
شنبه ٩  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٤
٥٤

به تعداد< جوش?ار 
CO2 وبرق و مونتاژ#ار 

جهت کار در شرکت
 سوله سازى نيازمندیم 

آدرس: شهرک صنعتی توس 
فاز ٢ اندیشه ٧ دانش ١٠ 

پالک ٨٠۵
٧-٥٤١٤٧٧١

٩١٣٥١٤٨٧/ ف


f شر#ت
 توليد<  معتبر 

جهت اجراى امور 
جوشکارى سبک نياز 

به ٢ نفر جوشکار ماهر
 با حقوق روزمزد دارد 

٩١٣٥١٩٢٥/ ب٧٦٦٤٨٠٢

به تعداد< جوش?ار
 آرگون #ار نيازمند
م 

ترجيحا استيل کار 

 

٩١٣٥١٨٤٤/ ق٠٩١٥٥١٧٩٢١٧

به 
f نفر جوش?ار 
با حقوق مکفی جهت کار آسانسور 

نيازمندیم ٧٨-٨٨٤٢٠٧٧
قهارى  ٠٩٣٨٠٦٠٤٣٣٩

٩١٣٥٠٧٨٧/ پ

به تعداد< جوش?ار ماهر
جهت کار در چاهک آسانسور 

نيازمندیم ( اسکلت درب و ریل )
٠٩١٥٥٠٩٠٤٣١

٩١٣٤٨٦٢٥/ ل

به 
f نفر تراش?ار
و قالب ساز ماهر نيازمندیم

٠٩١٥١١٣٢٢٤٠
٩١٣٥١٠٥٢/ ل

تعداد< جوش?ار برق و
آرگون  تعداد< تراش?ار

نيمه ماهر نيازمندیم
 کيلومتر ۵ مشهد- قوچان 

مقابل گرم ایران 
ماشين سازى آى تک 

٠٩١٥٢٩٠٩٠٩٩
٩١٣٤٩٦٥٨/ ف

#ارگر فن� با تجربه در صنعت
( تراشکارى) با بيش از سال ٢٠ سال 

سابقه آماده همکارى با شرکتها یا ... 
نيک روش ٠٩١٥٦٥٥١١٢٤

٩١٣٤٨٨٢٤/ ط

به تعداد< تراش?ار ماهر
نيازمندیم. جاده سيمان

٢٦٥٣٤٤٤-٠٩١٥٣٢٥٦٩٧٧
٩١٣٤٠٨٣٥/ ر

گروه صنعت� مشهدالرضا
تعدادى  به  خود  کادر  تکميل  جهت 
جوشکار اسکلت کار ماهر و نيمه ماهر 

٠٩١٥٥٠٩٥٠٢٦نيازمند است
٩١٣٤٤٥٩٣/ م

٢نفر جوش?ار سر
عا 
نيازمند
م   

٠٩١٥٥٠٠٦٦٥٢
٩١٣٤٨٥٧٣/ ف

جوش?ار اس?لت ماهر و 
نيمه ماهر نيازمند
م  

٠٩١٥٣٠٦٨٩٣٢
٩١٣٥٠٨١٥/ ف

 �گروه صنعت
مشهد دوام

تعدادى جوشکار 
ماهر نيازمندیم 

کيلومتر ١۴ 
جاده آسيایی ، 

روبه روى شهرک 
صنعتی توس

٥٤٢٠٢٤٩
٩١٣٤٧٧٣٨/ ل

استخدام جوش?ار
سازى  ماشين  شرکت  در 
مزایا  و  بيمه  همراه  به 
کامل شهرک صنعتی کالت 

