
دوشنبه ١٨  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١١
٥٥

٩١٢٦٦٤٣٢/ م

تعميرXار تلفن همراه
خود اشتغال� خواهران
 آموزش آسان  با١۶٠هزارتومان

٦٦٢٣٧٠٠

آ)نده شغل� خود را 
تضمين نما)يد

با دریافت مدرک بين المللی 
مهندسی صنایع 

 MSP به همراه دوره رایگان
فارغ التحصيالن دانشگاه

 ٩ ماهه شهریه ۶۵٧,٠٠٠ت 
دیپلمه ها ١,٢٠٠,٠٠٠ت 

با اقساط بلندمدت- وام بانکی

٨٥١٣٧٩٣-٨٥٢٨٩٤٢
٠٩١٥٣١٠٥١٨١ 

٩١١٠١٠٤٩/ خ

٩١٣٠٣٩٠٨/ ل

فرهنگسرا9 شهردار9
برگزار ميIند

با یک ماه آموزش حرفه اى ميکس 
و مونتاژAfter effect،کليپ سازى 
فتو شاپ ،فيلم بردارى و عکاسی ،

3D Max-VRay
ماهيانه حداقل ٣٠٠هزار تومان 

درآمد قطعی کسب نمایيد 
٦٠٩٣٥٧٠-٠٩١٥٤٧٦٦٦٠٦

به )m تخته Xار ماهر 
نيازمند)م  

٠٩١٥٩٠٦٩٤٠٦
٩١٣٦٠٧٨٨/ ف

به )m فرXار باتجربه 
نيازمند)م  

٠٩٣٦٩٣٦٠٢٤٧
٩١٣٦١٤٨٠/ ف

به تعداد9 پيتزا زن و 
ساندو)چ زن ماهر )ا نيمه ماهر 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣٢٢٩٠٢٠

٩١٣٦١٤٩٩/ ف

به )m نفر سيخ گير جگر و بال 
و پاچين حرفه اى با حقوق و مزایاى

عالی نيازمندیم ساعت تماس : ١٣:٣٠ 
الی ٢١         ٠٩١٥٢٠٠٦٠٠٣

٩١٣٦٠٥٥٨/ ف

تعداد9 فرXار پيتزا و 
ساندو)چ نيازمند)م 
٦٢٢٦٨٩٨-٦٢٠٨٤٤٤

٩١٣٦٠٨١٥/ ف

به )X mمm آشپز ترجيحا 
بازنشسته نيازمند)م  

٠٩١٥١١٠٤٠٤٣
٩١٣٦٠٩٦٨/ ف

 غذا9 آماده 
بهارنارنج 

 به یک آشپز خانم 
ماهر به پخت انواع 
کباب و غذاى سنتی 

نيازمند است 
٩-٧٦٦٠٦٦٨ 
ساعت تماس صبح ١٢-٩

عصر ٨-۴
٩١٣٦١١٧٠/ ب

به تعداد9 فرXار ماهر 
جهت اغذیه نيازمندیم

 ميدان ١٠دى، اغذیه گلبرگ 
٠٩٣٥٤٥٥٩٧٢٠

٩١٣٦١٥٩٩/ ف

Xمm آشپز وارد  جهت 
آشپزخانه نيازمند)م فور9  

٠٩١٥٨٥٧٢٠٥٨
٩١٣٦٠٨٠٥/ ف

به چند بردست ماهر
 و نيمه ماهر 

آقا و یک استادکار خشک  و  خانم 
پزى  شيرینی  در  کار  جهت  کار 
از  بعد  مترى   ١٠٠ نيازمندیم. 
ميالن  پشت  سپاد  بار  ميدان 
ایران خودرو سمت چپ پالک ٢٠ 

٠٩٣٩٣٢٥٠٩٧٥
٧٦٥٧٥٨١

٩١٣٦٠٦١٧/ ف

به تعدادX 9ارگر ساده و ماهر 
جهت کار در شيرینی پزى 

نيازمندیم
٧٢٤٩٧٨٣

٩١٣٦٠٧٥٣/ ف

)m شرXت 
معتبر صنعت� 

از تعدادى نيروى 
جوشکار و تراشکار ماهر 
با حداقل مدرک تحصيلی 

دیپلم جهت کار در 
کارخانه واقع در ابتداى 

جاده کالت دعوت به 
همکارى می نماید 
٨٩١٢٣٥٤

٩١٣٦١٩٨٣/ ب

تعدادX 9ارگر ماهر و
  نيمه ماهر جوشIار نيازمند)م

٠٩١٥١٠٦٣٣٠٦
٩١٣٦١٦١٣/ خ

به چند نفر جوشIار
اسIلت Xار نيازمند)م 

٠٩١٥٥٢١٣٦٠٢هوشنگی 
٩١٣٦١١٥٠/ م٠٩٣٦٥٤٧٢٥١٤

به تعداد9 جوشIار
 آرگون Xار نيازمند)م 

ترجيحا استيل کار 

 

