
چهار شنبه ٦  دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٢
٥٢

#i شر�ت ساختمان> 
از کليه افراد ذیل دعوت به 

همکارى می نماید 
١- کليه افراد شاغل در امورات 
ساختمانی ( برق -مکانيک و ... ) 

٢- یک نفر خانم مسلط به
 نقشه هاى معمارى 

CAD،3DMAX
٣- دکوراتور- MDF کار 

 پانل کار 
نبش معلم ۵٢ 

( هماهنگی حضور فقط تلفنی ) 

صدیقی ٠٩١٥٣٠٣٣٨٨٤
٩١٣٤٥٣٨٠/ پ

استخدام فور= 
در پيتزا بلوشه 

شعبه مرکزى
 ١- تعدادى صندوقدار 
و کانتر دار خانم با حقوق 
ماهيانه ٣٠٠ الی ۴۵٠ 
هزار تومان ٢- تعدادى 
آقا جهت کار سالن دارى 

(گارسونی) و خدماتی 
(نظافتی) با حقوق ماهيانه 

٢۵٠ الی ۴٠٠ هزار تومان 
٣- دو نفر خانم جهت کار 

گریم کودک  با حقوق عالی 
۴- دو نفر خانم جهت 

کار مسئوليت تشریفات 
(سرميزبان دارى) با حقوق 
ماهيانه ۵٠٠ هزار تومان 

۵- تعدادى آشپز سوخارى  
ساندویچ و پيتزا با حقوق 

و مزایاى عالی ساعت 
مراجعه:  ١٠ الی ١۴ 

آدرس مراجعه  و پر نمودن 
فرم استخدامی بين فرهاد 

٢٣ و ٢١ جنب نانوایی 
ساختمان ادارى بلوشه

 به هنگام مراجعه به همراه 
داشتن دو قطعه عکس 
و کپی کارت ملی و کپی 
شناسنامه ضرورى است

  

٩١٣٤٥٥٧٦/ ف

به چند نفر 
منش>

و یک نظافتچی خانم نيازمندیم 
خيابان امام رضا(ع) حاشيه 

ميدان برق جنب درمانگاه

٨٥٢٦٩٩٠
٠٩٣٩٣٦٢٩٤٨٨

٩١٣٤٥٨٨٥/ ف

پاژ بتن 
١-منشی خانم پاره وقت 

٢١-١٧
٢-اپراتور بچينگ

٣-کارشناس فروش حضورى 
حقوق ۵٠٠ هزار تومان

 بيمه+ ناهار+ پورسانت 
احمدآباد، بلوار رضا، رضا ١۶ 

پالک ۵٠
٨٤٠٠٢٤٢

 ٨٤٥٧٣٨٦
مدیریت

١-٠٩١٥٨٥٨٥٢٦٠
٩١٣٤٨٣٨٠/ ف

مجموعه توليد= �يميا
نيازمندیم

١- گچ کار ماهر
٢- رابيتس بند ماهر

٣- استادکار بنا (با اکيپ کامل)
۴- پيمانکار تاسيسات برق

۵- پيمانکار تاسيسات آب و فاضالب
۶-کاشی کار ماهر

٨٤٨٣٩٨٤
٩١٣٣٥٤٠٢/ ف

استخدام �نيد 
�ارخانه تبد#ل ف<ر به ثروت  

(از کار، درخانه تا تاسيس کارخانه) 
تکنولوژى جدید موفقيت در 

٢١ روز
در مجموعه از هيچ تا همه 

چيز کتاب+ CD+ آگاهی هاى 
یادآورى فلش کارت ها و دفترچه 

موفقيت
٣٤٢٣٢٢٠

٠٩٣٥٤٧٥٩٥٥٩
٠٩١٥٤٨١٨٦٣٤

٩١٣٤٢٣٨٣/ ف

#i شر�ت معتبر 
از تعدادى نيروى خانم با داشتن 
تجربه و روابط عمومی باال جهت 

همکارى با شرایط ویژه دعوت
 به  عمل می آورد 

٨٨٤٤٧٢٠
بلوار وکيل آباد، بين هاشميه

 و سامانيه پالک ٢٠۴- طبقه ١
٩١٣٤٧٤٦٤/ پ

شر�ت توز#ع 
ساندو#چ صنعت>

فروش  کادر  تکميل  جهت 
نياز به ٢٠نفر ویزیتور خانم 
و آقا با سابقه، یک نفر مدیر 
منشی  نفر  یک  و  فروش 
با  هلو  افزار  نرم  به  آشنا 

