
چهار شنبه ٦  دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٢
٤٦

٩١٣٤١٣٠٢/ ب

استخدام
به یک نفر خانم 

داراى مدرک 
پيراپزشکی 
نيازمندیم.

احمدآباد
 مجتمع بهزاد

٩٢-٨٤٦١٩٩٠

ماما، پرستار 
و #ا بهيار 

خوش برخورد، داراى 
ضامن معتبر، شيفت عصر

 کلينيک ترک اعتياد
 ساعت تماس ۴تا٧بعدازظهر
٠٩١٥٧٠٢٥٤٧٩

٩١٣٤٧٧٢١/ ف

دعوت به هم<ار= پرستار خانم
برگشت،درمانگاه  و  رفت  سرویس  با   
عسکرى(ع)  حسن  امام  روزى  شبانه 

نيازمندیم.          ٠٩١٥٥٠٦٣٥٢٨
٩١٣٤٤٧٨٠/ ش

دعوت به هم<ار= 
پزشi عموم>

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

، تماس ۶-٨ بعدازظهر
٠٩٣٥٧٤٢٧١٢٤

٩١٣٤٥٦٧٣/ ر

به #i نفر ترمز ساز 
ماهر نيازمند#م
٠٩١٥٩١٧٤١٠٣

٩١٣٤٨٠٣٢/ ل

به #i استاد�ار ماهر
جهت کار در تعميرگاه نيازمندیم 

 ٠٩١٥٣١٢٩٢٧٧
٩١٣٤٥٠٥١/ ف٧٦٥٧٥٠٣

به چند صاف<ار ماهر
  و نيمه ماهر نيازمند#م

٠٩١٥٣٠٢٣١٥٥
٩١٣٤٨١٠٢/ ف

به #i استاد�ار
 صاف<ار، نقاش
 و مکانيک خودرو

نيازمندیم
ميدان شهيد فهميده، 

نمایندگی ایران خودرو، 
حسين پور

 

٩١٣٤٧٩٣٧/ ف

 iبه تعداد= م<اني
نيمه ماهر پژو 

با مزایاى عالی نيازمندیم. 
نبش اندیشه ۶٧

٦٢٠٦٥١٠
٠٩١٥٣١٣١٨٩١

٩١٣٠١٥٨٣/ ق

به تعداد= صاف<ار ماهر #ا 
نيمه ماهر نيازمند#م  

٠٩١٥١٢٠٩٨٧١
٩١٣٤٥٤٩٥/ ف

به #i سيم �ش و#i جلوبند=
کار ماهر جهت همکارى 

نيازمندیم.
٠٩١٥١٥٩٨٧٩١

٩١٣٤٤٨٠٦/ ف

به #i �ارگر ماهر #ا نيمه ماهر
جهت تعميرات 

ماشين هاى سبک نيازمندیم.
شير محمدى٠٩١٥٦١٣٤٥٣٤

٩١٣٤٨٣٦٥/ ف

به #i نفر تعمير�ار 
 موتورها= د#زل نيازمند#م

٠٩١٥٦٦٥٥٦٦٤
٩١٣٤٨٢٩٥/ ف

جوان مستعد 
عالقمند به کار فنی ترمز سازى 

سنگين
٠٩١٥١٠٥٨٦٧٢

٩١٣٤٣٨٤٤/ ف

مراقب خانم جهت نگهدار= شب
از سالمند نيازمندیم.

