
چهار شنبه ٦  دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٢
٤٥

مهارت
د#پلم

سریع و آسان
حضورى و غيرحضورى

٧٣٤٠٢٧٠
٩١٣٤٨٣٢١/ ف

٩١٣٤٣٥٠٥/ ل

آموزش مداح>

 وليعصر
با ٢٠ سال سابقه و تجربه

٠٩١٥٣٠٥٥٤٤٠-٧١٢٦١٨١
لطفا در انتخاب آموزشگاه 

 دقت و تحقيق بفرمایيد

گرفتن د#پلم
 #ا گرفتن سي<ل 

در حداقل زمان حضورى
 و غير حضورى 

٠٩١٥٤٧١٨٦٥٤
٠٩١٥٣٠٠٥٢٤٦

٦٦١٧٩٥٠
٩١٣٣٤٨٧٩/ ق

استخدام بازار#اب
شرکت بازرگانی معتبر 

بهداشتی و دارویی 
جهت تکميل کادر فروش 

از بازاریابان حرفه اى 
خانم و آقا

 دعوت به همکارى
 می نماید. 

با حقوق ثابت+ 
پورسانت+ بيمه و 

پاداش فروش 
آدرس: آزادى ١٣١ 

پالک ٨ 
٦٥١٢٧٦٧
٦٥١٢٣٩٩

٩١٣٤٧٦٤٤/ ف

به تعداد= و#ز#تور 
جهت پخش آبنبات و قند و شکر 

نيازمندیم
٠٩١٥٩١٦٢٣٠٧

٩١٣٤٧٨٠٤/ ف

به تعداد ز#اد= بازار#اب 
درب و پنجره upvc نيازمندیم 

(ترجيحا با وسيله نقليه) 
٩١٣٤٦٩٦٨/ ف٠٩١٥٩١٥١١٤٢

به چندنفر بازار#اب آقا و خانم 
نار   کارت  تخفيف  در  فعاليت  جهت   
ملک الشعراء  (نيمه وقت)  نيازمندیم. 

 ٣-٨٥٥٤٨٨٢بهار١٧
٩١٣٤٥٤٧٣/ م

تعداد= بازار#اب تلفن>
 نيازمندیم حقوق ثابت + 

پورسانت راهنمایی ٧
٠٩١٥٥١٧٧٠٢٧-٨٤٧٠٢٣٣

٩١٣٤٢٤٨٣/ خ

به چند نفر 
بازار#اب خانم

و آقا و یک نفر خانم مسلط به 
نرم افزار corel نيازمندیم  

بين رسالت ٧٠ و ٧٢
٠٩١٥٦١٨٠١٩٦

٧٣٣٤٠٨٦
٩١٣٤٧٧١٦/ ف

پرشين گارد
 به چند بازاریاب مجرب و حرفه اى 

نيازمندیم ٠٩١٥٩١٧١٧٠٨
٦٠٣٣٠٨٠-٠٩١٥٦٥٠٠١٢٦

٩١٣٤٢٥٢١/ ب

به تعداد= بازار#اب 
جهت امر آسانسور نيازمندیم 

 BON شرکت
٧٦٣٣٧٧١

٩١٣٤٥٤٦١/ ف

به تعداد ١٠نفر 
بازار#اب موادغذا#> 

 با حقوق ثابت و 
پورسانت نيازمندیم.
٠٩١٥٣١٣٠٦٢٥
 ٠٩١٥٥١١٤٧٠٣

٩١٣٤٩٠٢٧/ م

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

به تعداد= بازار#اب
 با بيمه و پورسانت عال>

٠٩١٥٨٠٠٦٠٣٥ نيازمندیم
٩١٣٤٥٨١٨/ ب

چا= خطيب- شادز=
به تعدادى بازاریاب آقا 

و خانم جهت مشهد و 
شهرستانهاى استان نيازمند 

است بازارحافظ غرفه ٩٢

٣٧٥٩٨٥٥
٠٩١٥١١٠٦٠٩٨

٩١٣٤٧٦٨٦/ ف

به #i بازار#اب 
باتجربه 

و داراى وسيله نقليه 
موتورى جهت انجام کارهاى 
خدمات عکاسی نيازمندیم. 
٠٩١٥١٠٢٤٩٦٦ آبرنگ

