
چهار شنبه ٦  دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٢
٥٣

استخدام نيرو= بازار#اب
و فروش مجرب

 dir@luziran.ir
مهلت ارسال رزومه ٩١,١٠,١٠

٩١٣٤٤٣٨٠/ ف

استخدام 
جهت  توليدى  شرکت  یک 
تکميل کادر واحد فلزکارى خود 
است  نيازمند  ذیل  افراد  به 

 Coجوشکار ماهر ٢ -
 ٢ نفر آقا 

- کارگر ساده ٢ نفر آقا 
حداکثر سن ٣٠ سال 

ساعت تماس ١۶ الی ١٨ 
تلفن تماس: 

٥٤١١٩٨٧
٩١٣٤٥٧٩٢/ ب

به #i نيرو= جوان 
جهت کار در پيتزا فروشی 
با موتور سيکلت نيازمندیم

٠٩٣٦٩٧٣٥٢٤٧
٩١٣٤٨١٠٠/ ل

 eمشاور امال
با تجربه 

نيازمندیم 

٩-٨٨٤٣٢٥٨
مبين ٠٩١٥٦٥٠٠٠٥٩

٩١٣٤٥٦٨٥/ پ

استخدام
سه نفر خانم، مدیرفروش و بازرس 
کپسول آتش نشانی حقوق ثابت + 
و  ایاب  سرویس   + عالی  پورسانت 
ذهاب، بيمه تامين اجتماعی + وام 

قرض الحسنه-سيدرضی ۵٧
٠٩١٥٧٧٧١٤٨٩
٠٩١٥٩٢٦١١٧٠

٩١٣٤٧٧١٣/ ف

به تعداد= بازار#اب
و عامل فروش جهت توزیع نان 

صنعتی نيازمندیم 
٠٩١٥٣٢١٧٦٨٥

٩١٣٤٩١٧٠/ پ

#i شر�ت فعال 
در زمينه صنایع بهداشتی و شيميایی 

به افراد ذیل نيازمند است:
- کارگر خط توليد (خانم و آقا)

- کارگر جهت انجام امور بيرون 
از شرکت (خانم)

- بازاریاب حضورى
شاهد ۴٨- ورودى یک واحد ٣

٦٢٣١٣٠١
٩١٣٤٨٤٥٨/ ف

٩١٣٤١٣٦٢/ ف

�ارخانه فرآورده ها= 
گوشت>

استخدام می نماید:
فروشنده و بازاریاب فعال
حقوق- مزایا- بيمه- پورسانت

٧٦٥٤٩٩٠

دعوت به هم<ار= 
جهت تکميل کادر پرسنلی نيازمندیم 

مدیر داخلی خانم 
مدیر پروژه 

مدیرگروه 
مدیر فروش 

گرافيست حرفه اى 
احمدآباد- روبروى هتل هما جنب 
پاساژ بابک پالک ٧,١۶٨ واحد یک 

٩١٣٤٤٠٩١/ م٨٤٦٥٨٤١

 مر�ز بيست، پانزده
 جهت تکميل کادر روابط عمومی 
خود به تعدادى خانم به صورت 
پاره وقت از ساعت ١۶ الی ٢٠ 

نيازمند است.
ميدان شهدا نبش ناظر ٧ 

پالک ٢۴

٢٢٣٣٥٨٠ 
٩١٣٤٥١٧٤/ آ

به #i نفر طراح
آشنا به فتوشاپ  فرى هند و 
یک نيروى طراح سایت آشنا 

به آى تی به صورت پاره وقت 
و تمام وقت نيازمندیم. 

لطفا رزومه کارى خود را به 
 ٣٠٠٠٣۴١٧ ارسال نمایيد.

٩١٣٤٩١٢٩/ ب

به تعداد= بافنده 
فرش و تابلو فرش
 حرفه اى و مبتدى جهت کار 
در کارگاه قاليبافی با حقوق 

عالی و بيمه نيازمندیم
٨٤٥٢٢٣٥

٠٩١٥٤٧٩٤١٧٠
٩١٣٢١٩٠٢/ ف

استخدام 
خانم کارشناس فروش و 

بازاریابی ترجيحا آشنا به فروش 
کاشی و سراميک در شرکت 

بازرگانی با حقوق و مزایاى خوب 
فلسطين ١٨ پالک ٩

٧٦٢٢٦٦٠
٠٩١٥١٥٩٨٨٥٦

٩١٣٤٥٨٩٥/ ف

به چند نفر مشاوربا تجربه 
و یک آبدارچی جهت کار در امالک 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣٢٢٨٠١٠