ساعت کارى ٧ الی ١٨
٢٤٥٤٢٥٣

٩١٣٤٧٤٣٩/ ر

استخدام تراش?ار 
به  توليدى  معتبر  شرکت  یک   
ماهر  تراشکار  نيروى  تعدادى 

 ٢٤٦٣٤٨٠نيازمند می باشد.
٩١٣٤٥٠٢٦/ م

جذب مد
رداخل� درمحيط� پو
ا
 ١- سرپرست اجرایی پروژه

٢- اجرا و کنترل برنامه هاى فروش
٣- مدیریت منابع انسانی

۴-تهيه گزارشات کارى
office شرایط:- آشنایی با

-حداقل کارشناس مدیریت بازرگانی
- سابقه ٢سال کار اجرایی

ارسال مدارک،رزومه کارى  تا١٠,٢٠
peiman.sarmad@

yahoo.com
 

٩١٣٥٠٥٦٢/ م

از مهندسين دارا< پروانه اشتغال
ذیصالح  مجرى  در  عضویت  جهت 

حقوقی دعوت به عمل می آید
٠٩١٥١٢١٦٨١٤

٩١٣٤٤٧١٩/ م

 استخدام ،به دو نفر نقشه بردار
 جهت کارگاه شبکه فاضالب نيشابور 
کارمرتبط  سابقه  ٣سال  حداقل  با 

 ٠٩١٥٦٨٦٦٣٠٠نيازمندیم 
٩١٣٤٩٤٥٠/ م

به مدرh مهندس� عمران و
زمين شناسی در زمينه راه با٣و٧ سال 

بيمه جهت رتبه بندى نيازمندیم
٨٦٥١٣٤٦-٠٩١٥٥١٣٨٢٩٤

٩١٣٤٥٨٥٣/ ل

 از مهندسين دارا< پروانه اشتغال 
 نظام مهندسی دعوت به همکارى 

 ٠٩١٥٩٠٠٢٧٩٩می شود 
٩١٣٥٠٢٩٩/ م٠٩٣٧٦٢٦٢٢٥٦

به 
f فوق د
پلم
 معمار<

جهت انجام امور دفترى و فنی 
(ترجيحا آشنا به نرم افزار 

پيشخوان شهردارى) 
نيازمندیم

٦٠٤٤٤٩٤
٠٩١٥٣١٠٣٤١٨

٩١٣٤٩٠٦٨/ ف

مهندس باسابقه 
آب، راه و ابنيه

با حداقل ٣سال سابقه بيمه 
مناسب جهت اخذ گرید 

نيازمندیم 
تسویه حساب نقدى، فورى
٠٩١٥٧٠٦٥٢٨٦

٧٦٧٠٤٧٠
٩١٣٤٥٨٩٠/ ف

مهندس دارا< پروانه
اشتغال به کار پایه دو و سه 

عمران ، برق و مکانيک نيازمندیم
٠٩١٥٦٨٣٩٩٢٠-٨٩٣٠٠٢٥

٩١٣٤١٣٧٢/ ل

fعمران و م?اني hمدر
با سه سال سابقه و بدون سابقه 

جهت رتبه نيازمندیم
٠٩١٥٨٥٢٠٠٢١-٨٤٣٤٢٠٣

٩١٣٠٨٦٠٦/ پ

 �شر#ت مهندس
پيشرو خراسان

جهت تکميل کادر 
پرسنلی خود از یک نفر 
مهندس برق با حداقل 

٢ سال سابقه کار ترجيحا 
مسلط به زبان انگليسی 

دعوت به همکارى
 می نماید.

عالقمندان می توانند
 از ساعت ٩ الی ١٨:٣٠ 

با تلفن :
 ٧٢٦٥٠٠٢ 

تماس حاصل فرمایند .

 

٩١٣٥٠١٤٤/ د

شر#ت ميالن افزار
جهت تکميل کادر خود به یک 

مهندس مترور (با سابقه کار متره
و برآورد) نياز دارد ٦٠٨٩٤٤٠

٩١٣٤٤٢١٤/ ل

به چندنفر ليسانس 
عمران، شيمی 

فيزیک 
زمين شناسی

 ریاضی نيازمندیم 
٠٩٣٨١١٥٣٥٤٧

٩١٣٤٨٢٩٨/ ف

به 
f خانم ليسانس
جهت مدیریت فروش ترجيحا 

با مدرک ليسانس بازرگانی 
باسابقه کار نيازمندیم

 ٥٤١٠٢٧٠ 
شهرک صنعتی توس، فاز ١ 
 کوشش شمالی، قطعه ۴۴١

٩١٣٥١٤٧٤/ ف

«آگه� استخدام»
مواد  کننده  توليد  شرکت  یک 
صنعتی  شهرک  در  واقع  غذایی 
 ٣/۶ قطعه   ،  ٣/١ تالش   ، توس 
کيفی  کنترل  بخش  تکميل  جهت 
خود به یک نفر خانم ليسانس 

