
پنجشنبه ٢٨  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١٩
٤٤

به چند نفر بازار$اب 
با حقوق ثابت و پورسانت 

عالی در زمينه پخش لوازم 
کمک آموزشی کودکان 

نيازمندیم. ترجيحًا خانم 
٨٤٠٣١٧٥

٠٩٣٥٥٧٠٠٤٤٩
٩١٣٦٥٢٠٦/ ر

به تعداد( و$ز$تور 
خانم و آقا 

جهت پخش مواد غذایی نيازمندیم 
٦٢٠٢٠٢٨فالحی ۴,١٩ 

٩١٣٦٦٥٤١/ ف

شرIت Iسر( شيم1
به تعدادى بازاریاب با حقوق 

ثابت و پورسانت جهت 
بازاریابی تلفنی (در زمينه 

مواد شوینده) نيازمند است
 ٠٩١٥٨١٣٩٢٠٠
ساعت تماس ٨ الی ١۴

٩١٣٧١١٤٩/ ف

شرIت مهندس1 
ا$من سازان طلوع مهر

به تعدادى بازاریاب 
تلفنی خانم نيازمند 

است.
 با پورسانت عالی

٠٩١٥١٢٢١٤٦٦
٩١٣٧٤٣٤٥/ م

پخش 
محصوالت ران1 
به تعدادى فروشنده و تحویل 
دهنده حضورى آقا با شرایط 

زیر نيازمند است: 
پایه حقوق ۵٠٠ هزار تومان 

+ بيمه عمر و تکميلی+ 
پورسانت عالی و جوایز فروش
 آدرس : بين معلم ١٢ و ١۴، 

پالک ٢٨٠ 
 ٠٩١٥٥٠٠٨٧٣٩

٦٠٨٩٠٤١
٩١٣٧٥٠٤٥/ ف

به تعداد( بازار$اب فعال
با درآمد بيش از یک ميليون 

نيازمندیم
٠٩١٥٦٠٠٣٨٢٩-٨٤٦٩٠٤٢

٩١٣٧٤١٥٧/ ف

مجتمع سنگ

 استاد شهر$ار
به تعدادى بازاریاب

 حرفه اى با روابط عمومی 
باال حقوق ثابت و پورسانت 

عالی نيازمند است .
٣٥٥٣٣٩٣-٠٥١٢

٩١٣٥٠٤٦٥/ خ

به تعداد( بازار$اب خانم با 
پورسانت عال1 نيازمند$م
شرکت یزد پليمر گل پایگان

٧١٣٠٣٨٦
٩١٣٧٠٦٨٠/ ف

به و$ز$تور 
نيازمند$م.

 

٨٢١٤٤٦٤-٠٩٣٦٣١٩٦١٠٣
٩١٣٧١٠٠٠/ ف

 gآگه1 استخدام پزش
فارغ التحصيل

کار در کلينيک خصوصی 
 صبح ها ٨٤٥٠٦٠٤

٩١٣٧٢٦٦٧/ ف

به $g نفر خانم
 با مدرک فيزیوتراپی جهت 

همکارى نيازمندیم 
 ٠٩١٥١٠١٣٨٢٥-٢٧١٣٨٩٠

٩١٣٧٥٤٦٧/ ط

درمانگاه حجت1
نياز به همکاران ذیل دارد:

١- متخصص پوست
٢- دندانپزشک

٣- کاردان یا کارشناس 
رادیولوژى (خانم)

۴- کارشناس پرستارى (خانم)
٧٣١٦١٢١

٩١٣٦٧٥٤٢/ م٠٩١٥٣٠٠١٥٤٦

استخدام پزشg عموم1
درمانگاه شبانه روزى سرخس

 با شرایط عالی
٠٩١٥١٢٠٩٨٣٦

٩١٣٧٢٦٧٨/ ف

 MMT gار( پزشKبه هم
 جهت کلينيک ترک اعتياد
 شيفت عصر نيازمندیم 

٩١٣٦٩٤٦٣/ م ٠٩١٥٣١١٢١٦٤

دعوت به همKار(
داراى  عمومی  پزشک  یک  به 
و  صبح  نوبت  جهت  مطب  پروانه 
نوبت  جهت  مامایی  کاردان  یک 
غرب  پزشکان  مجتمع  در  عصر 
به  آباد  قاسم  در  واقع  مشهد 