٩١٣٤٨٧٥٩/ پ

قابل توجه 
�ارجو#ان عز#ز 

 با یادگيرى و دریافت مدرک 
طراحی نما و دکوراسيون داخلی 
در کمترین زمان به درآمد باال 
برسيد بدون نياز به داشتن 
تخصص ارائه تخفيف شهریه 

جهت متقاضيان کار
٨٤٦٥٢٢٨ 

٩١١٩٦٥٦٣/ ف

 ۵٠٠ هزار تومان + پورسانت 
همراه با آموزش رایگان 

ميدان ابوطالب، بين 
حرعاملی ۵٨ و ۶٠

٩١٣٤٤٨٢٦/ ل

استخدام فور=

٠٩٣٧٣٢٣٠٢٩٦
٠٩٣٨٤٣٨١٩٦٠

مس<ن آرال
مشاور حرفه اى با روابط 
عمومی باال محدوده صياد 

نيازمندیم پورسانت عالی، 
رزومه کارى باال

٠٩١٥٥٠١٠٠٢٦
٩١٣٤٤١٤٢/ ف

#i شر�ت معتبر 
صنعت>  

 نياز به تخصص ذیل دارد 
کارشناس طراحی صنعتی 

مسلط به نرم افزارهاى طراحی 
و مزایاى عالی    ١٠ نفر
٢٤٠٠٠٨٢٧-٠٥١١ 

ساعت تماس ٧صبح الی ١٧
٩١٣٤٦١٧٢/ م

قابل توجه كارجو#ان 
عمران ومكانيك 

 آموزش
 catia,  Solid works ، Safe،

Etabs  ازمقدماتی تا فوق حرفه اى 
كالس هاى كاربردى وعملی

 زیر نظر اساتيد برتر استان
 با ارائه مدرك بين المللی

٩١١٩٦٦٤٤/ ف ٨٤٦٥٢٢٨

�ارشناس غذا#> 
 و تعدادى کارگر خانم جهت کارگاه 
شيرینی پزى نيازمندیم. ميثاق ٣٩ 

٥٢١٩٢٧٦ پالک ۴۶ غفوریان
٩١٣٤٨٧٣٩/ م

فروشنده خانم  ٢ نفر
و تعدادى کارگر آقا فروشگاه 

سيسمونی واقع در کامياب ١٧ و ١٩ 
نيازمندیم ٠٩١٥١٠٩٩٠٣٤

٩١٣٤٩٠٩٧/ ف

به #i بازنشسته 
تمام وقت جهت مشاوره مسکن در 

محدوده شریعتی قاسم آباد
نيازمندیم ٠٩٣٨٥٠١٧١٣٤   

٩١٣٤٣٨١٦/ ل

البراتوار دندانساز=
استخدام نيرو ماهر

 پایه حقوق ۶٠٠,٠٠٠ 
٠٩١٥٣٠٣٢٣٤٦

٩١٣٤٣٧٤٤/ ف

-�ارگر ساده خانم
جهت خدمات و بسته بندى 

-اپراتور کامپيوتر خانم 
مسلط به کامپيوتر 

خيابان اندرزگو بين ١۵ و ١٧ 
٠٩٣٧٣٤٨٨٠٠٩

٢٢٢٦٤٦١
٩١٣٤٨٥٠٠/ ف

آژانس همراهان گشت 
به تعدادى راننده و منشی شب 

نيازمندیم
٠٩١٥٥١٢١٦٥٩

٩١٣٤٤٣٢٩/ ف

استخدام 
از تمامی مقاطع تحصيلی 

دیپلم به باال همراه با دوره 
Vray-3DMAX کارآموزى

حقوق ۵٠٠,٠٠٠+بيمه
٨٤٦٣٧٤٥

٠٩١٥٤٢٧٩٦١٧
٩١٣٤٢٩٥٦/ ف

eبه مشاور امال
فعال باتجربه (هاشميه) 

نيازمندیم
٩١٣٤٢٢٩٥/ م٠٩١٥١١٠٩٨٩١

قابل توجه �ارجو#ان جوان
مکانيکی  تاسيسات  طراحی  آموزش 

ساختمان از طراحی تا اجرا 
٠٩٣٥٤٦١٢٣٥٠

٩١٣٤٨٥٣١/ ف

شر�ت آرو#ن
مجرى پخش محصوالتی چون 

اربيت، بيسکویت فرخنده
 عسل خمين و شمشک و ... 

