
٤٧
سه شنبه ٢٦  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١٧

به تعداد� بازار3اب 
حرفه ا� خانم

باسابقه کارى باال و آشنا به 
داروخانه ها جهت فروش 

محصوالت بهداشتی 
پوست و مو با حقوق عالی 

نيازمندیم بلوار وکيل آباد 
نبش وکيل آباد ١۶ مجتمع 

پزشکی سامانيه
٨٨٤١٧٧٨

٠٩١٥٣١٠٠٤٧٨
٩١٣٦٧٤٨٨/ ف

١م ماهيانه  ثابت  حقوق 
تعدادى آقا و خانم فقط با روابط 

عمومی باال بازاریاب تلفنی
 و حضورى  نبش کالهدوز ٢۴ 
ساختمان ١٢١ شرکت راه نو 

اعتبار آگهی به مدت یک هفته 
ساعت مراجعه ٨:٣٠ الی ١٩:٣٠

 ٧١٢٦٢٧٢
٠٩١٥٢٠٥٠٥٥٨

٩١٣٣٢٥٥١/ ف

به چند و3ز3تور خانم و آقا 
نيازمند3م 

 چهارراه لشگر 
٨٥٥٣٢٣٩

٩١٣٦٨١٧٢/ د

به تعداد� خانم 
 جهت فروش تلفنی شرکت 
نيازمندیم . بلوار هدایت 

مقابل هدایت ۵ پالک ١۶۴ 
شرکت نان آوران رضا 

٧٦٥٤٠٢٠
 ٧٦٥٤٠٨٠

٩١٣٧١٧٥٢/ ط

استخدام v3 شر�ت 
پخش مواد غذا�3 

به تعدادى بازاریاب با حقوق 

ثابت+پورسانت+هزینه رفت 

و آمد و پاداش نيازمند است.

٣٧٥٩٤٨٤
٩١٣٦٧٤٠٨/ ر

بازار3اب 
٨٠٠٠,٠٠٠ ميليون ریال 

ثابت +پورسانت 
٨١٢-٣٦٩٠٨١١

٩١٣٦٦٢٨٦/ ف

استخدام بازار3اب 
تبليغاتی

٢٢٣٩١٩٩
٩١٣٥٥٧٧١/ ف

و3ز3تور خانم نيازمند3م 
 پروما، طبقه ٢ پالک ٢٢۶

٧٦٥٣٧٣٤
٠٩١٥١٠٩٢٠٨٨

٩١٣٧٠٧٧٦/ ف

به تعداد� بازار3اب
 خانم و آقا 

جهت پخش پاکت هاى فانتزى 
نيازمندیم.

 نبش دانشجو٢
فروشگاه نيکی 

٠٩١٥٥١٥٤٠٧٣
٠٩١٥٣٠١٧٧٢٧

٩١٣٧١٣٩٧/ پ

شر�ت بين الملل� 
بزرگان صنعت 

جهت پروژه هاى جدید خود 
تعدادى خانم با مدرک تحصيلی 

ليسانس
 و فوق دیپلم به عنوان مدیر 

فروش استخدام می نماید:
مزایا: حقوق مکفی+ بيمه 

تامين اجتماعی+ امنيت شغلی 
+پاداش 

مراجعه حضورى: ٨:٣٠الی ١۵
معلم ۵٢ پالک ٣٣ طبقه ٢

 

٩١٣٦٦١٥٧/ ف

٩١٣٦٦٤٣٥/ م

 v3 شر�ت 
بازرگان� 

 جهت کادر فروش تعدادى 
خانم با گرایش صنایع غذایی 
یا بازرگانی با روابط عمومی باال 

استخدام می نماید .
خيابان بابک پالک ۴٨

٨٤٥٩٤٢٥ 

شر�ت معتبر 
آرا3ش� و بهداشت�

و  علمی  نماینده  تعدادى  به 
زمينه  در  سابقه  با  بازاریاب 
با  پوست  پزشکان  و  داروخانه 

حقوق و پورسانت نيازمندیم

٧٢٩٥٣٩٤
٩١٣٦٣٥٤٨/ ف

شر�ت مزمز 
جهت تکميل کادر فروش 

خود از تعدادى 
بازاریاب با حقوق و مزایاى 

عالی دعوت به همکارى 
می کند. 

