
شنبه ٢  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٢٩٨
٥٤

٩١٣٤٢٧١٥/ پ

استخدام 
انجام کار

 کسب درآمد 
با ما تماس 

بگيرید
٨٤٨٥٥٠٦

٩١٣٠٣٩٠٨/ ل

فرهنگسرا# شهردار#
برگزار ميVند

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

قابل توجه بانوان 
جو7ا# !ار 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

٩١٢٤٥٠٠٤/ ف

شرا7ط عال� !ار در منزل
درآمد هفتگی ٢٠٠ هزار به 

باال تعداد کار با شما توليد تاج، 
کليپس، جعبه هاى کادویی، 

آموزش و پيک رایگان مشهد 
و حومه بين قرنی ۶ و ٨ داخل 

عقب نشينی مجتمع توس طبقه ٢ 
واحد ۴ مراجعه: ٩ الی ١۴

٠٩٣٨٨٨٠٠٢٩١-٧٢٣٣٨٨٨

!ار درمنزل 
آموزش کليپس و تاج 

درآمد ماهيانه ٣٠٠ هزارتومان
٠٩٣٩٥٤٨٦٠٢٢-٨٥٤٩٩٣٢

٩١٣٢٩٥٩٥/ خ

٩١٢٦٦٤٢٥/ م

تعمير!ار تلفن همراه
و7ژه اشتغال خواهران
 ثبت نام محدود با١۶٠هزارتومان

٦٦٢٣٧٠٠

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

%١٠٠٠٩١٥٨٦٩٦٢٧٨
٩١٣٢٨٥٨٤/ ف

آ7نده شغل� خود را 
تضمين نما7يد

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

٩١٢٩٩٦٦٧/ پ

خوداشتغال�
با سرمایه اندک
صاحب کارخانه 

توليد اسکاچ در منزل شوید 
با تضمين خرید محصوالت

٨٦٧٨٨٩٤
٠٩١٥٩١٦٦٠٠٨

مهارت با تضمين اشتغال
فتوشاپ حرفه اى،ميکس ومونتاژ 

اتوکد،3DSMAX،حسابدارى بازارکار
٦٠٦٦٣٦٠

٩١٣٣٩٦٠١/ ل

 تعمير!ارتلفن همراه 
با ١٦٠هزار تومان 

 آموزش ببينيد ومشغول کارشوید
٩١٢٥٨٢٥٢/ م٧٦٣٩٨٨٩ 

با هز7نه !م 
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

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

 توسط عضو رسمی اتحادیه فرش بافان
٨٤٦٩٥٨٧-٠٩٣٦٠٠٨٨٥٩٨

٩١٣٢٨١٨٤/ م

٩١٣٣٤٨٩٣/ ق

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

 ٥٢١٧٥٧٢-٠٥١١رایگان

به q7 نفر آشپز 
نيازمند7م   

٠٩١٥٥١٦٧٦٢٨
٩١٣٤٢١٢٨/ ف

به q7 آشپز 
شهرستانی شب خواب نيازمندیم 

٠٩١٥٣٠٢٢٥٦٢
٩١٣٣٨٦٠٨/ ف

!باب زن حرفه ا# 
نيازمند7م  

٧٦١٧١٧٥
٩١٣٤١٩١٦/ ف

به q7 فر!ار مسلط به 
پيتزا نيازمند7م   

٠٩١٥٥٢٣٤٧٢٥
٩١٣٤١١١٦/ ف

استاد!ار خشq !ار قناد
آباد  وکيل  محدوده  ترجيحا  ماهر 

نيازمندیم با حقوق و شرایط عالی
٠٩١٥١٢١٤١٩٢

٩١٣٣٥٩٤٥/ ف

به q7 فر!ار ماهر جوان مجرد 
ترجيحا ساکن قاسم آباد نيازمندیم 
١٠,۵ الی ٢٢:٣٠- ١۵٠٠٠ تومان

٠٩١٥٧٦٩٠٧١٩
٩١٣٤٢٠٣٨/ ف

به q7 سرآشپز ماهر 
با سابقه کار باال با حقوق مکفی 

نيازمندیم 
٦٠١٨٠٢٢

٩١٣٤٢٥٦٣/ ف

به تعداد# استاد!ار 
شير7ن� پز 

خشک کار و بردست نيازمندیم 
٠٩٣٦٨٠٩٩٤٦٦-٧٢٤١٤٢٩

٩١٣٤٢٣٣٨/ ف

به q7 آشپز ماهر
آشنا به پخت جگر و سيرابی 

نيازمندیم 
روزبه ٠٩٣٥٢١٦٢٥٤٢

٩١٣٤٠٩٨٠/ ف

آشپز و !مq آشپز
باتجربه هتل (شهرستان�)

شهدا ، شيرازى ٢١ ، آلتون 
٢٢٨٨٢٢٧       حضورى

٩١٣٣٩١٩٠/ ر

٩١٣٤٢٦٥١/ ش

به تعداد# خانم جهت !ار 
در قناد# نيازمند7م. 

