
شنبه ٢  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٢٩٨
٤٨

به تعداد# بازار7اب 
مکفی  حقوق  با  خانم  تلفنی 
نيازمندیم بين معلم ٨ و ١٠ پالک 

١۶۶٦٠٥٧٦٠١ طبقه ٢
٩١٣٣٧٢٨٦/ ف

١٠ بازار7اب فعال
نيازمندیم  مویرگی  فروش  جهت 
درآمد باالى ۵٠٠ هزار (حقوق هفتگی 

+ پاداش) ٠٩١٥٧٠٨٩٨٨١
٩١٣٣٩٧٤٦/ ف

به چندنفر خانم
با روابط عمومی عالی جهت فروش 
نيازمندیم  کارت  سيم  تلفنی 
 + پورسانت   + ثابت  حقوق 
آدرس:هدایت  بيمه  پاداش+ 

۴٣ کوچه سوم پالک ٣٩

 ٠٩١٥٨٥٨٢٩٢٤
٧٥٣٦٣٣٤

٩١٣٣٥٩٢٨/ ف

پخش پا!ساب
بازاریاب حرفه اى تعدادمحدودى 

بامزایاى عالی نيازمندیم.
٠٩١٥٥١٦٦٤٥٣-٦٠٥٦٧٤٣

٩١٣٢٩٨٣٠/ ل

 دعوت به همVار# 
 بازاریاب حرفه اى و غير حرفه اى
و  بازاریاب  رایگان  آموزش  با   
ميليون  یک  باالى  تضمينی  حقوق 
 + بيمه   + پاداش   + پورسانت   +

هزینه ایاب و ذهاب 
احمد آباد ١٩ بخارائی ۶ پالک ۴۵

طبقه همکف 
 ٨٤٦٥١٨٢-٠٩٣٣٥٩٠١٢٥٤

٩١٣٤٢٧٩٨/ م

 بازار7اب حضور# و تلفن� 
 با حقوق +پورسانت قرنی ٢١برج مجد
 طبقه ٣واحد ٣۵٨     ٧٢٥١٩٦٥

 ٠٩١٥٤٠٧٤٩٠٥-٧٢٣٣٨٨٠
٩١٣٣٦٥٣٩/ م

به تعداد# و7ز7تور 
با وسيله جهت پخش 

محصوالت رضوى مزرعه 
با درآمدى باال نيازمندیم 

٠٩١٥٥١٥٩٦٠٢
٥٤٢٤٥٥٠-٠٥١١

٩١٣٣٩٤٨٠/ ف

استخدام !ارشناس فروش
یک مجموعه پخش آرایشی - 

بهداشتی به تعدادى کارشناس 
فروش ترجيحا داراى سوابق 

کارى جهت همکارى با داروخانه ها 
در مشهد و شهرستانها نيازمند 

است
حقوق ثابت + پورسانت + بيمه
٦٦١٤٤٢٦-٦٦١٢٨٢٣

٩١٣٤٢٤٣٧/ ف

ما پاسخگو# نيازها# شما 
در بازاریابی در سطح کشور 

هستيم 
٠٩١٥١٨٠٠٩٥٩-٨٣٨٠٠٣٦

٩١٢٨٥٧٠٧/ پ

آموزش را7گان بازار7اب�

همراه با اشتغال
با تضمين درآمد ماهيانه ١ م 
تومان نبش کالهدوز ١,١۵ 

شرکت راه نو
 ٧٢٩٦٧٩٤

٠٩١٥٢٠٥٠٥٥٩
٩١٣٣٢٥٤٦/ ف

به q7 بازار7اب خانم
با حقوق ماهيانه ۵٠٠ هزار 

تا ١ ميليون نيازمندیم. 
محدوده دفتر بلوار 

کوهسنگی

٠٩٣٦٣٦٨١١٥٠
٩١٣٣١٩٥٢/ ر

 پخش تينا 
 نماینده رسمی محصوالت

 تينا و ناربن 
(بيسکویت ، کيک ،کلوچه)