متقاضيان می توانند 
جهت تکميل پرسشنامه 
استخدامی همه روزه از 

ساعت ٨ الی ١۶ 
به آدرس : خيابان 

فلسطين، بين فلسطين ۴ و 
۶، پالک ١٨، طبقه ١، 

واحد ٢، مراجعه نمایند.
 

٩١٣٦٨٧٢٤/ ق

 vهم^ار پزش v3 به
(پيراپزشک) جهت واگذارى کلينيک 
ترک اعتياد در منطقه ۶ نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٧٩٠٦٤-٢٤٠٣٣٤٣

٩١٣٧٠٤٥٠/ ل

 vدندانپزش v3 به
جهت همکارى در مطب نيازمندیم 

٠٩١٥٩١٤٧٤٧٠
٩١٣٦٦١٧٥/ ف

تعداد� نيرو� �ارشناس�  
و کاردان پرستارى مامایی و بهيار 

نيازمندیم.
٠٩١٥٣١١٢٢٤٨

٩١٣٧١٢٧٠/ ف

هم^ار پزشv جهت مسئول 
فن� �لينيv درمان اعتياد

واقع در سيدى شيفت عصر 
نيازمندیم ٠٩١٥٨٨٠٧٦٦٤

٩١٣٦٨٥٩٢/ ف

�ارشناس پرستار� خانم

کار  جهت  مامایی  کارشناس  یا   
(با  درمانگاه  در  مامایی  و  پرستارى 
سرویس رفت و برگشت)نيازمندیم. 

بلوارتوس ٧۵، درمانگاه شفاى 
آل یاسين

٠٩٣٥٨٧١٣١٦٢ 
٩١٣٧٠٩٢٥/ م٠٩١٥١٨١١٦٤٦

به v3 پزشv دارا� 
مدرMMT U نيازمند3م   

٠٩١٥٤٤٤٤٠١٥
٩١٣٧١٨٧٥/ پ

مر�ز سالمندان باران
کارشناس پرستارى مامایی بيهوشی 
استخدام  روانشناسی  ارشد  و 

٠٩٣٦٨٧٧٢٨٠٠می نماید 
٩١٣٦٧٠٩٩/ ف

درمانگاه حجت�
نياز به همکاران ذیل دارد:

١- متخصص پوست
٢- دندانپزشک

٣- کاردان یا کارشناس 
رادیولوژى (خانم)

۴- کارشناس پرستارى (خانم)
٧٣١٦١٢١

٩١٣٦٧٥٤٢/ م٠٩١٥٣٠٠١٥٤٦

٩١٣٥٦٤٦٣/ ب

استخدام
به یک نفر خانم 

داراى مدرک 
پيراپزشکی 
نيازمندیم.

احمدآباد
 مجتمع بهزاد

٩٢-٨٤٦١٩٩٠

به v3 نفر �ارشناس ارشد
عمومی  پزشک  و  روانشناسی 
سالمندان  فنی  مسئول  جهت 

٠٩٣٥٥١٣٣٨٨٤نيازمندیم 
٩١٣٦٨٦٣٦/ ق

درمانگاه
 حضرت قائم (عج)
از ماما، بينایی سنج، روانشناس 

(مشاوره) دعوت به همکارى
 می نمایيم مراجعه: صبح ساعات 

١٢ الی ١٠ بلوار ٧ تير
 بين ٧ تير ١٩ و ١٧ 

 جنب داروخانه دکتر صالحی 
٩١٣٧٠٦٧٦/ ف

درمانگاه شبانه روز�  
بلوار  در  واقع  افتتاح  حال  در   
نيروى  تکميل  جهت  آباد  وکيل 
دعوت  ذیل  افراد  از  خود  انسانی 