صنایع غذایی نيازمند است . 
تلفن تماس :            ٥٤١٠٥٦٣

٩١٣٤٨٩٧٧/ ل

برنامه نو
س حرفه ا< 
 php

خانم نيازمندیم حقوق اداره 
کار + بيمه احمدآباد بين 

قائم ١١ و ١٣ پالک ١,٣۴ 
کانون تبليغات ۴ رنگ 

 ٠٩١٥٥٠٠١٨٩٠
٣٠٠٠٨٨٠٠٠٨٠٠٠٨

٩١٣٤٩٢٧١/ ر

استخدام
 PHP نویس  برنامه  نفر  چند  به 

٧٦٦٥٧٣٣نيازمندیم
٠٩١٥٢٣٧٣٥٦٧

٩١٣٥٠٥١٣/ ر

 f

شر#ت معتبر
جهت تکميل کادر واحد

 نرم افزار تعدادى 
برنامه نویس مسلط به

C#،ASP .NET،JQuery 
MS SQL Server و

با شرایط کارى استثنایی به 
صورت تمام وقت و نيمه 
وقت استخدام می کند.

 ارسال رزومه:
IranWebDevelopers@

yahoo.com

٩١٣٤٤٢٩٧/ ف

به 
f نفر برنامه نو
س
مسلط به آندروید و جاوا 

نيازمندیم
٦٠٩٥١٠٠

٩١٣٤٥٧٠٨/ ق

به ٢ نفر خانم مسلط به 
C# ،PHP

JQuery-CSS   نيازمندیم 
 ٠٩١٥٣٧٢٧٨٥٧-٦٠٦٩٣٠٢

٩١٣٤٩٢٦٤/ ر

استخدام 
#ارمند

ادار< خانم
توضيحات کامل با پيامک 

کردن عدد ١ به
٣٠٠٠٨٨٠٠٠٨٠٠٠٨

٩١٣٣٩٢٥٠/ ر

به 
f نيرو< خانم
جهت انجام امور ادارى با 

روابط عمومی باال نيازمندیم. 
مراجعه حضورى

 از ساعت ٩ الی ١۴
 آدرس: ستارى ٢۶

 مقابل دانشگاه پيام نور
 موسسه زبانهاى خارجه

٩١٣٤٩٦١٢/ ف


f شر#ت توليد<
معتبربه 
f نفرخانم

جهت مسئول دفتر
 که مسلط به اینترنت، 

زبان انگليسی و 
حسابدارى باشدبا حقوق 

مکفی نيازمنداست 
چهارراه لشکرخيابان بهار 

نبش بهار ۵١ 
٠٩١٥٣١٦٣٣٩٨

٩١٣٤٥٤١٥/ ف

به 
f نفر مسلط به امور 
 �
ادار< بيمه و دارا

نيازمندیم. 
٩١٣٤٩٦٦٣/ مدانایی ٠٩١٥٨٠٠٠٥٥٦

�شر#ت بازرگان
یک نفر همکار خانم 

جهت انجام امور دفترى
 با ضامن معتبر نيازمندیم . 

