
چهار شنبه ٦  دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٢
٥١

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

#i شر�ت معتبر نرم افزار= 
جهت تکميل کادر فنی خود به 

تعدادى برنامه نویس حرفه اى 
مسلط به #C و بانک اطالعاتی 
SQL SERVER2008 دارد.

عالقه مندان رزومه خود را به 
آدرس الکترونيکی

 sabz.aryan@gmail.com 
ارسال فرمایند.

٩١٣٤٩٠٠٠/ ف

به ٢ نفر خانم مسلط به 
C# ،PHP

JQuery-CSS   نيازمندیم 
 ٠٩١٥٣٧٢٧٨٥٧-٦٠٦٩٣٠٢

٩١٣٤٩٢٦٤/ ر

به #i نفر برنامه نو#س
مسلط به آندروید و جاوا 

نيازمندیم
٦٠٩٥١٠٠

٩١٣٤٥٧٠٨/ ق

استخدام 
�ارمند

ادار= خانم
توضيحات کامل با پيامک 

کردن عدد ١ به
٣٠٠٠٨٨٠٠٠٨٠٠٠٨

٩١٣٣٩٢٥٠/ ر

به #i خانم مجرب دارا=
سابقه کار جهت مدیر فروش در 

شرکت آسانسور نيازمندیم
٦٦٦٨٥٠٤- ٦٦٦٨٦٠٥

٩١٣٤٦٨٦٦/ ر

جهت �ار در 
دفتر اسناد رسم>

به یک نفر کارمند خانم با 
حداقل سه سال سابقه کار مفيد 
نيازمندیم بلوارجمهورى اسالمی 

نبش جمهورى اسالمی ٢٢ 
دفتر اسناد رسمی ١٣۵مشهد

٠٩١٥١٢٠٢١٣١
٩١٣٤٧٩٢٥/ ف

به مدرس �امپيوتر و 
حسابدار= نيازمند#م   

 ٠٩١٥٣١٤٤٦٨٣
٩١٣٤١٧٣٨/ ف٢٧٢٧٢٧٤

فراخوان 
هم<ار=

یک مرکز دانشگاهی از بين 
فارغ التحصيالن کارشناسی 
ارشد رشته هاى حسابدارى 

کامپيوتر، برق، مکانيک، 
عمران، ریاضی فيزیک جهت 
تدریس دعوت به عمل می 

آورد داوطلبان تقاضاى خود را 
به همراه رزومه به نشانی: 

Tadris1392@yahoo.com

٩١٣٤٧٩١٤/ ف

به #i نفر 
مرب> خانم

جهت باشگاه نيازمندیم.خيابان 
گاز(غربی)- روبه روى بانک ملی

 باشگاه پرورش اندام 
بزرگمهر جوان

٠٩١٥١٠٩٥٨٩٣
٩١٣٤٨٢٩٠/ آ

به مدرس زبان انگليس>
خانم و آقا نيازمندیم 

بين عبدالمطلب ۴۴ و ۴۶ 
 آموزشگاه آینده سازان

٩١٣٤٦٢٢٢/ 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

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

وایزر زبان نيازمندیم دانشجوى ۶ 
پالک ١۵ رزومه الزاميست

٩١٣٣٥٣٤٥/ ف

موسسه زبان 
بيان

خود  آموزشی  کادر  تکميل  جهت 
زبان  تدریس  به  مندان  عالقه  از 
انگليسی در شعبات و مراکز تحت 

پوشش دعوت به عمل می آورد.

٦٦١٢١٤٤
٩١٣٤٣٤٩١/ ف

آموزشگاه زبان معراج 
اند#شه (١٣)

دعوت به همکارى از مدرسين زبان 
انگليسی با حقوق باال ٨٥٣٥٢٢٥

٩١٣٤٤٨٩٨/ خ

به تعداد= مدرس 
دانش  رباتيک  کانون  نيازمندیم 
آموزى نبش وکيل آباد ١٨- پالک 

٢٨۶٨٨٣٦٨٩٠ واحد ٣
٩١٣٤٩١٤٠/ پ

به #i زوج جوان جهت سرا#دار=
هتل با اسکان و حقوق نيازمندیم 

 ٠٩١٥٣٢٢٥٥٣٧
٩١٣٤٩٣٢٢/ م ٠٩١٥٤١٥٥٥٢٣ 

به #i نگهبان 
بازنشسته 
٢۴ساعته 
نيازمندیم 

 