پورسانت عالی نيازمندیم
ميدان ضد، امام رضاى ۵۶

٥-٨٥٥٥٢٧٣
٠٩٣٦٢٨١٨١٥١

٩١٣٤٥٨٦٥/ ف

برگزار= دوره ها= 
�وتاه مدت فروش 

در بحران با ارائه 
گواهينامه 

و اشتغال به کار 
در پروژه مشترک 

بانکی 
٠٩١٥٨٠٠٠٩٦٥

٨٦٦٥٨٢٤
٩١٣٣٨٣٥٩/ ق

 قابل توجه عالقمندان به 

انيميشن
 استودیوى

 انيميشن سازى پرات 
مرکز حرفه اى ساخت 

انيميشن جهت تکميل کادر 
خود برگزار می کند 

آموزش حرفه اى انيميشن  
به همراه اشتغال دریافت 

شهریه  پس از  دوره

٨٤٣٤٧٤١ 
٩١١٩٦٧٠٠/ ف

قابل توجه افراد جو#ا= �ار
آموزش همراه اشتغال

 دوره هاى  حسابدارى و 
 ICDL کامپيوتر

ویژه بازارکار
با ارائه مدرک
 ٨٤٥٧٧٩٦

٠٩٣٥٨٠١٧٤١٤
٩١٣٤٢٨٨٤/ ف

#i شر�ت توليد= به سه نفر
نيروى توليد (ترجيحا خانم) در 
محدوده قاسم آباد یا جاده قدیم 

٣-٥٤١٠٢٩١نياز دارد.
٩١٣٤٩١٠٢/ ب

به تعداد= نيرو آشنا 
به امور کامپيوتر جهت نصب 

مودم هاى وایمکس نيازمندیم 
٢٢٣٠٠٩٤

٩١٣٤٨٤٦٥/ د

استخدام 
گروهی معمارى در نظر دارد

 با جذب نيروى فتوشاپ
 همراه با دوره کار آموزى 

استخدام نماید .
 ٨٤٦٣٧٤٤

٠٩١٥٤٢٧٩٦١٧
٩١٣٤٢٨٣٧/ ف

د#پلم �امپيوتر برق #ا 
ال<ترونيi چند آقا

حداکثر سن ٢۵
٨٥٩٥٣٦٥

٩١٣٣٤١٤٧/ د

منش> خانم 
مسلط به تا#پ
خانم دیپلم به باال جهت 

امور ادارى و بایگانی نيروى 
خدماتی خانم یا آقا جهت کار 

در شرکت نيروى خدماتی 
خانم جهت کار در منزل 

راننده با اتومبيل مدل باال 
اجاره به شرط تمليک امام 

خمينی ٣۵ پالک ۵۶١ طبقه 
اول واحد ١٧

 ٨٥٣٩٠٢٨
٩١٣٤١٨٨٧/ ف٠٩١٥٥٢٤٨٩٤٢

استخدام
گروهی طراحی در نظر دارد 
 Autocad با جذب نيروى
همراه با دوره کارآموزى 

استخدام نماید
٨٤٦٣٧٤٤

٠٩١٥٤٢٧٩٦١٧ 
٩١٣٤٢٩٠٤/ ف

شر�ت فضا= سبز 
نياز به پرسنل آقا با مدرک 

دیپلم یا فوق دیپلم برق 
صنعتی با سه سال سابقه 

کار و نيز یک نفر کارشناس 
کشاورزى دارد 

٠٩١٥٥٠١٩٤٥٤
٩١٣٤٣٩٠٥/ ف

شر�ت خصوص> 
در زمين ساختمان 
١-منشی ترجيحا فوق دیپلم 

IT یا مشابه (پاره وقت ) 
٢-حسابدار- ليسانس 

(پاره وقت)
٣-مدیر بازرگانی- ليسانس 

مدیریت تمام وقت 
۴-بازاریاب- دیپلم

ساعت مراجعه بين ٨:۴۵ الی ١۵ 
آدرس: خيام جنوبی ٢٢ پالک ۴٨

٧٦٨٩٠٥٩
٩١٣٤٧٦٥٨/ ف

نيازمند#م 
کمک  یا  نقشه بردار  تعدادى  به   
نقشه بردار ترجيحا مسلط به دوربين 

 ٠٩١٥٧٦٤٧٤٥٧توتال
٩١٣٤٩١٥٠/ م

به مد#ر با سابقه 
و مربی سفال جهت کار

 در مهدکودک نيازمندیم
٠٩١٥٣٠٢٩٧٣٥

٩١٣٤٤٩٥٨/ ف

به تعداد= �ارشناس 
آقا  تعدادى  و  مامایی  یا  پرستارى 
جهت مراقبت از سالمندان آقا در 