فرآورده هاى گوشتی البرز و 
آمل و زغال نيلو

به تعدادى بازاریاب خانم و 
آقا با حقوق ۵٠٠,٠٠٠تومان 

+بيمه تامين اجتماعی
 + پاداش فروش +پورسانت 

کوهسنگی ۴ - پالک ١٩
٢-٨٥٣٣٥٨١ 

٩١٣٣٣٤٨٥/ ب٠٩١٥٥٢٤٠٨٤٩

به تعداد# بازار7اب 
باتجربه با پورسانت عالی 

نيازمندیم 
٧٦٥٧٤٨٦-٠٩١٥٨١٥٣٨٨٤

٩١٣٣٧٨٤٩/ ف

به تعداد# بازار7اب
حقوق  با  چاپی  و  تبليغاتی  امور  جهت 

ثابت۴٠٠+ پورسانت نيازمندیم.
٠٩٣٦٦٧٠٣٦٣١-٦٠٦٤٨٧١

٩١٣٤١٦٨٤/ ف

به q7 !اردان 7ا !ارشناس 
علوم آزمایشگاهی خانم با سابقه 
نيازمندیم درمانگاه امام صادق 

٠٩١٥٥٠٥١٢٦٥
٩١٣٣٦٠٦٩/ ف

به q7 خانم جهت !ار در 
دندانپزش�V ترجيحا تمام وقت

نيازمندیم ٨٤٣٣٠٥٩ 
 احمدآباد، بهشت ١ پالک ٩

٩١٣٣٨٦٢٥/ ف

د!تر داروساز
آشنا با فرموالسيون 

گياهان دارویی
٩١٣٣٦٨٤٧/ م٠٩١٥١٠١٧٧٠٥

دعوت به همVار#
  پزشq عموم� 

٠٩١٥٤٤٤٨٥٠٠
٩١٣٣٦٥٢٥/ ف

!ارشناس پرستار# خانم 
و !ارشناس ماما�7  

 جهت کار پرستارى و مامایی 
در درمانگاه 

( با سرویس رفت و برگشت )
نيازمندیم .بلوار توس ٧۵
درمانگاه شفاى آل یاسين 

٠٩٣٥٨٧١٣١٦٢
٩١٣٤٠٩٣٨/ م٠٩١٥١٨١١٦٤٦ 

٩١٣٣٩٩٥٩/ م

استخدام 
شركت داروئ� پخش هجرت 

مسئول  نفر   ١ همكارى  نيازبه 
 . دارد  شرایط  واجد  داروئی  فنی 
شرایط : ١- داراى مدرك تحصيلی 

دكتراى داروسازى 
دائم  پروانه  بودن  دارا   -٢

داروسازى 
٣ - داراى حداقل ٢ سال سابقه 

مرتبط و تجربه مفيد 
۴ - تسلط كامل به زبان انگليسی 
و  تخصصی  افزارهاى  نرم   ،

 Microsoft Office
۵ - آمادگی جهت ماموریتهاى بين 

شهرى یك روزه -عالقه مندان
 می توانند به آدرس اینترنتی 
 www.hejratco.com

 ( رزومه  ارائه   - آگهی  (قسمت 
نام  ثبت  به  نسبت  و  مراجعه 

اقدام نمایند .

 

دعوت به همVار#
به یک همکار پزشک 

متخصص پوست و 
مو جهت مسئول فنی 

نيازمندیم
٠٩١٢٤٧٣٣٤١٦

٩١٣٣٦٧٦١/ ف

 نيازمند همVار# جهت !ار 
در !لينيq ترs اعتياد

 واقع در منطقه ۵ 
شهردارى هستيم

١- مسئول فنی (آقا یا خانم)
٢- پرستار یا بهيار (آقا یا خانم)

٠٩١٥٨٠٣٠١٢٩ 
٩١٣٤١٩٩٣/ آ

به q7 خانم 
 جهت کار در مطب نيازمندیم 

پيروزى ۴۶
٨٨٣٠٣٤١-٠٩١٥٣١٠٧٦٣١ 

٩١٣٤٢٣٣٠/ م

به پزشq عموم�
جهت  مشهد  پروانه  داراى 
مسئول فنی شيفت شب درمانگاه 

٠٩١٥٣١٨٠٢٩٧نيازمندیم
٩١٣٤٠٧٣٨/ ف

به پزشq عموم� با 
مدرMMT s نيازمند7م 

 طبرسی شمالی
٩١٣٣٩٠٣٩/ م ٠٩٣٩٧٩٥٢٨٨٠

٩١٣٤١٣٠٢/ ب

استخدام
به یک نفر خانم 

داراى مدرک 
پيراپزشکی 
نيازمندیم.

