
چهارشنبه  ١٣ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٨
٥٣

راه آموزان
به تعدادى پيک موتورى 
با روابط عمومی مناسب 

نيازمندیم 
ساعت کار: ٨,٣٠ الی ٣٠,١۴ 

٦٦٢٢٤٧٣
٠٩١٥٦٢٠٠٠٣١

٩١٣٥٦٢٧٨/ ف

 Jموتور mپي Jبه تعداد
جهت غذاJ آماده 

نيازمندیم تماس ١١ به بعد
٨٤١٠٦٠٣

٩١٣٥١٣٦٦/ ف

رستوران بين الملل2 ميشPا 
به تعدادى پيک موتورى متعهد 

نيازمند است 
٨٨٣٤٤٣٤

٩١٣٥٦٠٢٨/ ف

Jموتور mبه دو نفر پي
جهت رستوران نيازمندیم ميدان ١٧ 
شهریور نبش ١٧ شهریور شمالی ١٢

٠٩١٥٧٦٠٠٦٠٠
٩١٣٥٤٤٤٣/ ف

Jداوود mپي
 ٨ صادقی  راهنمایی  فلکه 
موتورسوار نيازمند است مراجعه 

٠٩١٥٩١٤٦٧٣٢حضورى
٩١٣٥٦٦٧٩/ ف

Jموتور mعا به چند پي
سر
جهت آشپزخانه نيازمندیم. 

شهرک آب و برق
٠٩١٥٥١٩٢٧٢٥

٩١٣٥٧١٦٨/ ر

 Jموتور Jبه تعداد
جهت پيک موتورى با درآمد باال 

نيازمندیم
٨٤٤٣٨٧٥

٩١٣٥٦٩٩٠/ ف

به 
m تحصيلدار 
با موتور و ضامن معتبر 
با ساعت کارى توافقی 
پورسانتی نيازمندیم

 آدرس: بلوار طبرسی شمالی، 
بين طبرسی شمالی ١٧ و ١٩ 

پروتيينی محمدزاده 
 ساعت مراجعه ٩ الی ١۴

٩١٣٥٤٠٥٨/ ف

 Jموتور mپي Jتعداد
جهت کار در خيریه نيازمندیم 

 ٧٢٧٥٥٤٦
٠٩١٥٤٤٢٢١٠٩

٩١٣٥٦٠١٤/ ف

 Jموتور mبه پي
جهت "ار در اغذ
ه

نيازمندیم
٦٠٨٩٧٥٢

٩١٣٥٤١٦٤/ ف

Jموتور mپي Jبه تعداد
 با درآمد عالی 

سریعا نيازمندیم 
٠٩١٥٤٧٧٩٧٧٤

٩١٣٥٥١٠٢/ د

Jموتور mبه چند نفر پي
مسلط به آدرس منطقه وکيل آباد 
نيازمندیم (هر ساعت ٢٧ هزار 

ریال) ٠٩١٥١٥٩٠١٧٥
٩١٣٥٤٢٧٩/ ف

 Jموتور mپي Jبه تعداد
باتجربه 

جهت کار در رستوران نيازمندیم 
٠٩٣٥٤١٦٨٦٨٧-٧٦٢٦٢٤٧

٩١٣٥٤٧٩٣/ ف

پيm موتورJ نيازمند
م 
١٢ الی ١۶- ١٩ الی ٢٣ با غذا ۵٠٠ 
اول  حضورى:  مراجعه  تومان  هزار 

