
شنبه ٩  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٤
٤٨

بازار
اب حرفه ا< بيمه با 
٩٠% #ارمزد نيازمند
م   

٧٦٤١١٣٤ 
٩١٣٥٠٠٥٢/ ف

بازار
اب 
به تعدادى ویزیتور جهت پخش 

لوازم آرایشی و بهداشتی 
با حقوق ثابت و پورسانت 

نيازمندیم خيابان دانشگاه بين 
کفایی و تقی آباد فروشگاه شانلی 

٨٤١٩٧٢٧
٩١٣٤٤٣٩٥/ ف

استخدام
تعدادى بازاریاب به 
همراه پيکان وانت 

چادردار جهت 
پخش کيک و کلوچه 

٠٩١٥٣١٠١٢٥٩
٩١٣٤٣٦٤٤/ ف

بازار
اب 
کابينت MDF نيازمندیم

٠٩١٥٥٢٣٥٤٧٢
٩١٣٥١٥٩٦/ ل

به ٤ نفر خانم 
پس از آموزش 
جهت بازاریابی تلفنی با حقوق 

ثابت نيازمندیم
 بازرگانی عطار 

٢٢٢٤٧٣٣
٩١٣٥١٥٨٨/ د

بازار
اب خانم پاره وقت
درآمد بيش از ۵٠٠,٠٠٠ تومان 

وکيل آباد ٩، ساختمان خاتم
٠٩٣٠١٥١٧٥٤٦

٩١٣٤٦٥٨٢/ د

به 
f خانم 
�بازار
اب تلفن
با روابط عمومی باال مسلط به 

کامپيوتر حقوق ثابت+ پورسانت 
بزرگراه آسيایی 

 ٠٩١٥٥٢٥٩٠٦٠
٦٥٨٣٥٠٧

٩١٣٥١٨٨٦/ ق

به تعداد< بازار
اب 
جهت امر آسانسور نيازمندیم 

 BON شرکت
٧٦٣٣٧٧١

٩١٣٤٥٤٦١/ ف


f شر#ت معتبر
از تعدادى بازاریاب تلفنی 

خانم دعوت به همکارى 
می نماید کالهدوز ٣۶ 
اسفندیانی ٢ پالک ١۶

 ٧٢٥٢٩٥٧
٠٩١٥٤٤٦١٤٧١

٩١٣٥١٦٥٩/ ف

 �شر#ت ما< ب� ب
شعبه استان خراسان 

با  اى  حرفه  ویزیتور  محدودى  تعداد 
با  را  دیپلم  حداقل  تحصيلی  مدرک 
عالی  بسيار  مزایاى  و  حقوق  شرایط 
آزادى  نماید.آدرس:  می  استخدام 
١٣١، سمت چپ، خيابان هفتم، روبه 

روى آژانس مسافر 
٦٥١٣٥٩٦-٦٥١٣٥٩٥

٩١٣٤٦٣٩٦/ ف

استخدام و
ز
تور 
لوازم آرایشی ۴٠٠ ثابت

 با ٢ درصد ٠٩١٥٥١٤٩٧١٦
٩١٣٥١٩٥٩/ ر٨٧٨٠٦٤٢

به تعداد< بازار
اب 
باتجربه با پورسانت عالی 

نيازمندیم 
٧٦٥٧٤٨٦-٠٩١٥٨١٥٣٨٨٤

٩١٣٣٧٨٤٩/ ف

به تعداد< بازار
اب
پورسانت   +٣۵٠ ثابت  حقوق 

نيازمندیم.    ٨٤٦٩٧٣٧ 
٠٩١٥٤٧٣١٠٧٠

٩١٣٤٨٩٩٩/ ف

به تعداد< خانم با روابط 
�عموم� باال به صورت تلفن

نيازمندیم ٨٦٦٥٧٠٥ بين معلم 
 ٣۶ و چهارراه دانشجو پالک ٩٨٢

٩١٣٤٩٦٨١/ ف

نما
ندگ� انحصار< 
�آرا
ش� و بهداشت برندها< 

wella-kadus-kamand-
maya-max moore-pano-

lusin آلمان جذب همکار 
بازاریاب به همراه آموزش

 می نماید
١٢-٣٦٩٠٨١٠

٩١٣٤٢٣٨١/ ف

بازار
اب خانم
ترجيحا آشنا به تجهيزات پزشکی 

نيازمندیم عارف طب ایرانيان
٠٩٣٦٦٠٢٠٦٣٥

٩١٣٤٨٥٤٩/ د

تعداد< 
بازار
اب 
نيازمندیم 

 