قرنی ٢۵ و ٢٧ ابزار اميد
٧٢٥٩١٧٣-٠٩١٥١١٨٣٧٨٨

٩١٣٤٨٦٤٧/ ف

فور= فور=
به یک نفر جهت نگهدارى از 
سالمند خانم با جاى خواب و 

هزینه غذا مبلغ ماهيانه توافقی 
نيازمندیم

٢٧٤٣١٧١
٠٩١٥٣٢٠٦٠٣١

٩١٣٤٧٩٣٠/ ف

به #i خانم  
 جهت مراقبت از سالمند به صورت 

تمام وقت نيازمندیم 
 ٢٢٢٦٩٥٧-٠٩١٥١١٠٧٠١٦

٩١٣٤٨٩٩٦/ م

به چند نفر �ارگر
به  نظافتی  شرکت  در  کار  جهت 

صورت روزمزد نيازمندیم
٨٥٤٥٤٨٧

٩١٣٤٨٨٤٧/ ف

نظافت> فيروزه
پذیرش کارگر

٠٩١٥٤٧٧٧٨٢٦
٩١٣٣٩٣٤٠/ م

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

٩١٣٣٣٩٤٤/ ف

مجتمع آفتاب
خانم با حقوق باال جهت مراقبت از 

سالمند در منزل نيازمندیم
٧٦٢١٣٢٤

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

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

نيرو= خدمات> آقا
جهت کار در شرکت نيازمندیم 

خيابان سعدى ٢٠، پالک ۵ 
 طبقه دوم

٩١٣٤٠٢٨٠/ ف

 نظافت> پرد#س 
 به تعدادى نيروى خانم جهت کار 

در شرکت نظافتی نيازمندیم 
 ٠٩٣٩٧٦٢٥٠٠٧-٧٢٨٣٩٤٧

٩١٣٤٩١٣٨/ م

به #i نفر جهت نگهدار= 
�٢ودe نيازمند#م  

٠٩١٥٦٥٣٢٩٩٤
٩١٣٤٨١٤٧/ ف

٩١٢٨١٤٦٧/ ب

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

حقوق باال نيازمندیم.
 كالهدوز ۴٧ ساختمان ١۵۴

٧٢٣٤١٠٩

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

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

با تضمين کار نيازمندیم 
نظافتی توس ٦٠٩٧٨٣٢

٩١٢١٠٣٩٩/ ل

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

#i نفر آبدارچ> 
با حقوق ثابت جهت 

دفتر امالک نيازمندیم 
٨٩٠٥١١٣

٠٩١٥٤٤٤٤٠٢١
٩١٣٤٧٦٤٦/ ف

#i نفر خانم 
جهت �ار در منزل
بلوار هفت تير ٢١ پالک ٣٢

٩١٣٤٨١٠٩/ م٠٩١٥٣١٥٨٠٩٨

به #i زوج �ارگر
جهت کار به صورت شبانه روزى 

در مهمانپذیر نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٠٢٤٢٤

٩١٣٤٥٢٤٧/ ف

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

 چهارراه دانشجو، کلبه لی 
٩١٢٧١٠٠٠/ ف

استخدام مد#رمال>
و حسابدار اطالعات بيشتر

ats-accounting.ir
٨٩٣١١٤١

٩١٣٤٣١٨٢/ ر

به #i حسابدار آقا
با مدرک تحصيلی ليسانس 

نيازمندیم
٢٢٨٠٩٦٨-٠٩١٥٥١٦٦٩٢٣

٩١٣٤٨٦٨٩/ ل

�ارمند ادار= مرد
آشنا به حسابدارى ، چهارراه 

ابوطالب ، نبش قرنی ٢٨
٧٢٧٤٢٤٢

٩١٣٤٥٠١٢/ ر

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

٦٠٨١٢٨٧
٩١٣٣٧١٠٣/ 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

به #i حسابدار 
با حقوق ماهيانه ۵٠٠ هزار 

تومان نيازمندیم 
٠٩١٥٧٦٩٩١٩٥

٩١٣٤١٨٩٥/ ف

به #i 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

دعوت به هم<ار=
نيروى حسابدار 

دانشجو - مبتدى - باتجربه
٠٩١٥٥٢١٦٠٥٥

٩١٣٤٨٩٣٢/ ف

استخدام
١- ليسانس حسابدارى خانم 

با سه سال سابقه کار
٢- دیپلم حسابدارى خانم 

مسلط به زبان انگليسی
 با ٢ سال سابقه کار

شهرک صنعتی توس قطعه ۶٧٧
٥٤١١٩٤٠

٩١٣٤٨١٧٩/ م

#i نفر حسابدار باتجربه 
با سابقه کار مفيد نيازمندیم 

٠٩١٥٣١٤٠٧٦٥
٩١٣٤٢٣٤٤/ ف

به #i نفر حسابدار 
باتجربه جهت لوازم آرایشی 

نيازمندیم 
٧٣٢٧٤٠٧

٩١٣٣٨٥٥٧/ ف

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

#i شر�ت معتبر 
ساختمان> 

جهت تکميل کادر مالی خود 
به یک نفر حسابدار با مدرک 

تحصيلی کاردانی یا ليسانس با 
حداقل یکسال سابقه کار نيازمند 

است تماس ٨,٣٠ الی ٣٠,١۴ 
٠٩٣٣٦٩٥٧٧١٨

٩١٣٤٨٩١٩/ 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 #i حسابدار 
تمام وقت جهت انجام حسابدارى 

مشاغل نيازمندیم 
٩١٣٤٩٢٥٥/ ر٧٦٦٤٦٠٠

#i 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

٩١٢٨٨١٨٥/ ف

آژانس پاستور
راننده با اتومبيل نيازمندیم 

 احمدآباد پاستور ١١

آژانس شهروند قاسم آباد
به تعدادى راننده با اتومبيل 

نيازمندیم.با زنگ باال و پورسانت 
مناسب       ٦٢٣٥٠٧١

٩١٣٤٣٧٤٣/ ف

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

 ٧٦١٥٩٤٨ خواف نيازمندیم 
٧٦٢٥١٨٠-٠٩١٥٣١٢١٤٣٦

٩١٣٤٤٨٨٢/ م

به تعداد= راننده
تمام وقت و نيمه وقت جهت کار در 
آژانس (صياد شيرازى) نيازمندیم.