٦٠٧٤٠٤٤
ميدان استقالل ، نبش 

آزادى ٢ ، پالک ٨
٩١٣٤٩٧١٧/ ل

به 
f خانم مجرب دارا<
سابقه کار جهت مدیر فروش در 

شرکت آسانسور نيازمندیم
٦٦٦٨٥٠٤- ٦٦٦٨٦٠٥

٩١٣٤٦٨٦٦/ ر

٩١٣٤٢٤٦٠/ خ

جذب مدرسين خانم
 وعالقه مندبه تدر
س زبان 

ویژه کودکان
 در مناطق طالب ،نخریسی 

خواجه ربيع ، توس
 و بلوار وکيل آباد

 موسسه فرهنگی ارسطو 
راهنمایی ١۶ پالک ١

٨٤٦٤٢٣٩

جذب مدرس 
�انگليس�، فرانسه، عرب

موسسه فردوسی
٦٥٧١٧٥١-٠٩١٥٣١٧١٧٦٣

٩١٣٥٠٢٥٨/ ف

به مدرس #امپيوتر و 
حسابدار< نيازمند
م   

 ٠٩١٥٣١٤٤٦٨٣
٩١٣٤١٧٣٨/ ف٢٧٢٧٢٧٤

#يش نو
ن 
دعوت به همکارى از عالقه مندان 
به تدریس زبان انگليسی با حقوق 

٣٤٢٢٨٩٠و مزایاى عالی 
٩١٣٣٧٧٢٩/ ف

موسسه آموزش عال� آزاد آسيا
مدرس حرفه اى IELTS و سوپر 

وایزر زبان نيازمندیم دانشجوى ۶ 
پالک ١۵ رزومه الزاميست

٩١٣٣٥٣٤٥/ ف

شعبه جد
د 
 باشگاه بالند 

واقع در چهارراه دانشجو 
طبقه پایين کلبه لی 

نياز به همکارى شما مربيان 
ایروبيک خانم دارد 

٠٩١٥١١٦٣٢٤٩
٩١٣٤٨٣١١/ ف

سرا
دار< - خادم مسجد
یک زن و شوهر با ضمانت 

بدون مزایا نيازمندیم
٠٩١٥٩٠٩١٣٠٣

٩١٣٤٧٩٦٤/ ف

به 
f زوج جوان 
�شهرستان

(بدون فرزند که آقا 
فنی آشنا به امور برق 
باشد) جهت کار در ُمتل 
با امتياز مسکن و نهار و 
شام رایگان نيازمندیم. 

طرقبه، طرقدر ١۶ بعد از 
مرکز رفاهی دارایی

ُمتل بام طرقبه

 

٩١٣٣١٣٠١/ ف

به تعداد< #ارگر نجار 
نيازمند
م  

٠٩١٥٥١٤٩١٦٧-٨٤٥٠٩١٥
٩١٣٤١٦٦١/ م٠٩١٥١١٥٤١٢٧

به 
MDF f#ار نيمه ماهر
ترجيحا داراى گواهينامه رانندگی 

نيازمندیم ساعت تماس ٢ تا 
۶بعدازظهر  ٢٥١٦٠٧٨

٩١٣٥١٣١٧/ ف

تعداد< استاد#ار ماهر و 
نيمه ماهر MDF#ار

نيازمندیم
٠٩١٥٥١٢٨٥٣٥

٩١٣٤٦١٩٢/ ف

 �صنا
ع چوب
پا
?ا 

جهت تکميل کادر اجرایی خود 
به تعداد ۵ نفر MDF کار 
نيمه ماهر نيازمند است 
 ٠٩١٥٣١٠٧٩٤٧
٠٩١٥٣١٣٥٨٧١

٩١٣٥٠٩٦٢/ ق

به تعداد< MDF #ار ماهر
نيمه ماهر و بردست نيازمندیم 

حقوق مکفی
٠٩١٥٥٠٧١٢٧٧

٩١٣٤٤٩٤٩/ ف

به تعداد< استاد#ار  
و  ماهر  کار   MDF و  فلزى  کابينت   
تعدادى کارگر نيمه ماهر نيازمندیم 

توانا ٠٩١٥٣٥٩٩٧٦٩ 
٩١٣٣٩٨٣٤/ ب

شاگرد MDF #ار
نيازمندیم   ٠٩١٥٨٢٧٤٩٠٠ 

٠٩٣٦٦٩٠٣٣٧٩
٩١٣٥١٣٣٨/ ل

 سازه ها< چوب 
fآنتي

 جهت تکميل پرسنل خود به 
تعدادى نجار ماهر و نيمه ماهر و 
بردست با حقوق و مزایاى مکفی 

نيازمند است.
٠٩١٥٢٠٢٦٤٩٨ 
٢٤٠٣٩١٩-٠٥١١

٩١٣٥٠٩٤٤/ م٠٩١٩٥٠٠٩٧٢١

فور< فور< 
شرکت توليدى 

دکوراسيون ادارى به تعدادى 
ام دى اف کار ماهر  و نيمه 

ماهر نيازمندیم. 
حقوق مکفی، حق فنی ،بيمه 

٦٠٩٠١٥٩
٩١٣٤٤٥١٣/ ل

به تعداد< نجار
 و MDF کار
 نيمه ماهر 
و بردست
نيازمندیم 

٦٥١٢٤١٠-٩٣٧٤٣٣٤٢٨٤
٩١٣٤٨٠٤٥/ ف

 به چندنفر نجار
 کالف ساز راحتی نيازمندیم.

