج� اميراباد7  غالمرضا 
محمد قابل  مر�م 
بازعل� قادر7  عل� 
محمدعل� قادر7 هروان  امنه 
ابوالقاسم قادر7 �زدان اباد سفل�  سعيد 
حسن قاسم زاده  پيمان 
عليرضا قاسم�  ابوالفضل 
رجبعل� قاسم�  زهرا 
رمضان قاسم�  عطيه 
محمدحسين قاسم�  محمدابراهيم 
محمد قاسم�  معصومه 
فتحعل� قاسم� دره زنگ  گل تاج 
عل� قاسميان خادر  مهد7 
حسن قاسميان گودگز  محمدمهد7 
خداداد قانع� زارع  مهد7 
عل� محمد قا�م�  عباسعل� 
هاد7 قا�ن� نژاد اول  محمدباقر 
عز�ز قدرت�  ازاده 
غالمحسين قدوس� مقدم  صد�قه 
محمدحسين قد�ر7  وحيد 
رضا قرا��  حسن 
رمضانعل� قربان�  محمدرضا 
محمدحسن قربان�  عل� اصغر 
غالمحسين قربان�  جعفر 
نعمت اله قربان�  رضا 
قربانعل� قربان�  احمد 
مرتض� قربان�  اسماعيل 
نوروزعل� قربان�  شهرام 
عليرضا قربان�  امير 
محمدابراهيم قربان� شوراب�  نيلوفر 
عز�ز قربان� مور�نه  ملوك 
محمدعل� قره داش�  عليرضا 
حسين قسمت� تبر�ز7  حانيه 
حج� قد�ر قلوان�  مهر7 
محمدرضا قل� زاده  عل� اصغر 
احمد قليچ  معصومه 
حسن قناد  شاپور 
عبدالكر�م قو7 كت0  اقا7 مجتب� 
غالمحسين كارگ كيان�  فرشيد 
كاظم كاظم�  فاطمه 
حسن كاظم� شمس اباد7  سعيد 
حبيب اله كاظم� قهدر�جان�  زهرا 
ناصر كاظم� مهد ر�حان�  محمد 
ماشااله كاف� انارك�  سعيده 
حسين كاكو��  مهد7 
سيدعسگر كامياب  محمد 
حسن كراب�  شهربان� 
نوراله كربال��  فرحناز 
عبد اله كرمانشاه�  حسام 

محل مراجعه جهت دریافت مدارك پيدا شده:
 ١- اداره كل پست استان خراسان رضو< - عدل خمين#

 تلفن: ١٩٣
٢ - كليه دفاتر خدمات ارتباطی و آژانسهاى 

پستی سطح شهر مشهد
را  شده  پيدا  مدارك  شود  م�  تقاضا  گرام�  همشهر�ان  كليه  (از   
به نزد�ك تر�ن صندوق پست� بيندازند تا از طر�ق ا�ن سرو�س به 

صاحبان آن تحو�ل گردد)

سرو�س پست �افته
طرح مشترك پست و روزنامه خراسان

گواهينامه


