
شنبه ٩  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٤
٤٩

 fبه تعداد< م?اني
نيمه ماهر پژو 

با مزایاى عالی نيازمندیم. 
نبش اندیشه ۶٧

٦٢٠٦٥١٠
٠٩١٥٣١٣١٨٩١

٩١٣٠١٥٨٣/ ق

شر#ت ا
ساتيس آسانسور
جهت تکميل کادر فنی به تعدادى 

سرویسکار نيازمند است
٦٠٣٨٣٣٤-٦٠٣٨٢٤٧

٩١٣٥١٠٩٠/ ف

به 
f نفر ترمز ساز 
ماهر نيازمند
م
٠٩١٥٩١٧٤١٠٣

٩١٣٤٨٠٣٢/ ل

به 
f #ارگر ماهر 
ا نيمه ماهر
جهت تعميرات 

ماشين هاى سبک نيازمندیم.
شير محمدى٠٩١٥٦١٣٤٥٣٤

٩١٣٤٨٣٦٥/ ف

به 
f جلوبند< #ار
نيازمندیم امداد خودرو پدیده 

٠٩١٥٩٥٢٩٨١٥
٩١٣٤٩٨٣١/ ف

به 
f م?انيf اتومبيل
آشنا به ماشين هاى مدل باال 

نيازمندیم
٠٩١٥٥١٠٤٩٩٠

٩١٣٤٣٨٨٣/ ف

 به 
f خانم جهت نگهدار<
 از سالمند بطور شبانه روزى

 نيازمندیم مطهرى شمالی ٣۶پالک ٨٢
 ٠٩١٥١١٥٠١٩٣-٧٢٧٧٦٥٣

٩١٣٥١٧٨٠/ م

مراقب سالمند 
خانم و آقا نيازمندیم 

صياد شيرازى ٢۶ پالک ١٧
٨٦٧٧١٣١

٩١٣٤٤٥٢١/ ف

٩١١٩٦٥٣٠/ ل

مجتمع آر
اگستر
خانم هاى  از  بيمه  با  استخدام 
کودک  از  نگهدارى  جهت  مجرب 
وقت،تمام  طورنيمه  به  سالمند  و 
به  دعوت  روزى  وقت،شبانه 
قاسم  آدرس:  نماید  می  همکارى 
بين   ۵٠ فالحی  فالحی،  بلوار  آباد 

۵٠,١٢ و ۵٠,١۴ 
 مجتمع آریاگستر

٦٢٣١١٢٤

تعداد ز
اد< خانم و آقا
جهت شرکت نظافتی معلم ١٩، 
شهيدقاسمی ٢٨ پالک ١٧٢,١
٦٠٨٠٧٥٠ ساعت ٨ تا ١٢

٩١٣٤٦٦٦٧/ د

نظافت� فيروزه
پذیرش کارگر

٠٩١٥٤٧٧٧٨٢٦
٩١٣٣٩٣٤٠/ م

حقوق ٧٠٠ هزار تومان 
تمام  آقا  مستخدم  تعدادى  به 
معلم،  بلوار  نيازمندیم  وقت 

 چهارراه دانشجو، کلبه لی 
٩١٢٧١٠٠٠/ ف

خانم جهت مراقبت 
پسر ۴ ساله در منزل نيازمندیم 
بلوار پيروزى دلشاد ١٢ پالک ٣

٠٩١٥١٠٢٧١١٨
٩١٣٥١٦٨٧/ پ

به 
f نفر آبدارچ� د
پلم
نيازمندیم 

(سن ٢۴سال تا ٣٢سال)
٧٦٤٦٧٦٦-٠٩١٥٣١٥٩٤٨٩

٩١٣٥١٥٥٦/ ف

به 
f نفر جهت نگهدار< 
٢#ودh نيازمند
م  

٠٩١٥٦٥٣٢٩٩٤
٩١٣٤٨١٤٧/ ف

به 
f نفر خانم
جهت امور خدماتی 

(آبدارچی- نظافت چی) در 
دفتر ساعت کارى ٨- ١۶ حقوق 

٢۵٠هزارتومان نيازمندیم
قاسم آباد- شریعتی ١٢- نبش 
تقاطع اول- پخش ثامن-خانم ثانی

٠٩١٥٧٧٦٦٠٠١
٩١٣٤٦٢٨٧/ ف

به 
f نفر 
مراقب مجرب

جهت نگهدارى از خانم سالمند 
نيازمندیم.

