
شنبه ٢  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٢٩٨
٥٧

استخدام نيرو# 
متخصص 

در یک شرکت معتبر 
مسئول داخلی 

آشنا به کامپيوتر 
و امور مالی با روابط 

عمومی قوى 
 ٨٦٥٧٧٠٥
٨٦٥٧٤٦٨

٩١٣٣٨٩٢٨/ ف

از فعاالن در زمينه 
تاسيسات ساختمان� 
 دعوت به همکارى می گردد.

٨٤٦٥٩٤٦-٠٩١٥٥٠٣٣٤٢٩ 
٩١٣٤١٤٨٣/ م

منش� خانم 
مسلط به

Excelو Word خانم دیپلم به 
باال جهت امور ادارى و بایگانی 

نيروى خدماتی خانم یا آقا جهت 
کار در شرکت نيروى خدماتی 

خانم جهت کار در منزل راننده با 
اتومبيل مدل باال اجاره به شرط 

تمليک امام خمينی ٣۵ پالک ۵۶١ 
طبقه اول واحد ١٧
 ٨٥٣٩٠٢٨
 ٨٥٤٣٧٣٠

٠٩١٥٥٢٤٨٩٤٢
٩١٣٤١٨٨٧/ ف

قسمت فروش تلفن 
بين الملل 

( شعبه مشهد)

١- دو کارمند خانم 
با مدرک تحصيلی 

دیپلم به باال به 
صورت

 پاره وقت 
٢- ساعت کارى 

٨/٣٠ الی ٣٠/١۴ 
٣- حقوق ثابت 

٣۵٠,٠٠٠ تومان
 + پورسانت

 تلفن :
٢٢٨٣٢٥٠ 
 ٢٢٨٣٢٥٤

مراجعه حضورى:
 آدرس : خيابان 

دانشگاه بين 
دانشگاه ١۴ و ١۶ 

ساختمان ٢۴۴ 
واحد ٣

 

٩١٣٤٢١٨٨/ د

شر!ت SMS نو7ن
به چندین کارشناس تلفنی خانم 

نيازمند است 
٨٥٣٢٥٣٠

٩١٣٤١٥٢٨/ ف

 به چند نيرو جهت !ار 
 در کارگاه رنگرزى فرش و

 تابلوفرش نيازمندیم. ساعات تماس
٨٦٩٢٢٥١  ٨الی ١۴

٩١٣٢٩٣٦٥/ م

شر!ت نرم افزار# سما توس 
وقت  تمام  مرد  پرسنل  تکميل  جهت 
خود  با حقوق و مزایاى عالی استخدام 

می نماید.
کارشناس  حداقل  فروش  -مدیر 

IT مرتبط و ۵ سال سابقه در
-مدیر مالی حداقل کارشناسی 

و ۵ سال سابقه
به مسلط  نویس  برنامه  نفر   ۴-

JAVA و یا PHP ویا ANDROID
 -٢ نفر نيروى ادارى با ٣ سال سابقه

سال   ٣ با  اى  حرفه  بازاریاب  نفر   ٣-
سابقه 

رزومه خود را به آدرس 
job@samatoos.ir  ارسال نمائيد

٩١٣٣٩٠٥٨/ ف٠٩١٥٣٥٨١٥٣٨

به ٢ نفر آقا جهت فروشندگ� 
قطعات 7د!� و انباردار#

(باسابقه) نيازمندیم
٣٩٢٨٤٤٥

٩١٣٤٠٤٠٨/ ف

 نما7ندگ� هيوندا
 جهت تکميل کادر فنی خود 
به افراد ذیل نيازمند است
۴ نفر مکانيک،٢ نفر شاگرد 

نقاش ، ٣ نفر صافکار
با حداقل ۵ سال سابقه کارى

٦٦٧٥٥١٢ 
٩١٣٣٩٠٢٢/ ف

شر!ت توس نگاه 
توليد کننده تجهيزات پزشکی 

منشی و بازاریاب با حداقل
 فوق دیپلم و ٢ سال سابقه 

مرتبط و روابط عمومی باال 
نيازمندیم 

٠٩١٥٨٢٦٩٦٦٠
٩١٣٤١٣٥٩/ ف

قابل توجه كارجو7ان 
عمران ومكانيك 

 آموزش
 catia,  Solid works ، Safe،

Etabs  ازمقدماتی تا فوق حرفه اى 
كالس هاى كاربردى وعملی

 زیر نظر اساتيد برتر استان
 با ارائه مدرك بين المللی

٩١١٩٦٦٤٤/ ف ٨٤٦٥٢٢٨

تعداد# نيرو# جوان
جهت کاردر انبار مواد 
غذایی با ساعت کارى
 ١٩ الی ٧ و حقوق 

( ۵٠٠ تومان + بيمه) 
نيازمندیم قاسم آباد 

 شریعتی ١٢ پخش ثامن

٩١٣٤١٣٦٦/ ف

q7 شر!ت 
معتبر ا7نترنت� 

جهت پشتيبانی کاربران 
خود یک نفر با شرایط ذیل 

استخدام می نماید :
١- مدرک تحصيلی 
کارشناسی کامپيوتر

٢- تسلط به مبانی IT  و 
OFFICE

٣- حداقل یکسال تجربه 
کارى تلفن : 