استقالل ٣-پ٢٧
٠٩١٥٩١٨٥١٨٠

به q7 استاد خشq !ار
چند  و  ماهر  ترکار  استاد  یک  و 

بردست نيازمندیم
٠٩١٥١٠٠٥٠٥٩

٩١٣٣٢٤٢٥/ ف

 qبه چند استاد!ار خش
و بردست وارد نيازمندیم 

 ٠٩١٥٧٣٨٥٧٣٧
٧٦١٠٣٩١

٩١٣٤١٦٨٧/ ف

به q7 نفر !مq آشپز 
خانم 

جهت پخت غذا براى ۴٠ نفر جهت 
کار در کارگاه پوشاک نيازمندیم 

ساعت تماس: ٨ الی ١٨
به مدت١٠ روز 

خواجه ربيع- بهمن ٣۴- پالک ۴
٧٤٢١٠٥٤

٠٩٣٠٨٥٧٦٢٦٤
٩١٣٤١٧٩١/ ف

به تعداد# جوشVار ماهر 
 یا نيمه ماهر نيازمندیم. 
جاده سيمان بعد از همت آباد 

٩١٣٤٢٧٩٢/ م٠٩١٥٩٧٩١٠١٨ 

به تعداد# تراشVار ماهر 
 جهت ساخت و مونتاژ و تعميرات قطعات 
٠٩١٥٩٧٥٤٢٧٤ نيازمندیم. 

٩١٣٣٩٢٧٧/ م٠٩١٥٣٠١٠٦٩١

تعداد# !ارگر تراشVار 
و فرز!ار نيازمند7م  

٢٤٠٤٥٠٤-٠٩١٥٣١٢١٩٩٦
٩١٣٢٨٥٧١/ م٠٩١٥٣٠٩٣٧٠١

به تعداد# جوشVار ساده  
 یا اسکلت کار نيازمندیم 

 ٠٩٣٧٠٨٠١٣٥٧
٩١٣٤٢٨١٣/ م

به تعداد# جوشVار
نيازمندیم 

حقوق قانون کار+ بيمه
٩١٣٣٢١٦٤/ ف٤-٦٥١٣٠٦١

به تعداد# تراشVار 
(ترجيحا موتورى) نيازمندیم 

٠٩١٥١١٥٣٣٦٢
٩١٣٤٢٦٠٣/ ف

به تعداد# جوشVار 
اسVلت نيازمند7م  

٠٩١٥٥٥٨٤٨٦٥
٩١٣٣٤٠٣٣/ ف

طراح� و مونتاژ
و Modeling قطعات 
CATIA با نرم افزار

شماره تماس
٠٩١٥٦٩٢٦٢٠٥

٩١٣٤٢٥١٧/ ر

به تعداد# تراشVار ماهر
نيازمندیم. جاده سيمان

٢٦٥٣٤٤٤-٠٩١٥٣٢٥٦٩٧٧
٩١٣٤٠٨٣٥/ ر

تعداد# فرز!ار و تراشVار ماهر 
با حداقل ۴ سال سابقه کار 

نيازمندیم
٦٥١٣١٥٠-٦٥١٣٣١٣

٩١٣٣٦٣٢٢/ پ

!ارگر ماهر و نيمه ماهر
جوشکار اسکلت نيازمندیم 

 ٠٩١٥١٨٠٣٨٣٤
٠٩١٥٥١٥٦٧٥٠

٩١٣٣٤٥٥٠/ ف

q7 شر!ت 
توليد#

به ١٠ نفر نيروى جوشکار 
و برشکار با شرایط قانون 

کارنياز دارد.
قوچان  جاده  آدرس: 
فردوسی  راه  سه  از  بعد 
کاشی  کوچه  انتهاى 
فيروزه سمت چپ شرکت 

