
شنبه ٢  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٢٩٨
٥٦

٩١٣٣٥٦٠٧/ ف

جوانان
 جو7ا# !ار

آرایشگر ماهر شوید تضمينی به 
سبک جدید در آموزشگاه آرایشگرى 

مردانه (خسرو)با ارائه  دو مدرک
 فنی و حرفه اى جهت جذب بازار کار

٠٩١٥١٠٠١١٥٧-٧٢٩١٣١٣

جو7ا# !ار 
٢٠۶ SD مدل باال با راننده جهت 

سرویس کارخانجات و ادارات 
٠٩١٥٥١١٣١٦٠

٩١٣٤٠٢٣٨/ ف

بازنشسته با خودرونيسان رونيز
آماده همکارى با ارگانها و شرکتهاى 

دولتی و خصوصی می باشد
٠٩١٥٣٠٠٤٢٣٥

٩١٣٤٢٠٧٤/ ف

زوج جوان دارا# q7 فرزند 
آماده سرا7دار# و نگهبان�  

٠٩١٥٩٨١٨٧٢٩
٩١٣٤٢٣٥٤/ ف

خانم� هستم دارا# 
مدرs ليسانس

فقه و حقوق اسالمی آماده همکارى 
با دفاتر وکال شرکت ها، موسسات 
هتل ها، در زمينه کارهاى حقوقی 

و تنظيم قراردادها

٠٩٣٨٧٩٣٢٣٨٩
٩١٣٤٢٤٣٢/ ف

د7پلم !امپيوتر برق 7ا 
الVترونيq چند آقا

حداکثر سن ٢۵
٨٥٩٥٣٦٥

٩١٣٣٤١٤٧/ د

به q7 استاد !ار 
ترکار و خشک کار و چند بردست ماهر 

و چند کارگر ساده نيازمندیم 
٢٧٣٧٦٥٩- ٠٩١٥٩٠٨٠٤٣٣

٩١٣٣٤٣٤٨/ ف

شر!ت بتن نو7ن
در  خانم  کارشناس  چندین  به 

زمينه فروش بتن نيازمند است 
٨٣٨٩١٢٢

٩١٣٤١٥٢٥/ 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

٩١٣٤٢٦٥٣/ م

نان حجيم قدس
شاطر فانتزى و  شيرین و 
ویزیتور ماهر و نيمه ماهر 

نيازمندیم.
 اعتبار آگهی ١٠ روز 

می باشد   
فهميده ٠٩٣٩٥٨٥٥٥٢٧

٩١٣٤٢٤٢٦/ خ

٩١٣٠٥٣٨٩/ ل

استخدام فور#
+ یک روز آموزش رایگان
ماهيانه ۴٠٠ هزار تومان 
+ پورسانت با بيمه طی دو 
شيفت ساعت کار ۶ تا ٢ و 

شيفت دوم ۴ تا ١٢
 به صورت انتخابی

محل کار در جایگاههاى 
CNG به عنوان مامور 

بازدید مجوز سوخت گيرى
مراجعه به صورت حضورى

ميدان ابوطالب، بين 
حرعاملی ۵٨ و ۶٠

٠٩٣٧٣٢٣٠٢٩٦
٠٩٣٨٤٣٨١٩٦٠

q7 پروژه ساختمان� 
جهت اجراى تاسيسات الکترونيکی 

نياز به تخصص هاى زیر دارد:
١ -فوق دیپلم برق

٢ -دیپلم برق ٣ -برق کار 
بلوار وحدت بلوار اميرالمومنين

٤-٣٦٨٦٨٨٠
٩١٣٣٩١٠٦/ ف

نيازمند7م 
١- اکيپ اجرایی کانال ساز 

٢- اکيپ اجرایی 
آرماتوربند و قالب بند 

٣- اکيپ اجرایی لوله کش 

٧٦١٤٢٦٦
٩١٣٤٠٢٢٠/ ف

استخدام
 MDF کابينت  نصاب  تعدادى 
سال  سه  حداقل  با  کارپرداز 

٨٤٦٥١٦١سابقه کار
٩١٣٣٤٠٢٤/ ف

به q7 نفر فر!ار 
ساندو7چ اغذ7ه 

و یک نفر کارگر ساده نيازمندیم
٩١٣٤٢١٦٦/ م٠٩٣٦٣٧٠٤٠٥٨

 q7 نفر د7پلم 
معمار# خانم

 با سابقه کار مفيد نيازمندیم.
٠٩١٥١٣١٣٢٦١-٧٦٦٢١٦٠ 

٩١٣٣٥١٩٥/ م

مسVن پرد7س
به دو نفر مشاور سریعا 
نيازمندیم  ٨٨١٥٧٦٦

٠٩٣٩٣١١٠٧٣٨
٩١٣٤١٥٣٧/ ف

به q7 نفر !مq آشپز 
خانم 

جهت پخت غذا براى ۴٠ نفر و 
انجام امور نظافت کارگاه پوشاک 
نيازمندیم ساعت تماس : ٨ الی 