٥٠١٢٤٤٩مرکز نيازمندیم
٩١٣٤٨٠٩٦/ ف

استخدام
١- کارگر ساده جهت آهنگرى

٢- تراشکار نيمه ماهر
٩١٣٤٨١٧٠/ م٥٤١٣٨٤٢

به تعداد محدود= 
خانم بافنده فرش 

(سنتی باف) و تابلو فرش (به 
همراه آموزش) نيازمندیم. 
توس ١۵ چهارراه اول پالک 

١۵٢
٠٩٣٩٧٣٩٤٧٤٥

٩١٣٤٨٢٣٤/ ف

#i شر�ت معتبر توليد=
استخدام م> نما#د:

١- سرپرست حسابدارى 
مرد باحداقل ۵ سال سابقه 
سرپرستی، مسلط به امور 

حسابدارى و قوانين مالياتی 
و تامين اجتماعی مسلط به 
نرم افزار همکاران سيستم

ترجيحا  حسابدارى  کارشناس   -٢
مرد باحداقل سه سال سابقه کار 

مفيد در شرکتهاى صنعتی
٣- بازرس کنترل کيفيت رشته 
ساخت و توليد، مکانيک جامدات 

یا طراحی صنعتی آقا با ٢ سال 
سابقه در زمينه توليد قطعات 

SPC خودرو و آشنایی به
۴- تکنيسين تعمير و نگهدارى 

تسلط به تعمير دستگاه هاى 
CNC و تراش با ۵ سال سابقه 

کار مرتبط
CNC ۵- تکنسين دستگاه

 تسط به برنامه نویسی 
PLC و CNC دستگاه هاى

۶- اپراتور توليد مسلط به 
دستگاه تراش، فرز، ماشين کارى 

CNC یا
متقاضيان می توانند با شماره 

 ٠٥١٢٤٣٢٣٢٨٨
از ساعت ٨ الی ١۵ 
تماس حاصل نمایند.

 

٩١٣٤٦٢٨٥/ آ

حقوق ٤٠٠ تا ٤٥٠ هزار 
آموزش + بيمه+ استخدام 

فورى ١٠٠% تضمينی 
کالهدوز ٠٩١٥٤١٩١٣٦٤

٩١٣٤٣٩١٧/ ف

استخدام فور= 
٣٠ نفر مدیر فروش

خانم با شرایط خاص وعالی 
١- حقوق ثابت، بدون هيچ گونه 

قيد و شرطی 
٢- درآمد ماهيانه

٨,٠٠٠,٠٠٠ ریال  
٣- بيمه تامين اجتماعی 

بعد از دوره آموزش و استخدام 
رسمی

 ۴ -امنيت شغلی 
بين وکيل آباد، ٢٩ و ٣١ 

پالک ٧٠٣ خط ویژه ٨٠٣٩ 
داخلی ١٠١ و ١٠۴ 
مراجعه از ٩ الی ١۶

٩١٣٤٢٦٥٣/ م

به تعداد= خانم جهت فروشندگی
و یک حسابدار خانم نيازمندیم طالب، 

مفتح ١٠، فروشگاه بيتا سادات 
٠٩١٥٣١٣٦٥٢٠

٩١٣٤٠٠٣٩/ ف

تعداد= نيرو= جوان
جهت کاردر انبار مواد 
غذایی با ساعت کارى
 ٧ الی ١٩ و حقوق 

( ۵٠٠ تومان + بيمه) 
نيازمندیم قاسم آباد 

 شریعتی ١٢ پخش ثامن

٩١٣٤١٣٦٦/ ف

٩١٣٢٤٤٥٣/ د

تعدادى نيروى خانم جهت همکارى
پاره وقت + حقوق ثابت و پورسانت 

عالی نيازمندیم پخش فانوس
٠٩١٥٧٦٢٤٥٦٠-٨٤٦٢٩٨٥

#i شر�ت 
خصوص>

درزمينه تجهيزات مدرن 
ساختمان نيازمند به یک 

نفرمدیر فروش با شرایط زیر 
می باشد

 ١- سابقه کارى مرتبط 
٢- مدرک کاردانی یا 
کارشناسی مرتبط     

 راهنمایی ١١ بخارایی ٩ 
پالک ۴٨

 