٠٩١٥٣١٠١٣٩٦
٠٩١٥١١٤٠٢٧٠

چهارراه دانش آموز، طبقه 
فوقانی رستوران ميرداماد، 

واحد ۴

 

٩١٣٤٩٣٩٠/ ف

استخدام
به یک زوج شهرستانی 
بدون فرزند جهت کار

 تمام وقت (خدمات و نظافت)
 در تاالر پذیرایی با امتياز مسکن 
و غذا نيازمندیم خيام ١٠ زنبق، 

تاالر سی کاج 
 ساعت حضور ١١-٩ صبح 

٩١٣٤٨٢٣٢/ ف

سالمندان صفا
جهت  خانم  و  آقا  کار  نيروى  به 

مراقبت از سالمندان نيازمندیم
 ٧٦٣٠٠٥٥-٠٩٣٥٢٩٤٩٥٤٤

٩١٣٥٠٠١١/ ف

به خانم� جهت مراقبت 
از سالمند نيازمند
م. 

پاکارپردیس

 

٨٩٣٧٤٨٤
٩٢٨٨١٦٥/ ف

به 
f نفر تمام وقت 
جهت نگهدار< مر
ض

نيازمندیم (خانم)
٠٩٣٦٩١٤٦٣٦٨

٩١٣٥١٤٥٥/ م

نيرو جهت مراقبت خانم 
شب تا صبح نيازمندیم .چهارراه 
خسروى- کوچه مخابرات- پالک ١١

٠٩١٥٥١٢٢٢٨١
٩١٣٥١٦٠٣/ د

فرشتگان خانواده
به تعدادى خانم جهت 
مراقبت از سالمند و 

کودک در منزل با بيمه 
نيازمندیم. کوهسنگی
 بين بهشتی ٣٣ و ٣۵

٨٤٦٠٤٠٧
٩١٢٠٤٣٧٢/ ف

به 
f نفر خانم 
ا آقا 
بازنشسته جهت سرایدارى 
نيازمندیم خيام ٢٠ پالک ۵۶

٧٦٧٨٠٨٨
٩١٣٤٨٦٣٠/ پ

به 
f خدمت?ار   
 در سالن زیبایی نيازمندیم 

زیبایی پارادایس 
٩١٣٥١٦٧٣/ آ ٠٩٣٩٧٣٩٨٤٥٠

به تعداد ز
اد< #ارگر
 خانم و آقا جهت نظافت منازل 

با تضمين کار نيازمندیم 
نظافتی توس ٦٠٩٧٨٣٢

٩١٢١٠٣٩٩/ ل

مراقب سالمند 
نيازمند
م 

٠٩١٥١١٣٣٢٨٦طوسی
٩١٣٥٠٢٥١/ م

هم?ار متعهد و منظم 
خانم و آقا

جهت شرکت نظافتی نيازمندیم. 
(مدت مراجعه و تماس یک هفته) 

