
شنبه ٩  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٤
٥٧

 گروه شر#ت ها< 
#يان 

 جهت تکميل کادر پرسنلی 
خود به سمت هاى زیر آقا 
و خانم با تحصيالت وتجربه 
هاى مکفی نيازمند است .

١- مدیر فروش اینترنت ،
کامپيوتر و نرم افزار 

 ۵ نفر 
٢- مدیر فروش خودرو 

١ نفر 
٣- کارشناسان فروش 

خودرو ۵ نفر 
۴- طراح وگرافيست ١ نفر 

۵- مدیرفروش تبليغات 
١ نفر 

۶- خدمات ١نفر 
٦٠٧٠٧٧٩

٠٩١٥٥٠٧٠٢٠٩
٩١٣٥٠٦٠٠/ ب

به تعداد< خانم
جهت امور دفترى و آقا 

جهت فروش ترجيحا
 با وسيله نقليه با حقوق ثابت
 و پورسانت عالی نيازمندیم.

 ساعت تماس ٩ الی ١۴ 
( پيروزى ۴٣) 

٨٨١٩٥١٢-٨٨٣٤٩٤٠
٩١٣٥٠٥٥١/ پ


f شر#ت معتبر 
جهت تکميل کادر خود به تعدادى 

حسابدار- انباردار-بازاریاب 
صندوقدار و فروشنده 

نيازمند است 

٨٥١٠٣٩٢
٠٩١٥١٢٤٣٧٥٣

٩١٣٤٧١٣٦/ خ

استخدام پا
دار
آقایان فوق دیپلم و ليسانس

کامپيوتر، برق، مخابرات، 
مدیریت، علوم اجتماعی و 

اقتصاد و زبان انگليسی

کاریابی خراسان
ابتداى خيابان امام خمينی 

(دانشگاه) کوچه سجادى
 (ساعات ادارى)

 

٩١٣٤٩٧٧٢/ م

قابل توجه كارجو
ان 
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

مد
ر فروش 
خانم و آقا 

با سابقه در زمينه 
تبليغات محيطی 
با حقوق ثابت و 
پورسانت خوب 

نيازمندیم 
شرکت تبليغاتی 

آداک مجرى 
تبليغات محيطی 

٨٤٦٥٦٢١
٠٩١٥٢٠٠٨٠٣٢

٩١٣٥١٠٦٨/ ف

#ارمند فروش
شرکت صنایع دربهاى 
اتوماتيک شيشه چی 
جهت کادر فروش خود به 

یک خانم 
با روابط عمومی عالی 
و آشنا به محيط ادارى

 نيازمند است
 عالقه مندان می توانند 
با شماره ٥٤١٢٢٨٦ 

تماس حاصل نمایند. 
 

٩١٣٥٠١٥٥/ د

مد
رفروش خانم 
مد
رگروه خانم

بازاریاب آقا و خانم
 ۴٠٠ هزارتومان 

حقوق ثابت
صياد شيرازى 
بين ٢٩ و ٣١ 

پالک ٢٣٨ 
ساعت تماس ١۴-٩

٨٩٢٦٤٧٢
٩١٣٥١٠٨٦/ ف

گروه بزرگ مشاور
ن 
امالh سراسر< #اسپين

در شعبات احمدآباد و 
فلسطين نياز به چند 
مشاور باتجربه دارد

٠٩١٥٢٢٥٠٤٢٠
٩١٣٤٤٤٨٧/ ف

امالh ز
گورات
به چندین مشاور با تجربه جهت 

همکارى با پورسانت عالی نيازمندیم
٠٩١٥٢٠٣٢٠٠١

٩١٣٥٠٧٤٦/ پ

اشتراك فرم ها< 

 �استخدام� دولت  

٩١٣٠٥١٩٥/ م٢١٥٠٤١٨

دعوت به هم?ار< 
آموزشی  موسسه  در  (خانم) 
مراقبت  جهت  دو  گزینه  فرهنگی 

٨٤٤٥٣٠٧ و پشتيبانی
٩١٣٤٩٠٩٩/ م

 �
پخش مواد غذا
نو
ن آر
ا

به دو نفر آقا توزیع کننده بار 
نيازمندیم(موزع) با ضمانت 

معتبر حقوق و پورسانت ۴٠٠ 
الی ۶٠٠ تومان سجاد چهارراه 

بزرگمهر ساختمان ١١٠ واحد ١٩
٧٦٧٧٢٤٢

٩١٣٤٦١٧٥/ ف

به 
f هم?ار 
خانم 

 Office افزارهاى  نرم  به  مسلط 
حقوقی  موسسه  یک  در  کار  جهت 
ترجيحا  دوشيفته  مکفی  حقوق  با 