مشهد ميل لنگ
٩١٣٣٨٠٠١/ ر

 استخدام با بيمه
 استادکار

 درب و پنجره سازى
ترجيحا رشته ریاضی ٣نفر

٦٥١٦٨٣٨ 
٦٥١٦٨٣٩

٠٩١٥١٢٥٦٥٥٨
٩١٣٤٠٧٨٤/ م

به تعداد# جوشVار ماهر 
و نيمه ماهر فرفورژه

 نيازمندیم
٠٩١٥٥١٧٠٤٣٨

٩١٣٣٩٧٣٣/ ف

 CO2 ارVاستخدام جوش
تعدادى ٨ نفر جوشکار CO2 با 

مشخصات زیر نيامندیم 
١- داشتن کارت پایان خدمت و 

یا معافيت کفالت 
٢- مکانيت محل کار در محدوده 

شهرک صنعتی کالت
 با سرویس می باشد 

٣- حقوق در ماه اول کارآموزى 
٣٩٠,٠٠٠ هزار تومان و پس 

از طی دوره کار آموزى بر اساس 
قانون کار، بيمه و اضافه کار 

می باشد 
۴- حداکثر سن ٢٣ سال

 می باشد 
۵- ساعت کار از  

 ٧ صبح الی ١٩ و پنجشنبه ها 
٧ صبح الی ١۵ می باشد .

تلفن : ٨٤٤٨٩٧١
٩١٣٣٨٤٨٤/ ف

به چند7ن جوشVار تأسيسات 
لوله !ش گالوانيزه !ار 

نيازمندیم
٠٩٣٥٥٦١٠٠٢٨

٩١٣٤١٥١٢/ ف

به q7 خانم 
جهت مدیریت در شرکت حباب 

نيازمندیم 
٨٤٣٥٨٨٨

٩١٣٣٨٦٠٥/ ف

به q7 نفر مومن
 متعهدو توانمند

با روابط عمومی باال باسابقه 
کارى جهت مسئول روابط 

عمومی دریک مجموعه قرآنی 
نيازمندیم.

٧٣٣٧١٨٤-٧٣٣٧٤٢١
٠٩١٥٦٦١٨٦١٨

٩١٣٣٥٠١٠/ ف

مد7ر عامل خانم 
داراى شرایط مدیر عاملی 

شرکت حمل و نقل بين المللی 
نيازمندیم . بزرگمهر شمالی

٩١٣٤٠٨٢٩/ ر٣٢-٧٦٥٦٦٢٩

شر!ت 
گوارا 

کيک و کلوچه 
خدیوپور 
مدیر فروش 

نماینده فروش 
منطقه اى

 از متقاضيان 
آقا با مدارک 

مدیریت بازرگانی
 دولتی  

موادغذایی 
دعوت به همکارى 

می گردد. 
٠٩١٥٥٢١٢٢٨٢

٩١٣٣٨٩٩٣/ ف

به q7 نفر مد7ر فن�
بردارى  بهره  جهت  بيمه  با  آسانسور 
آسانسورى  شرکت  یک  در  بيمه  از 

٠٩١٥٥٢٠٣١٨١نيازمندیم
٩١٣٤١٧٦٠/ ف

به q7 پروانه اشتغال 
مهندس عمران یا معمارى 

نيازمندیم آژند سازه 
٠٩١٥٦٥٩٢١٤٢

٩١٣٣٨٠٣٣/ ف

از مهندسين محترم داراى پروانه
اشتغال در رشته هاى عمران معمارى 
برق مکانيک جهت همکارى دعوت به 

٠٩٣٦٧٣٩٢٥٢٤عمل می آید 
٩١٣٤٢٠٤٧/ ف

جذب نيرو# متخصص !ار
١- کارشناس نقشه بردارى 
با حداقل سابقه کار ۵ سال 

٢- کارشناس عمران حداقل 
سابقه کار ۵ سال در دفتر فنی 

٣- کارشناس یا کارشناس ارشد 
معمارى یا حداقل سابقه کار ۵ سال 

متقاضيان رزومه کارى خود را به 
شماره ٢٢٨٠٠٣٢ فکس کنند.  

٩١٣٤١٣٨٠/ ف

از مهندسين دارا# پروانه 
اشتغال نظام مهندس�

 دعوت به همکارى می شود
٦٠٧٥٦٧٩-٠٩١٥٦٥٢٠٨٥٢

٩١٣٣٤٠٣١/ ف

 دعوت به همVار# 
 شرکت برقگير توس جهت 

تکميل کادر پرسنلی خود به 
افراد ذیل نيازمند است :

١- یک نفر مهندس مواد 
گرایش پليمر ( خانم )

٢- یک نفر مهندس مکانيک 
(آقا)