٩١٣٤٧١١٧/ ف

نيرو جهت �ار مي<س و 
مونتاژ و فتوشاپ در آتليه

نيازمندیم
٠٩١٥١١٥٧٤٥٠

٩١٣٤٧٧٤٣/ ف

استخدام 
در نما#ندگ> بيمه

تمام وقت  و بلند مدت 
مراجعه ٩ الی ١٧

 بين معلم ١٣ و ١۵ ، 
پالک ١۵۵ ، طبقه ٢ 

٦٠٤٦٨٠٠
٩١٣٤٦٦٣٤/ ل

استخدام
 MDF کابينت  نصاب  تعدادى 
سال  سه  حداقل  با  کارپرداز 

٨٤٦٥١٦١سابقه کار
٩١٣٣٤٠٢٤/ ف

به تعداد= نيرو= خانم 
به صورت نيمه وقت 

با حقوق ٣٠٠ هزار تومان 
نيازمندیم 

ميدان بار نوغان رسالت ۶۴ 
داخل قائم ٣١ ایمن شهر

٧٣٣٦٢٠١
٠٩١٥٥٢٠١٥٣٧

٩١٣٤٨٩٠١/ ف

استخدام
 جهت آقایان:

تکنيسين در برق یا مکانيک
جهت تعمير و نگهدارى

زمان مراجعه: همه روزه، 
ساعت ٨ الی ٢٠ (پنجشنبه 

بعدازظهر تعطيل است)
به همراه یک قطعه عکس

آدرس: خيابان آخوند 
خراسانی (خاکی) بين 

خراسانی ٨ و ١٠ پالک ٨٩٨

 

٩١٣٤٨٨٨٦/ م

به دو نفر خانم
کارآموزى  جهت  کامپيوتر،  رشته 
نيازمندیم. سناباد ۵٢ پاساژ سناباد

٨٦٩٨٠٦٠ واحد١١
٩١٣٤٣٠٠١/ م

برا= ت<ميل 
�ادر ادار= 

به تعدادى بازرگان مجرب 
بازاریاب مجرب ترجيحا با وسيله 

حقوق ثابت + پورسانت
 تا حقوق باالى ١ م  نيازمند است 

 ٨٨٤٤١٩٠
٨٨٢٧٠٠٢

٩١٣٤٢٨٦١/ ف

 به دونفر خانم محجبه
چاپ  خدمات  شرکت  در  کار  جهت   
نيازمندیم. سيدرضی ١١ پالک ٢٣٠

٩١٣٤٩٢٦١/ م٦٠١٠٠٤٦ 

به چند مشاور
 با تجربه

(رهن واجاره) جهت کار 
دفتر امالک در هاشميه 
با شرایط و امکانات عالی 

نيازمندیم
٨٨٣٧٣٣٣

٩١٣٤٥٣٣٢/ ف

به #i مشاور باتجربه 
جهت کار در امالک در منطقه 

هاشميه نيازمندیم 
٠٩١٥٨٢١٤٤٢٤

٩١٣٤٧٧٦٤/ ف

 استخدام می کند 
تجربه ما رمز موفقيت شماست. 

مدیر فروش
بازاریاب تلفنی

بازاریاب 
با حقوق و مزایاى ذیل 

حقوق ثابت
+ پورسانت

پرداخت روز به روز 
+ بيمه تامين اجتماعی

+ پاداش فروش 
فرامرز ١۵ پالک ٢٢

 ٦٠٧٧١٨٧ 
٦٠٧٧١٦٧

٩١٣٢٨٧٦٨/ ف

�انون تبليغات فردا 

شر�ت بين الملل> 
بزرگان صنعت

تعداد ۵نفر خانم با مدرک 
تحصيلی فوق دیپلم و ليسانس 

جهت امور ادارى استخدام 
می نماید مزایا، حقوق ثابت، 

بيمه تأمين اجتماعی، پورسانت، 
پاداش، مجموع درآمد بالغ بر 

٧٠٠هزارتومان 
ساعت مراجعه حضورى: 