ليسانس حقوق نيازمندیم 

٨٤٣٥٧٩٩
٩١٣٥١٠٠١/ ب

به تعداد<
 پيf موتور<

از ساعت ٣-١٢ بعدازظهر 
و یک کمک آشپز ماهر 
نيازمندیم بازار خيام

٧٦٢٤٤٩٤
٠٩١٥٢٠١٠٧٣٠

٩١٣٥١٤٦٦/ ف

خانم آشنا به ا#سل و ورد
و اینترنت تمام وقت نيازمندیم
٣٤٣٠٠٦٦چهارراه نخریسی 

کوشش ١۵ پالک ١٧١,١
٩١٣٤٩٦٣٢/ ف

قابل توجه افراد جو
ا< #ار
آموزش همراه اشتغال

 دوره هاى  حسابدارى و 
 ICDL کامپيوتر

ویژه بازارکار
با ارائه مدرک
 ٨٤٥٧٧٩٦

٠٩٣٥٨٠١٧٤١٤
٩١٣٤٢٨٨٤/ ف


f شر#ت 
معتبر

جهت تکميل کادر خود نياز 
به افراد ذیل دارد:

١-کارگر ساده 
(دیپلم به باال حداقل با 

٢سال سابقه)
 ٢-نيروى فنی (فوق دیپلم 

به باال با حداقل ٣سال 
سابقه فعاليت در کارخانه)

 ٣-بازاریاب (ليسانس 
با حداقل ٣سال سابقه 

فعاليت مرتبط با پروژه هاى 
ساختمانی)

شماره تماس: 
٦٠١٨٠٤١

٩١٣٥١٠٦٠/ ف

بينا همراه
به یک نرم افزار کار مجرب 

موبایل با شرایط عالی نيازمندیم
٢٧٢٢٣٠٠-٠٩١٥٨١١٣٦٦٨

٩١٣٤٨٦٠٨/ ف

مد
ر فروش خانم
و  حفاظتی  هاى  سيستم  جهت 
نظارتی در قرنی ١١ پاساژ توکلی 

٦٦-٧١٢٧٢٦٥نيازمندیم
٩١٣٤٩٩٢٤/ م

پاژ بتن 
١-منشی خانم پاره وقت 

٢١-١٧
٢-اپراتور بچينگ

٣-کارشناس فروش حضورى 
حقوق ۵٠٠ هزار تومان
 بيمه+ نهار+ پورسانت 

احمدآباد، بلوار رضا، رضا ١۶ 
پالک ۵٠

٨٤٠٠٢٤٢
 ٨٤٥٧٣٨٦

مدیریت
١-٠٩١٥٨٥٨٥٢٦٠

٩١٣٥١٣٧٧/ ف

استخدام
 MDF کابينت  نصاب  تعدادى 
سال  سه  حداقل  با  کارپرداز 

٨٤٦٥١٦١سابقه کار
٩١٣٣٤٠٢٤/ 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

استخدام
١- کارمند فروش

 تور داخلی و خارجی
(داراى سابقه فعاليت 
مسلط به زبان انگليسی

 و کامپيوتر) 
٢- اپراتور قطار

 ( داراى مدرک ) 

٨٥٢٩١٠٢
٩١٣٥١٦٠١/ د

شر#ت پخش گستر
فروش  واحد  جهت  دارد  نظر  در 
با  مدیرفروش  نفر  یک  خود 
و  کار  سابقه  سال   ۵ حداقل 
ليسانس  تحصيلی  مدرک  حداقل 
با حقوق و مزایاى مکفی استخدام 
با  واجدشرایط  داوطلبين  نماید. 

شماره تلفن 
٦٥٨٦٩٠٤

 تماس حاصل نمایند.
ابتداى جاده سنتو، مقابل پليس 

راه قاسم آباد، آزادى ٩۵ 
انتهاى خيابان شهيد حشمتی
 حياط مشترک با یک و یک 

 

٩١٣٤٦٧٧١/ ف

آگهی استخدام
شرکت آریا کرخه زرین 

جهت تکميل کادر فروش خود در 
استان خراسان اقدام به جذب 
نيروى مالی، توزیع و فروش با 

مزایاى ذیل می نماید:
حقوق قانون کار+ بيمه+ پورسانت و 

مزایاى غيرنقدى
دارندگان شرایط فوق تا ١٠ روز کارى 

پس از درج آگهی جهت تکميل فرم 
به آدرس: خيابان احمدآباد، خيابان 

قائم ١، پالک ١١ مراجعه و یا با شماره 
تلفن هاى ٠٩٣٥٤٤١٧٠١٥ و 

٥٤١١٦٠٦ تماس حاصل فرمایند. 
ساعت تماس: ٨تا ١٣

جنسيتتعدادشرح
آقا- خانم١مالی

آقا- خانم۶فروشنده
آقا٢موزع

خانم١منشی  
٩١٣٥١٠٥٤/ 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.

