
شنبه ٩  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٤
٥٦

 درآمد ماهيانه 
٨٠٠تومان 

 حقوق ثابت + بيمه 
+پورسانت +آموزش رایگان 

+پاداش هفتگی
 و ماهانه تعداد ٢٠ نفر خانم 

با روابط عمومی باال جهت 
تکميل کادر بازرگانی 

مراجعه حضورى 
ساعت کارى ٨:٣٠ تا ٣

بين وکيل آباد ۵٢ و ۵۴ 
مدت مراجعه تا ٢ هفته  

٨٩٠٠١٧١-٨٩٠٥١١٢ 
٩١٣٥٠٠٤٨/ ب

مشاور حرفه ا<
در مشاورین امالک منطقه 

الدن نيازمندیم 
با پورسانت عالی 

و حقوق ثابت

٠٩١٥٤٠٧٠٠٥٠
٩١٣٥١٢٥٦/ ف

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

استخدام نماید
٨٤٦٣٧٤٤

٠٩١٥٤٢٧٩٦١٧ 
٩١٣٤٢٩٠٤/ ف

 �آگه
استخدام

شرکت کامپيوترى پژوهش 
رسا از افراد ذیل دعوت به 

همکارى می نماید.
١- کارشناس کامپيوتر آشنا 
UPS و  شبکه  تجهيزات  به 
٢- خانم منشی مسلط به 

تایپ  و امور ادارى
نشانی: بلوار فردوسی خيابان 

ثمانه ١ بن بست سوم پالک ٧۴ 
ساعت مراجعه ٨ الی ١٢

 

٩١٣٥١٦٤١/ آ

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


f شر#ت 
 �بازرگان

جهت تکميل کادر ادارى خود 
به نيروهاى زیر
 نيازمند است:

١- ليسانس بازرگانی ٢ نفر
و  برق  دیپلم  فوق   -٢

الکترونيک ٢ نفر 
شماره هاى تماس:

٢٢٢٦٦٠٥
٢٢٢٣٣٠٦

ساعت تماس: ٩ الی ١٣,٣٠
و ١٨ الی ٢٠,٣٠

٩١٣٥١٠٥٣/ ف

استخدام نيرو 
 �ترجيحا د
پلم فن

محل کار: جاده سيمان
 همت آباد 

٠٩١٥٣١٧٢٤٩٦
٩١٣٥٠٣٥١/ م

به چند #ارگر ساده
و یک نفر حسابدار خانم 

نيازمندیم مطهرى شمالی ۶
٠٩١٥١٠١٨٥٦٠

٩١٣٤٥٣٠٢/ ف

به دو نفر نگهبان شب (باتجربه)
و یک نفر انباردار (باتجربه) نيازمندیم

٠٩٣٥٧٩٩٤٧٢٨
٠٩٣٥٥٩٤٨٥٤٩

٩١٣٤٩٥٣٣/ م

#ارشناس فروش 
حقوق ثابت ٣٠٠+ پورسانت 

+ بيمه 
٨٦٤٢٦٣١

٩١٣٥١١٨١/ ف

به تعداد< محدود مشاور 
باتجربه جهت کار در دفتر امالک 

محدوده هاشميه نيازمندیم 
٠٩١٥٨٢٩٩٤٥٣

٩١٣٥١٠٩٨/ ف

استخدام 
جهت  توليدى  شرکت  یک 
تکميل کادر واحد فلزکارى خود 
است  نيازمند  ذیل  افراد  به 

 Coجوشکار ماهر ٢ -
 ٢ نفر آقا 

- کارگر ساده ٢ نفر آقا 
حداکثر سن ٣٠ سال 

ساعت تماس ١۶ الی ١٨ 
تلفن تماس: 

٥٤١١٩٨٧
٩١٣٤٥٧٩٢/ ب

حقوق ٤٠٠ تا ٤٥٠ هزار 
آموزش + بيمه+ استخدام 

فورى ١٠٠% تضمينی 
کالهدوز ٠٩١٥٤١٩١٣٦٤

٩١٣٤٣٩١٧/ ف

  �به 
f مترجم زبان عرب
 براى ترجمه متون علوم قرآنی

 (دانشگاهی ) نيازمندیم 
٩١٣٥١٧٧١/ آ٠٩١٥٥٥٧٥٧٣٤ 

استخدام 
گروهی معمارى در نظر دارد

 با جذب نيروى فتوشاپ
 همراه با دوره کار آموزى 

استخدام نماید .
 ٨٤٦٣٧٤٤

٠٩١٥٤٢٧٩٦١٧
٩١٣٤٢٨٣٧/ ف

به تعداد ٢٠ نفر مد
رفروش 
 �حضور< و تلفن

با روابط عمومی باال و مزایاى ذیل 
نيازمندیم

١-حداقل حقوق ۵٠٠ هزار 
تومان ٢-بيمه تامين اجتماعی 

٣-آموزش رایگان 
۴-امنيت شغلی 
٦٠٣٨٥٣١

٩١٣٤٩٨٩٠/ ف

استخدام فور< 
در پيتزا بلوشه 

شعبه مرکزى
 ١- تعدادى صندوقدار 
و کانتر دار خانم با حقوق 
ماهيانه ٣٠٠ الی ۴۵٠ 
هزار تومان ٢- تعدادى 
آقا جهت کار سالن دارى 