از متقاضيان درخواست می گردد 
رزومه خود را به شماره 

 ١٦-٥٤١٣٠١٤ فکس نمایند .
٩١٣٤٢٠٤٠/ م

مهندس دارا# پروانه
اشتغال به کار پایه دو و سه 

عمران ، برق و مکانيک نيازمندیم
٠٩١٥٦٨٣٩٩٢٠-٨٩٣٠٠٢٥

٩١٣٤١٣٧٢/ ل

مهندسان مشاور 
جهت تکميل کادر خود به 

مهندس معمار با سابقه کار 
حداقل ٨ سال جهت طراحی و 

نظارت نيازمند است .
smahmadi80@gmail.

com 

٩١٣٣٩٢٣٩/ ف

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

 پالک ۵ طبقه ٢ 
٩١٣٤٠٦٩٤/ ف

qانيVعمران و م sمدر
با سه سال سابقه و بدون سابقه 

جهت رتبه نيازمندیم
٠٩١٥٨٥٢٠٠٢١-٨٤٣٤٢٠٣

٩١٣٠٨٦٠٦/ پ

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

از مهندسين محترم 
دارا# 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

شر!ت� 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 q7 مهندس برق
با ٢ سال سابقه کارى در زمينه 
تاسيسات الکتریکی ساختمانی

نيازمندیم   ٠٩٣٨١٨٩٣٠٤٤
٩١٣٣٨٦٣٣/ ل

دعوت به همVار# 
مهندس عمران یا معمارى 
با سابقه حداقل ١٢ سال 

کار مرتبط جهت سرپرستی 
کارگاه نازک کارى 

bmresume.1391@
yahoo.com

٩١٣٤٠٢١٠/ ف

از مهندسين عمران 7ا معمار#
جهت انجام پروژه هاى ساختمانی 

دعوت به عمل می آید
٨٤٦٦٠٩٠-٨٤٦٦٣٠٠

٩١٣٤٠٤٤٢/ ف

به تعداد# نقشه !ش صنعت�
با  طراحی  هاى  افزار  نرم  به  مسلط 

حداقل ۴ سال سابقه کار نيازمندیم
٦٥١٣١٥٠-٦٥١٣٣١٣

٩١٣٣٦٣١٤/ پ

به q7 نفر آقا
متخصص شبکه نيازمندیم 

تماس فقط ساعت ادارى
٠٩٣٧٣٣٩٤٦٨٦

٩١٣٣٦٧٧٢/ ف

استخدام 
مسئول فن�

شرکت معتبر 
توليدى-صادراتی جهت 

تکميل کادر فنی خود به یک 
نفر خانم ليسانس صنایع 

غذایی نيازمند است .
 تلفن تماس  ٥٤١٣١٢٤  
ساعت تماس ٨:٣٠ الی ١٣ 

آدرس : شهرک صنعتی توس  
اندیشه ٩

٩١٣٤١٩٩٥/ ل

 qانيVنفر ليسانس م q7 به
یا برق در شهربازى سرزمين 

رویایی نيازمندیم 
٨٨٣٨٨٨٠

٩١٣٤٠٥٠٢/ ف

ليسانس !شاورز#
هاى  رشته  یا  دارویی)  (گياهان 
مرتبط آشنا با فرموالسيون گياهان 

٠٩١٥١٠١٧٧٠٥دارویی
٩١٣٣٦٨٥٧/ م

استخدام برنامه نویس مسلط به
SQL و #C در گروه نرم افزارى 

زروان       ٦٠٤٠٠١٩
                           job@zarvanGroup.com 

٩١٣٤٠١٣٥/ ف

داده پرداز# آموت 
استخدام می نماید: 

١- برنامه نویس وب مسلط 
به VB.NET و بانکهاى 

اطالعاتی 
٢- فوق دیپلم کامپيوتر 

جهت پشتيبانی حضورى و 
تلفنی

 لطفا مدارک خود را به 
آدرس ایميل 

 info@amootco.com
ارسال نمایيد. 

 

٩١٣٣٠٠٤٨/ ف

٩١٣٤٢٦٨٠/ م

!ارشناس نرم افزار 
 .net و SQL Server آشنا با

با حداقل یکسال
 سابقه کارى مفيد 

ميدان سعد آباد، ابتداى خيابان 
آبکوه، خيابان بابا طاهر ٢،

 پالک ١٠

٧٢٩٧٥٧٩

١٥١٦
آشپز و شير7ن� پز

١٥١٧
تراشVار و جوشVار

١٥١٨
مد7ـــــر

١٥١٩
مهنـــدس

١٥٢٠
ليسانس و فوق ليسانس

١٥٢١
برنامه نــو7س

 دعوت به همVار# 
 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

٩١٣٣٩٩٤٧/ ق