٠٩١٥٦٦٢٦٦٢٠
٩١٣٤٨٧١٨/ ف

به تعداد< بازار
اب 
جهت امور چاپی و تبليغاتی با حقوق 

ثابت ۴٠٠+پورسانت نيازمندیم
٠٩٣٦٦٧٠٣٦٣١-٦٠٦٤٨٧١

٩١٣٤٩٧٧٠/ ف

�بازار
اب تلفن
خانم،در زمينه بيمه

 با تجربه در شيفت صبح 
با حقوق ثابت و پورسانت 
بلوار معلم، بين ٢١ و ٢٣ 

پالک ٢۵٧ واحد ٣
٦٠٥٨٧٤٣

٩١٣٤١٢٢١/ ل

به تعداد< بازار
اب 
با پورسانت و حقوق مکفی 

نيازمندیم 
٦٠١١٥٣٣-٦٠١١٥٦٦

٩١٣٥١٣٦٧/ ف

 استخدام بازار
اب
با پورسانت  باتجربه داروخانه اى   

 ٠٩١٥٩١٥٧٩٣٤استثنایی
٩١٣٤٩٢٣٨/ م٠٩٣٩٩١٥٧٩٣٤

بازار
اب حرفه ا< 
٧٠٠ ثابت + پورسانت 

٠٩١٥٤٠٥٦٥٠٠
٦٠٣٨٢٤١-٠٩٣٨٠١٥٨٢٨٤

٩١٣٤٨٨١٢/ ف

به 
f و
ز
تور باتجربه
عالی  پورسانت  با  بتن  امور  به  آشنا 
الی   ٨:٣٠ تماس  ساعت  نيازمندیم 

١٣٨٩٢٧١٦٠, ١٧ الی ٢٠
٩١٣٤٨٢٦٨/ ف

و
ز
تور خانم جهت نبات
 با پورسانت باال نيازمند
م 

٣٤٢٨٣١٣-٠٩١٥٤٠٨٥١٧٢
فدایيان اسالم ٢٩ و ٣١ پالک ٧۵١

٩١٣٤٩٦٩٧/ ف

به تعداد< آقا و خانم 
با روابط عموم� باال 

جهت فروش حضورى و تلفنی 
کاالى پزشکی با پورسانت 
عالی نيازمندیم. ملک آباد، 

خيابان گویا، گویاى ۶ پالک ۶۶
٠٩١٢٣١٤٤٤٦٨

٦٠٢٥٥٣١
٩١٣٤٩٦٠٥/ ف

#ارخانجات خوشاب 
خراسان پخش مشهد
تعدادى بازاریاب با حقوق مکفی 

نيازمند می باشد خانم و آقا 
حضورى و غيرحضورى 

مصلی، فاز یک تجارى غرفه ۶٩
٣٦٥٩٩١٥

٠٩١٥٤٤٤٠٩٥٥
٩١٣٤٦٢٠٥/ ف

به تعداد< بازار
اب حضور< 
و تلفن� نيازمند
م
ساعت تماس ١٣-٨

٨٩٣٤١٢٦
٩١٣٥١١٥١/ ف

 �بازار
اب تلفن
شرکت بازرگانی بانيا 

ساعات ادارى: 
٥٥٩١٠٣٥

٩١٣٤٧٨٤٠/ ف

استخدام
 (ISO)بازاریاب با تجربه ایزو

ماهان صنعت
٨٦٥٢٦٤٤-٠٩١٥٦٥٣٢٤٢٠

٩١٣٤٨٦٩٧/ ل

سازمان فروش 
خد
وپور

به تعدادى بازاریاب 
حرفه اى خانم و آقا 

حضورى و تلفنی 
بادرآمد باالى ۶٠٠ 

هزارتومان نيازمندیم

 ٠٩١٥٦٩٤٨٢٤٢
مداح ٠٩١٥٤٢٠١٩٤٠

٩١٣٤٥٧٣٩/ ف

مد
رفروش و بازار
اب
با سابقه کار ترجيحا در زمينه 

موادشوینده با حقوق۵٠٠هزار
تومان نيازمندیم٢١٣٣٦٩٠

٩١٣٤٧٨٦٩/ ف

بازار
اب 
سيستم هاى حفاظتی

 با پورسانت عالی 
٢٢٢٤٢٤٢

٩١٣٤٩٥٤٩/ ف

به تعداد< آقا 
بندى  بسته  و  محصوالت  پخش  جهت 
همراه با موتور نيازمندیم. فلکه برق، 