٩١٣٥١٨٤٤/ ق٠٩١٥٥١٧٩٢١٧

به تعداد9 جوشIار ماهر و 
پيمانIار جوشIاراسIلت

نيازمندیم
٠٩١٥٨٥٧٧٣٩٢

٩١٣٥٩٣٤٧/ ف

به ٢ نفر جوشIار باالرو 
اسIلت نيازمند)م  

٠٩٣٩٢٤٩٢٥٧٣
٩١٣٦٠٩١٩/ ف

شرXت ميل لنگ تراش�
تراشکار  تعدادى  به  توس مشهد 

(ترجيحا موتورى) نيازمند است 
٠٩١٥١١٥٣٣٦٢

٩١٣٥٧٥٧١/ ف

به چند اXيپ 
جوشIار 

جهت لوله کشی گاز 
نيازمندیم 

٠٩١٥١١٢٥٢٤٧
٠٩١٥١٠٩٩٣٦٣

٩١٣٥٧٤٣٨/ م

جوشکار تعدادى  استخدام-به 
شاندیز  جاده  آدرس:  نيازمندیم   CO٢
ابتداى جاده شهرک صنعتی قطعه چهارم 

٤٣٧٣٩٣٥-٠٥١٢سمت چپ
٩١٣٥٧٨٠٦/ ف

به )m جوشIار 
به طور ثابت جهت کار در روستاى 

ناظریه نيازمندیم 
٠٩١٥٧٠٥٢٨٢٢

٩١٣٦١٩٧٤/ پ

آگه� استخدام
به تعدادى نيروى کار با 

داشتن حداقل دیپلم فنی 
و یا سابقه کار جهت یک 

واحد توليدى ( تراشکارى ) 
نيازمندیم. 

٥٤١٠٨٦٧
٩١٣٦٠٢٧٧/ ل

 )m واحد صنعت� 
معتبر

 به افراد ذیل
 نيازمند است

١- جوشکار برق ماهر
٢- جوشکارآرگون ماهر

کيلومتر١٧ جاده قوچان 
یک کيلو متر بعد از نيروگاه 

طوس،چهارفصل 
جنب صدف گاز

٢٦٧٢٤٠٠ 
٢٦٧٢٣٧٨

٩١٣٥٦١٧٦/ ف

٩١٣٥٦٢٢٨/ م

به تعداد سه نفر تراشIار ماهر
باسابقه بيش از ١٢ سال 

نيازمندیم. ساعت مراجعه براى 
انجام تست و مذاکره:

 ٩ صبح تا ١٢ ظهر
شرکت سرویس ایاب و ذهاب ندارد 
آباد  قاسم  راه  پليس  از  آدرس: 
جاده  حاشيه  قوچان  جاده   ۵ کيلومتر 
رنگ  خاکسترى  درب  راست  سمت 

شرکت مشهد پمپ

 

به ٣ نفر جوشIار
ماهر و نيمه ماهر گاز با شرایط 

عالی نيازمندیم
٩١٣٦١٢١١/ ف٠٩١٥٥٠٩٦٩١٩

شرXت مهندس�
 نيرو نماد خراسان
جهت تکميل کادر فنی خود به 

١- جوشکار ماهر لوله
شماره هاى تماس:

٨-٢٤٠٠٧٥٧
جاده سنتو

شهرک فن آورى هاى برتر
 

٩١٣٦١٤٢١/ ف

به تعداد9 جوشIار 
CO2 وبرق و مونتاژXار 

جهت کار در شرکت
 سوله سازى نيازمندیم 

آدرس: شهرک صنعتی توس 
فاز ٢ اندیشه ٧ دانش ١٠ 

پالک ٨٠۵
٧-٥٤١٤٧٧١

٩١٣٥١٤٨٧/ ف

به چند نفر جوشIار 
ماهر و نيمه ماهر

درب و پنجره ساز نيازمندیم
صدمترى نبش چراغچی ۶٣

درب و پنجره سازى اطمينان

٠٩١٥٩٥٢٤٦٥٦
٠٩٣٧٦١٤٩٤٥٤

٩١٣٥٧٩٥٠/ ف

استخدام
 مدیر بازرگانی مجرد با سابقه 
مدیر فنی داراى مجوز بند ب

٩١٣٦٠٢٠١/ م٠٩١٥٧٦٥٢٦٥٣ 

٩١٣٦٠٧٠١/ م

 دعوت به همIار9 
خدمات  بخش  مدیریت  جهت   
پس از فروش خودروهاى سنگين
 به یک مهندس مکانيک یا رشته هاى

 مشابه باحداقل ۵ سال 
سابقه کارى مرتبط نيازمندیم 

 ٨٠٠و ٦٦٦٦٤٠٠
٠٩١٥١٦٧٧٧٠٣

شرXت 
فن� مهندس�

به دانشجو یا فارغ التحصيل آقا 
رشته کامپيوتر- نرم افزار با 

 PLC آشنایی حدودى به پروگرام
نيازمند است

٨٤٤٦٩١٢
٩١٣٦٠٦٣٥/ ف

استخدام
به  مدرن  سازه  تک  معمارى  گروه 
اى  حرفه  معمار  مهندس  ٣نفر 
مسلط به 3Dmax نيازمند است 

ارسال رزومه به ایميل :
 Techsazeh@gmail.com

تلفن: ٧٦٧٥٧٤٤
٧٦٧٧٢٩٠

٩١٣٥٧٧١٣/ ف

 mانيIعمران ، م
معمار9

کارشناسی کاردانی 
با ٣ سال سابقه بيمه 

جهت رتبه بندى
٧٦٧٨٥٢١

٠٩١٢٣٠٩٩١٦٨
٩١٣٦١٤٦٦/ ر

پروانه مهندس� پا)ه ٣
عمران- مکانيک

جهت مجرى ذیصالح
٠٩١٥٨٣١٥٣٩٤دل آرامی

٩١٣٥٨٢٤٣/ م

mانيIمدر0 عمران و م
با سه سال سابقه و بدون سابقه 

جهت رتبه نيازمندیم
٠٩١٥٨٥٢٠٠٢١-٨٤٣٤٢٠٣

٩١٣٠٨٦٠٦/ پ

تIنسين )ا Xارشناس 
ترجيحا صنا)ع 

ریزى  برنامه  جهت  آقا)  و  (خانم 
سال   ٢ حداقل  توليد  کنترل  و 
به  مسلط  مرتبط،  کار  سابقه 
 Office, MSP نرم افزارهاى 
آشنا به سيستم مدیریت کيفيت 

 ISO 9001-2008
٩١٣٦١٧٤٩/ م٥٤٢٢٥٢٢

از مهندسين دارا9 پروانه
اشتغال به کار جهت همکارى با ناظران 

حقوقی دعوت به عمل می آید
٦٠٥١٤٨٢-٠٩١٥٦٥٢٠٨٥٢

٩١٣٥٧٨١٧/ ف

مهندس پا)ه ٣ عمران
با حق امضا نيازمندیم

٠٩١٥٦٨٣٩٩٢٠-٨٩٣٠٠٢٥
٩١٣٥٩٣٦٥/ ل

مدر0 مهندس� عمران
با سه سال سابقه بيمه (راه یا 
آب) جهت اخذ رتبه نيازمندیم.

٠٩١٥٥٠٤٩٨٧٨
٩١٣٥٩٦٣٨/ م

 )m واحد صنعت� 
معتبر

 به افراد ذیل 
نيازمند است

١- مهندس مکانيک سياالت
٢- مهندس مکانيک جامدات

یک  قوچان  جاده  کيلومتر١٧ 
طوس  نيروگاه  از  کيلومتربعد 

چهارفصل  جنب صدف گاز

٢٦٧٢٤٠٠ 
٢٦٧٢٣٧٨

٩١٣٥٦١٨٤/ ف

  mانيIمهندس برق )ا م
 با مشخصات زیر 

١-AUTOCAD کار حرفه اى 
هاى  نقشه  تهيه  به  مسلط   -٢

Shop تاسيساتی 
فنی  دفتر  امور  به  مسلط   -٣

تاسيسات برقی و مکانيکی 

٠٩١٥١١٠٢٥٨٢ 
٩١٣٦٠٥٩٣/ م

استخدام
گروه معمارى تکسازه مدرن
 ٢ نفر تکنسين عمران و 
معمارى مسلط به فروش 
و بازاریابی جهت پروژه 