شهيد قرنی ١۶ پالک ٣٢
 نظافتگران سرزمين طوس
٠٩١٥٤٠٧٦١٠١
٠٩١٥٩١٤٤٢٢٥

٩١٢٥٩٨٥٨/ م

٩١٢٨١٤٦٧/ ب

به تعداد< خانم
جهت مراقبت از بيماران 
و سالمندان در منزل با 

حقوق باال نيازمندیم.
 كالهدوز ۴٧ ساختمان ١۵۴

٧٢٣٤١٠٩

٩١٣٢٦٧٥٧/ م

مر#ز سروش
� با مجوز بهز
ست

استخدام خانم
جهت مراقبت از سالمندان

در منزل
مدیرمسئول: دکتر ایرج عاکف
ميدان احمدآباد- بلوارکالهدوز

 سمت راست- تقاطع سلمان 
فارسی- پالک ٨٣- طبقه دوم

٨٤٤٤٣٠٠ 
٠٩١٥٥١٦٣٢٩٩
٠٩١٥٣١٥٠٠٠٤

سرا< بهشت مهر
 �بامجوز بهز
ست

و ٨ سال سابقه کار
استخدام خانم جهت نگهدارى از 
سالمندان در منزل با حقوق باال 

همراه با دوره هاى آموزشی و بيمه
 چهارراه مخابرات، اماميه٣٠ 

دومين قطعه سمت چپ
٦٦٤٣٠٥٠-٦٦١٧١٥٠

٩١٢٢١٨٦٨/ ل

به چند نيرو< مراقب 
جهت کار در مرکز سالمندان 

نيازمندیم
٠٩٣٩٥٠٥٤٦٤٤

٩١٣٤٦٢٠٤/ ف

 �به تعداد< #ارگر نظافت
با سابقه کار به صورت روزمزد 

نيازمندیم
٧٦٧٩٠٠٨

٩١٣٤٩٥١٢/ ل

به 
f نفر 
حسابدار آقا 

مسلط به کامپيوتر و نرم افزار 
ميرزا با ۵ سال سابقه کار 

نيازمندیم .
تماس عصرها از ١٧ الی ١٩
٠٩١٥٥١٨٣٦٧٧

٩١٣٤٨٤٩٧/ د

د
پلم به باال 
به تعداد ١۶ نفر از سطح دیپلم 
مقاطع  کليه  در  ليسانس  تا 
هاى  پروژه  و  مالی  امور  جهت 
حسابدارى همراه با کارگاه عملی 
حسابدارى سریعا نيازمند است 
٨٤١٠٢٠٨-٨٤٥١٢٠٩

٩١٣٤٣٦٦٤/ ف

به 
f حسابدار 
تمام وقت جهت انجام حسابدارى 

مشاغل نيازمندیم 
٩١٣٤٩٢٥٥/ ر٧٦٦٤٦٠٠

استخدام 
نظر  در  معتبر  موسسه  یک 
حسابدار  مرد  نفر  یک  دارد 
کارشناسی  مدرک  داراى 
کار  سابقه  با  حسابدارى 
و  حسابدارى  امور  در  مفيد 
حسابرسی را استخدام نماید. 
مدارک  توانند  می  متقاضيان 
تاریخ  تا  حداکثر  را  خود 
تقاضانامه  شامل   ٩١,١٠,١۵
کتبی به همراه یک قطعه عکس 
مدرک  و  شناسنامه  کپی  و 
تحصيلی با ذکر آدرس کامل و 
تلفن تماس به نشانی صندوق 
ارسال   ٩١٧٣۵-۵١١ پستی 

نمایند. 

 

٩١٣٥١٩٦٣/ م

به ٢ نفر حسابدار
آشنا به امور کامپيوتر 

نيازمندیم 
٨٤٦٢١٦٣-٠٩١٥٣١٥٦٠٣٥

٩١٣٥١٧٩٤/ پ


f شر#ت توليد< 
معتبر 

به ٢ نفر حسابدار خانم
 با مدرک ليسانس

 نيازمند است 
شماره تماس : 

 ٩-٨٤٦٣٠٦٧
ساعت تماس و مراجعه : 

١٠ الی ١٣ 
آدرس مراجعه : خيابان 
آبکوه، آبکوه ١٨ پالک ۵

 

٩١٣٤٩٣١٠/ ر

عالقه مندان به رشته حسابدار< 
و افراد جویاى کار با ما تماس 
بگيرند  کارورزى= اشتغال 

٦٠٨١٢٨٧
٩١٣٣٧١٠٣/ ف


f شر#ت معتبر توليد<
به یک نفر نيروى کارشناس 

حسابدارى (آقا) ترجيحا متاهل با 
حداکثر ٢ سال سابقه کار نيازمند 

است متقاضيان رزومه خود را 
به ایميل INFO@HES.IR یا 
شماره فکس ٥٤١٣٣٥٦ 

 ارسال نمایند

٩١٣٥٠٤٩٢/ ف

استخدام حسابدار
به همراه بيمه و مزا
ا

شماره ثبت: ١٧٧٢
تعدادى حسابدار جهت 

شرکتها و کارخانجات معتبر 
به صورت تمام وقت ونيمه 

وقت سریعا نيازمندیم همراه 
با دوره عملی و تخصصی جهت 

کليه رشته ها با پشتيبانی 
رایگان و تضمين سابقه کار و 
تعهدنامه کتبی معرفی به کار
٨٤٤٤٣٩٧-٨٤١٤٧٣٥