٠٩٣٨١١٥٣٥٤٧
٩١٣٤٨٢٩٤/ ف

به #i نگهبان
با توانایی جسمانی و 

باتجربه کافی و ضامن 
معتبر جهت آموزشگاه 

علمی نيازمندیم
٧٦٥٥٨٤٢

٩١٣٤٨٤٢٦/ ب

به #i زوج جوان 
جهت نگهبانی آشنا به امور باغبانی

 با ضامن کارمندى نيازمندیم 
٠٩١٥٣٠٦٧٥٣٨

٩١٣٤٥٤٥٠/ پ

به #i سرا#دار 
 براى سرایدارى در باغ در صورتی 
که در باغبانی مهارت داشته باشد 

 ٠٩١٥٣٠٢٩٣٠١نيازمندیم.
٩١٣٤٨٤٤٦/ م

سرا#دار= - خادم مسجد
یک زن و شوهر با ضمانت 

بدون مزایا نيازمندیم
٠٩١٥٩٠٩١٣٠٣

٩١٣٤٧٩٦٤/ ف

به #i 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= MDF �ار ماهر
نيمه ماهر و بردست نيازمندیم 

حقوق مکفی
٠٩١٥٥٠٧١٢٧٧

٩١٣٤٤٩٤٩/ ف

به چند نصاب �MDFار 
ماهر با ابزار نيازمند#م

شرکت زاگرس
٨٦٩٩٦٥٩

٩١٣٤٩٠٦٢/ ف

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 #i نجار و ام د= اف �ار 
 ماهر جهت شرا�ت �ارگاه

و قسمتی از سرمایه از ما
٩١٣٤٥٣٥٧/ م ٠٩١٥٣٠٧٤٠١٦

به تعداد= �ارگر
 ماهر و نيمه ماهر  

 ام دى اف کار 
جهت کار سيسمونی نيازمندیم 

آدرس : ویرانی 
٠٩١٥٣٠٤٢٠٩٣ 

٩١٣٤٥١٥١/ آ

به تعداد= �ارگر نجار 
نيازمند#م  

٠٩١٥٥١٤٩١٦٧-٨٤٥٠٩١٥
٩١٣٤١٦٦١/ م٠٩١٥١١٥٤١٢٧

 به چندنفر نجار
 کالف ساز راحتی نيازمندیم.

مبل هستی ٠٩١٥١٠٣٥٠٠١
٠٩١٥٤٠٣٥٠٠١ -٧٢٨٠٥٤٣

٩١٣٤٨٦٤٩/ م

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

٦٥١٢٤١٠
٩١٣٤٨٠٤٥/ ف

به تعداد= استاد�ار 
ماهر نجار و MDF کار با حقوق 

مکفی نيازمندیم 
٠٩١٥٩٠٤٥٨٩٩

٩١٣٤٦١٤٢/ ف

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

نيازمندیم       ٠٩١٥٣٠٢٤٦٩١
٩١٣٤٤١٧٤/ ف

نجار و MDF �ار ماهر 
با حقوق مناسب نيازمندیم 

٠٩١٥٣١٤٤٧٧٤
٩١٣٤٤٩٣٦/ م

٥ نفر �ارگر MDF �ار 
براى محدوده ميدان فهميده 

نيازمندیم 
٠٩١٥١١١١٠٥٥

٩١٣٤٨٧٢٣/ پ

 به چند نفر نجار ساده 
نيازمند#م   

 ٠٩١٥٣٠٩٧٥٢٨
٩١٣٤٨٣٥٠/ م

#i شر�ت معتبر 
توليد= 

به تعدادى برشکار، استادکار 
و نصاب MDF نيازمند  است 

حقوق مکفی+ بيمه 

٠٩١٥٩١٥٠٩٣٩
٦٩٠٢٤٧٦

٩١٣٣٣٥٦٧/ ف

به چند نفر �ارگر 
ماهر و نيمه ماهر 
MDF نيازمندیم 

 ٠٩١٥٥٠٧٠٨٠٢
 ٠٩١٥٧٠٧٠٨٠٢

٧١٢٧٥٢١
٩١٣٤٤٨٢٢/ ف

به تعداد= هم<ار نجار
ترجيحا آشنا به MDF نيازمندیم 

زارع ٢٥٦١٥٣٤
٠٩١٥١١٠٩١٥٥

٩١٣٤٥٥٩٧/ ط

به تعداد= استاد�ار  
و  ماهر  کار   MDF و  فلزى  کابينت   
تعدادى کارگر نيمه ماهر نيازمندیم 