٩١٣٤٩٥٦٢/ ف

استخدام
البراتوار پروتز طوس دندان- صاحبکار

 جهت تکميل کادر خود از نيروهاى واجد شرایط دعوت به عمل می آورد:
تحصيالتتعداد (نفر)جنسيتمحل خدمت

فوق دیپلم یا ليسانس٢زندفترى
فوق دیپلم یا ليسانس ترجيحا ١٠ زنکارگاهی

تحصيلکرد رشته دندانسازى
سيکل یا دیپلم٢مردپيک موتورى

سيکل یا دیپلم٢زنخدمات

آدرس: ميدان پارک، بلوار آزادى، نبش آزادى ۵٧، پالک ٣٧١
تلفن: ٦٠٣٩٧١٦

تماس و مراجعه: ساعت ١۶ تا ٢٠
 

٩١٣٤٧٩٥٩/ م

شرکت توليدى کنترل صنعت
جهت تکميل کادر ادارى و فنی خود به افراد با تخصص ذیل نيازمند است:

١- ورق کار یا کابينت ساز ماهر ٢ نفر
٢- مونتاژکار خانم و آقا ۵ نفر

٣- نيروى خدماتی آقا باسابقه کار مرتبط یک نفر
آدرس: شهرک صنعتی توس- اندیشه ٧- دانش ۶- پالک ۶١١

تلفن: ٦-٥٤١٣٨٥٥ و ٠٩٣٥٤٦٥١٥٢١
٩١٣٥٠٠٥٨/ م

حسن باقرزاده  حامد 
محمدباقر باقر3 استانه  شمسيه 
باقر باقر3 پرشكوه  حسن 
ممد كاظم باقر3 رستم اباد  حسين 
محمد باقر3 كسر�نه  ابوالقاسم 
باقر باقر�ان  عل� 
عل� باق� سنج  مسعود 
احمد باالگر  محمدمهد3 
براتعل� باوجدان  محمد 
مسعود بادوام  ورقا 
محمدمهد3 بد�ع�  سعيد 
حسين بد�ع� بيچاره  پروانه 
حسين برات�  فاطمه 
غالمحسين برات� چو�نل�  محرم 
حسين برادران فرشچ�  محسن 
عل� اصغر برار3  نجمه 
حاج جياند براو3  حليم 
رجبعل� برزگر اوغاز  جمشيد 
مهد3 برشته  بهروز 
غضنفر بشارت�  عباس 
براتعل� بصير3  مجيد 
محمد بقا��  حسن 
احمد بلد�ه  اسماعيل 
حسين بلوچ حسين زا��  سميرا 
عل� بلوك� نژاد  عل� اصغر 
شيرعل� بنار  سعيد 
غالمرضا بنازاده  زهرا 
محمدحسين بوستان� كالت�  حميدرضا 
عل� بهادر فر  هاشم 
رحيم بهبود3  عل� 
محمدابراهيم بهرام زاده  طيبه 
�حي� بهرام� پورتلگرد  مهد3 
حسين بهروز3  مجتب� 
محمدقل� بهزاد3 فر  عل� رضا 
رمضان بهفر  زهرا 
غالم حسين بهنام پور  سيمين 
قشم قشم بيابان�  غالمرضا 
عل� بيدك�  مهد3 
غالم بيرجند3  مسعود 
عل� بيك زاده  حسين 
حسن بيناباج�  امنه 
ابراهيم پارسا  حسين 
عل� اكبر پارسيان  محمد عل� 
قر�ب پاك طينت  مونا 
قر�ب پاك نيت  مر�م 
قر�ب پاك نيت  سميه 
حسين پاكيزه رو  جليل 
حسين پاكيزه رو  اقا3 جليل 
محمد حسين پدرام� نيا  بهنام 
عل� اكبر پردل  امين 
محمدعل� پسند  عل� 
محمد پنبه  عرفان 
قاسم پور فاطم�  اميد 
غالمعل� پور قنبر  مر�م 
عل� پورطالبيان هرات�  محمدرضا 
جواد پوركيان�  نجمه 
نظر پورمحمد3  جواد 
محمد پورمند  مهد3 

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