١٨ به مدت ١٠ روز خواجه ربيع، 
بهمن ٣۴ پالک ۴
 ٧٤٢١٠٥٤

٠٩٣٠٨٥٧٦٢٦٤
٩١٣٤١٨٣٣/ ف

قابل توجه عز7زان 
جو7ا# !ار

کارکنان دولت بازماندگان 
ازتحصيل و متقاضيان آزاد 
طرح ویژه دریافت دیپلم در 
زمان کوتاه عمران - معمارى 

نقشه کشی و کامپيوتر به 
همراه مشاوره رایگان مجتمع 

آموزشی اميرکبير

٨٤٠٥١١١
٨٤٦٥٢٢٨

٩١١٩٦٦٦٩/ ف

 دعوت به همVار# 
 ١- مدرس بازاریابی و فروش 

٢- طراح حرفه اى 
٣- منشی تلفنی 

۴- تراکت پخش کن 
 احمدآباد ١٩ بخارایی ۶ پالک ۴۵

طبقه همکف 
٨٤٦٥١٨٢

 ٠٩٣٣٥٩٠١٢٥٤
٩١٣٤٢٧٩٦/ م

شر!ت پيشگامان
جهت تکميل کادر بازرگانی خود 
به تعداد ١٠ نفر مدیر فروش 

خانم در زمينه برگزارى همایشها 
و سمينارها با روابط عمومی باال با 

مزایاى ذیل نيازمند است:
١) حداقل حقوق ۵٠٠٠٠٠ 
تومان٢) بيمه تامين اجتماعی

٣- امنيت شغلی ٦٠٣٨٥٣١
٩١٣٣٠٥٨٨/ ف

پاژ بتن
١- منشی خانم پاره وقت ٢١-١٧
٢- کارشناس فروش حضورى

 با حقوق ۵٠٠ هزار تومان
 بيمه + ناهار + پورسانت 

احمدآباد، بلوار رضا 
رضاى ١۶، پالک ۵٠

٨٤٥٧٣٨٦-٨٤٠٠٢٤٢
مدیریت١-٠٩١٥٨٥٨٥٢٦٠

٩١٣٤١٦٣٤/ ف

افراد حقيق� 7ا حقوق� 
 جهت پروژه هاى مختلف در

٨٦٩٦٤٨١ افغانستان
 ٠٩١٥٢٠٤٦٤١٠

٩١٣٣٨٨٧٨/ ف

به q7 نفر باسابقه !ار مفيد
براى واحد خيریه یک مجموعه 

قرآنی نيازمندیم
٠٩٣٧٠٦٣٥٧٥٥-٧٣٣٧٤٢١

٩١٣٣٨٧٦٢/ ف

q7 شر!ت 
بازرگان� 

جهت تکميل کادر فروش 
٣ نفر خانم با روابط عمومی 

باال استخدام می نماید. 
سلمان ۴ پالک ۴٨
٨٤٥٩٤٢٥

٩١٣٤٢٣٤٠/ م

پخش سراسر# 
!او7ان ( زر ما!ارون) 

جهت تکميل کادر خود به 
تخصصهاى زیر نيازمند است 
١- بازاریاب ٢- کارگر انبار و 
موزع- دیپلم ٣- نيسان وانت 

مسقف یا کاميونت 
٠٩١٥٥١٥٤٣٦٧ شایان 

٩١٣٤١٨٩٠/ ف٧٦٦٥٠٣٩

همVار خانم 7ا اقا 
با پورسانت فوق العاده جهت دفتر 
امالک نيازمندیم نبش فکورى ٣۶

٠٩١٥٩١٥٨٢٨٥
٩١٣٣٦٣٣٨/ پ

استخدام نيرو
در یک شرکت خدمات فنی و مهندسی
١ -حسابدار آشنا به نرم افزار تدبير 

٢ -تعدادى بازاریاب با روابط باال 
و مدرک تحصيلی حداقل فوق دیپلم 

و عالقه مند به صنعت
٧٦٨٢٠٥٠-٧٦٧٨٩٣٩

٩١٣٤٠٢١٢/ ف

د!وراسيون آرا7ه 
آمار  آورى  جمع  جهت  آقا  یک  به 
وقت  پاره  صورت  به  شهر  سطح  از 