جهت تکميل کادر فروش و توزیع 
از بين واجدین شرایط استخدام 

می نماید: 
١ -بازاریاب(خانم و آقا)٢ -راننده

٠٩١٥٣٢٤٠١٢١
٦٠٦٧٩٦١

این آگهی تا ۵ روز اعتبار دارد
٩١٣٤٨٦٥٩/ ف

به #i نفر مشاور آقا 
تمام وقت جهت دفتر امالک 

نيازمندیم.
٠٩١٥٦٤٤٠٠٤٥

٩١٣٤٨١٣٦/ ف

به #i خانم جهت �ار 
در ع<اس> 

نيازمندیم 
ساعت کار ١٣-٨,٣٠

١۶,٢٠-٣٠
بلوار ٢٢ بهمن بين ٢١ و ١٩ 

عکاسی فاطمی
٣٦٤٠٤٧٠

٠٩١٥٨١٦٤٠٣١
٩١٣٤٧٦٥٦/ ف

به #i نفر جهت �ار در 
دفتر فن> و تا#پ و ت<ثير

نيازمندیم
٠٩٣٨٢٨١١١٥٦

٩١٣٤٧٨٣٩/ ف

بازرگان> پارسا
جهت توزیع و پخش 

نسل جدید
ساندویچ سرد و غذاى آماده 
نيازمندیم.  ذیل  افراد  به 
با  ( به تجر با ) ر یتو یز و -١

حقوق مکفی 
٢ -پيکان وانت یخچال دار 

با راننده و حقوق ثابت 
٠٩٣٥٥٤٣٩٦٥٦
٠٩١٣٥٨٧٢٦٣٣

٩١٣٤٨٨٨٠/ ف

ارج سيستم 
به تعدادى فروشنده کامپيوتر با 
روابط عمومی باال (آقا- خانم) و 

تعميرکار جهت فعاليت در شرکت 
کامپيوترى واقع در خواجه ربيع 

نيازمندیم 

٠٩١٥١٢٠٦٤١٩
٩١٣٤٦٣٦٠/ ف

امالe محراب 
آقا و خانم جهت  به تعدادى مشاور 
همکارى در امالک با پورسانت عالی 

٠٩١٥١٠٧٥٩٤٩نيازمندیم 
٩١٣٤٥٦١١/ ب

نيازمند#م 
 فردى آشنا و باتجربه

در خرید آپارتمان
 ٠٩٣٧٦٥١٨١٨٠-٦٠٧٩٠٨٢

٩١٣٤٩١٧٦/ م

 iآتليه سنجاق
دعوت به همکارى می نماید ٧ نفر 
فتوشاپ کار ۵ نفر عکاس ١٠ نفر 

مونتاژ کار، ۵ نفر فيلمبردار
 ۵ نفر بازاریاب با سابقه کار مفيد 

 ٠٩١٥١٢١٣٤٤٧
 ٠٩١٥٣٢٢٠٥٠٨

٨٤٠١٠٤١
٩١٣٤١٦١٩/ ف

شر�ت نرم افزار= سما توس 
وقت  تمام  مرد  پرسنل  تکميل  جهت 
خود  با حقوق و مزایاى عالی استخدام 

می نماید.
کارشناس  حداقل  فروش  -مدیر 

IT مرتبط و ۵ سال سابقه در
-مدیر مالی حداقل کارشناسی 

و ۵ سال سابقه
به مسلط  نویس  برنامه  نفر   ۴-

JAVA و یا PHP ویا ANDROID
 -٢ نفر نيروى ادارى با ٣ سال سابقه

سال   ٣ با  اى  حرفه  بازاریاب  نفر   ٣-
سابقه 

رزومه خود را به آدرس 
job@samatoos.ir  ارسال نمائيد

٩١٣٣٩٠٥٨/ ف٠٩١٥٣٥٨١٥٣٨

 به چند نيرو جهت �ار 
 در کارگاه رنگرزى فرش و

 تابلوفرش نيازمندیم. ساعات تماس
٨٦٩٢٢٥١  ٨الی ١۴

٩١٣٢٩٣٦٥/ م

 #i نفر آقا
 جهت همکارى در امالک نيازمندیم.