ساختمانی
٧٦٧٥٧٤٤

٩١٣٥٥٨٤٩/ ف

مهندس دارا9 پروانه
اشتغال به کار پایه دو و سه 

عمران ، برق و مکانيک نيازمندیم
٠٩١٥٦٨٣٩٩٢٠-٨٩٣٠٠٢٥

٩١٣٤١٣٧٢/ ل

شرXت پياب سازه گستر 
جهت تکميل کادر مهندسی خود 

به یک نفر مهندس مکانيک با 
بيش از ۵ سال سابقه کار آشنا 

به امور دفتر فنی و تهيه صورت 
وضعيت نيازمندیم رزومه کارى 

به شماره تلفن ٢٢٢٤٢٣٥ 
 تماس و فکس شود 

٩١٣٥٧٧٠٢/ ف

٩١٣٥٤٠٢٥/ ف

)m شرXت 
معتبر ساختمان� 
به یک کاردان یا کارشناس 
عمران جهت امور کارگاهی 

نيازمند می باشد 

٦٠٦٦١٦٩

فوق ليسانس باسابقه تدر)س جهت 
رزومه ارسال  خصوص�  تدر)س 

ARGMECHANIC@ به ایميل
YAHOO.COM 

٩١٣٦٠٥٤٨/ ف

استخدام
به چند نفر ليسانسه و

 فوق ليسانسه حسابدار خانم 
جهت  کار در شرکت توليدى 

نيازمندیم 
برج تجارى سپهر 

 ٦٦٧٤٩٦٥
٩١٣٦١٢٣٠/ د

به )m خانم )ا آقا 
بازرگانی  ليسانس  مدرک  داراى 
داراى  و  انگليسی  زبان  به  مسلط 
زمينه  در  مرتبط  کارى  سابقه 
احمدآباد  نيازمندیم  بازرگانی 

ابوذر ٢٣ پالک ١۴٢ واحد ٢
 ٤ - ٨٤٦٨٢٥٠
فکس ٨٤٢٨٦١٠

٩١٣٥٧٧٨٣/ ف

چند نفر ليسانس Xامپيوتر 
داراى مدرک MCITP نيازمندیم 

سعدى ٢٠ پالک ۵ طبقه ٢ 
٩١٣٦١١٦٥/ ف

به )m مدرX 0ارشناس� عمران
با ٣ سال سابقه بيمه جهت اخذ 

گرید نيازمندیم
٧٢٤٥٥٣٨

٩١٣٦١٥٨٩/ ف

به تعداد9 خانم
با مدرک ليسانس حقوق و 

حسابدارى جهت کار در دفتر 
موقوفه نيازمندیم .

بلوارتوس نبش توس ۴٢
 دفتر موقوفات رضوى

٠٩١٥٤٨١٢٠١٥
٩١٣٦١٠٨٩/ د٦٦٥٩٦٠١

به )m خانم فوق ليسانس شيم�
نيازمندیم.  کار  باسابقه  ترجيحا 
مصلی ١١ مجتمع امام زمان پالک ١,٣

٠٩٣٨٨٠٠٢٥٧٤حسينی
٩١٣٥٩٤٢٤/ م

استخدام 
به چند نفر ليسانس

 و فوق ليسانس حسابدار خانم 
جهت کار در شرکت توليدى 

نيازمندیم.
 برج تجارى سپهر 

٥٤١٣٠٦٨
٩١٣٥١٥٩٥/ د

ليسانس Xامپيوتر خانم
با روابط عمومی باال خيابان 
امام رضا(ع) ٣٧ پالک ١۴٣

٨٥٢٨٩٤٣
٩١٣٦٠٤٩٤/ ف

 m(
شرXت معتبر
جهت تکميل کادر واحد

 نرم افزار تعدادى 
برنامه نویس مسلط به

C#،ASP .NET،JQuery 
MS SQL Server و

با شرایط کارى استثنایی به 
صورت تمام وقت و نيمه 
وقت استخدام می کند.