توانا ٠٩١٥٣٥٩٩٧٦٩ 
٩١٣٣٩٨٣٤/ ب

به چند نفر استاد�ار 
نجار mdf کار نيازمندیم 
٠٩٣٧٩٦٤٨٣٣٢

٩١٣٤٨٢٧٦/ ف

مونتاژ �ار خانم 
صنعتی  شهرک  یا  منزل  در  کار 

توس شرکت صارم صنعت شرق 
٥٤١٠٤٧٤ -٠٩٣٥٥٥٨٠٨٤٨

٩١٣٤٠٤٩٤/ ف

استخدام
یک نفر خانم انباردار 
آشنا به نرم افزارهاى 

نقشه کشی
 Catia- salidwork 

شهرک صنعتی توس قطعه ۶٧٧
٥٤١١٩٤٠

٩١٣٤٨١٧٤/ م

شر�ت توليد= عاليس
جهت تکميل کادر پرسنلی به یک 
نفر سرپرست انبار نيازمند است 

٩١٣٤٧٦١٩/ م٦٨-٦٥٨٠٣٦٧

#i نفر �ارپرداز
با موتور جهت کار در دفتر بيمه 

نيازمندیم
٢٢٤٠١٢٢

٩١٣٤٨٠٣١/ ف

استخدام
به یک نفر بازنشسته 

ترجيحا ترک زبان جهت 
کار در پذیرش هتل 

نيازمندیم ایستگاه سراب 
جنب بازار ورزش هتل کاج 

حضور ١١-٩ صبح
٩١٣٤٨٢٣٥/ ف

نيرو= انسان> 
پذیرش، رزرواسيون،

 خانه دار، بل بو 
مراجعه ١١ الی ١۵ 

خيابان امام رضا -امام رضا ٨، 
چهارراه دوم سمت راست 

هتل آپارتمان دیبا 
 

٩١٣٤١٣٧٥/ ف

به #i پذ#رش شيفت روز
با سابقه کارى جهت کار در هتل 

آپارتمان نيازمندیم 
٨٥١٢٨٣٠

٩١٣٤٨٨٩٣/ خ

٩-٨٥٣٥٦٣٦
٩١٣٤٨٦٥٠/ ف

هتل د#انا
به #i ظرفشو= نيازمند#م

استخدام در هتل  
 به تعدادى فارغ التحصيل 
رشته هاى زبان انگليسی و 

عربی که مسلط به مکالمه هستند 
دعوت به همکارى می گردد
ساعت تماس ٩ الی ٣٠:١۶

فکس :٨٥٤٢١٧٧
تلفن : ٠٩٣٠٣١٩٨٠٥٧ 

٩١٣٤٢٢٨٢/ ب

استخدام 
هتل آپارتمان کاویان جهت 
تکميل کادر پرسنلی خود 

به افراد زیر نيازمند است: 
١-پذیرش گر آقا و خانم 
٢-کافی شاپ و رستوران 

٣-کمک آشپز
٨٥٩٦٣٢٠-٨٥١٢٢٥٧

٩١٣٤٨١٣١/ ف

هتل زاگرس
در  ماهر  کارگر  تعدادى  به 
واحدهاى مختلف هتل نيازمندیم

تلفن: ٣٦٧٢٠٢٥
٩١٣٤٧٤٢٣/ ق

استخدام - هتل
خانم خانه دار

 ٢٢١٥٩٠٠ (هتل احسان)
٩١٣٤٦٩١٩/ ف

 استخدام 
 به یک خانم جهت خانه دارى هتل 

به صورت تمام وقت نيازمندیم 
٩١٣٤٩١٧٤/ ب٨٥٣٠٧٩٥ 

مر�ز آموزش هتلدار= 

پذ#رش طوس
با ارائه گواهينامه ترجمه شده 
و رسمی از سازمان گردشگرى 

کشور برگزار می کند : 
مدیریت هتل کارمند پذیرش 
و رزرواسيون هتل مدیریت 

رستوران آشپزى ایرانی و فرنگی 
شروع کليه دوره هاى آموزشی 

از مورخه
 شنبه ١۶ دى ماه 

ساعت ٣٠:١۶ 
( جلسه اول به صورت توجيهی 

و رایگان می باشد)
 تلفن:

 ٨٥٩٩٣٢١-٨٥٥٢٩١٩  
چهارراه بيسيم - خيابان بهار 

٢٨- پالک ٨- طبقه اول 
 

٩١٣٤٢١٠١/ د

به نيرو= گارسون 
جهت رستوران نيازمندیم

 ساعت تماس ٩ تا ١۴
٨٤٥٧٤٥٠

٩١٣٤٧٧٩٦/ ف

به افراد ز#رجهت �ار در 
رستوران تهران> 

نيازمندیم 
آشپز و کمک آشپز،تخته کار، 
منشی و صندوق دار، کارگر 
ساده خانم و آقا، گارسون، 

پيک موتورى
٨٥٣٩٢٩٦-٠٩١٩٣٥٨٠٧١٢

٩١٣٤٨٣٤٠/ ف

به تعداد= �ارگرساده  و ظرفشو= 
جهت کار در رستوران با جاى 

خواب و غذا نيازمندیم 
٠٩١٥٦١٨٥٠٧٩

٩١٣٤٥١٢٥/ ف

به منش> و پيi موتور= 
نيازمندیم جهت کار در رستوران 

٨٨٣٠٠٣٨
٠٩١٥٥٠٩٣٤٥٢

٩١٣٤٨٤٣٠/ ف

فست فود ژوبين
به یک فرکار و یک کارگر ساده 

نيازمندیم
٦٠٣٩٩٧١-٠٩١٥٦٩٧٩٨٩١

٩١٣٤٩٠٧٢/ ف

بلوار توس  بين توس ٤٢ و ٤٤
کباب سراى دلپذیر به یک کباب گير 

ماهر وبردست نيازمندیم
٦٦٥٧٢٢٦-٠٩١٥٨٠١٨٥٠٠

٩١٣١٨٦٩٥/ ف

٩١٣٤٧٦٦٠/ ف

آگه> استخدام 
گاجره فست فود 

جهت تکميل کادر پرسنلی 
خود به تعدادى کارمند آقا 

جهت کار در آشپزخانه و 
امور خدماتی داخل سالن 

نيازمند است 
لطفا جهت تکميل فرم 

فقط بين ساعت ۵ الی ٨ 
بعدازظهر 

به آدرس : 
بلوار وکيل آباد، بعد از پل 
دانشجو یک قطعه مانده به 

وکيل آباد ٣٧ گاجره
 فست فود 

مراجعه فرمایيد 
 

به تعداد= �ارگرساده 
و تخته �ار نيازمند#م

٠٩٣٣٥١٨٨٣٠٠
٩١٣٤٨١١٢/ ف

ميزبان خانم مجرب 
 ونيرو= خدمات>

براى کار دررستوران نيازمندیم
٦٠٥٠١٦٦

٩١٣٤٧٩٠٤/ ف

مر�ز �ار#اب> �ارگشا#ان 
برتر 

جنوبی  مطهرى  نبش  جدید:  مکان 
٦-٧٢٧٤٠٧٥  ٢۶ پالک یک 

٩١٣٤٩٢١٥/ ب

�ار#اب> پو#ا
ثبت نام از بيکاران و شاغلين 

جویاى کار بهتر
 تسهيالت معافيت بيمه ماده ٨٠ 

حاشيه
 بلوارمعلم- بعد از معلم ٣۵ 

پالک ۵١۵
٦٠٦٠٢٢٢

٩١٣٢٠٠٨١/ ق

مر�ز �ار#اب> 
آ#نده سازان 

ميدان ده دى
 نبش امام خمينی ٣۵ 

 ٨٥١٣٣٣٩
٩١٠٠٩٦١٣/ م(۶ خط) 

٩١٣٠٢٦٢٢/ د

كار#اب> آپادانا
ثبت نام متقاضيان 

كار تامين نيروى انسانی 
كارفرمایان

 مفتح ٣، ساختمان 
پزشكان، طبقه دوم

٢٧٦٨٥٣١-٢٧٦٦٩٥٩

٩١٣٣٧٠٣٦/ ل

�ار#اب> فرهان- تامين نيرو  
 ثبت نام کارجویان قاسم آباد 

بين شریعتی ۵٠ و چهارراه ادیب
٦٦٢٩٥٣٨

٩١٢٢٩١٧٤/ م

كار#اب> تخصص>
فرهيختگان دانشگاه
فارغ التحصيالن، دانشجویان

 دیپلمه ها و غيره جهت اشتغال 
ثبت نام نمایند.