دانش شرقی ٢١ آشپزخانه الهيه 
٩١٣٥٦١١١/ ف

پيm پارس
به تعدادى پيک موتورى با درآمد 

عالی نيازمندیم منطقه توس
٨٠-٦٩٠٢٤٧٠

٩١٣٤٨٦٢٩/ ف

Jموتور mپي Jبه تعداد
نيازمندیم غذاى آماده مطبخ 

ساعت تماس ٨ الی ١٢ و ١٧ الی ٢٢
٦٠٧٤٧٠٠

٩١٣٥٧٢٤٣/ ل

پيm موتورJ متعهد
نيازمندیم حضورى: از ساعت

 ١٢ الی ٢۴ فلکه برق- نرسيده به 
فدایيان ١- سمت راست پيتزا ترنج

٩١٣٥٥٨١٨/ ف

آشپزخانه جهان
به تعدادى پيک موتورى 

نيازمند است 
٠٩١٥٩٢٢٠١٦٨

٩١٣٥٤٤٥٦/ ف

 Jموتور mنفر پي m

جهت کار در رستوران نيازمندیم 

چهارراه لشگر، ساعتی ۵ تومان 
٠٩١٥٣١٤٣٠٧٢

٩١٣٥٦٧٧٨/ ف

 Jموتور mپي
جهت کار در آشپزخانه نيازمندیم 

٩١٣٥٥٧٠٥/ ب٠٩١٥٣١٧٩٤٠٢


m رستوران معتبر
به تعدادى پيک جهت شيفت ظهر 

نيازمند است.
٠٩١٥٩١٦٨٨٥٩-٦٠٩٤٧٧٧

٩١٣٥٥٣٢٦/ ف

  Jموتور m٢نفر پي
 از ساعت ١٢ الی ١۶ ساعتی ٣هزار 
تومان با ناهار ،فرهاد ٢٧رستوران 

٠٩٣٨٦١٢٦٠٣٠ صدف 
٩١٣٥٦١٠٠/ م

با هز
نه "م 
درآمد باال

آموزش نصب- راه اندازى و 
عيب یابی

دوربين هاى مدار بسته تحت شبکه
سيستم هاى ایمنی 

(دزدگير اعالن حریق)
سيستم هاى الکترونيکی 

(آیفون تصویرى- آنتن مرکزى) 
با ارائه مدارک بين المللی

انفورماتيک بيان
٨٤٣٣٦٥٦
٩١٢٠٠١٣٥/ ف٠٩١٥٣٠٢٦٩٨٦

آموزش را
گان
تابلو فرش، خرید کارها 

 مدرک - بيمه 
فرش سيرمان ٦٠١٣٩٤٧

٩١٣٥٢٣٦٩/ د

"ار در منزل
 آموزش تابلو فرش و گليم 

٦٠٤٣٦٨٩بيمه و وام 
٦٦٧٨٩٧٥-٧٣١٦٢٢٣

٩١٣٢٦١٦٨/ ش

شغل دوم شما "ار در منزل  
ا
نترنت2 - تلفن2   
٠٩٣٥٦٨٦٢٤٠٠ 

٩١٣٥٢٦١٠/ م١٨-٧٣٨٣٠١٧

 تعمير"ارتلفن همراه 
با ١٦٠هزار تومان 

 آموزش ببينيد ومشغول کارشوید
٩١٢٥٨٢٥٢/ م٧٦٣٩٨٨٩ 

٩١٢٩٩٦٦٧/ پ

خوداشتغال2
با سرمایه اندک
صاحب کارخانه 

توليد اسکاچ در منزل شوید 
با تضمين خرید محصوالت

٨٦٧٨٨٩٤
٠٩١٥٩١٦٦٠٠٨

دعوت به "ار
شرکت خوداشتغالی مجرى 

طرح هاى مشاغل خانگی و گروهی 
۴٠ طرح زودبازده 

تماس ٩ الی ١۶ 
WWW.KHODESHTEQALI.IR

٧١٣١١٥٦
٩١٣٢١٢٢٣/ ف

"ار هنرJ در منزل
ویژه بانوان آموزش فورى 
سرمه دوزى با تضمين کار 

٠٩٣٥٧٤٨٣٦٨٠-٢١٢٢١٦٥
٩١٣١٣٧٤٩/ ط

٩١٣٤٩٠٧٩/ ف

شرا
ط عال2 "ار در منزل
درآمد هفتگی ٢٠٠ هزار به 