٩١٣٤٨٦٢٣/ ف

بازار#اب تلفن> 
شرکت بازرگانی بانيا 

ساعات ادارى: 
٥٥٩١٠٣٥

٩١٣٤٧٨٤٠/ ف

شر�ت سالمت پخش
فروش  جهت  بازاریاب  استخدام 
سطح  در  شرکت  انحصارى  محصوالت 

٠٩٣٥٩٩١٢٣٥١شهر مشهد
٩١٣٤٨١٨٣/ ف

به دو نفر بازار#اب 
حضور= نيازمند#م   

٨٩١٥٠٧٩
٩١٣٤٤٧٦٢/ د

شر�ت نگين ُدر 
شيشه چ>
به تعدادى بازاریاب 
حرفه اى با پورسانت
 عالی نيازمند است

٧٢٥٣٨٩٠
٩١٣٤٦٧٢٧/ ف

جذب بازار#ابها= حرفه ا=  
 در زمينه کارهاى تبليغاتی
 با درآمدوپورسانت عالی 

٩١٣٤٤٤٨٦/ م٠٩٣٠١٦١٥٠٥٨ 

به #i مد#رفروش
 باتجربه

در امور پخش مواد غذایی 
نيازمندیم (ترجيحا داراى 

تجربه در زمينه چاى)

٠٩١٥١١٠٦٠٩٨
٩١٣٤٧٦٧٣/ ف

٩١٣٣٧٩٧٦/ ف

شر�ت مزمز 
به تعداد= بازار#اب مجرب

با  فروش  واحد  جهت  آقا  و  خانم 
مزایاى  و  پورسانت  ثابت  حقوق 
متقاضيان  است  نيازمند  عالی 
 ١٣ الی   ٨ ساعت  از  توانند  می 
بين  فلسطين  خيابان  آدرس  به 
 ۴ و ۶ پالک ١٨ طبقه اول واحد ٢ 

مراجعه نمایند 

 

تعداد= 
بازار#اب 
نيازمندیم 

 

٠٩١٥٦٦٢٦٦٢٠
٩١٣٤٨٧١٨/ ف

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

 بهار ١٨، شوش ٩، پالک ١۵١
٩١٣٤٧٨٤١/ ف

به تعداد= بازار#اب تلفن> 

خانم به صورت نيمه وقت 
نيازمندیم.سناباد روبروى بانک خون

٩١٣٤٧٤٠١/ ب٨٤٠١٤٨٢

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

١٣٨٩٢٧١٦٠, ١٧ الی ٢٠
٩١٣٤٨٢٦٨/ ف

 بازار#اب حضور= و تلفن> 
 با حقوق +پورسانت قرنی ٢١برج مجد
 طبقه ٣واحد ٣۵٨     ٧٢٥١٩٦٥

 ٠٩١٥٤٠٧٤٩٠٥-٧٢٣٣٨٨٠
٩١٣٣٦٥٣٩/ م

به چندنفر بازار#اب خانم 
نبش  بلوارسجاد،  نيازمندیم.   
تبليغات  مدیر   ١٠ شمالی  حامد 