٩١١٩٥٠٩١/ ف

استخدام
به یک نفر حسابدار خانم 

داراى حداقل مدرک 
تحصيلی ليسانس جهت 
کار در یک شرکت حمل 
و نقل بين المللی معتبر 

نيازمندیم.
آدرس: بلوار جانباز 

شمالی، بين جانباز ٢ و ۴ 
ساختمان قطریه، طبقه 

پنجم، واحد ٢
ساعت مراجعه:

 ٩ الی ١۵

٧٦٦٤١٣١
٩١٣٤٦٥٨٤/ د

به 
f حسابدار 
جهت کار در امور مشترکين 

شيفت صبح و عصر نيازمندیم 
٦٢١٩٠٠١-٦٢٣٢٠٠٥

٩١٣٥١٥٦١/ ف

به 
f نفر حسابدار 
باتجربه جهت لوازم آرایشی 

نيازمندیم 
٧٣٢٧٤٠٧

٩١٣٣٨٥٥٧/ ف


f شر#ت توليد<
 و صنعت� معتبر 

واقع در شهرک صنعتی کالت به 
یک نفر کارشناس حسابدارى 
با حداقل ٢ سال سابقه کار و 

ترجيحا مسلط به نرم افزارهاى 
پایا نيازمند است 

٢٤٥٣٢٢١
٩١٣٥١٦٦١/ ف

٩١٢٨٨١٨٥/ ف

آژانس پاستور
راننده با اتومبيل نيازمندیم 

 احمدآباد پاستور ١١

٩١٣٣٣٥٣٩/ م

تا#س� سرو
س همسا
ه 
راننده با اتومبيل با درآمد ٧٠ هزار

 مجهز به تاکسيمتر بهشتی ۴٠ 
٠٩١٥١١٣٤٨٠٤

تا#س� غزل
اتومبيل  با  راننده  تعدادى  به 

ترجيحا تاکسيمتردار نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٩٠٠٨١ هاشميه ١٨

٩١٣٣٧٩١٢/ ف

آژانس خزر
واقع در سجاد نياز به راننده با 

اتومبيل تاکسی متردار دارد
٠٩١٥٩٠٣٢٨٤٧

٩١٣٥٠٠٢٠/ ف

آژانس بانوان آر
ن سير 
اتومبيل  با  خانم  راننده  تعدادى  به 
بين طالقانی ١٩  نيازمندیم احمدآباد 

٨٤٦٧٨٨٤و ٢١ 
٩١٣٥٠١٥٤/ ف

به تعداد< راننده منظم  
با  با اتومبيل نيازمندیم   و متعهد 
و  متر  تاکسی  (با  درآمد  تضمين 

٧٦٧٠٧٩٠ بدون تاکسی متر )
٩١٣٤٢٨٢٥/ م

به 
f راننده جوان
با پيکان وانت یخچال دار 
یا بدون یخچال با حقوق 
ثابت و پورسانت عالی 

جهت پخش مواد غذایی 
نيازمندیم.

٠٩١٥٦١٣٠٦٩٧
٩١٣٥١١١٣/ ف

به 
f حسابدار 
داراى سابقه کارى نيازمندیم 

ساعت تماس ٩ الی ١۶
٦٦٥١٥٩٠

٩١٣٤٨٥٤٤/ ف

٩١٢٩٧١٧٦/ ف

استخدام
 راننده پا
ه 
?م  

 به تعدادى راننده پایه یکم 
براى اتوبوس هاى 

درون شهرى نيازمندیم 
شرکت به آوران سيررضوى 

تحت نظارت سازمان 
اتوبوسرانی مشهد

 نبش عبدالمطلب ۵٠
 پالک ٢۶

به تعداد< راننده با اتومبيل 
مجرب و متعهد تمام و نيمه وقت 

با پورسانت عالی نيازمندیم.
٠٩١٥٤٧٧٧٠٣٥

٩١٣٥١٣١٢/ ف

به 
f راننده با نيسان 
سردخانه دار 

با مجوز حمل مواد غذایی
 باالى صفر نيازمندیم.