(گارسونی) و خدماتی 
(نظافتی) با حقوق ماهيانه 

٢۵٠ الی ۴٠٠ هزار تومان 
٣- دو نفر خانم جهت کار 

گریم کودک  با حقوق عالی 
۴- دو نفر خانم جهت 

کار مسئوليت تشریفات 
(سرميزبان دارى) با حقوق 
ماهيانه ۵٠٠ هزار تومان 

۵- تعدادى آشپز سوخارى  
ساندویچ و پيتزا با حقوق 

و مزایاى عالی ساعت 
مراجعه:  ١٠ الی ١۴ 

آدرس مراجعه  و پر نمودن 
فرم استخدامی بين فرهاد 

٢٣ و ٢١ جنب نانوایی 
ساختمان ادارى بلوشه

 به هنگام مراجعه به همراه 
داشتن دو قطعه عکس 
و کپی کارت ملی و کپی 
شناسنامه ضرورى است

  

٩١٣٤٥٥٧٦/ ف

آشپز ماهر و پيf موتور< 
سر
عا نيازمند
م   

٦٦٧٥٣٩٥
٩١٣٥٠١٥٨/ ف

به 
f مشاور جوان و باتجربه
در زمينه امالک

 (ابتداى هاشميه) نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٣٩٤١١

٩١٣٥١٥٢٩/ ف

نيازمند
م
١- مدیر پروژه تبليغات

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

٩١٣٤٩٤٠١/ ل

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

 fدربها< اتوماتي
هوشمندسازه مد
ر فروش 

درزمينه درب هاى اتوماتيک
 

٠٩١٥٣١٢٧٨٩٨
٩١٣٥١٧٥٤/ ف

شر#ت ش?وه  
نيروهمراه با آموزش جهت فعاليت 

داروخانه اى استخدام می نماید.
٨٤٦٣٤٩٦

٩١٣٤٦٧٠٥/ ف

به 
f نفر آقا 
با ظاهرى آراسته

 و ترجيحا بازنشسته 
جهت همکارى در امالک 

نيازمندیم 
٠٩١٥٤٠٧٠٠٥٠

٩١٣٥١٢٢٧/ ف

دعوت به هم?ار<
شرکت ماشين سازى از افراد 

ذیل دعوت به همکارى می نماید
١-تراشکار ماهر با حداقل ٢سال 

سابقه ٢نفر
٢سال  حداقل  با  ٢-فرزکارماهر 

سابقه ٢نفر
به  مسلط   CNC ٣-فرزکار 
 CNC نویسی  برنامه  و  اپراتورى 
و   powermill افزارهاى  نرم  و 

mastercam ٢نفر
به  مسلط  صنعتی  کش  ۴-نقشه 
solid works و Autocad ١نفر
تلفن تماس: ٦٦٦٥٥٥٢

٩١٣٤٩٧٨٠/ ف

به 
f نفر جهت #ار در 
دفتر فن� و تا
پ و ت?ثير

نيازمندیم
٠٩٣٨٢٨١١١٥٦

٩١٣٤٧٨٣٩/ ف

د
پلم #امپيوتر برق 
ا 
ال?ترونيf چند آقا

حداکثر سن ٢۵
٨٥٩٥٣٦٥

٩١٣٣٤١٤٧/ د

٩١٣٢٤٤٥٣/ د

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

عالی نيازمندیم پخش فانوس
٠٩١٥٧٦٢٤٥٦٠-٨٤٦٢٩٨٥

 آگه� استخدام 

f شر#ت توليد< معتبر جهت توليد تابلو فرش 

 نياز به تعدادى بافنده خانم با حداقل سه سال 
سابقه کار دریافت تابلوهاى نفيس را دارد .

 � تلفن : ٥٤١١٥٩١ : تربت
٩١٣٥١٥٩٣/ ب

٩١٣٤٩٠٠٦/ ف شركت فرآورده ها< لبن� خزرشير شعبه خراسان
جهت تكميل كادر فروش و توز�ع

 خود از افراد ذ�ل دعوت به همكار3 م� نما�د.