نيازمندیم                 ٧٦٧٦٠٢٤
٩١٣٤١٨٣٩/ ف

نما7نده فعال 
جهت دفتر زیارتی و بازرگانی در 

سراسر کشور نيازمندیم 
٦-٠٩١٥٨٥٨٤٣٠٥

٩١٣١٤٧٥٨/ ف

قابل توجه جوانان 
جو7ا# !ار 

به تعداد محدودى
 نيرو جهت تکميل کادر 
فروش با حقوق ثابت و 

بيمه نيازمندیم 
٣٤١١١٤٩ -٣٤٢٧٧٤١

٩١٣٤١٦١٣/ ف

استخدام
به دو نفر خانم آشنا به 
الکترونيک نيازمندیم. 

آدرس: بين ميدان 
تلویزیون و رضاشهر پالک ٣

٨٧٨٢٨٣٥
٩١٣٤١٧٢١/ م

استخدام
به  معتبر  توليدى  شرکت  یک 
نيازمند  با تخصص ذیل  افراد 

است:
روابط  با  خانم  منشی   -١

عمومی باال
٢-مونتاژکار برق و الکترونيک 

خانم یا آقا
٣- نيروى خدماتی آقا با سابقه 

کار مرتبط
تلفن:

٦-٥٤١٣٨٥٥
٠٩٣٥٤٦٥١٥٢١

٩١٣٣٥٥٥٥/ ر

٩١٣٤٢٧١٤/ ف

استخدام
خانم با روابط عمومی باال جهت 

آموزشگاه فنی حرفه اى
 بلوار وکيل آباد بين ٢٠ و ٢٢ 
پالک ۴٧۴ (مراجعه حضورى) 

٨٦٥٤٢٨٦
٠٩١٥٧١٥٥٠٨٦

q7 نفر مد7ر فروش 
و یک نفر تحصيلدار در زمينه لوله 
و آهن آالت ساختمانی نيازمندیم 

٠٩١٥٥٠٤٤١٩٦
٩١٣٤٠٣٦١/ ف

٩١٣٤١٣٦٢/ ف

!ارخانه فرآورده ها# 
گوشت�

استخدام می نماید:
فروشنده و بازاریاب فعال
حقوق- مزایا- بيمه- پورسانت

٧٦٥٤٩٩٠

به چند نفر نيرو# ماهر 
جهت فست فود نيازمندیم 

٠٩١٥١٥٩٩٩٥٧
٩١٣٣٦٣٢٥/ ف

روزانه 7ا شبانه روز# 
با جاى خواب کارت پخش کن و نصاب 
نيازمندیم  کشور  سراسر  در  پوستر 

٦-٠٩١٥٨٥٨٤٣٠٥
٩١٣١٤٧٦٢/ ف

q7 شر!ت معتبر مهندس� 
و  ساخت  جهت  کار  نيروى  چند  به 

پنجره UPVC نيازمند است 
٠٩١٥٤٠٥٦٤٦٧

٩١٣٤٠١٣٠/ ف

اشتراك فرم ها# 

استخدام� دولت�   

٩١٣٠٥١٩٥/ م٢١٥٠٤١٨

استخدام خانم 
همراه با آموزش

بدون محدودیت 
حقوق با بيمه

ميدان راهنمایی، جنب بانک 
صادرات پالک ٢۴ طبقه ٣ واحد ۶

٠٩١٥٣١٤٢٢٧٨
٨٤٥٦٥٩٣

٩١٣٤٢٤٠٢/ ف

q7 موسسه معتبر 
IT آموزش� در حوزه

به دو نفر همکار 
با شرایط زیر نيازمند است.