 ٠٩١٥٩٢٢٢٤٣٤وکيلی
٩١٣٤٩٢٧٧/ م

به #i بازار#اب
با سابقه �ار 

در زمينه تجهيزات پزشکی 
نيازمندیم

 حقوق ثابت ۵٠٠ هزار تومان
+ درصدى از فروش+بيمه 
٠٩١٥٩٠١٦٠٦٢

٩١٣٤٧٦٠٨/ ب

پخش پا�ساب
بازاریاب حرفه اى تعدادمحدودى 

بامزایاى عالی نيازمندیم.
٠٩١٥٥١٦٦٤٥٣-٦٠٥٦٧٤٣

٩١٣٢٩٨٣٠/ 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

تعداد= بازار#اب و 
و#ز#تور نيازمند#م   

٧٦٦٠٤٨٨-٧٦٦٠٤٩٩
٩١٣٤٤٩٧٦/ ف

به تعداد= بازار#اب حرفه ا= 
آسانسور با پورسانت عال>

نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٢٨٨٠٤

٩١٣٤٨٠٥٠/ 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

آموزش بازار#اب> 
با استخدام فورى در شرکت هاى 

معتبر با شرایط استثنایی 
٠٩٣٦٧٠١٧٨٩٣-٦٢٢٣٣٦٤

٩١٣٤٦٤٩٢/ ف

نياز به بازار#اب فعال و 
باسابقه دار#م  

٠٩١٥٣٠٦٨٧١٤
٩١٣٤٤٧٢٩/ م

به تعداد ٥ نفر 
بازار#اب فعال

با پورسانت باال نيازمندیم
٩١٣٤٧٦٣٧/ م٠٩١٥٣٠٦١٦٢٣

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

به #i خانم 
جهت بخش فروش 
با روابط عمومی باال 

نيازمندیم
 ۵٠ عبدالمطلب  نبش   

ساختمان مهر
 تماس ٨ صبح الی ١۶ عصر

 به مدت یک هفته 
٤-٧١٢٧٠٥٢

٩١٣٤٤٠٧٥/ م

به تعداد= و#ز#تور آقا باتجربه
جهت  پورسانت  و  مکفی  حقوق  با 

فروش لوازم خانگی نيازمندیم
٧٣٤٣٩٧٠

٩١٣٤٨٠٥٦/ ف

 i#
شر�ت معتبر

در زمينه فروش خدمات 
تبليغاتی در حوزه هاى صدا 
و سيما،  بيلبوردهاى محيطی 

تبليغات نمایشگاهی 
و روزنامه اى به تعدادى 

نيروى مجرب و مسلط به فنون 
مذاکره با حداقل مدرک 

کاردانی نيازمند است 
عالقه مندان جهت تکميل فرم 
ثبت نام از تاریخ درج آگهی به 

مدت یک هفته به سایت
www.Farajob.com 

مراجعه نمایند.
 