مدرک شغل سازمانی
توضيحاتتعدادتحصيلی

حداقل و�ز�تورحضور3
حقوق اداره Oار+ بيمه+ ٥د�پلم

پورسانت

حداقل نيسان �خچالدار
آشنا به امور توز�ع٥د�پلم

عالقه مندان م� توانند به مدت �ك هفته با شماره تلفن ها3
 ٤٩-٦٠٤٨٩٣٩ تماس حاصل نموده و �ا 

به آدرس بلوار سجاد- حامدجنوب� ١٤ پالك ٣٨ طبقه سوم مراجعه 
٩١٣٤٧١١٣/ فنما�ند.

٩١٣٤٨٥١٣/ ل

٩١٣٥١٧٧٨/ پ

٩١٣٤٧٢٥٨/ پ

 شرکت پخش سراسرى
 بانی چاو خراسان

 (نماینده انحصارى
  پخش محصوالت کاله)

فروشنده ١
مرد-زنحضورى

حداقل دیپلم- با سابقه کارى مرتبط
پورسانت  کار+مزایا+  قانون  (حقوق 
و  اجتماعی  تامين  بيمه  عالی+  فروش 

تکميلی)

مردتحویل دهنده٢
حداقل دیپلم

پورسانت  مزایا+  کار+  قانون  (حقوق 
عالی+ بيمه تامين اجتماعی و تکميلی

داشتن کارت پایان خدمت جهت استخدام آقایان الزامی است.
ضامن معتبر جهت استخدام الزامی است.

متقاضيان موارد ١ در ساعات ادارى به آدرس ذیل مراجعه نمایند:
مشهد، بين ميدان استقالل و چهارراه فرامرزعباسی، پالک ٣۴٩

Tell:٦٠٧٧١٢٠-٠٥١١
متقاضيان مورد ٢ در ساعات ادارى به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

مشهد، کيلومتر ١۵ جاده قوچان، روبه روى اداره راه و ترابرى مشهد، 
کوچه آنتن آسمان

Tell:٢-٥٤٢١٩٤١-٠٥١١
Fax:٥٤٢١٨٧٢-٠٥١١

 
٩١٣٥١٦٧٠/ آ

حسين اصغر3  محمود 
اقاس� اصفهان�  ليل� 
حسن اطهر3 عالف  محمد 
سيدمهد3 اعتماد3 نژاد  بتول 
محمد اعتماد�ان  عل� اصغر 
محمدعل� اعظم نبو3  نب� اله 
حسن افتاده  رضا 
عباسعل� افتتاح�  مهد3 
محمدجواد افخم� پور  وجيهه 
محمدرضا افشار�ان شاند�ز  مسعود 
بهرام افضل�  ثر�ا 
غالمرضا افضل� نيا  محمدرضا 
عل� اقاجر3  زليخا 
محمدتق� اقارضا�� فرق�  زهرا 
قاسم اقا3  محسن 
مرتض� اقبال� نژاد  موحد 
عل� اقدام شهرنو3  مهد3 
غالمعباس اكبرپور  مهد3 
اسماعيل اكبر3  خليل 
محمد اكبر3  عرفان 
عباسعل� اكبر3  مهر3 
حسين اكبر3  عل� اكبر 
نصراله اكبر3  عزت 
حسين اكبر3  عل� اكبر 
عليرضا اكبر3 سبزوار3  محمد 
حسن اكبر�ان  حسين 
عل� اكبر�ان  محمدرضا 
غالمرضا اگاه�  زهرا 
غالمحسين ال نج.  صادق 
براتعل� اال  حسين 
محمدحسين النا  مجيد 
عيس� اله�  محمدرضا 
رضا امان�  محمد 
سيدمحمد امجد3 حسين�  ب� ب� منصوره 
محمد شر�. امرا  سعيد 
مهد3 اميدواربرزل اباد  عليرضا 
عل� اميد�ان  داود 
رضا اميرجوان  غالمرضا 
ميرمحسن اميركالل�  سيدمحمدحجت 
عز�ز خان امير3 بوانلو  خداداد 
حسن امير3 دشتبياض  نجمه السادات 
اسمعيل امير�زدان� بناب  محمدعل� 
سيدعل� اكبر امين�  سيدمصطف� 
محمدحسين امين�  عل� 
محمود انتخابيان  حسين 
رمضانعل� انتقام�  حسين 
موس� اند�شه  روح اله 
عل� اصغر انصار3  اميرهوشنگ 
رجبعل� انفراد3  حسن 
اسفند�ار اوالدزاده  سينا 
احمد اهنگر3  نسر�ن 
منوچهر ا�زدپناه كاهو  عل� اصغر 
حسن ا�س� محصل  امير 
غالمرضا ا�مان� راد  محمود 
محمدهاشم ا�وب�  محمدحسين 
عل� بابا��  ر�حانه 
درمحمد بازه  داود 
محمدتق� باشتن�  رضا 

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