١- پرسنل کادر ادارى آموزشی: 
خانم، فوق دیپلم، دو شيفت 

(قانون کار + بيمه)
٢- پرسنل فنی: خانم، 

فوق دیپلم یا ليسانس کامپيوتر
٢٠,٣٠-١٣ (قانون کار)+بيمه

٨٤٣٧١٦٤
٩١٣٤١٨٤١/ ف

q7 شر!ت توليد# 
معتبر 

فروش  کادر  تکميل  جهت 
شعبه خود در استان خراسان 

دعوت به همکارى می نماید:
کارشناس فروش ٢ سال 
سابقه کار روابط عمومی 

قوى و آشنا به فنون 
مذاکره با سازمان ها و 

ادارات 
متقاضيان می توانند 
فرم مشخصات فردى 
خود را به شماره نمابر 
 ٠٥١١٥٠٢٧٤٨٤

ارسال و با به تلفن 
٠٥١١٥٠١٧٧٥٨
 تماس حاصل نمایند. 

٩١٣٣٥٣٨١/ ف

مجتمع صنا7ع 
مشهد گيربVس
از افراد واجد شرایط زیر 

دعوت به همکارى می نماید:
 ٢ نفر داراى مدرک 
تحصيلی فوق دیپلم 

مکانيک (ترجيحا 
اتومکانيک)

متقاضيان می توانند از 
مورخه ٩١,١٠,۶ با در دست 
داشتن مدارک مورد نياز به 
آدرس: مشهد کيلومتر ١٢ 

بزرگراه آسيایی- کوى صنعت 
مراجعه نمایند.

تلفن تماس:
٢-٥٤٢٠٨٠١-٠٥١١

٩١٣٤٠٦٧٩/ م

sبه مشاور امال
فعال باتجربه (هاشميه) 

نيازمندیم
٩١٣٤٢٢٩٥/ م٠٩١٥١١٠٩٨٩١

٩١٣٢٤٤٥٣/ د

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

عالی نيازمندیم پخش فانوس
٠٩١٥٧٦٢٤٥٦٠-٨٤٦٢٩٨٥

خانم خطاط نيازمند7م
٧٢٤٢٠٥٢

٠٩١٥٩١٤٠٥٧٩
 جنب ابوطالب ٣۴ مقابل بانک سپه

٩١٣٤٢١٧٠/ ف

به تعداد# خانم جهت فروشندگی
و یک حسابدار خانم نيازمندیم طالب، 

مفتح ١٠، فروشگاه بيتا سادات 
٠٩١٥٣١٣٦٥٢٠

٩١٣٤٠٠٣٩/ ف

 قابل توجه عالقمندان به 

انيميشن
 استودیوى

 انيميشن سازى پرات 
مرکز حرفه اى ساخت 

انيميشن جهت تکميل کادر 
خود برگزار می کند 

آموزش حرفه اى انيميشن  
به همراه اشتغال دریافت 

شهریه  پس از  دوره

٨٤٣٤٧٤١ 
٩١١٩٦٧٠٠/ ف

استخدام
دیپلم  فوق  و  دیپلم  تعدادى  به 
توليدى  شرکت  در  کار  جهت  آقا 

٦٨-٥٤١٣٠٦٧نيازمندیم 
٩١٣٢٣٦٠٤/ د

برگزار# دوره ها# 
!وتاه مدت فروش 

در بحران با ارائه 
گواهينامه 

و اشتغال به کار 
در پروژه مشترک 

بانکی 
٠٩١٥٨٠٠٠٩٦٥

٨٦٦٥٨٢٤
٩١٣٣٨٣٥٩/ ق

مشاور با تجربه 
در منطقه هنرستان و فکورى جهت 

کار در امالک ارگ نيازمندیم 
٨٦٧٧٩٧٦-٠٩١٥٩٣٢٥٠٧٦

٩١٣٤٢٥٩٤/ پ

ساندو7چ 
نوشين

انجام  جهت  خانم  دوکارگر  به 
موتورى  پيک  یک  و  آشپزى  امور 

نيازمند است 
آدرس: بلوار سجاد- حامد شمالی 

٩ روبه رو پارک نيلوفر
٠٩١٥٧٠٥٣٥٤٥

٩١٣٤٢٧٨٢/ م

مشاور7ن امالs ثامن 
امور  به  آشنا  باتجربه  مشاور  یک  به 
امالک در منطقه قاسم آباد نيازمندیم 