باال تعداد کار با شما توليد تاج، 
کليپس، جعبه هاى کادویی، 

آموزش و پيک رایگان مشهد 
و حومه بين قرنی ۶ و ٨ داخل 

عقب نشينی مجتمع توس طبقه ٢ 
واحد ۴ مراجعه: ٩ الی ١۴

٠٩٣٨٨٨٠٠٢٩١-٧٢٣٣٨٨٨

٩١٣٣٥١٧٢/ ل

"ار در منزل
آموزش تابلوفرش، قاليبافی 
سنتی و گليم بافی، با ارائه 

گواهينامه بين المللی و تضمين 
بيمه و معرفی به بازار کار 

آموزشگاه هخامنش
٨٤٠١٩٥٤-٠٩١٥٧٧٦٢٨٩٩

٩١٣٠٣٩٠٨/ ل

Jشهردار Jفرهنگسرا
برگزار ميPند

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

٩١٣٣٤٨٩٣/ ق

 پرورش قارچ و توليد بذر
ثبت  شماره  انرژى  مصرف  بدون   
١٠١٩٧٩ تضمين خرید - کالس 

 ٥٢١٧٥٧٢-٠٥١١رایگان

٩١٣٤٩٨٧٣/ ل

 اقتصاد موفق 
 سرمایه کم ، درآمد عالی 
با خرید ۵٠٠ هزار تومان 

دستگاه فيلتر هوا 
آموزش + تامين مواد اوليه +

تضمين خرید توليدات 
حتی بانوان در منزل 

٧٢٤٤٧٩٣ - ٠٥١١ 

٩١٢٥٠٥٨٦/ پ

ابتPار سازان صنعت
جهت  اى  حرفه  و  فنی  مجوز  با 
با  کاربردى  هاى  دوره  آموزش 
امکان معرفی به بازار کار ثبت نام 

می نماید.
١- دوربين مدار بسته ، دزدگير  
و  تصویر  انتقال  حریق،  اعالم 
سانترال   ، تصویرى  شبکه،آیفون 

 آنتن مرکزى 
٢- تعميرات تلفن همراه

AVR-MATLAB -٣
Dialux-Eplan -۴

٨٤٣٤٢٩٧

آ
نده شغل2 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

 آموزش تابلوفرش
 همراه با بيمه- مدرک- تضمين کار

 ٠٩٣٥٥٩١٦٩١٤-٦٦٢٧١٣٩
٩١٣٠٨٢١٣/ م

اشتغال دائم
درآمد هفتگی ١۵٠ الی ۴٠٠ 

آموزش توليد جعبه-پيک رایگان
٨٩٢٩٤٦٦

٩١٣٤٨٩٣٧/ ل

"ار در منزل آموزش بافت تابلوفرش
گليم با تضمين کار و بيمه و وام

 توسط عضو رسمی اتحادیه فرش بافان
٨٤٦٩٥٨٧-٠٩٣٦٠٠٨٨٥٩٨

٩١٣٢٨١٨٤/ م

 با هز
نه "م 
و درآمد باال 

 آموزش تخصصی تعميرات 
قطعات کامپيوتر و لپ تاپ 

و موبایل 
LCD ، مادربورد ، هارد 
انواع پرینترها و غيره 

١٠٠% عملی و کاربردى 
براى اشتغال 

انفورماتيک بيان
٨٤٣٣٦٥٦ 

٩١٢٠٠١٣٨/ ف٠٩١٥٣٠٢٦٩٨٦

٩١٢٦٦٤٣٢/ م

تعمير"ار تلفن همراه
خود اشتغال2 خواهران
 آموزش آسان  با١۶٠هزارتومان

٦٦٢٣٧٠٠

درآمد ماهيانه واقع2
هاى  جعبه  ساخت   ٣٠٠ الی   ٢٠٠
قرارداد   + بيمه   + آموزش  کادوئی 