٩١٣٤٦٨١٠/ م ٦٠٣٩٢٩٠

به دو نفر لوله بند پمپ 
انتقال بتن نيازمند#م  

٠٩١٥١٠٧٢٣٣٧
٩١٣٤٥٠٥٧/ ف

به #i هم<ار خانم
جهت کار در دفتر بيمه نيازمندیم 

مراجه حضورى 
 خيابان گاز، نبش گاز ١

٩١٣٤٦٠٨١/ ف

دعوت به هم<ار=
براى  سيمرغ  موتور  روغن  شرکت 
کيفيت  کنترل  مسئول  پست  تصدى 
مدرک  دارنده  آقایان  و  ها  خانم  از 
یا  کاربردى  یا  محض  شيمی  ليسانس 
مهندسی شيمی به غير از گرایش مواد 
نماید. می  همکارى  به  دعوت  غذایی 

سنگ  رباط  صنعتی  شهرک  کار:  محل 
حيدریه تربت  به  مانده  کيلومتر   ۴٠

شرایط عمومی: داشتن حداقل 
یک سال سابقه کار و قبولی

 در آزمون اداره استاندارد و 
تحقيقات صنعتی ایران

ضمنا متقاضيان بومی و ساکنين 
شهرستان تربت حيدریه در 

اولویت قرار دارند.متقاضيان 
می توانند جهت کسب اطالعات 

بيشتر طی ساعات ادارى با تلفن 
 ٠٩١٥١١٠٨٧٥٨
تماس حاصل نمایند.

 

٩١٣٤٢٩٣٢/ م

به تعداد= خانم
با اتومبيل جهت وصول 
مطالبات با حقوق ۵٠٠ 

هزار تومان فورا 
نيازمندیم شاهد ۴٨ 

ورودى ١ واحد ٣

٦٢٣١٣٠١
٩١٣٤١٨١٩/ ف

قابل توجه عز#زان 
جو#ا= �ار

کارکنان دولت بازماندگان 
ازتحصيل و متقاضيان آزاد 
طرح ویژه دریافت دیپلم در 
زمان کوتاه عمران - معمارى 

نقشه کشی و کامپيوتر به 
همراه مشاوره رایگان مجتمع 

آموزشی اميرکبير

٨٤٠٥١١١
٨٤٦٥٢٢٨

٩١١٩٦٦٦٩/ ف

٩١٣٤٣٢٣٧/ ف

ثبت 
قيمت آخر را از ما بگير#د 
با مدیریت کارشناس 

حقوق افسانه روح بخش 
٠٩١٥٥١٤١٣٥١

٧٦٢٩٥٩٣

٩١٣٤٨٨١٥/ م

تشخيص صالحيت 
و رتبه بند= 

مشاوران و پيمانکاران 
 EPC ، تمدید ، ارتقاء 
ساجات  ،ثبت شرکت 

بازنشسته   رئيس  قدوسی، 
امور مشاوران و پيمانکاران استان

٠٩١٥٥٠٢٦٢٣٣

اخذ رتبه و تامين نيرو
ثبت و تغييرات و فروش شرکت

٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٠٩١٥٤٤٢٢٧٢٢

٩١٢٨٢٢٦٤/ ف

ثبت تخصص> شر�ت 
نام تجار=

٧۵٠٠٠ تومان 
همراه با پلمپ دفاتر 

خانم قربانيان 
( وکيل دادگسترى )

٨٤٥٥٦٨٨
٠٩١٥٤٠٩١٥٠٥

٩١٢٩٧٣٦٢/ ل

وقت> عجله دار#د
قيمت و زمان را از ما بپرسيد
با همکارى جمعی از وکالى 

پایه یک
با  هدایاى ویژه

٧٦٦١٤٢٦
٠٩٣٨١٢٦٣٠٥٥

٩١٢٧٧١٣٢/ پ

انجام �ليه امور ادار= 
 شهردارى ، ثبت اسناد و امالک،

تجميع و تفکيک
 ٠٩١٥٦٠٠٩١٦٢-٨٤٦٧٢١٥

٩١٣٣٨٨٣٢/ ف

تهيه ،تنظيم و ارسال
اظهارنامه ارزش افزوده به 
دارایی (با کمترین هزینه)