 ارسال رزومه:
IranWebDevelopers@

yahoo.com

٩١٣٤٤٢٩٧/ ف

برنامه نو)س حرفه ا9
ASP.NET, C#, Delphi

نبش راهنمایی ٢٠ پالک ٢ 
آفتابگردان ٨٤١٢٤٧٨

٩١٣٥٧٩٩٩/ د

به تعداد9 برنامه نو)س 
 PHP مسلط به

Andriman.com/fa-job
٦٠٨٠٥٩٧

٩١٣٦٠٣٥٦/ ف

گر)ن وب استخدام 
م� Xند

پشتيبان هاستينگ 
طراح و برنامه نویس وب 

ليسانس نرم افزار
 با روابط عمومی باال 

Greenweb.ir/job
٩١٣٣٥٠٦٣/ ف

به تعداد9 نيرو9 خانم 
جهت کار در یک دفتر فروش 

در بلوار سجاد نيازمندیم 
بلوار سجاد بين خيابان حامد 

و امين ساختمان انبوه سازان 
طبقه اول واحد ٧

٠٩١٥٧١٥٦٨٥٤
٩١٣٦٠٦٢٧/ ف

به )m خانم 
مسلط به کامپيوتر نيازمندیم 

امام رضا ٢١ پالک ۶۶١ 
٨٥٣٨٥٨٠

٩١٣٦١٢٤٥/ ف

به خانم� جهت امور 
ادار9 نيازمند)م   

٨٤٥٧٧٣١
رضا ٢٢ پالک ۵٠

٩١٣٦١٣٣٤/ ف

 استخدام 
 یک نفر خانم 

جهت امور ادارى 
یک نفر خانم 

جهت انباردارى 
یک نفر خانم طراح 

نقشه کشی آشنا به 
 Catia-Salidwork

شهرک صنعتی توس قطعه ۶٧٧

٥٤١٣٨٤٢ 
٩١٣٥٦٣٤٧/ م

به تعداد9 نيرو خانم
کادر  جهت  باال  عمومی  روابط  با 

ادارى نيازمندیم ٨٤٣٤٢٠٣
آنيما ٠٩١٥٨٥٢٠٠٢١

٩١٣٦٢٠٦٨/ پ

٩١٣٤٢٤٦٠/ خ

جذب مدرسين خانم
 وعالقه مندبه تدر)س زبان 

ویژه کودکان
 در مناطق طالب ،نخریسی 

خواجه ربيع ، توس
 و بلوار وکيل آباد

 موسسه فرهنگی ارسطو 
راهنمایی ١۶ پالک ١

٨٤٦٤٢٣٩

استخدام مرب� آقا 
در پيش دبستانی و دبستان 

٢٢٥٣٣٢٨
٩١٣٦١٤٥٥/ ف

Xيش نو)ن 
دعوت به همکارى از عالقه مندان 
به تدریس زبان انگليسی با حقوق 

٣٤٢٢٨٩٠و مزایاى عالی 
٩١٣٣٧٧٢٩/ ف

به )m نفر مرب� خانم
در رشته هاى ایروبيک ، 

پيالتس و کار با دستگاه جهت 
کار در سالن ورزشی بانوان 

نيازمندیم بلوار پيروزى نبش 
پيروزى ١١ باشگاه ایران زمين

 ٨٧٩٤١٠٩
٠٩٣٦٧٥٦٠٢٧٩

٩١٣٦١٠٧٤/ ف

به )m 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

Xارگر جهت سرا)دار9 
ساختمان در حال ساخت حقوق 

۵٠٠ تومان با ضامن معتبر 
٠٩١٥٣٢١٩٠٦٢

٩١٣٦٠٣٩٦/ ف

 شرXت ساختمان� 
 جهت پروژه خود در جاده سيمان 
از تعدادى نگهبان با سابقه و 
داراى ضامن معتبر دعوت به 

همکارى می نماید .
 تلفن تماس :٨٤١٧٣٠٠

تماس فقط در ساعات ادارى 
١-٨۴

٩١٣٦٠٩٤١/ م

١٥١٦
آشپز و شير)ن� پز

١٥١٧
تراشIار و جوشIار

١٥١٨
مد)ـــــر

١٥١٩
مهنـــدس

١٥٢٠
ليسانس و فوق ليسانس

١٥٢١
برنامه نــو)س

١٥٢٢
Xــــارمند ادار9

١٥٢٣
مدرس و مرب�

١٥٢٤
سرا)دار و نگهبان