 بهار ١٨، شوش ٩، پالک ١۵١
٩١٣٤٧٨٤١/ ف

تعداد محدود< 
بازار
اب حرفه ا<
با روابط عمومی باال جهت 
همکارى در نشریه معتبر 

نيازمندیم.
حقوق ثابت + پورسانت 

( تلفنی - حضورى )
٨٨١٣٦٧٢-٠٩١٩٠٢٢٤٠٠٣

٩١٣٥١٧٠٢/ ل

استخدام
بازاریابی   و  مدیرفروش  نفر  یک  به 

باتجربه جهت کادر ادارى نيازمندیم 
٠٩١٥١١٣٣٤٥٩

٩١٣٥١٢٦٩/ ف

به تعداد محدود< #ارشناس 
 فروش (بازار
اب) نيازمند
م 

٠٩١٥١٠٣٦٦٤٣
٩١٣٥١٦٧٦/ م

#ارشناس فروش
کارخانه معتبر غذایی- برند اختصاصی 
مزایاى  و  حقوق  (بيمه+  نقليه  باوسيله 

٠٩١٥١٠١٧٧٠٥باال)
٩١٣٣٦٨٦٥/ م

به تعداد< و
ز
تور 
تلفن� (خانم)

مواد  ویزیت  جهت  (آقا)  حضورى  و 
 ٢ (تلفنی  ثابت  حقوق  با  غذایی 
و  ریال)  م   ۴ (حضورى  و  ریال)  م 

پورسانت خوب نيازمندیم.
مجتمع تجارى مصلی فاز ٢غرفه ٢٢٢

٠٩١٥٥٠٤٥٢٢٧
٩١٣٤٧٧٠٨/ ف

استخدام
 بازار
اب حرفه ا<

حقوق ثابت + 
پورسانت + بيمه + 
جوایز ویژه فروش
یک شرکت معتبر 
پخش محصوالت 

سلولزى و آرایشی 
بهداشتی جهت 

تکميل کادر فروش 
خود در داروخانه ها 

و سوپرمارکت ها 
به تعداد محدودى 
بازاریاب نيازمند 

است.
٢٠-٦٥١٣٨١٩

٦٥١٣٦٠٣
آدرس: بزرگراه 

آسيایی آزادى ١٣١ 
(دیزى سنگی) سمت 

چپ کوچه ششم، سمت 
راست، سوله دوم

متقاضيان جهت تکميل 
فرم و مصاحبه حضورا 

مراجعه فرمایند.

 

٩١٣٤٤٢٥٩/ ف

پرشين گارد 
به چند بازاریاب مجرب و حرفه اى 
نيازمندیم + حقوق ثابت+ پورسانت 
٠٩١٥٦٥٠٠١٢٦-٦٠٣٣٠٨٠

٩١٣٥١٩٣٨/ ب

به تعداد< بازار
اب حرفه ا< 
�آسانسور با پورسانت عال

نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٢٨٨٠٤

٩١٣٤٨٠٥٠/ ف

به تعداد<
 و
ز
تور آقا 

جهت جمع آورى اطالعات 
ساختمان با حقوق و مزایاى 

عالی نيازمندیم. 
بين امامت ٢۵ و ٢٧ پالک ٣۶٣ 

٦٠٧٩٩٢٣
 ٠٩١٥٥٠٦١٨١١

٩١٣٥١٤٧٥/ ش

به تعداد< بازار
اب خانم 
نيازمند
م 

سجاد ٢۴، پالک ٢١، واحد ٣ 
٦٠٢٣٣٧٩- ٦٠٢٣٣٦٦

٩١٣٤٦٧٣٧/ ف

به 
f نفر پرستار 
ا بهيار 
اماما 
 fجهت #اردر #ليني
ترک اعتياد نيازمندیم

٨٩٤١٤٠٩-٠٩٣٥٤٨٨٤٨٨٢
٩١٣٤٦٥٧٧/ د

ماما، پرستار 
و 
ا بهيار 

خوش برخورد، داراى 
ضامن معتبر، شيفت عصر

 کلينيک ترک اعتياد
 ساعت تماس ۴تا٧بعدازظهر
٠٩١٥٧٠٢٥٤٧٩

٩١٣٤٧٧٢١/ ف

 �فوق ليسانس روان شناس
نيازمندیم عمومی، بالينی

 مشاوره آموزش، پژوهش، درمان 
٨٦٨٦١٥٥

٩١٣٤٦٠٠٨/ ف

به پزشf عموم� با 
مدرMMT h نيازمند
م

طبرسی شمالی
٩١٣٤٩٧٢٣/ م٠٩٣٩٧٩٥٢٨٨٠

 �پزشf عموم
شيفت شب جهت همکارى 
در درمانگاهی در قاسم آباد

٠٩٣٩٥٠٢٥٤٢٩
٩١٣٥٠٤١٠/ ل

 �مسئول فن
جهت کلينيک ترک اعتياد 
در سبزوار شيفت عصر 

نيازمندیم. 
ساعت تماس ٨-۵ بعدازظهر 

٢٢٢٨٥٥٢-٠٥٧١
٩١٣٤٣٥٩٧/ ش

MMT fپزش f
به 
جهت مسئول فنی شيفت عصر 

ترک اعتياد نيازمندیم 
٠٩٣٥٣٥٧٦١٦٢

٩١٣٥٠٢٠٧/ ف

استخدام 
fدندانپزش- fپزش

 دعوت به همکارى 
از کليه متخصصين 

محترم
 درمانگاه شبانه روزى 
باران واقع در چناران 
  ٠٩١٥١٢٥٠٣٩٤
٠٩١٥١١٩٦١٢٨

٩١٣٤٤٤٧٣/ ش

٩١٣٤١٣٠٢/ ب

استخدام
به یک نفر خانم 

داراى مدرک 
پيراپزشکی 
نيازمندیم.