به همکارى می نماید :
١- پزشک متخصص

٢-دندانپزشک
٣- پزشک عمومی   ۴- پرستار 
٠٩١٥٥١٥٣٠٢٩ 

٩١٣٧١٠٠٣/ م

به v3 نفر تعمير �ار 
و نصاب CNG نيازمندیم 

٨٥٢٢٢٩٥ -٠٩١٥٦٥١٧٤٤٥
٩١٣٦٥٣٦٧/ ف

به v3 نقاش ماهر اتومبيل 
و v3 سيم �ش اتومبيل

نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٠٦٦٠٧

٩١٣٧١٢٥٩/ ف

 vبه تعداد� م^اني
ماهر نيازمند3م  

٠٩١٥١٠٥٧٥٧١
٩١٣٦٧٦١٠/ ف

vسيم �ش باطر� ساز م^اني
جلوبندى ترجيحا محدوده

 ميدان امام حسين 
٠٩١٥٣٠٩٥٣٦٢

٩١٣٧٠٨٤٥/ ف

به v3 تعمير�ار دزدگير 
تخصص� نيازمند3م

 (با حقوق باال)
٠٩١٥٦٩٩٤٠٤٤-٨٥٩٦٤٢٩ 

٩١٣٦٧٩٠٣/ ف

تعداد� صاف^ار
ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم 

٠٩١٥٣٠٢٣١٥٥
٩١٣٧٠٥٥٢/ ف

 نما3ندگ� ا3ران خودرو
 جهت تکميل کادر خود به چند 

استادکار مکانيک نيازمند است.
٩١٣٧١٠٥٣/ آ ٧٥١٢٠٥٥

مه هينا ا گو + ل شتغا ا + 3پلم د
موبا3ل+ برق صنعت� 

بلوار فردوسی پالک ٢٠٣
٩١٢٦٢٥١١/ م٧٦٥٩٩١٩

به v3 تعمير �ار 
موبایل با لوازم نيازمندیم

 با شرایط عالی 
٩١٣٧١٠٢٥/ ف٠٩١٥٩٠٥٦٤١١

٩١٢٦٦٤٢٨/ م

تعمير�ار تلفن همراه
خوداشتغال� خواهران
 آموزش آسان  با١۶٠هزارتومان

٦٦٢٣٧٠٠

به v3 م^انيv ماهر 
آشنا با ماشين هاى مدل باال و 

مدیریت گاراژ نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٠٤٩٩٠

٩١٣٧١١٥٨/ ف

٩١٣٣٨٥٧٣/ ل

مجتمع آر3اگستر
استخدام با بيمه 

نگهدارى  جهت  خانم  تعدادى  به 
به  درمنزل  سالمند  و  کودک  از 
وقت،شبانه  وقت،تمام  طورنيمه 
روزى دعوت به همکارى می نماید 
فالحی،  بلوار  آباد  قاسم  آدرس: 
فالحی ۵٠ بين ۵٠,١٢ و ۵٠,١۴ 

 پالک۴٠
٦٢٣١١٢٤

مراقب �ودU در منزل 
نيازمندیم تحصيل کرده و 

باتجربه ٨ صبح الی ١۴
٠٩١٥١١٠٣٦٧٩

٩١٣٧١١٨٠/ ف

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

 چهارراه دانشجو، کلبه لی 
٩١٢٧١٠٠٠/ ف

٩١٣٢٦٧٥٧/ م

مر�ز سروش
 با مجوز بهز3ست�

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

به v3 آقا مجرد
جهت امور نظافت سينما پيروزى 

نيازمندیم
٨٨٣٢٥٨٧-٨٨٣٨٨٨٠

٩١٣٦٨٨٥٣/ ف

 به v3 خانم 
 جهت مراقبت و همکارى 

در امور منزل ٣ شبانه روز 
در هفته با حقوق مکفی 

نيازمندیم .
صياد شيرازى ٣١

٠٩١٥٥٠٥٣٨١٥
٩١٣٧١٥٣٣/ پ٥٢٤٧٠٧٩ 

 استخدام �ارگر 
جهت شر�ت نظافت� 

 