٣-٦٢٣٥٣٠٢
٩١٣٤١٥٣٩/ ف

سرما7ه گذار# 
توسعه مشاغل، جذب نيرو 

 ٨٦٨٢٤٥٣
٠٩٣٣١٣٥٧٧٥٩

٩١٣٣٨٨٥١/ ف

 q7 شر!ت معتبر 
توليد#

 جهت واحد ادارى 
به چند مدیرفروش خانم 

با سابقه نيازمند است 
تماس ساعت ادارى 

٧٢٣٤٤٧١ 
٠٩١٥٦٢٩٦٥١٩

٩١٣٣٩٢١٦/ م

q7 شر!ت ساختمان� 
مجرى سقف متال دک استخدام 

می کند:
 نصاب گل ميخ جوشی مسلط 

به دستگاه سویر
 کارگر ساختمانی داراى توانایی 

عبور روى اسکلت 

٨٤٢٧٢٤٢
٩١٣٤٠٧٥٨/ پ

به تعداد# باز7گر 
نيازمند7م  
٦٠٧٩٨٤١

٠٩١٠٩٤٣٧٥٠٠
٩١٣٣٠٥٠٨/ ف

استخدام- به چند نفر 
دیپلم و فوق دیپلم آقا جهت کار در 

شرکت توليدى نيازمندیم 
٦٨-٥٤١٣٠٦٧

٩١٢٤٠٩٨١/ د

 qآتليه سنجاق
دعوت به همکارى می نماید ٧ نفر 
فتوشاپ کار ۵ نفر عکاس ١٠ نفر 

مونتاژ کار، ۵ نفر فيلمبردار
 ۵ نفر بازاریاب با سابقه کار مفيد 

 ٠٩١٥١٢١٣٤٤٧
 ٠٩١٥٣٢٢٠٥٠٨

٨٤٠١٠٤١
٩١٣٤١٦١٩/ ف

١٥٩٠
مشاغل گوناگــون

دعوت به همVار# 
q7 گروه معتبرمهندس� جهت تVميل !ادر پرسنل� خود از دارندگان شرا7ط ذ7ل 

دعوت به همVار# م� نما7د :
 

سایر شرایط رشته تحصيلی تحصيالت جنسيت عنوان شغلی ردیف 

صاحب١
ليسانس و مرد  جمع اموال  

حداقل حسابدارى باالتر  

ليسانس و مرد انباردار ٢
باالتر 

آمار ، اقتصاد ، 
مدیریت صنعتی و 

بازرگانی 

حداقل پنج سال سابقه کار 
درامور انبار پروژه هاى ساختمانی 

و آشنا به کليه امور انباردارى 
و نرم افزارهاى مربوطه 

ليسانس و مرد حسابرس داخلی ٣
باالتر 

حسابرسی و 
حداقل پنج سال سابقه کار مفيد حسابدارى 

کارشناس ۴
ليسانس و مرد حسابدارى 

حداقل سه سال سابقه کار مفيد حسابدارى باالتر

 عالقمندان شرح� از سوابق !ار# و تحصيل� خود را به شماره ٨٤٤٩٤٩١-٠٥١١ 
فVس و 7ا به آدرس jobs.baran@yahoo.com ا7ميل نما7ند .

٩١٣٤٢٨٢٩/ ب

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.

شر!ت فعال در زمينه بازار7اب� بين الملل� 
در حوزه شرق آسيا و خاورميانه

به منظور تکميل کادر بازرگانی و فروش خود به افراد ذیل نيازمند 
است:

١-کارشناس مدیریت بازرگانی                    ٢نفر
٢-کارشناس فروش                                            ٧نفر

آدرس: بلوارمعلم- بين معلم ۶٢ و ۶۴ پالک ٢٣ طبقه ٣ 
٩١٣٤١٢١٦/ فساعت مراجعه: ٨ الی ١۵

٩١٣٤١٦٤٢/ ف

استخدام
شر!ت صباح پخش مشهد 

توز7ع !ننده فرآورده ها# لبن� صباح جهت تVميل !ادر توز7ع و 
امور دفتر# از واجد7ن شرا7ط استخدام دعوت به عمل م� آورد. 

 
ميزان جنسيتعنوان شغلی

تحصيالت
تعداد 

موزع 
(تحویل دهنده) 

١٠ نفرحداقل دیپلم آقا 

٥نفرحداقل دیپلم خانم امور دفترى

٩١-٧٦٧٧٧٩٠-٠٩٣٥٨٦٩٧٠٣٥
سپاد- ميدان بهارستان- بازاربزرگ خيام، سمت راست 

انتها# بلوار جنب سردخانه رادسرما
٩١٣٤٠٥٠٨/ ف