احمدآباد
 مجتمع بهزاد

٩٢-٨٤٦١٩٩٠

� به هم?ار< پزشf عموم
 بهيار یا ماماى خانم جهت شيفت شب 
نيازمندیم  روزى  شبانه  درمانگاه 

٩١٣٤٩٣٩٣/ م ٠٩١٥٤٤٠٩٨٨٧

دعوت به هم?ار< 
�پزشf عموم

اعتياد  ترک  کلينيک  جهت 
شهر جغتاى با حداقل حقوق 
٢,۵م با ٣ ساعت کار روزانه 

، تماس ۶-٨ بعدازظهر
٠٩٣٥٧٤٢٧١٢٤

٩١٣٤٥٦٧٣/ ر

�پزشf عموم
پزشکان  ساختمان  در  کار  جهت 

براى نوبت صبح نيازمندیم
٠٩٣٩٤٣٦٢٣٩٩

٩١٣٥١٨٤٣/ ق

به 
f اپتومتر
ست 
جهت هم?ار< نيازمند
م  

٠٩١٥٨٧٢٤١١٠
٩١٣٥١١٤٠/ ف

به چند صاف?ار ماهر
  و نيمه ماهر نيازمند
م

٠٩١٥٣٠٢٣١٥٥
٩١٣٤٨١٠٢/ ف

دعوت به هم?ار< 
کار  جهت  مکانيک  آقاى  نفر   ٢ به 
و  بيمه  با  نيازمندیم  تعميرگاه  در 

٠٩١٥٩١٥٦١٤١حقوق عالی 
٩١٣٥٠٩٤٩/ ق

به 
f استاد#ار ماهر
جهت کار در تعميرگاه نيازمندیم 

 ٠٩١٥٣١٢٩٢٧٧
٩١٣٤٥٠٥١/ ف٧٦٥٧٥٠٣

١٥٠٢
�  گروه پزش?� و درمان

١٥٠٣
تعميــر#ار


f شر#ت معتبر پخش ٩١٢٦٩٤٨٦/ ل
درنظر دارد جهت تکميل کادر فروش خود از افراد 

عالقه مند به حرفه بازاریابی، ویزیتور، با حقوق 
ثابت و پورسانت مکفی دعوت به همکارى نماید. 
عالقه مندان جهت تعيين زمان مصاحبه با شماره

 ٦٦١٠٤٤٩ تماس حاصل نمایند. 
٩١٣٤٧١٤٩/ ف

شر#ت فراگير شرق 
جهت ت?ميل #ادر بازار
اب� و فروش خود با حداقل مدرh د
پلم، فعال و باتجربه جهت #ار در 

ا
ن شر#ت به صورت مقيم با شرا
ط ذ
ل استخدام م� نما
د: 

Oاشمرنيشابورتربت حيدر�همشهدحقوق 
١- حقوق طبق قانون Oار 

٢- پورسانت فروش
٣-پورسانت و�ژه 

بيمه + بيمه تQميل� 

١ نفر١ نفر١ نفر٥ نفر

متقاضيان به آدرس ذ
ل مراجعه نما
ند: 
مشهد #يلومتر ٥ جاده قوچان، بعد از پليس راه قاسم آباد، آزاد< ١٣٣ قطعه سوم

 تلفن : ٦٥١٢٥٣٥
٩١٣٥٠٨٣٥/ ف

٩١٣٤٣٧٤٨/ ف

 شرکت فرآورده هاى لبنی مسکه شعبه خراسان
دعوت به همکارى

 
شرایطجنسيتشغل سازمانیردیف

جهت ١ حضورى  ویزیتور 
شهرستانهاى مشهد، نيشابور

 سبزوار و تربت حيدریه

کار+ آقا\ خانم قانون  ثابت  حقوق 
عالی+  پورسانت  بيمه+ 

جوایز فروش

عالقه مندان می توانند همه روزه به صورت یک هفته از 
ساعت ٨ الی ١٣ به آدرس مشهد- خيابان آزادى- آزادى 

١١٩ درب سوم سمت راست مراجعه و یا با شماره تلفن هاى 
٣-٠٥١١٦٦٧٣٩٦١ و ٠٩١٥٤٤٥٥٦٥٤ 

تماس حاصل فرمایند.
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