٩١٣٦٩٤٤٣/ م٣٦٦١٢٠٣ 

٩١٠٦٦١٢٧/ ف

فرشتگان خانواده 
استخدام دائم جهت مراقبت از 

سالمند و کودک در منزل
٨٤٦٠٤٠٧ با  حقوق باال

به تعداد� نيرو� مجرب خانم و آقا 
آبی  دهکده  تاالر  در  پذیرایی  جهت   
نيازمندیم. جاده طرقبه بين امام رضا 

 ١٠٠٩١٥٨٩٠١٣٨٨ و ١٢
٩١٣٦٨٠٦٠/ م

به v3 خدمت^ار 
جهت کار در مهدکودک با حقوق 

مکفی نيازمندیم
٠٩٣٥٥٢٧٠٨٢٩ 

٩١٣٧٠٣٦٩/ ف

مهرآذر پاسارگاد
تعدادى خانم و آقا جهت نگهدارى، 

نظافت استخدام می نماید.
٠٩١٥٤٧٢٩٣٥١-٦٦٤٢٣٩٢

٩١١١١٦٩١/ ب

به v3 نيرو� آقا بازنشسته متدین
آبدارخانه  و  دفترى  نظافت  جهت 
نيازمندیم شرکت حمل و نقل توس فالح 
٣٤١٠٩٠٣ -٠٩١٥١١٣١٩٩٧

٩١٣٧١٣٦٢/ ف

سرا� مهربا ٨ سال سابقه
استخدام خانم با آموزش جهت 

نگهدارى از سالمند و کودک در منزل
٦٦٤٣٠٥٠-٦٦١٧١٥٠

٩١٣٥٣١٨٨/ ل

مراقب سالمند خانم 
در سراى سالمندان نيازمندیم

٨٨٣٥٤٢٣
٩١٣٦٣٠٩٢/ ف

به v3 خانم خدمتگزار 
توانبخشی  کار در یک مرکز  جهت 
نيازمندیم مطهرى جنوبی ٣ پالک ۶١

٧٢٧٠٩٨٥
٩١٣٧٠٤٩٢/ ف

به v3 نفر آقا جهت 
امور خدمات�

نيازمندیم 
بلوار دستغيب، ابتداى 
دستغيب ٢٨ ساختمان 

ایران سيستم 
٠٩١٥٧٦٥٠٨٨٦

٩١٣٦٩٢٩٤/ ف

v3 نفر جهت نظافت
حمل و تخليه بارنيازمندیم.

ساعت کار ٨,٣٠ الی ١۴
٨٤٠٨٢٠٤-٨٤٠٤٣٤٩

٩١٣٧١٤٢٦/ ف

مراقب سالمند خانم
با حقوق ٣۵٠,٠٠٠ تومان مقابل 
پيروزى ۵۶ سالمندان امام رضا (ع) 

 مراجعه ١٩-٩
٩١٣٤٦٨٥٣/ پ

٩١٣٥٨٩٨٣/ ف

سالمندان مهرورزان 
نيروى خانم جهت مراقبت از 

سالمند نيازمند است 
٠٩١٥١٠٢٨١٤٤

 به تعداد� نيرو
 از سطح تحصيلی دیپلم تا 

ليسانس در کليه مقاطع 
جهت امور مالی و پروژه هاى 
حسابدارى همراه با کارگاه 

عملی حسابدارى سریعا 
نيازمند است.

٨٤١٠٢٠٨-٨٤٥١٢٠٩ 
٩١٣٧١٣٠٣/ ف

�ارشناس
 حسابدار� (آقا)