%١٠٠٠٩١٥٨٦٩٦٢٧٨
٩١٣٢٨٥٨٤/ ف

آموزش بافت تابلو فرش
١۵٠٠٠ تومان-طالب 
٠٩١٥٢٣٩٦١٥٩

٩١٣٤٨٨٤٢/ ط

آموزش تضمين2 تابلوفرش 
وتضمين کار به همراه بيمه و وام

 سی مترى طالب 
٢٧٧٢٢٨١-٠٩٣٦٠٠٧٣١٩١

٩١٣١٢٥٧٩/ ط

"ار در منزل
محدوده خيابان جهان آرا 

و اميرکبير پاک کردن سبزى
٨٤٦٧٧٢٣

٩١٣٥٦٣٩٩/ ف

"ار درمنزل 
آموزش کليپس و تاج 

درآمد ماهيانه ٣٠٠ هزارتومان
٠٩٣٩٥٤٨٦٠٢٢-٨٥٤٩٩٣٢

٩١٣٢٩٥٩٥/ خ

٩١٣٥٥٧٠٨/ پ

تابلوفرش ترنج
آموزش رایگان، خریدکارها
مدرک، بيمه ٨٦٦٥٩٥٣

٣٨٥٥٥٩١-٧٥٩٤١٩٥
٦٣٨٥١٤٢

آموزش بافت تابلو فرش
 ( بيمه و وام ) ١٠٠٠٠ تومان 

٠٩١٥٨١٩٦٣٨٥
٩١٣٤٢٤٠٠/ ط

شر"ت پرورش قارچ 
2
شلتوp طال

ارائه کليه خدمات پرورش  
قارچ مشاور و ارائه مدرک 

طراحی و راه اندازى

٤٩-٠٩١٥٤٢٩٧٥٤٨
٩١٢٥٠٩٢٥/ ف

٩١٣٥٣٢٥٧/ ف

آموزش بافت تابلو فرش
کار در منزل بيمه و وام -  آخر از 

همه با ما تماس بگيرید.
٠٩٣٥٥٧٠٠٩٠٦-٥٢١٦٣٢٤

"باب گير و حليم پز 
نيازمند
م 

محدوده فلکه آب 
 ٠٩٣٦٣١١٧٥٨٦

٩١٣٥٤٦١٥/ ف

به فر"ار ماهر ساندو
چ 
جهت کار در فست فود 

نيازمندیم.
٠٩١٥٩٩٢٨٤٥٧

٩١٣٥٧٢٢٠/ ر

به "مm آشپز
 ماهر و نيمه ماهر

ترجيحا شهرستانی نيازمندیم
٩١٣٥٢١٢١/ م٠٩١٥١١٩٩٢٤٧

بردست ماهرقناد
ترجيحا محدوده وکيل آباد 
نيازمندیم شيرینی شادى

٠٩٣٥٦٨١٠٥٥٠
٩١٣٥٣٣٣١/ ف

به بردست  
شيرینی پزخانم 