صورت فورى نيازمندیم 

٠٩٣٩٤٣٦٢٣٩٩
٩١٣٧٤١٢٠/ ف

مرIز سالمندان 
بهشت مادران 

  به یک نفر ليسانس پرستارى 
جهت تکميل کادر پزشکی در 

چناران نيازمند است .
  ٠٥٨٢٦٢٢٩٧٧٢
٠٩١٥٣٠٤٨٥٥٧

٩١٣٧٥٤٦٦/ ش

به $I gارشناس پرستار(
 یا مامایی جهت کار در سراى 

سالمندان نيازمندیم
٥٠١٢٤٤٩

٩١٣٧٤٧٩٤/ ف

مرIز سالمندان باران
کارشناس پرستارى مامایی بيهوشی 
استخدام  روانشناسی  ارشد  و 

٠٩٣٦٨٧٧٢٨٠٠می نماید 
٩١٣٦٧٠٩٩/ ف

پرستار - بهيار - ماما
جهت شيفت عصر 

 کلينيک ترک اعتياد 
٠٩١٥٣١٨٢٤٢٨-٣٨٢٢٤٦٩

٩١٣٧٥٠٧٨/ د

دعوت به همKار(
کاردان یا کارشناس 

آزمایشگاه
باسابقه کار

٨٤٨٥٥٨٧
ساعت تماس: ١٢-١٠ صبح

٩١٣٧٤١١٢/ م

به $g اپتومتر$ست
با حقوق کافی

 جهت همکارى 
نيازمندیم

٠٩١٥٥١٠٣١٤٩
٩١٣٧٤٣٦٧/ ف

 ،gانيKبه م
گيربKس ساز 

سيم کش،تون آپ کار، 
تعميرات گازسوز، سپرساز و 

ترمزساز به صورت درصدى یا 
اجاره نيازمندیم 

٠٩١٥٦٢٦١٩٩٤
٩١٣٧٥٥١٦/ ف

به $g تعميرIار دزدگير 
تخصص1 نيازمند$م

 (با حقوق باال)
٠٩١٥٦٩٩٤٠٤٤-٨٥٩٦٤٢٩ 

٩١٣٦٧٩٠٣/ ف

به تعميرIار ماهر $ا نيمه ماهر 
جهت جلوبندى در محدوده 

پيروزى نيازمندیم 
٨٦٥٧٦٤٧-٠٩١٥١٠٧٣٣٩٠

٩١٣٧٥٦٤٨/ پ

 gانيKبه تعداد( م
ماهر نيازمند$م  

٠٩١٥١٠٥٧٥٧١
٩١٣٦٧٦١٠/ ف

به تعداد( شاگرد 
ماهر و نيمه ماهر جهت

 باترى سازى اتومبيل نيازمندیم 
٨٥١٤٠٦٤

٩١٣٧٤٥٢٤/ ف

 نما$ندگ1 ا$ران خودرو
 جهت تکميل کادر خود به چند 

استادکار مکانيک نيازمند است.
٩١٣٧١٠٥٣/ آ ٧٥١٢٠٥٥

سرا( مهربا ٨ سال سابقه
استخدام خانم با آموزش جهت 

نگهدارى از سالمند و کودک در منزل
٦٦٤٣٠٥٠-٦٦١٧١٥٠

٩١٣٥٣١٨٨/ ل

به $g جوان
جهت نظافت و خدمات باشگاه ورزشی 

نيازمندیم ساعت کار ١۴ الی ٢۴ 
٠٩٣٥٢٦٠٠٦٧٣

٩١٣٧٣٣٧٩/ پ

به $g خانم 
 جهت امور منزل به صورت نيمه وقت 
یا تمام وقت نيازمندیم. مجيدیه ١۴ 

 ٠٩٣٥٥٣٠٥٨٥٠پالک ١٧
٩١٣٧٥٦١٢/ م

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