با حداقل ٧ سال سابقه 
مفيد (حداکثر سن: ٣۵) 
مسلط به نرم افزارهاى 

همکاران سيستم و اکسل
محل فعاليت: مشهد

khaniche@emidco.
com

: فکس
 ٠٢١٢٢٥٧٨٨٦١

٩١٣٧١١٠١/ ف

٩١٣٧٠٧٨٧/ ف

خانم حسابدار باتجربه 
نيازمند3م

بازار بين المللی کاوه یک واحد ٢
٧٦٥٩٩٠٥

 به دو نفر �ارشناس 
مال� خانم 

 مسلط به نرم افزار پایا
باحداقل ٣ سال سابقه 
در شرکتهاى بازرگانی 

و توليدى واقع در
 پنج راه سناباد نيازمندیم 

٠٩١٥٧١٥١٩٦٤ 
٨٤١٧٩١١

٩١٣٦٥٨٢٧/ ب

موسسه حسابدار� و 
حسابرس� دانش محاسب 

استخدام حسابدار
 و حسابرس خانم و آقا

 در تمامی رده ها با داشتن 
مدرک ليسانس حسابدارى و 

کارت پایان خدمت
 براى آقایان 

خيابان مطهرى جنوبی 
بين ١٣ و ١۵ روبروى 

دبيرستان فرازى، 
مراجعه در ساعات ادارى 

٨,٣٠ الی ١٣,٣٠
٩١٣٧١٢٩١/ ف ٧٢٧٠٠٥٠

استخدام حسابدار 
و نيرو� ادار� 

در شرکت نرم افزارى 
تکميل فرم استخدام

 در سایت 
www.farda.ws 

٩١٣٧١٩٦١/ ر

پوشاU سا3ز 
 Uبزرگ تبر

به یک حسابدار 
نيازمندیم 

٠٩٣٧٢١٠٣٥٥٥
٩١٣٧١٦٧٦/ ف

v3 مجموعه 
معتبر
نيازمند

 افراد زیر می باشد
 ١-مدیرمالی 

٢-حسابدارخانم 
٣-حسابدارآقا

٠٩١٥٤١٦٤٣٢٠
٩١٣٧٠٢٨٩/ ف

حسابدار خانم با آشنایی
کامپيوتر به نرم افزار و امور مالياتی 
دندانپزشکان  بلوار  نيازمندیم. 

١۵، پالک ٢۶       ٥٠١٤١٣٤
٩١٣٧١٥٧٣/ ف

 استخدام 
حسابدار 

 در مؤسسه فرزام محاسب 
بلوار سازمان آب  

نبش شهيد صادقی ۵  
ساختمان ۵١ ، واحد ۵

٩١٣٧١٧٨٨/ م

٩١١٩٥٣٥٨/ ف

حسابدار� پيشرفته 
شماره ثبت : ١٧٧٢

استخدام از كليه رشته ها 
و مقاطع تحصيلی جهت امور 

حسابدارى شركت ها و 
كارخانجات معتبر به انضمام دوره 

آموزشی مدرن ویژه بازاركار با 
پشتيبانی رایگان و تضمين ٣ 

سال سابقه كار معتبر قابل قبول 
و تعهدنامه كتبی معرفی به كار 

٨٤١٤٧٣٥-٨٤٤٤٣٩٧

مجتمع تجار� آ�و
نياز به یک نفر حسابدار 

خانم دارد آدرس حر عاملی 
٨ مجتمع تجارى آکو

 ٠٩١٥٥١٣٢٩٠١
٧١١٦٧١٧

٩١٣٧١٥٣٤/ ف

١٥٠٢
  گروه پزش^� و درمان�

١٥٠٣
تعميــر�ار

١٥٠٤
خدمتگــزار

١٥٠٥
حســابدار

٩١٣٣٦٢٨٣/ ب

استخدام سرپرست فروش (( شر�ت پخش فراگير شرق)) 
شرکت پخش فراگير شرق در نظر دارد (( سرپرست فروش)) واجد شرایط ذیل، بصورت

 تمام وقت استخدام نماید.
 دارا بودن مدرک تحصيلی حداقل فوق دیپلم مرتبط در زمينه هاى مدیریت بازرگانی ، فروش و بازاریابی 

١- داشتن تجربه مفيد و موثر در زمينه سرپرستی فروش در شرکتهاى پخش به مدت حداقل ۵ سال 
٢- دارا بودن حداقل ٣٠ سال و حداکثر ۴۵ سال سن 

٣- آشنایی به بازار و مشتریان منطقه 
متقاضيان محترم فروش و واجد شرایط به آدرس ذیل مراجعه نمایند: 

مشهد- جاده قوچان بعد از پليس راه قاسم آباد آزادى ١٣٣ قطعه سوم 

 تلفن : ٦٥١٢٤٥٢
٩١٣٦٦٧٨٤/ ف