٢٢٨٣٢٥٠
٢٢٨٣٢٥٤

آدرس: خيابان دانشگاه  بين 
دانشگاه ١۴ و ١۶ - ساختمان 

٢۴۴ واحد ٣

به ٢ !ارگر ساده خانم و آقا 
و پيq موتور#

نيازمندیم
٨٨٣٠٠٣٨

٩١٣٤١٧٥٤/ ف

به چند نفر 
!ارگر ساده

جهت کار در کارگاه قنادى 
(نبات) و یک نفر راننده 
جهت پخش نيازمندیم. 

آدرس: شهرک رضوى
٠٩١٥٥١٩١٥٠٨

٩١٣٤١٦٠٣/ ف

 استخدام می کند 
تجربه ما رمز موفقيت شماست. 

مدیر فروش
بازاریاب تلفنی

بازاریاب 
با حقوق و مزایاى ذیل 

حقوق ثابت
+ پورسانت

پرداخت روز به روز 
+ بيمه تامين اجتماعی

+ پاداش فروش 
فرامرز ١۵ پالک ٢٢

 ٦٠٧٧١٨٧ 
٦٠٧٧١٦٧

٩١٣٢٨٧٦٨/ ف

!انون تبليغات فردا 

به تعداد# بازار7اب و 
فروشنده خانم نيازمندم

جمهورى ٢٢ بين عرفانی ١٢ و ١۴
٠٩٣٦٦٦٨٠٣٩٩

٩١٣٤٠٧٤٦/ ف

به q7 نفر مسئول فن� باتجربه
پيتزا  پنير  توليد  زمينه  در 

٠٩١٢٤٤٨٨٥٦٠نيازمندیم
٩١٣٤١٩٧٥/ م

به q7 خانم 
جهت امور ادارى نيازمندیم 

دانشگاه ٢٠ پالک ١١۴ واحد یک 
٨٥٣٩٩٤٥

٩١٣٣٩٥٢٣/ د

q7 نفر آشنا !امل 
به زبان انگليس�

و اینترنت به صورت پاره وقت 
ترجيحا تدریس مکالمه به صورت 

تضمينی هم بتواند انجام دهد 
به صورت دو قرارداد مجزا 

ساعت تماس ٧ الی ١٣

٨٧٦٣٧٤٨
٩١٣٤٠٥٣٧/ ف

مجموعه توليد# !يميا
نيازمندیم

١- گچ کار ماهر
٢- رابيتس بند ماهر

٣- استادکار بنا (با اکيپ کامل)
۴- پيمانکار تاسيسات برق

۵- پيمانکار تاسيسات آب و فاضالب
۶-کاشی کار ماهر

٨٤٨٣٩٨٤
٩١٣٣٥٤٠٢/ ف

به ٤ نفر آقا
جهت بسته بندى پوشاک و 

فروشندگی در فروشگاه نيازمندیم
٠٩١٥١٢٢٠٨٧٧-٨٥٣٥٦٨١

٩١٣٣٩١١١/ ف

استخدام !ارشناس 
فروش 

یک شرکت توليدى مصالح 
ساختمانی جهت فروش محصوالت 
خود به یک نفر نيرو با شرایط ذیل 

نياز دارد:کارشناسی یا کاردانی 
(معمارى، عمران و مدیریت 

بازرگانی) لطفا مشخصات خود را به 
شماره ٧٦٣٧٧١٤ فکس نمایيد. 