احمدآباد
 مجتمع بهزاد

٩٢-٨٤٦١٩٩٠

به q7 پرستار 
و یک روانشناس بالينی 

نيازمندیم 
٠٩١٥٤٤٤٤٠١٥

٩١٣٤١٩٢٠/ ف

q7 مر!زدرمان� 
ترs اعتياد

درمحدوده بلوار معلم افراد 
واجد شرایط استخدام می نماید 

 MNT ١- پزشک عمومی
٢- پرستار ٣- روان شناس 

بالينی (با سابقه کار)

٠٩١٥٨٠٨٢٢٤٧
٩١٣٤٠٠٠٥/ ف

به q7 استاد صافVار 
و نقاش خودرو

نيازمندیم
ميدان شهيد فهميده 

نمایندگی ایران خودرو 
 حسين پور

٩١٣٤٠٤٢٩/ ف

 qانيVبه تعداد# م
نيمه ماهر پژو 

با مزایاى عالی نيازمندیم. 
نبش اندیشه ۶٧

٦٢٠٦٥١٠
٠٩١٥٣١٣١٨٩١

٩١٣٠١٥٨٣/ ق

به تعداد# مVانيq ماهر و 
نيمه ماهر 

جهت کار در تعميرگاه 
اتوبوسرانی نيازمندیم 

حقوق ۴٠٠+ بيمه+ سرویس 
مراجعه ساعت ١۶ الی ١٧

اول  رضوى  بار  ميدان  آدرس: 
تعميرگاه  گاز  پمپ  کنار  ساختمان 

شماره ٢ اتوبوسرانی ایل بيگی 
٩١٣٣٨٨٥٥/ ف

به q7 راد7اتور ساز 
ماهر نيازمند7م

٠٩١٥٤٥١٤٨٠٠
٩١٣٣٨٨٧٠/ ف

به q7 تعميرگاه تخصص� 
اتومبيل نيازمند7م

با حقوق باال
٠٩١٥٦٩٩٤٠٤٤-٨٥٩٦٤٢٩

٩١٣٣٨٠٠٤/ ف

به q7 نفر !ارگر 
جهت کار در باطرى سازى و باطرى 

فروشی نيازمندیم
٠٩١٥٦٥٠٩٠٦٨

٩١٣٤٠٠٨٩/ ف

جهت مراقبت از سالمند 
مرد (در محيط خانوادگ�)

به صورت شبانه روزى در 
ازاى دادن یک طبقه اسکان 

رایگان با امکانات دیگر
٧٥٣٦١١٠

٠٩١٥٥١٣٥٥٦٨
٩١٣٤١٨٢٧/ ف

٩١٣٢٦٧٥٧/ م

مر!ز سروش
 با مجوز بهز7ست�

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

٩١٣٣٣٩٤٤/ ف

مجتمع آفتاب
خانم با حقوق باال جهت مراقبت از 

سالمند در منزل نيازمندیم
٧٦٢١٣٢٤

نگهدار#  جهت  خانم   q7 به 
از q7 خانم مسن نيازمند7م. 
 ٨ منفرد   ٧ جانباز  بلوار  آدرس: 

٠٩١٥٦٢٢٢٥٣٤پالک ۴١ 
٩١٣٤٠٨٦٧/ م

فرشتگان خانواده
به تعدادى خانم جهت 
مراقبت از سالمند و 

کودک در منزل با بيمه 
نيازمندیم. کوهسنگی
 بين بهشتی ٣٣ و ٣۵

٨٤٦٠٤٠٧
٩١٢٠٤٣٧٢/ ف

٩١١٩٦٥٣٠/ ل

مجتمع آر7اگستر
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

٩١١٤٩٩٢٠/ د

!ارگر آشنا به امور نظافت
آموز ٢۵،  باال) دانش  (بيمه + حقوق 

پالک ۴١٨      ٠٩١٥٦١٥٩٢٢٥
مراجعه ٨ تا ١٠ صبح هر روز

به خانم� جهت مراقبت 
از سالمند نيازمند7م. 

پاکارپردیس

 