مبل هستی ٠٩١٥١٠٣٥٠٠١
٠٩١٥٤٠٣٥٠٠١ -٧٢٨٠٥٤٣

٩١٣٤٨٦٤٩/ م

٩١٣٥٠٣٣٤/ ف

به تعداد< MDF #ار ماهر 
و نيمه ماهر نيازمند
م 

٠٩١٥٧٠٧٠٢٠٠
٠٩٣٥٣٥٤١٩١٣

به تعداد< #ارگر
MDF کار در منطقه هاشميه

نيازمندیم   ٠٩٣٩٨٩٠٤٢٣٤
٩١٣٣٦٣٦٥/ ل

٥ نفر #ارگر MDF #ار 
براى محدوده ميدان فهميده 

نيازمندیم 
٠٩١٥١١١١٠٥٥

٩١٣٤٨٧٢٣/ پ

نصاب MDF #ار 
ماهر نيازمند
م

٠٩١٥١١١٣٩٦٦  
٩١٣٥١٣٢١/ ل

به چند نفر #ارگر 
ماهر و نيمه ماهر 
MDF نيازمندیم 

 ٠٩١٥٥٠٧٠٨٠٢
 ٠٩١٥٧٠٧٠٨٠٢

٧١٢٧٥٢١
٩١٣٤٤٨٢٢/ ف

به تعداد< نيرو< ساده و 
نيمه ماهرجهت #ارام د< اف
در محدوده خين عرب با حقوق مکفی 

نيازمندیم       ٠٩١٥٣٠٢٤٦٩١
٩١٣٤٤١٧٤/ ف

به چند نصاب MDF#ار 
ماهر با ابزار نيازمند
م

شرکت زاگرس
٨٦٩٩٦٥٩

٩١٣٤٩٠٦٢/ ف

نجار و MDF #ار ماهر 
با حقوق مناسب نيازمندیم 

٠٩١٥٣١٤٤٧٧٤
٩١٣٤٤٩٣٦/ م

مونتاژ #ار خانم 
صنعتی  شهرک  یا  منزل  در  کار 

توس شرکت صارم صنعت شرق 
٥٤١٠٤٧٤ -٠٩٣٥٥٥٨٠٨٤٨

٩١٣٤٠٤٩٤/ ف

انباردار 
فنی  قطعات  شناخت  سابقه  با 
خودرو سبک و سنگين نيازمندیم 

٦٦٧٤٩٩٠
٩١٣٤٩٦٨٠/ ف

هتل زاگرس
در  ماهر  کارگر  تعدادى  به 
واحدهاى مختلف هتل نيازمندیم

تلفن: ٣٦٧٢٠٢٥
٩١٣٤٧٤٢٣/ ق

هتل آپارتمان جواهر
به نيروهاى ذیل نيازمند است

 ١-پذیرش روز خانم
 ٢-پذیرش شب آقا

 ٣-خانه دار خانم
 ۴- گارسون

٢٢٨١٧٠٠
فلکه آب خيابان خسروى اندرزگو ٢

٩١٣٥١٥١٤/ ف

به تعداد< نيرو< خانم 
جهت رزرواسيون نيازمندیم

 امام رضا ۵٠ پالک ٣٢
٠٩١٥٨٩١٥٧٤٥

٩١٣٥١٢٨٣/ ف

استخدام هتل 
١- نيروى خدمات ( آقا) 

٢- خانه دار ( خانم) 
٣-رزرواسيون ( خانم و آقا) 

۴- پذیرش ( خانم یا آقا) 

٠٩١٥٨٣٥٤٠٨٠
١-٨٥٥٠٤٥٠

٩١٣٥١٧٤٠/ خ

١٥١٨
مد
ـــــر

١٥١٩
مهنـــدس

١٥٢٠
ليسانس و فوق ليسانس

١٥٢١
برنامه نــو
س

١٥٢٢
#ــــارمند ادار<

١٥٢٣
�مدرس و مرب

١٥٢٤
سرا
دار و نگهبان

١٥٢٥
نجار و ام د< اف #ار

١٥٢٦
مونتاژ #ــار

١٥٢٧
انبـــاردار

١٥٢٩
امور هتـــل

٩١٣٣٧٨٠٨/ ف