٩١٣٤١٦١٨/ ف

استخدام دانشجو#
خانم و آقا پاره وقت

٨٧٨٠٦٤٢پيروزى ٢٣
٠٩١٥٥١٤٩٧١٦

٩١٣٤٢٢٤٧/ ر

به q7 نفر د!وراتور 
و آشنا به طراحی سه بعدى 

نيازمندیم
٨٤٦٦٠٩٠-٨٤٦٦٣٠٠

٩١٣٤٠٤٣٦/ ف

به تعداد# بافنده 
فرش و تابلو فرش
 حرفه اى و مبتدى جهت کار 
در کارگاه قاليبافی با حقوق 

عالی و بيمه نيازمندیم
٨٤٥٢٢٣٥

٠٩١٥٤٧٩٤١٧٠
٩١٣٢١٩٠٢/ ف

شر!ت فن� مهندس� 
و بازرگان� اسطوره 

براى تکميل کادر فنی و 
ادارى خود استخدام می کند 

پيشگام و برتر در عرصه 
و نصب دوربين مداربسته 
و کليه سيستم هاى امنيتی 

و نظارت تصویرى
١-مدیرداخلی با حداقل
 ٧ سال سابقه مدیریت

٢-منشی خانم با سابقه 
و روابط عمومی باال 

٣-بازاریاب حرفه اى خانم و آقا 
امنيتی هاى  سيستم  به  آشنا 

۴-نصاب حرفه اى و 
نيمه حرفه اى و عالقمند

 جهت آموزش و استخدام 
آدرس: خيابان سعدى

 بين ٧ و ٩ ساختمان اسطوره 
طبقه  ٢

تلفن: ٢٢٤٠٠٠٠
٩١٣٤٢٤٩٨/ ف

استخدام 
١- بازاریاب تلفنی و حضورى ۶٠٠ 
و پورسانت ٢- تراکت پخش کن 

٩١٣٣٦٥٨٠/ م٨٤٦٥١٨٢

q7 شر!ت معتبر
بازرگان� 

به افراد ذیل نيازمند است : 
١- مدیر بازرگانی 

٢- فروش
٣- بازاریاب           ۴- طراح

ساعت تماس:٩ الی ١۶
آدرس:دانشگاه ٢٣

٩١٣٣٥٨١٨/ د٨٤٩٠٥١٤

به q7 نفر آقا
کامپيوتر  به  آشنا  موتورسوار 

جهت امور ادارى نيازمندیم
٩١٣٤٠٠٢٥/ ف٦٦٣٧١٧٩

شر!ت 
اطلس ماشين پليمر

ماشينهاى تزریق پالستيک
جهت تکميل کادر خود نياز به 

متخصصين زیر دارد:
- برق و الکترونيک آشنا به 

ماشين هاى تزریق
- مکانيک آشنا به ماشين هاى 

تزریق
- منشی خانم مسلط به زبان انگليسی
- خانم مسلط به زبان انگليسی 

جهت امور بازرگانی
آزادى ١٣١ - تقاطع ۴
٦٥١٣٨٦٢

٩١٣٤١٦٦٢/ ف

 شر!ت نگين 
 جهت تکميل کادر خود به پرسنل 

زیر نيازمند است :
١- مدیر بخش ۵ نفر 

باال  عمومی  روبط  با  اپراتور   -٢
١٠ نفر 

٣- سمپل با روابط عمومی باال ۵ نفر 
التحصيالن  فارغ  دانشجویان 
رشته هاى مرتبط  افراد عالقه مند
نيستند  مستثنی  تجربی  یا   
طبقه   ۶۶ پالک   ١٨ فلسطين 

همکف 
٧٣٨٦١٤٨ 

٩١٣٤٢٨٠٣/ م

 استخدام با مزا7ا# عال� 
 به چند نفر خانم و آقا بازاریاب
 حرفه اى با روابط عمومی باال

 تلفنی یا حضورى و یک 
نفر خانم جهت صدور بيمه 

نيازمندیم 
نبش معلم ۵٠ بيمه نوین 

٩١٣٣٨٤٣٩/ متلفن : ٨٦٦١٥٦٥ 

به تعداد# نيرو#
ماهر و ساده 

 جهت کار و نگهبانی در فضاى سبز 
 ٠٩١٥٩٩٦٣٤٥٢نيازمندیم.

٩١٣٤١٦١٧/ م

٩١٣٤٢٢٠٥/ ر

بيمه ا7ران 
نما7ندگ�:٣١٠٠٩

جهت اموردفترى به تعدادى 
خانم نيازمند است.
 (همراه با آموزش) 

تماس تا یک هفته بالمانع است 

٨٩٣٨٢٥٧

به تعداد# 
مشاور

جهت دفتر امالک با پورسانت
 ۵٠ % نيازمندیم 

مسکن آتاناس - پيروزى ۴١ 

زارعی ٨٨٢٥٢٩٢
٠٩١٥١١٤١٠٥٠

٩١٣٤١٠١٦/ پ

به تعداد# مشاور
 و مد7ر بازرگان�
باتجربه کارى در زمينه 

برگزارى سمينارهاى آموزشی 
و همایش ها نيازمندیم

٦٠٣٨٥٣٥
٠٩١٥٣١٠٩٦٢٧

٩١٣٣٠٥٩٨/ ف

استخدام !ارشناس بيمه
و سایر رشته ها- در زمينه فروش بيمه 
عمر حقوق ۴٠٠ به باال در کارگزارى بيمه