 ١- ٨:٣٠۵:٣٠
معلم ۵٢ پالک ٣٣ طبقه دوم

٩١٣٤٤٤٩٣/ ف

به #i سالن دار 
و #i نيرو= ساده 

جهت کار در فست فود نيازمندیم 
٩١٣٤٩٢١٤/ م٠٩٣٥٤٣٨٥٤٠٤

بينا همراه
به یک نرم افزار کار مجرب 

موبایل با شرایط عالی نيازمندیم
٢٧٢٢٣٠٠-٠٩١٥٨١١٣٦٦٨

٩١٣٤٨٦٠٨/ ف

٩١٣٤٣٨٢٥/ ف

شر�ت ا#ران پخش
جهت تکميل کادر توزیع از بين 

واجدین شرایط استخدام می نماید.
١- راننده

٢- کارگر انبار
٣- راننده با خودروى

 ۵ تن و ۶ تن
٠٩٣٥٣٢٣٦٠٦٦
٠٩٣٦٥١١١٠٩٠

ساعت تماس ١٨-٨
همراه داشتن یک قطعه عکس 

الزامی است.

صنا#ع غذا#> نارافشان
 ( سالد#نا )

جهت تکميل کادر فروش خود از 
افراد واجد شرایط ذیل دعوت به 

همکارى می نماید.
 ١ - بازاریاب خانم           ١٠ نفر 
 ٢- بازاریاب آقا                ١٠ نفر

 ٣- راننده با ماشين پيکان وانت
یخچالدار                               ١٠ نفر 

حقوق ثابت (٨/٠٠٠/٠٠٠ ریال) + 
بيمه + پورسانت ، پاداش

 آدرس : شهرک صنعتی توس ، 
فاز ١ ، خيابان تالش جنوبی ٣/١  
شرکت نارافشان - تلفن تماس :

٩١٣٤٨٩٤٧/ ل٥٤١٠١٥٤

به چند نفر جوان فن> 
و جوشکار نيازمندیم 

٨٥٢٩٥٠٥
٩١٣٤٦٠١٧/ ف

به چند �ارگر ساده
و یک نفر حسابدار خانم 

نيازمندیم مطهرى شمالی ۶
٠٩١٥١٠١٨٥٦٠

٩١٣٤٥٣٠٢/ ف

اشتراك فرم ها= 

استخدام> دولت>   

٩١٣٠٥١٩٥/ م٢١٥٠٤١٨

دعوت به هم<ار= 
#i گروه معتبرمهندس> جهت ت<ميل �ادر پرسنل> خود از دارندگان شرا#ط ذ#ل 

دعوت به هم<ار= م> نما#د :
 

سایر شرایط رشته تحصيلی تحصيالت جنسيت عنوان شغلی ردیف 

صاحب١
ليسانس و مرد  جمع اموال  

حداقل ٣ سال سابقه کارحسابدارى باالتر  

ليسانس و مرد انباردار ٢
باالتر 

آمار ، اقتصاد ، 
مدیریت صنعتی و 

بازرگانی 

حداقل پنج سال سابقه کار 
درامور انبار پروژه هاى ساختمانی 

و آشنا به کليه امور انباردارى 
و نرم افزارهاى مربوطه 

ليسانس و مرد حسابرس داخلی ٣
باالتر 

حسابرسی و 
حداقل پنج سال سابقه کار مفيد حسابدارى 

کارشناس ۴
ليسانس و مرد حسابدارى 

حداقل سه سال سابقه کار مفيد حسابدارى باالتر

 عالقمندان شرح> از سوابق �ار= و تحصيل> خود را به شماره ٨٤٤٩٤٩١-٠٥١١ 
ف<س و #ا به آدرس jobs.baran@yahoo.com ا#ميل نما#ند .

٩١٣٤٢٨٢٩/ ب

٩١٣٤١٦٤٢/ ف

٩١٣٤٩٠٠٦/ ف  استخدام
 سرپرست مجموعه آبی-آقا- روابط عمومی 
باال ليسانس تربيت بدنی و یا رشته هاى مرتبط

 ترجيحا مسلط به زبان انگليسی یا عربی و 
آشنایی با کامپيوتر  با سابقه کار اجرایی
جهت همکارى در هتل دعوت می گردد.

٨٥٤٢١٧٧ فاکس:  تلفن:٠٩٣٠٣١٩٨٠٥٧ 
ساعت تماس: ٩ الی ٣٠:١۶

 

٩١٣٤٨٧٦٣/ ب