٠٩١٥٤٥٠٠٤٤٥
٩١٣٤٨١١٣/ ف

ثبت شر�ت 
با مشاوره رایگان

 ميدان راهنمایی      ٧٢٨٩٤٩٢
٩١٣٤٦٨٩٨/ ف٠٩١٥١١٨٤٩٩٢

٩١٣٤٧٧٣٠/ ف

ثبت فور= و تخصص>
و  گرید  اخذ  شرکت  انواع  ثبت 

کارت بازرگانی
٠٩١٥٤٧١٤٠٦٥-٧٦١٤٨٨٨

خدمات ادار=،١٧
بازرگان> وصنعت>

١٧٠١
خدمات ادار=

شر�ت فعال در زمينه بازار#اب> بين الملل> 
در حوزه شرق آسيا و خاورميانه

به منظور تکميل کادر بازرگانی و فروش خود به افراد ذیل نيازمند 
است:

١-کارشناس مدیریت بازرگانی                    ٢نفر
٢-کارشناس فروش                                            ٧نفر

آدرس: بلوارمعلم- بين معلم ۶٢ و ۶۴ پالک ٢٣ طبقه ٣ 
٩١٣٤١٢١٦/ فساعت مراجعه: ٨ الی ١۵

 

٩١٣٤٨٢٢٤/ ف

دعوت به همکارى
یک شرکت توليدى در مشهد

جهت ت<ميل �ادر فروش خود
دعوت به هم<ار= م> نما#د: 

کارشناس فروش حداقل ۵ سال سابقه کار
 و روابط عمومی قوى آشنا به عقد قراردادهاى

 فروش و مذاکره با سازمانها و ادارت
متقاضيان م> توانند مشخصات فرد=، تحصيل> و شرح> 

از سوابق �ار= خود را به آدرس
 mashhad.estekhdam@yahoo.com    ا#ميل نما#ند.

٩١٣٤٨٢٩٩/ ف

٩١٣٤٧٢٥٨/ پ

یک شرکت پخش مواد غذایی
با پيشرفته ترین سيستم بازاریابی و فروش

با برندهاى اصالت، شيلتون، بریس، سک سک، هایپ و چاى احمد
زرماکارون، پنير جلگه 

جهت تکميل کادر پرسنلی خود از بين افراد زیر استخدام می نماید:
١- بازاریاب (آقا) با حقوق ثابت + بيمه + پورسانت از فروش، ١٠ نفر

        ٢- موزع، ۵ نفر
واجدین شرایط می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت ۵ روز کارى به آدرس 

نبش مصلی ٣٠ واحد ۵ مراجعه و یا با شماره تلفنهاى ٣-٣٦٩٧١٠٢ 
٩١٣٤١٦٠٩/ فتماس حاصل نمایند.

استخدام
البراتوار پروتز طوس دندان- صاحبکار

 جهت تکميل کادر خود از نيروهاى واجد شرایط دعوت به عمل می آورد:
تحصيالتتعداد (نفر)جنسيتمحل خدمت

فوق دیپلم یا ليسانس٢زندفترى
فوق دیپلم یا ليسانس ترجيحا ١٠ زنکارگاهی

تحصيلکرد رشته دندانسازى
سيکل یا دیپلم٢مردپيک موتورى

سيکل یا دیپلم٢زنخدمات

آدرس: ميدان پارک، بلوار آزادى، نبش آزادى ۵٧، پالک ٣٧١
تلفن: ٦٠٣٩٧١٦

تماس و مراجعه: ساعت ١۶ تا ٢٠
 

٩١٣٤٧٩٥٩/ م

استخدام
یک شرکت معتبر توليدى به منظور تکميل خط توليد خود از ميان داوطلبان 

واجد شرایط ذیل استخدام می نماید 
تعدادزنمردسابقه Mارنوع فعاليت رد�2

١CO2 ارO٧---*٢سالجوش
٢MDF ارگر نيمه ماهرM5---*١سال
١٠---*---Mارگرساده ٣
١---*---راننده پا�ه 4٢
١---*---Mارگر نظافت�5

١-داشتن کارت پایان خدمت و یا معافيت کفالت ٢ مکانيت محل کار در 
محدوده شهرک صنعتی کالت با سرویس می باشد ٣-حقوق دو ماهه اول 
کارآموزى ٣٩٠,٠٠٠ تومان و پس از آن طبق قانون کار و بيمه می باشد  

۴-حداکثر سن ٢۴ سال می باشد  ۵-ساعت کار از ٧ صبح الی ١٩ و پنج شنبه ها 
از ٧ صبح الی ١۵ می باشد     تلفن ٨۴٣۵۴۵٠

٩١٣٤٧٨٤٦/ ف

٩١٣٤٨٥١٣/ ل