نيازمندیم .بين طبرسی 
شمالی ۴١و۴٣

شيرینی سراى خاتم
٠٩٣٦٦١٠٧٥٥٠

٩١٣٤٨٤٢١/ ف

آشپز"باب2
کار  جهت  شاندیز  غذاهاى  به  آشنا 
بابلسر  شهرستان  در  رستوران 

نيازمندیم. ٠٩١٥٥٠٠٦٣٧٥
٩١٣٥٦٣٥١/ ف

 Jمنقل دار حرفه ا m
به 
نيازمند
م  

٧٦١٧١٧٥
٩١٣٥٦٩٢٥/ ف

استاد"ار تر"ار، خشm "ار و  
فردار ماهر  نيازمند
م

٠٩٣٥١٩٩٢٠٨٧
٠٩٣٦٣١٢٧٩٧٩

٩١٣٥٥٨٨٩/ ف

آشپز خانم جهت غذاJ روزانه
کارگران در نمایشگاه مبل

 نيازمندیم هنرستان ١۵ پالک ٣٨
٠٩١٥١١١٠٩٤٧

٩١٣٥٥٢٧٥/ ف

به چند استاد"ار ماهر و 
بردست تر"ار و خشm "ار

قنادى جهت کار در 
شيرینی سرا در محدوده 

شهرک شهيد باهنر 
نيازمندیم

٨٥٢٨٩٩٤
٠٩١٠٥٥٢٤٠٥٢

٩١٣٥٥٨٧١/ ف

گروه صنعت2 
مشهد دوام

تعدادى جوشکار 
ماهر نيازمندیم 

کيلومتر ١۴ 
جاده آسيایی ، 

روبه روى شهرک 
صنعتی توس

٥٤٢٠٢٤٩
٩١٣٥٦٤٢٢/ ل

تراشPار ماهر
شهرک صنعتی فن آوریهاى

 برتر  (کورده)
٠٩١٥١١٦١٧١٥

٩١٣٥٣٧٧٢/ ل


m شر"ت
 توليدJ  معتبر 

جهت اجراى امور 
جوشکارى سبک نياز 

به ٢ نفر جوشکار ماهر
 با حقوق روزمزد دارد 

٩١٣٥١٩٢٥/ ب٧٦٦٤٨٠٢

 Jواحد توليد m

 نياز به : تراشکار و فرزکار ماهر، 
به  مسلط  کار  فرز  و  تراشکار 

CNC٠٩١٥٣١٠٥٨١٩
٩١٣٥٦٧٦٦/ ف

به 
m "ارگر جوشPار 
اسPلت نيازمند
م
٠٩٣٨٥٠٣٦٩٣٣

٩١٣٥٦٣٩٣/ ف

به تعدادJ جوشPار
 آرگون "ار نيازمند
م 

ترجيحا استيل کار 

 