 چهارراه دانشجو، کلبه لی 
٩١٢٧١٠٠٠/ ف

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

 مراجعه ١٩-٩
٩١٣٤٦٨٥٣/ پ

نظافت1 پاIناز
با  آقا  و  خانم  کارگر  تعدادى  به 
تومان  ٢٠هزار  روزانه  دستمزد 

٦٠٦٠٠٦٤نيازمند است
٩١٣٧٣٣٣٣/ م

٩١٣٢٦٧٥٧/ م

مرIز سروش
 با مجوز بهز$ست1

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

٩١٠٦٦١٢٧/ ف

فرشتگان خانواده 
استخدام دائم جهت مراقبت از 

سالمند و کودک در منزل
٨٤٦٠٤٠٧ با  حقوق باال

٩١٣٣٨٥٧٣/ ل

مجتمع آر$اگستر
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

به $g نفر جهت نگهدار( 
از خانم سالمند نيازمندیم 

٣٦٨٣٣٤٤-٠٩١٥١٢٢٥٠٠٢
٩١٣٧٤٦٧٥/ ف

به $g نفر خانم 
مجرب

جهت آشپزى در خانه براى تهيه 
غذاى خانوار نيازمندیم 

حقوق توافقی 
دانشجو ٨ پالک ۵٨

٨٩٢٠٠٢٧
٠٩١٢١٩٧٥٠٨٥

٩١٣٧٤٠٨٩/ ف

مهرآذر پاسارگاد
تعدادى خانم و آقا جهت نگهدارى، 

نظافت استخدام می نماید.
٠٩١٥٤٧٢٩٣٥١-٦٦٤٢٣٩٢

٩١١١١٦٩١/ ب

٩١٣٥٨٩٨٣/ ف

سالمندان مهرورزان 
نيروى خانم جهت مراقبت از 

سالمند نيازمند است 
٠٩١٥١٠٢٨١٤٤

به $g نفر ماهر 
جهت پختن غذا 

براى دو نفر 
و انجام امور منزل 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٧٢٠٩٩

٩١٣٧٥٧٠٨/ م

به $g نيرو( آقا بازنشسته متدین
آبدارخانه  و  دفترى  نظافت  جهت 
نيازمندیم شرکت حمل و نقل توس فالح 
٣٤١٠٩٠٣ -٠٩١٥١١٣١٩٩٧

٩١٣٧١٣٦٢/ ف

استخدام
 جهت مراقبت و نگهدارى از سالمندان 
مرکز پرستارى در منازل- سفيدباالن

٩١٣٧٥٢٧٧/ م٧١٢٧١٣٧ 

به $g خانم جهت امور 
خدماتی کوهسنگی ۴ پالک ۴١ 

شرکت آریاگستر نيازمندیم 
٨٥٥٣٠٣٧

٩١٣٧٤٦٠١/ ف

$g مجموعه 
معتبر
نيازمند

 افراد زیر می باشد
 ١-مدیرمالی 

٢-حسابدارخانم 
٣-حسابدارآقا

٠٩١٥٤١٦٤٣٢٠
٩١٣٧٠٢٨٩/ ف

به $g خانم 
ليسانسه حسابدار(

ترجيحا مسلط به کامپيوتر 
جهت همکارى در شهرک صنعتی 
چناران نيازمندیم(مقيم چناران) 