٩١٣٤٧٦٦٩/ ف

به چند نفر
 بازار#اب خانم

و یک نفر مدیرگروه نيازمندیم
مراجعه حضورى ساعت مراجعه 

١۵-٩ بعد از امام رضاى ٢٩ 
مجتمع تجارى غفارى طبقه ٢ 

آژانس هواپيمایی

٠٩٣٣٧٢٧٦١١٣
٩١٣٤٧١٠٥/ ف

بازار#اب خانم
ترجيحا آشنا به تجهيزات پزشکی 

نيازمندیم عارف طب ایرانيان
٠٩٣٦٦٠٢٠٦٣٥

٩١٣٤٨٥٤٩/ د

گروه معمار= بلوط
به تعدادى آقا و خانم جهت 

همکارى در واحد بازرگانی و 
فروش با حقوق ثابت 

و پورسانت عالی 

٨٤٦٤٣٠٢
٠٩١٥٦٩٠٦٠١٧

احمد آباد- بين رضا ٢۵ و ٢٣
٩١٣٤٧٩٤٥/ ف

نشر#ه ز#تون 
استخدام می کند

 بازاریاب تلفنی ماهر خانم 
٨٧٩١٩٤٤-٠٩١٥٣٠٥٩٠٨٦

٩١٣٤٨٤٦٠/ د

پخش تينا
نماینده انحصارى محصوالت تينا 

و ناربن ( کيک و بيسکویت و 
کلوچه) و فرآورده هاى گوشتی 

البرز آمل و زغال نيلو 
به تعدادى بازاریاب خانم و آقا 

با حقوق ۵٠٠,٠٠٠ + بيمه 
تامين اجتماعی + پاداش فروش 

+ پورسانت نيازمند است. 
کوهسنگی ۴ پالک ١٩

٢-٨٥٣٣٥٨١
٠٩١٥٥٢٤٠٨٤٩

٩١٣٣٤٨٣٩/ ب

آموزش تضمين> فروش 
و بازاریابی همراه با معرفی به کار 

و درآمد باالى ١م تومان 
٨٤١٤٧٣٥-٠٩١٩٥٣٠٨٨٦٠

٩١٣٤٥٥٣٨/ ف

 استخدام بازار#اب
با پورسانت  باتجربه داروخانه اى   

 ٠٩١٥٩١٥٧٩٣٤استثنایی
٩١٣٤٩٢٣٨/ م٠٩٣٩٩١٥٧٩٣٤

بازرگان> آر#ا 
جهت پخش برند هاى معتبر مواد 

غذایی به تعداد ١٠ ویزیتور 
با حقوق ثابت و پورسانت عالی 

نيازمند است 

 ٧٦٧٤٢٩٧
٠٩٣٩٩٥٠١٢٢٢

٩١٣٣٨٦٨٩/ ف

به #i بازار#اب خانم
با حقوق ماهيانه ۵٠٠ هزار 

تا ١ ميليون نيازمندیم. 
محدوده دفتر بلوار 

کوهسنگی

٠٩٣٦٣٦٨١١٥٠
٩١٣٣١٩٥٢/ ر

به تعداد= بازار#اب 
فعال آقا و خانم 

به صورت پاره وقت و
 یا تمام وقت جهت بازاریابی 

مطبوعات نيازمندیم . 
ترجيحا دانشجو

٠٩١٥٨٢٠٧٣٤٤
٩١٣٤٨٨٤٩/ ط

بازار#اب حرفه ا= 
٧٠٠ ثابت + پورسانت 

٠٩١٥٤٠٥٦٥٠٠
٦٠٣٨٢٥١-٠٩٣٨٠١٥٨٢٨٤

٩١٣٤٨٨١٢/ ف

آموزش را#گان بازار#اب>

همراه با اشتغال
با تضمين درآمد ماهيانه ١ م 
تومان نبش کالهدوز ١,١۵ 

شرکت راه نو
 ٧٢٩٦٧٩٤

٠٩١٥٢٠٥٠٥٥٩
٩١٣٣٢٥٤٦/ ف

نما#ندگ>
 قند خراسان

براى واحد فروش به تعدادى 
ویزیتور با حقوق اداره کار و 

پورسانت فروش نيازمند است.

٧٦٤١٨٣٣
٠٩٣٧٥٣٣٦١٦٠

٩١٣٤٥٠٦٠/ ف

تعداد= بازار#اب
جهت معرفی و ارائه محصوالت 

دکوراسيون داخلی
٠٩١٥٣١٤٣٤٠٥

٩١٣٤٧٠١٨/ ر

استخدام بازار#اب 
خانم و آقا

با حقوق ثابت ، بيمه و 
پورسانت براى ثبت نام به 
سایت زیر مراجعه نمایيد.