٩١٣٥١٨٤٤/ ق٠٩١٥٥١٧٩٢١٧


m نفر جوشPار 
نيمه ماهر جوان

ساکن محدوده شهيد فهميده 
و جاده قدیم قوچان با حقوق 

قانون کار نيازمندیم
 شهرک صنعتی توس 

٥٤١٣٢١٩
٩١٣٥٦٨٣٣/ ف

جوشPار ماهر درب و 
پنجره سازJ نيازمند
م   

 ٠٩١٥١٢٥٦٥٥٨
٦٥١٦٨٣٨

٩١٣٥٦٧٢١/ ف

به 
m جوشPار "روميت 
نيازمند
م- صادق پور  

٠٩١٥٢٠٤٥٠٣٣
٩١٣٥٦٣٤١/ ف

به چند ا"يپ 
جوشPار 

جهت لوله کشی گاز 
نيازمندیم 

٠٩١٥١١٢٥٢٤٧
٠٩١٥١٠٩٩٣٦٣

٩١٣٥٧٢٣٥/ م

به جوشPار آرگون
جهت کار در شهرستان نيازمندیم

٧٥١٥١٦٣
٩١٣٥٣١١٠/ م

به تعدادJ جوشPار ماهر
جهت کار در چاهک آسانسور 

نيازمندیم ( اسکلت درب و ریل )
٠٩١٥٥٠٩٠٤٣١

٩١٣٤٨٦٢٥/ ل

استخدام تراشPار 
به  توليدى  معتبر  شرکت  یک   
ماهر  تراشکار  نيروى  تعدادى 

 ٢٤٦٣٤٨٠نيازمند می باشد.
٩١٣٤٥٠٢٦/ م

به تعدادJ جوشPار 
CO2 وبرق و مونتاژ"ار 

جهت کار در شرکت
 سوله سازى نيازمندیم 

آدرس: شهرک صنعتی توس 
فاز ٢ اندیشه ٧ دانش ١٠ 

پالک ٨٠۵
٧-٥٤١٤٧٧١

٩١٣٥١٤٨٧/ ف


m واحد  
صنعت2 معتبر

 به افراد ذیل
 نيازمند است
١- جوشکار برق ماهر

٢- جوشکارآرگون ماهر

٢٦٧٢٤٠٠ 
٢٦٧٢٣٧٨

٩١٣٥٦١٧٦/ ف

به 
m پرس "ار  
نيازمند
م  

٠٩٣٨١٧٧٤٧٢٧
٩١٣٥٥٩٢٦/ ف

(nبند ال) ر فن2
مد
جهت همکارى

 با آژانس هواپيمایی
٩١٣٥٦٤٢٨/ م٠٩١٥٢٠٥٥٩٩٣

 Jر توليد آشنا به انباردار
مد
نيازمندیم. ساعت تماس: ٧ الی ١۴

٢٤٥٣٢٥٩ 
شهرک صنعتی مشهد-جاده کالت

٩١٣٥٣٤١٥/ ف


m واحد  
صنعت2 معتبر

 به افراد ذیل 
نيازمند است

١- مهندس مکانيک سياالت
٢- مهندس مکانيک جامدات

٢٦٧٢٤٠٠ 
٢٦٧٢٣٧٨

٩١٣٥٦١٨٤/ ف

مهندس داراJ پروانه
اشتغال به کار پایه دو و سه 

عمران ، برق و مکانيک نيازمندیم
٠٩١٥٦٨٣٩٩٢٠-٨٩٣٠٠٢٥

٩١٣٤١٣٧٢/ ل


ا  معمار  عمران،  مهندس 
 2PانيPتاسيسات برق2 و م
با پروانه پایه ٣ نظام جهت شرکت مجرى 

٠٩١٥٥٥١٣٢٦٠نيازمندیم.
٩١٣٥٣٧٥٩/ م

 mانيPمهندس عمران ، برق ،م 
 داراى پروانه اشتغال پایه سه نظام 
مهندسی جهت همکارى نيازمندیم 

٩١٣٥٦٧٣٧/ م ٠٩١٥٣١٥٥٩٤٠

شر"ت
 سبزآوران آد
نه

به یک مدرک مهندسی 
عمران-عمران با  حداقل 

۶ سال سابقه کار (بيمه اى) 
نيازمند است

٠٩١٥١١٦٤٥٣١
٩١٣٥٦٦٨٦/ ف

mانيPعمران و م pمدر
با سه سال سابقه و بدون سابقه 

جهت رتبه نيازمندیم
٠٩١٥٨٥٢٠٠٢١-٨٤٣٤٢٠٣

٩١٣٠٨٦٠٦/ پ

٩١٣٥٤٠٢٥/ ف


m شر"ت 
معتبر ساختمان2 
به یک کاردان یا کارشناس 
عمران جهت امور کارگاهی 

نيازمند می باشد 

٦٠٦٦١٦٩

 Jشر"ت سازه فلز
پارت 

به یک نفر مهندس عمران جهت 
کار در امور ادارى نيازمند است 

جهت هماهنگی
 براى مصاحبه حضورى

 با شماره 
 ٠٩١٥٤٣٥٨٣٩٧

تماس حاصل نمایيد. 
مکان مصاحبه : بلوار پيروزى، 
ميدان هنرستان جنب امالک 

همایونی- پالک ١٢

 

٩١٣٥٥٤٢٧/ پ

١٥١٥
خوداشتغـــال2

١٥١٦
آشپز و شير
ن2 پز

١٥١٧
تراشPار و جوشPار

١٥١٨
مد
ـــــر

١٥١٩
مهنـــدس