روسا و كارفرمایان نيروى خود 
را تقاضا كنند.خ راهنمایی ١٩

٥٠-٨٤٤٢٧٤٥

٩١٣٣٩٧١٧/ خ

�ار#اب> سامان �ار
با خدمات ویژه

نبش چهارراه گاراژدارها
٣٤٤٣٠٦٠

اشتراك فرم ها= 

استخدام> دولت>   

٩١٣٠٥١٩٠/ م٢١٥٠٤١٨

 عراق -اربيل 
 کارآفرینان      استخدام 

کوره دار-قالب گير 
 ٨٤٥٣٣٧٧ماهر و نيمه ماهر 

٩١٣٤٧٠١١/ ب

٩١٣٣٥٦٠٧/ ف

جوانان
 جو#ا= �ار

آرایشگر ماهر شوید تضمينی به 
سبک جدید در آموزشگاه آرایشگرى 

مردانه (خسرو)با ارائه  دو مدرک
 فنی و حرفه اى جهت جذب بازار کار

٠٩١٥١٠٠١١٥٧-٧٢٩١٣١٣

قابل توجه �ليه شر�تها و 
ارگان ها= دولت> وخصوص>

وانت با راننده مجرب آماده همکارى 
٠٩١٥٥٠١٣٢٥٧می باشم 

٩١٣٤٥٠٤١/ م

آشپز ا#ران> و عرب> 
آماده همکارى با هتل ها و 

ارگان هاى دولتی و خصوصی
٩١٣٤٩٢١٣/ ب٠٩١٥٧٧٩٥٩٦٤

�ارگاه توليد=
 صنا#ع فلز= 

و   CO٢ جوش  دستگاه  به  مجهز 
تجهيزات کامل چوب و فلز با مجوز 
ادارات  با  همکارى  آماده  رسمی 

دولتی و شخصی می باشد 
 ٠٩١٥٣٠١٣٥٦٦
 ٠٩١٥٣١١٣١٦١

٩١٣٤١٦٥٤/ ف٢٥٦١٤٨٤

جوان> هستم ٢٧ ساله با ٤٠٥ 
آشنا به Office و امورادارى و دفترى 
آماده همکارى با شرکتها و ارگانها از 

١٨٠٩١٥٤٠٥٦٠٢٤ الی ٢٣ 
٩١٣٤٧٦٢٦/ م

خاور ٨٠٨ 
با اتاق ٢×۴ آماده همکارى با 

شرکت ها 
٠٩١٥٧٩٧٦٠٨٤

٩١٣٤٨٨٠٧/ ف

آشپز ا#ران> و فرنگ> 
با ٢٣ سال سابقه آماده همکارى 

می باشد. 
٠٩١٢٢٦٨٢٩٣٤

٩١٣٤٢٢٨٤/ ش

جوان> ٣٠ ساله 
 L90مدل ٩٠ آماده همکارى با 

شرکت ها و ارگان ها
٠٩١٥٧٦٦٧٧٨٠

٩١٣٤٨٩٧٣/ ف

جوان> متأهل ٣١ساله
آماده  صفر  ٢کابين  مزدا  داراى 

همکارى با شرکتها و نهادهاى دولتی
٠٩٣٦٩٨٧٥٥٦٦

٩١٣٤٧٨٠٣/ ف

٣ نفر جوان د#پلم به باال
محل  در  کار  به  مایل  که  بيمه  با 
م   ۵ توانایی  و  باشند  فرهنگی 

٢٢٥٤٩٠٣سرمایه گذارى
٩١٣٤٧٥١٤/ م

١٥٨٠
جو#ا= �ـــار

١٥٩٠
مشاغل گوناگــون

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

١٥٢٨
�ارپــــرداز

١٥٢٩
امور هتـــل

١٥٣٠
امور رستوران

١٥٧٠
�ار#ابــــ>