www.dreamroad.ir
٩١٣٤٥١٥٧/ ر

به #i بازار#اب حرفه ا= 
آقا با حقوق ثابت

نيازمندیم
٠٩١٥٤٠٤٢٢٤٢

٩١٣٤٧٩٠٥/ ف

#i شر�ت دارو#>
کادر  تکميل  جهت  بهداشتی 
مجرب  بازاریاب  تعدادى  به  خود 

٨٩٣٩١٤٩نيازمند است 
٩١٣٤٣٩٠٩/ ف

جذب ناهار بازار#ان
 سطح شهر از شما 

پورسانت عالی از ما 
٣٤ و٣٦٦٥١٢٤

٩١٣٤٨٨١١/ ف

به ٥نفر بازار#اب آقا
 و یک نفر بازاریاب تلفنی خانم 

با روابط عمومی باال جهت فروش 
بتن آماده نيازمندیم 

بين معلم ٣۴ و ٣۶ پالک ٨٨۴

٠٩١٥٥١٩٠٠٤٥
٨٩٢٩٤١

٩١٣٤٤٢٥٠/ ف

استخدام
 (ISO)بازاریاب با تجربه ایزو

ماهان صنعت
٨٦٥٢٦٤٤-٠٩١٥٦٥٣٢٤٢٠

٩١٣٤٨٦٩٧/ ل

#i شر�ت معتبر
در زمينه IT جهت تکميل 

کادر بازرگانی خود به 
تعدادى افراد مجرب در 
این زمينه نيازمند است 

٠٩٣٩٥٠١٥٨٢٨
٩١٣٤٠٢٢٤/ ف

#i شر�ت 
توليد�ننده معتبر

محصوالت بهداشتی به 
تعدادى نماینده 

علمی - فروش جهت ویزیت 
پزشکان و فروش آشنا به 

مناطق مشهد نيازمند است 
٠٩١٢٧٦٢٠٢٠٧

٩١٣٤٩٢٦٢/ ر

تعداد= بازار#اب
 آقا و خانم  

در زمينه پخش موادغذایی با 
شرایط حقوق ثابت+ پورسانت+ 
جوایز فروش+ بيمه نيازمندیم 
بين صدر ٣ و ١ مجتمع محمدیه 

پالک ١٩
٣٤٤٧٠٤٨
٣٤٤٧٧٤٩

٩١٣٤٧٦٥١/ ف

مد#رفروش و بازار#اب
با سابقه کار ترجيحا در زمينه 

موادشوینده نيازمندیم
٢١٣٣٦٩٠

٩١٣٤٧٨٦٩/ ف

سه نفر �ارشناس فروش تلفن>
(خانم)جهت کار فرهنگی 

نيازمندیم.
٠٩١٥٨٣٦٦٧٦٩

٩١٣٤٨١٢٤/ ف

به تعداد= بازار#اب
پورسانت   +٣۵٠ ثابت  حقوق 

نيازمندیم.    ٨٤٦٩٧٣٧ 
٠٩١٥٤٧٣١٠٧٠

٩١٣٤٨٩٩٩/ 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 
باتجربه با پورسانت عالی 

نيازمندیم 
٧٦٥٧٤٨٦-٠٩١٥٨١٥٣٨٨٤

٩١٣٣٧٨٤٩/ ف

به تعداد= بازار#اب تلفن>
نيازمندیم. باال  عمومی  روابط  با 

شرکت تعاونی حرفه اى ها
٠٩١٥١٥٨٥٨٤٩

٩١٣٤٨٦٠٢/ ف

بيمه ا#ران 
به تعداد محدودى بازاریاب 

نيازمندیم 
٠٩١٥١١٥٧٤٤٢

٩١٣٤٨٠٨٨/ ف

استخدام بازار#اب-جهت فروش 
حقوق  حداقل  با  غذایی  محصوالت 
بلوار  ١,۵٠٠هزارتومان  ماهيانه 

٨و ٦٦٧١٣٩٧طوس 
٩١٣٣٦٩٣٢/ ف

٩١٣٤٢٧١٥/ پ

استخدام 
انجام کار

 کسب درآمد 
با ما تماس 

بگيرید
٨٤٨٥٥٠٦

استخدام١٥

١٥٠١
بازار#ــاب

#i شر�ت معتبر پخش 
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

#i شر�ت داروساز= معتبر
جهت تکميل کادر فروش خود در استان خراسان نياز به همکارى 

افراد با مشخصات ذیل دارد 
عنوان شغلی: بازاریاب+ نماینده علمی- همراه با آموزش

 جنسيت: آقا ، مدرک تحصيلی حداقل فوق دیپلم
٧٦٦٥٧٢٨-٠٥١١

٩١٣٤٥٨٤٦/ فاز ساعت ١٤-٨