 ساعت کارى ١٧ الی ٢١ 
٦-٧٦٧٤٧٣٥

انتهاى خيام شمالی مقابل پارک 
ساحلی آفتاب واحد ١۶

٩١٣٥١٧٩٦/ پ

راننده با اتومبيل نيمه 
 %١۴ پورسانت  وقت  تمام  یا 
تومان  ۵٠,٠٠٠ کارکرد  نيازمندیم. 

 ٠٩٣٩٧١٦٠٠٩٠
٩١٢٨٥١٨٨/ ف

به تعداد< راننده 
با اتومبيل مدل باال سریعا و فورا 

نيازمندیم با پورسانت عالی 
٩١٣٤٣٣٥١/ ف٨٨٢٠١٠٥

�تا#س� دوست
تعدادى راننده با اتومبيل دوگانه 

سریعا نيازمندیم
٦٠٦٠٣٣٩-٠٩١٥١٥٨١٧٥٥

٩١٣٥١١٥٦/ ف

به چند نفر راننده با وانت 
با سابقه توزیع مواد غذایی و با 

پورسانت عالی نيازمندیم 
٠٩١٥٨١٥٧٣٨٠

٩١٣٥١٢٩٣/ ف

به تعداد< ماشين دوگانه 
 فعال و کارى نيازمندیم.

تمام وقت حقوق ٧٠٠ ثابت
٩١٣٥١٩٧١/ م ٠٩١٥٢٤٤٥٠٠١

آژانس ستاره هشتم
به تعدادى راننده با  اتومبيل 

نيازمند است
٠٩١٥١٠٦١٩٥٥

٩١٣٥١٥٣٩/ ف

به تعداد< راننده 
 hليفترا

جهت کار در شرکت
 سوله سازى نيازمندیم 

آدرس: شهرک صنعتی توس 
فاز ٢ اندیشه ٧ دانش ١٠ 

پالک ٨٠۵
٧-٥٤١٤٧٧١

٩١٣٥١٤٩٦/ ف

 اجاره وسيله نقليه
 شرکتی معتبر جهت ایاب و ذهاب

پرسنل خود به کيلومتر ۴٠مشهد 
سمت باغچه به یک دستگاه 

اتومبيل مدل باالى ون یا مشابه آن 
با راننده نيازمند است 
ساعت تماس ٩ الی ١٣

 ٧٦٥٥٣٩٣-٧٦٨٤١٠٥
٩١٣٥٠٧٩٢/ ب

نما
نده انحصار< نان مزرعه
نيسان  و  وانت  پيکان  تعدادى 

مسقف استخدام می نماید
٦٥٧٢٣٨٣

٩١٣٤٦١٠٠/ ف

به تعداد< راننده 
جهت کار در آژانس نيازمندیم 

 ٠٩١٥٢٠٥٦٣٢٩
٠٩٣٥٥٦١٣٨١٠

٩١٣٥١٨٢٠/ ق

به تعداد< راننده پا
ه 
?م 
 با سابقه کار براى یکی از معادن  سنگان

 ٧٦١٥٩٤٨ خواف نيازمندیم 
٧٦٢٥١٨٠-٠٩١٥٣١٢١٤٣٦

٩١٣٤٤٨٨٢/ م

راننده متعهد با اتومبيل 
و  دار  تاکسيمتر  دوگانه  ترجيحا 
 ۴١ کوثر  داخل  کار،   %  ١٠٠ تضمين 