٨٣٨٤١٥٧
٩١٣٤١٥٦٨/ ف

 q7 به افراد ز7ر جهت
!ارگاه سوله ساز#

 در شهرک صنعتی طرق 
نيازمندیم:

 ١- نقشه کش        ٢- انباردار
٣- مسئول تعمير و نگهدارى 

دستگاه ها 
٣٩٢٩١٠٧

٩١٣٣٦٢٣٣/ خ

 استخدام
از  عالی  آموزش  موسسه  یک   
افراد با شرایط ذیل دعوت به 

همکارى می نماید:
١- دانشجویان و 

فارغ التحصيالن رشته حقوق، 
زبان انگليسی و مدیریت

٢- دانشجویان
 و یا فارغ التحصيالن

فنی و مهندسی
ارسال رزومه و عکس:

jobs1391Azar@
yahoo.com

٩١٣٣٣١٨٥/ ب

٩١٣٤٢١٧٢/ د

�l موسسه خدمات فن� نياز به نيروها4 ذ�ل دارد: 
مسلط به تا�پ و Mامپيوتراپراتورشيفت صبح (خانم فوق د�پلم)١
مسلط به تا�پ و Mامپيوتراپراتور شيفت عصر ( آقا فوق د�پلم)٢

نيرو4 ادار4 شيفت صبح ٣
(خانم ليسانس)

مسلط به زبان، تا�پ و 
Mامپيوتر

آشنا به تعمير لوازم خانگ� نيرو4 فن� (آقا فوق د�پلم)4
تلفن تماس: ٨٤٨٩٨١٥ ساعت تماس صبح ٨ ال� ١٣ بعدازظهر : ١٧ 
5١٫٢ eال� ١٩ آدرس : خيابان دانشگاه، دانشگاه ٢١، اسرار ٢٫١ پال

 

٩١٣٤١٥٨٢/ ف

٩١٣٤١٠٧٦/ ف

٩١٣٢٤٠٥٨/ ل

٩١٣٤١٩١٨/ ف

q7 شر!ت بزرگ توليد# رنگ مو
از افراد واجد شرایط ذیل(خانم-آقا با سابقه کارى در زمينه آرایشی 

بهداشتی ) باحقوق و مزایاى بسيار استثنایی و دریافتی باالى
 ١٢,٠٠٠,٠٠٠ ریال دعوت به همکارى می نماید (مشهد و شهرستان)

5سال سابقه Mار مفيدحداقل فوق د�پلمسرپرست فروش
٣ سال سابقه Mار مفيد جهتحداقل د�پلمو�ز�تور

و�ز�ت گالر4 و داروخانه ها
تلفن : ٦٢٢٨٠١٨   مشهد: قاسم آباد، بلوارحجاب، حجاب ٥٤ 

Mان طبقه ٣ واحد ٥V٩١٣٣٧٤٥٣/ فساختمان پزش

دعوت به همVار# در شر!ت صنعت�
شرحعنوان

lترونيOارشناس الM�OترونيOآشنا به طراح� مدارات ال
  AVR  ا� ARM  نترلر ترجيحاMروOو مي 

حداقل 4 سال سابقه Mار
lانيOارشناس مM  4مسلط به نرم افزارها4 طراح� سه بعد

Solid Works- حداقل ٢ سال سابقه Mار
 

job@sacoind.com متقاضيان م� توانند رزومه خود را به نشان�
ارسال و �ا با شماره ها4 ١٢-٦٥١٢٧١١ تماس حاصل فرما�ند

آدرس جاده قوچان آزادى ١٢٧ کوچه سوم سمت چپ پالک ٢
٩١٣٤٢٦٢١/ ف

٩١٣٣٩٥٢٦/ ف

رافونه
گروه توليدى رافونه (شوینده بهداشتی) 

در راستاى تکميل پرسنل شعبه خراسان در نظر دارد نيروهاى 
ذیل را استخدام نماید:

 ١-فروشنده (بازاریاب مویرگی)                 ١۵نفر
٢-راننده با نيسان                                               ۵نفر

(بيمه تامين اجتماعی، بيمه تکميلی، پورسانت، پاداش)
٦٥١٠٤٣٩-٦٥١٠٥٥٧

بزرگراه آسيایی، آزادى ١٣١، خيابان پنجم، درب چهارم
٩١٣٤٢٧٠٤/ ق