٠٩١٥٥١٣٢٠٥٥
٩١٣٤٤٩٦٢/ ف

  i# راننده پا#ه i# به
 با مدارک کامل ماشين کمپرسی 

تک نيازمندیم 
 ٢٤٦٣٠٧٥-٠٩٣٦٤٥٠٢٤١٨

٩١٣٤٤٣٣٧/ م

٩١٣٣٠٨٦٦/ ف

راننده مجهز به تاکسيمتر
با کارکرد روزى ٨٠,٠٠٠ نيازمندیم 
 ٣٠ و   ٣٢ بهشتی  بين  کوهسنگی- 

٠٩١٥٣٢٢٥٤٩٤آژانس زمان 

راننده متعهد 
محدوده  آژانس  جهت  ماشين  با 
وقت  تمام  و  وقت  نيمه  مصلی 

٠٩١٥٥٠١٧٨٩٢نيازمندیم
٩١٣٤٥٠٦٩/ ف

زنگ   درآمد    �ار�رد 
باال    آژانس    فور= 

راننده بااتومبيل نيازمندیم ١٠%
٩١٣٤٦٧٢٨/ ف٠٩٣٥٤٠٨٦٠٦٣

پي<ان وانت با راننده
با حقوق ۶٠٠ ثابت+ بيمه 
نيازمندیم ميدان ابوطالب

٣-٧٢٣٥٨١١
٩١٣٣٢٢٠٧/ ف

آژانس وليعصر
به تعدادى راننده با اتومبيل ترجيحا 

در منطقه الهيه سریعا نيازمندیم
٠٩٣٨٧٠٥٩٧٠٢٣

٩١٣٤٦١٢٨/ ف

شر�ت پخش 
سراسر= دارو

جهت تکميل کادر خود نيازمند 
راننده با ماشين ایسوزو می باشد 

ساعت تماس ٨ الی ١۶

٦٦٧٧٨٩٨
٦٦٧٧٨٩٩

٩١٣٤٧٩٢٧/ ف

به تعداد= راننده
 پا#ه #i نيازمند#م 

٠٩٣٣٦٨٨٧٤٤٥
٩١٣٤٥٠٤٠/ ف

به تعداد= راننده 
پا#ه دوم 

قدیم با سابقه کار با خاور 
مکانيزه (زباله کش) جهت 

شيفت شب نيازمندیم
 ٠٩١٥١٠٥٠٢٥٣
٠٩٣٧١٦٧١٢٦٠

٩١٣٤٨٨٢٩/ ف

به راننده تاور در 
بجنورد نيازمند#م  

٠٩١٥٣٨٤١٧٣٤
٩١٣٤٦١٠٥/ م

آژانس مارال
تاکسيمتردار  اتومبيل  با  راننده 

٠٩٣٦٦٤٣٦٨٧٥نيازمندیم
٩١٣٤٠٦٠٩/ ر

استخدام
با مدارک  راننده جرثقيل ۴٠ تن 

٣٤١١٥٥٥ کامل 
٠٩١٥١١٥٩٣٣٤

٩١٣٣٤٥٠٦/ ف

تعداد= راننده
با  غذایی  مواد  پخش  به  مسلط 
ماشين و بدون ماشين نيازمندیم 

٠٩١٥٨٠٩٤٠٢٠
٩١٣٤٠٠١٥/ ف

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

٧٦٧٠٧٩٠ بدون تاکسی متر )
٩١٣٤٢٨٢٥/ م

تعداد= سوار= با راننده
آشنا به بازاریابی وپخش مواد 

غذایی نيازمندیم
٠٩١٥٥٠١٣٠٩١-٧٦٧٧٨٠٤

٩١٣٤٦٧٧٦/ ف

#i شر�ت معتبر 
راهساز= 

جهت کار در معدن 
به یک راننده بولدوزر 
ترجيحا محدوده جاده 

سرخس نيازمند است 
٠٩٣٦٢٨٨٩٩٠٣

٩١٣٤٨٦٩٣/ ف

راننده با اتومبيل مدل باال 
متر  تاکسی  با  همراه  وقت  تمام 
نيازمندیم آژانس گلچين، شهر ما 