٠٩١٥٥٠٣١٣٣٩نيازمندیم 
٩١٣٣١٨٦٣/ پ

به چند دستگا ه مزدا دو#ابين 
 با راننده به صورت ٢۴،١٢،٨ ساعته 

نيازمندیم شرکت کيان سفر پارس 
٩١٣٤٩٨٠٠/ م٠٩١٥١١٠١١٤٢ 

به تعداد< راننده متعهد
جهت کار در آژانس تمام وقت 

نيازمندیم
٠٩١٥٨٥٢١٦٠٤

٩١٣٥١٢٦١/ ف

٩١٣٥١٤٩٧/ ف

زنگ   درآمد    #ار#رد 
باال    آژانس    فور< 

راننده بااتومبيل نيازمندیم ١٠%
٠٩٣٥٤٠٨٦٠٦٣

٥راننده تمام وقت
با اتومبيل نيازمندیم آژانس رها 

بين پایدارى ٨ و فکورى ۵٩
٨٢١٩٣٨٧

٩١٣٤٧٨٥٨/ ف

راننده پا
ه دو 
جهت خاور با مدارک کامل 
ترجيحا محدوده قاسم آباد

٦٦٢٨٧٧٤-٦٦٢٨٨١٧
٩١٣٥١٠٨٢/ ل

تعداد< راننده جرثقيل
و کمک راننده با حقوق و مزایاى 

عالی سریعا نيازمندیم
٦٥٧٩٢٠٠-٠٩١٥٥٢٥٣٩٢٢

٩١٣٤٨٠٧٨/ ف

به تعداد< راننده پا
ه ٢ 
با مدارh #امل

نيازمندیم
٣٦٨٢١٩٧

٩١٣٥١١٣٤/ ف

راننده با اتومبيل 
نيازمند
م

سرافراز ۴٠ آژانس المپيک
٠٩١٥٤٠٤٢٠٠٥-٨٢١٢٠٠٤

٩١٠٩٧٨٣٣/ پ

آژانس پارسيان 
به تعدادى راننده با اتومبيل 

نيازمندیم پورسانت ١۴ درصد 
٠٩٣٦٣٧٤٤٣٧٠

٩١٣٥١٣٠٦/ ف

� معتبر 

f گروه صنا
ع غذا
جهت تکميل کادر فروش به تعدادى

 نيسان یخچالدار نيازمند است 
٥٠٢٨٩٨٤-٠٩١٥٤٣٥٨٤١٥

٩١٣٥١٢٩٧/ ف

نيسان 
خچالدار 
جهت توزیع لبنيات نيازمندیم 

٨٤٢١٤٢٨
٩١٣٥١٨٥٨/ ف


f دستگاه مين� بوس ٢٠نفره  
 جهت سرویس دهی کارگران کارخانه 
 ( ميامی  جاده  چرمشهر  در  (واقع 

 ١-٠٥١٢٢٥٥٣٢٢٠نيازمندیم 
٩١٣٥١٦٥٤/ م

تا#س� بهاره 
به تعدادى راننده با اتومبيل تمام وقت 
و نيمه وقت سریعا نيازمندیم (امامت) 

٦٠٧٢٠٠٩
٩١٣٤٢٠٥٩/ ف

به 
f فروشنده خانم 
بانوان  فروشگاه  در  کار  جهت 
نيازمندیم ١٧ شهریور پاساژ کيميا 

٣٤٣٨٤٩٢
٩١٣٤٨٥٢٠/ ف

حقوق ٣٠٠ هزار تومان
به تعدادى فروشنده خانم 

نيازمندیم ایثار ٧ مانتو جزیره
٢٧٣٤٢٠٠

٩١٣٥١٥٢٢/ ف

به 
f شاگرد آقا< نوجوان و
ا 
ميدان  چهارراه  نيازمند
م  خانم 
فروشگاه  جنوبی  مطهرى  نبش  بار 
اسباب بازى ٠٩١٥٣٠٦٨٢٥١

٩١٣٥١٤٤١/ ف

به چهار فروشنده آقا
فروشی  کفش  جهت  کار  سابقه  با 

نيازمندیم پایه حقوق ٣٠٠ تومان
٠٩٣٦٣٢٢٣٨٧٤

٩١٣٤٩٥٠٦/ ف

١٥٠٤
خدمتگــزار

١٥٠٥
حســابدار

١٥٠٦
راننـــده

١٥٠٧
فروشنده و صندوقدار

 استخدام نيرو< خدمات 
در 
f شر#ت معتبر 

 خانم و آقا با حداقل سه سال سابقه #ار و سن ٢٥ تا ٣٠ سال 
پرسنل خدمات و ميزبان� هتل در  اولو
ت م� باشند .

 تلفن تماس : ٨٤٤٦٢٣٢-٠٥١١
٩١٣٥١٨٦٥/ ب