شرکت سپهر پالستيک

٠٩٣٦٣٦٠٩٦٣٦
٩١٣٧٤١٠٢/ ف

به $g حسابدار 
با حداقل یک سال کار 

مفيد به صورت تمام وقت 
نيازمندیم ساعت کار ٨ الی 

۵ عصر حقوق توافقی 
٥-٨٦٥١٦٠١

٩١٣٧٤٥٧٣/ ف

استخدام حسابدار
 به حسابدار خانم 

آشنا به نرم افزار حسابدارى 
نيازمندیم. سابقه کار ٣سال

خيابان کوهسنگی بين ٣ و ۵

٨٤١٥٣٣٧ 
٠٩١٥٣٠٥٠١٦٢

٩١٣٧٥٠٣٦/ م

به تعداد ز$اد( 
نيرو( حسابدار

به صورت تمام وقت و نيمه وقت 
با حقوق و مزایاى عالی جهت 

شرکتها و کارخانجات معتبر بعد 
از دوره عملی و تخصصی سریعا 

نيازمندیم.
٨٤٤٤٣٩٧

٩١٣٠١٧٢٣/ ف٨٤١٤٧٣٥

موسسه حسابدار( و 
خدمات مال1 

پارس محاسب دليران 
براى امور حسابدارى خود 
به چند نفر کارآموز خانم 

نيازمند است 
 ٠٩١٥٩١٤٧٨٢٢

٩١٣٧٢٣٥٩/ ف

آشپزخانه عاليجنابان
به یک حسابدار نيازمندیم
٠٩١٥٥١٧٤٢٤٦
٠٩١٥٧٧٤٥٤٣٩

٩١٣٧٤١٣٧/ ف

به $I gمg حسابدار خانم 
یا آقا آشنا به کامپيوتر نيازمندیم 

مقابل فدائيان اسالم ١۶
٣٤١١٥٨٢

٩١٣٧٢٢٩٨/ ف

استخدام حسابدار 
به تعدادى نيروى حسابدار 

جهت پروژه هاى مالی 
شرکت به همراه دوره 

کارآموزى نيازمندیم

٨٤١٧٤١٧
٩١٣٦٦٥٧٤/ ف

ليسانس حسابدار(
آقا با ۵ سال سابقه کار 

مفيد و آشنایی کامل 
با حسابدارى بازرگانی 

موردنياز می باشد تلفن 
تماس ٢٢٤٣٧٠٥

  ساعت تماس ٨ الی ١٢

٩١٣٧٤٨٥٢/ ر

موسسه حسابدار( و 
حسابرس1 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

 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

Iارشناس
 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

به تعداد( راننده
با اتومبيل نيازمندیم 

(قاسم آباد)
٦٢٣٢٠٠٣ (آژانس افشين)

٩١٣٧٢٢٢١/ ف

آژانس ز$با به تعدادى راننده 
با اتومبيل مجهز به تاکسيمتر 
نيازمندیم.داخل فرامرز ٣۶ 

 ٠٩١٥١١٦٤٤٠٦ 
٩١٣٥٤٥٤٣/ ف

تاIس1 ميالد (امامت)
به تعدادى راننده با اتومبيل 

نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٨٤٠٢٠

٩١٣٧٠٣٣٢/ ف

 به تعداد( راننده با اتومبيل
 جهت کار در آژانس نيازمندیم

٠٩٣٠٣٨٧١٦٨٥ 
محدوده اقبال

٩١٣٦٧٦٥٩/ ف

آژانس Iرانه 
با  اتومبيل  با  راننده  تعدادى  به 
پورسانت عالی نيازمندیم (قاسم آباد) 

٠٩١٥٤٧٧٧٠٣٥
٩١٣٧٤٢٦٧/ ف

تاIس1 تلفنI 1وهستان
سریعا  اتومبيل  با  راننده  تعدادى  به 

در محدوده هنرستان نيازمندیم 
٠٩٣٧٠٣٧٠٧٠٢

٩١٣٧٤١٧٠/ ف

Iوشابار
به تعدادى انواع مزدا، نيسان، 

پيکان وانت نيازمندیم 
٧١٣٠٢١١

٩١٣٧٥٣٢٠/ ف

تg تاز بار
به تعدادى نيسان با تضمين 

درآمد نيازمندیم.
٦٠٧١٥٩٥

٩١٣٧٤٩٥٦/ ف

آژانس راه شب 
و  وقت  تمام  راننده  تعدادى  به 
محدوده  نيازمندیم  وقت  نيمه 

٠٩١٥٣٠٨٦٠٩٦مصلی 
٩١٣٧١١٢٤/ ف

آژانس سامان 
۵٠ دستگاه خودروى داراى تاکسی 
بيشتر  کارکرد  نيازمندیم  متر 
پورسانت کمتر بين فرامرز ١ و ٣