٠٩١٥٨١٠٢٤٥١
٩١٣٤٠٧٦١/ ف

تعداد= راننده متعهد
دادن  اجاره  جهت  معتبر  ضامن  با 

پراید دوگانه سوز نيازمندیم
٠٩١٥٦١٥١١٠٨

٩١٣٤٧٨٧٧/ ف

٩١٣٣٣٥٣٩/ م

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

 مجهز به تاکسيمتر بهشتی ۴٠ 
٠٩١٥١١٣٤٨٠٤

 i# راننده پا#ه i# به
با سابقه کار ترجيحا با یخچال 

جهت همکارى نيازمندیم 
٠٩١٥١١٠٢٤٢٠

٩١٣٤٤٢٧١/ ف

٥راننده تمام وقت
با اتومبيل نيازمندیم آژانس رها 

بين پایدارى ٨ و فکورى ۵٩
٨٢١٩٣٨٧

٩١٣٤٧٨٥٨/ ف

آژانس ماهان
منظم  و  متعهد  اتومبيل  با  راننده 
تمام وقت، نيمه وقت در پيروزى٢٠ 

نيازمندیم        ٨٧٦٢٩٣٠
٩١٣٤٢٥٩٦/ ف

دعوت به هم<ار= 
شر�ت گلرنگ پخش مشهد 

جهت توزیع محصوالت خود از 
دارندگان کاميونت مسقف ۶ تن 

(خاور) دعوت به همکارى 
می نماید. 

روزه  همه  توانند  می  متقاضيان 
آدرس  به   ١۴ الی   ٩ ساعت  در 
هاى  تلفن  با  یا  و  مراجعه  زیر 
 ٦٦٥٢٢١٣ و   ٦٦٥١٣١٧
حاصل  تماس   (١١۴ (داخلی 
کيلومتر  مراجعه:  آدرس  نمایند. 
البسکو  روبروى  قوچان  جاده   ٣

آزادى ١٢۵ پشت قطعات خاور 
٩١٣٤٠١٩٧/ ف

به تعداد= راننده 
با اتومبيل مدل باال سریعا و فورا 

نيازمندیم با پورسانت عالی 
٩١٣٤٣٣٥١/ ف٨٨٢٠١٠٥

آژانس �وهسنگ>
نبش جهان آراء ١٢ به تعدادى 

راننده نيازمندیم
٠٩١٥٢٢٩٦٣٠٠

٩١٣٤٨٠١٧/ ف

تا�س> ميالد - امامت 
به تعدادى راننده با اتومبيل

 سریعا نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٨٤٠٢٠

٩١٣٤١٩٤٢/ ف

آژانس تبسم 
تعدادى راننده تمام وقت با ماشين 

نيازمندیم    ٧٥٢٣٣٣٩
٩١٣٤٨٧١٤/ ف٧٥٢٤٥٢٨

 i# راننده پا#ه
جهت تi �مپرس>   

٠٩١٥٩٠٢٤٠١٤
٩١٣٤٧٢٣٥/ ف

تعداد= راننده جرثقيل
و کمک راننده با حقوق و مزایاى 

عالی سریعا نيازمندیم
٦٥٧٩٢٠٠-٠٩١٥٥٢٥٣٩٢٢

٩١٣٤٨٠٧٨/ ف

تا�س> تلفن> راه پيما
راننده با اتومبيل نيازمندیم 

خيابان راهنمایی
٩١٣٣٣٩٥٢/ ف٨٤١٦٧٦٠

تا�س> غزل
اتومبيل  با  راننده  تعدادى  به 

ترجيحا تاکسيمتردار نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٩٠٠٨١ هاشميه ١٨

٩١٣٣٧٩١٢/ ف

به تعداد= راننده تمام 
 وقت با اتومبيل نيازمند#م

٠٩٣٩٩٠٤٣٠٦٤
٩١٣٣٦٩٦٠/ ف

ا#ران تا�س> 
به تعدادى راننده با اتومبيل 

نيازمندیم -قاسم آباد 
٥٢٣٣٠٠٣-٦٦١١٩٨٠

٩١٣١٨٩٤٢/ م

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

راننده خانم #ا آقا
با خودرو جهت توزیع 

مواد غذایی از ساعت٧ 
الی ١١ صبح با حقوق 
۶٠٠ هزار نيازمندیم 
 ٠٩٣٠٨٧٤٠٠٧٥

 حرعاملی ۴۵ نبش حجت ۴

٩١٣٤٨٠١٣/ ف

شيi پوشان اروپا 
(بلوار سجاد) 

به تعدادى فروشنده 
پوشاک آقایان با تجربه 

باال نيازمندیم 

٧٦٥٨٤٧٦
٩١٣٤٥٩٣٦/ ف

به ٣ نفر 
فروشنده خانم

آشنا به سخت افزار و 
سيستم فروش شبکه 

جهت کار در دفتر شرکت 
نيازمندیم. بازرگانی ماد

٩١٥٤١٤٥١٥٤
٩١٣٤٢٤٠٤/ م٧٢٣٢٦٩١

١٥٠٢
  گروه پزش<> و درمان>

١٥٠٣
تعميــر�ار

١٥٠٤
خدمتگــزار

١٥٠٥
حســابدار

١٥٠٦
راننـــده

١٥٠٧
فروشنده و صندوقدار