٨٩٣٧٤٨٤
٩٢٨٨١٦٥/ ف

حقوق ٧٠٠ هزار تومان 
تمام  آقا  مستخدم  تعدادى  به 
معلم،  بلوار  نيازمندیم  وقت 

 چهارراه دانشجو، کلبه لی 
٩١٢٧١٠٠٠/ ف

به تعداد ز7اد# !ارگر
 خانم و آقا جهت نظافت منازل 

با تضمين کار نيازمندیم 
نظافتی توس ٦٠٩٧٨٣٢

٩١٢١٠٣٩٩/ ل

به q7 خانم 
جهت کارهاى نظافتی و 

خدماتی شيفت بعدازظهر 
باشگاه خانه ورزش بانوان 

تبریزى نيازمندیم
 احمد آباد ٢۵ پالک ١ 

٠٩١٥٥٠٥٦٦٨٤
٩١٣٤٠٩٣٤/ ف

نظافتچ� خانم
جهت کار در مهدکودک نيازمندیم 

چهارراه لشگر مهدکودک آلبالو
٠٩٣٥١٧٣٧٠٣٩-٨٥١٠٢٤٧

٩١٣٤٠٤١٨/ ف

سرا# بهشت مهر
بامجوز بهز7ست� 

و ٨ سال سابقه کار
استخدام خانم جهت نگهدارى از 
سالمندان در منزل با حقوق باال 

همراه با دوره هاى آموزشی و بيمه
 چهارراه مخابرات، اماميه٣٠ 

دومين قطعه سمت چپ
٦٦٤٣٠٥٠-٦٦١٧١٥٠

٩١٢٢١٨٦٨/ ل

شر!ت مهندس�
به یک نيروى خدماتی خانم 

نيازمند است
 بين کفایی ۵ و ٧ مجتمع 

ارکيده طبقه ٢ واحد ۵
٨٤٠٠٦٢٣
٨٤٦٢٥٩٣

٩١٣٣٩٠١٦/ ف

به q7 نيرو# آقا
جهت کار خدماتی در سالن 

ورزشی نيازمندیم 
٧٦٧٣٥٧٥ -٠٩١٥٥١٥٧٦٧٢

٩١٣٣٥٣٠٩/ ف

نظافت� فيروزه
پذیرش کارگر

٠٩١٥٤٧٧٧٨٢٦
٩١٣٣٩٣٤٠/ م

نيرو# خدمات� آقا
جهت کار در شرکت نيازمندیم 

خيابان سعدى ٢٠، پالک ۵ 
 طبقه دوم

٩١٣٤٠٢٨٠/ ف

خانم مجرب 
جهت  دیپلمه  ترجيحا 
به  بيمار  از  مراقبت 
در  روزى  شبانه  صورت 
حداقل  حقوق  با  منزل 
تومان  هزار   ٨٠٠
وکيل  بلوار  نيازمندیم. 

آباد، دادگر
٠٩١٥١٠٤٩٦٨٩

٥٠١٣٧١٤
٩١٣٣٦٦٣٥/ ر

 به q7 !ارگر خانم 
 جهت !ار در منزل
 تمام وقت با ضامن معتبر 

نيازمندیم 
سيدرضی ۴٠ پالک ٣۴١

٠٩٣٧٩٤٠١٩١٠ 
٩١٣٤٢٢٥٤/ م

همVار متعهد و منظم 
خانم و آقا

جهت شرکت نظافتی نيازمندیم. 
(مدت مراجعه و تماس یک هفته) 

شهيد قرنی ١۶ پالک ٣٢
 نظافتگران سرزمين طوس
٠٩١٥٤٠٧٦١٠١
٠٩١٥٩١٤٤٢٢٥

٩١٢٥٩٨٥٨/ م

٩١٢٨١٤٦٧/ ب

به تعداد# خانم
جهت مراقبت از بيماران 
و سالمندان در منزل با 

حقوق باال نيازمندیم.
 كالهدوز ۴٧ ساختمان ١۵۴

٧٢٣٤١٠٩

مراقب سالمند آقا و خانم
با حقوق مناسب مقابل پيروزى 

۵۶  سالمندان امام رضا (ع) 
 مراجعه ١٩-٩

٩١٣٣٥٧٧٩/ پ

مر!ز سالمت� 
استخدام همراه با آموزش 

مراقبت و نگهدارى از سالمند
 و بيمار همراه با تضمين شغلی

 با درآمد حداقل ماهانه
 ٣٠٠ هزار تومان 

٨٦٨١٥١٥
٩١٣٣٣٥٥٥/ ف

مراقب شب
جهت نوزاد ٧ ماه با حقوق مناسب

٠٩١٥٣٢٢٠٦٨١
٩١٣٤٢٤٧٤/ ف

به q7 نفر حسابدار 
باتجربه جهت لوازم آرایشی 

نيازمندیم 
٧٣٢٧٤٠٧

٩١٣٣٨٥٥٧/ ف

١٥٠٢
  گروه پزش�V و درمان�

١٥٠٣
تعميــر!ار

١٥٠٤
خدمتگــزار

١٥٠٥
حســابدار

٩١٢٦٩٤٨٦/ ل

٩١٣٤١٧١٣/ ف

٩١٣٤٢٦٢٧/ ف

٩١٣٤٢٦٠٦/ ف