٩١٣٦٨٨٩١/ ف

آژانس اشKان 
با  نيازمندیم  اتومبيل  با  راننده 

کارکرد روزانه ۶٠ تومان
٠٩١٥٨١٩٧٢٤٦

٩١٣٧١١٨٥/ ف

راننده با نيسان و ا$سوزو
جهت پخش مواد غذایی در سطح 

شهر مشهد نيازمندیم.
٦٦٦٨٣٧١

٩١٣٧٥٤٨٨/ ف

 g$ راننده پا$ه g$ به
جهت کار با کاميون نيازمندیم 

٠٩١٥٧٦٩١٥٠٨
٩١٣٧٥٢٠٢/ ف

به تعداد( راننده 
آژانس  در  کار  جهت  اتومبيل  با 

٠٩٣٧٢٢٥٦٣٧٣نيازمندیم 
٩١٣٧٥٥٥٩/ ف

به چند سرو$س 
مين1 بوس

در یک واحد صنعتی در 
شهرک صنعتی توس 

نيازمندیم. تماس: ١٣-٧

٥٤١٠٢١٠
٩١٣٧٤١٥٤/ م

به تعداد( راننده 
با اتومبيل نيازمندیم تمام وقت- نيمه 
وقت جاهدشهر- پورسانت ١۵ درصد 

٠٩١٥٢٤٥٢٧٠٠
٩١٣٧٤٥٢٠/ ف

به تعداد( راننده با تاIس1 متر 
نيازمندیم با پورسانت ١۵ درصد 

٠٩٣٦٤٢١١٩٣٣
٩١٣٧٤٩١٥/ ف

تاIس1 دوست1
تعدادى راننده با اتومبيل دوگانه 

سریعا نيازمندیم
٦٠٦٠٣٣٩-٠٩١٥١٥٨١٧٥٥

٩١٣٥٩٢٣٠/ ف

راننده بدون اتومبيل 
نيازمند$م   

٠٩١٥١١٤٥٤٦٩
٩١٣٧٥٤٨٥/ ر

شرIت صنا$ع غذا1$ 
پالود پارسيان

به تعدادى راننده نيازمندیم
تلفن٧٥٠٣-٠٩١٥١١٣٢٤٧٢

٩١٣٧١٧٠٠/ ف

آژانس رهام 
 تعدادى راننده با اتومبيل مدل 

باال محدوده گاراژدارها نيازمندیم 
٠٩١٥٩٠٩٠٧٥٧

٩١٣٧١٨٤١/ خ

١٥٠٢
  گروه پزش1K و درمان1

١٥٠٣
تعميــرIار

١٥٠٤
خدمتگــزار

١٥٠٥
حســابدار

١٥٠٦
راننـــده

دعوت به همکارى
شرIت آفر$ن طعم توس

جهت توزیع و فروش محصوالت غذایی با نام تجارى (پرند) نسبت به جذب 
فروشندگان حرفه اى با وسيله نقليه در زمينه فروش مویرگی (سوپرمارکتی) 
در مناطق ١۴گانه مشهد با حداقل حقوق ماهيانه ١,۵٠٠,٠٠٠تومان+ بيمه+ 

پاداش دعوت به همکارى می نماید.  
تماس ١۵ الی ٢٢      ٠٩١٥٧٠٤٠٨٣٨-٠٩١٥٣١٨٠٢٩١ 

٩١٣٧٢٩٩٣/ م

رافونه
گروه توليدى رافونه (شوینده بهداشتی) 

در راستاى تکميل پرسنل شعبه خراسان در نظر دارد نيروهاى 
ذیل را استخدام نماید:

 ١-فروشنده (بازاریاب مویرگی)                 ١۵نفر
٢- یک نفر حسابدار با مدرک فوق دیپلم 

(بيمه تامين اجتماعی، بيمه تکميلی، پورسانت، پاداش)
٦٥١٠٤٣٩-٦٥١٠٥٥٧

بزرگراه آسيا�� آزاد3 ١٣١- خيابان پنجم - درب چهارم
٩١٣٧١٩٠١/ ق


