
٤٨
دوشنبه ١٨  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١١

٩١٣٤٣٥٠٥/ ل

آموزش مداح�

 وليعصر
با ٢٠ سال سابقه و تجربه

٠٩١٥٣٠٥٥٤٤٠-٧١٢٦١٨١
لطفا در انتخاب آموزشگاه 

 دقت و تحقيق بفرمایيد

مهارت
د)پلم

سریع و آسان
حضورى و غيرحضورى

٧٣٤٠٢٧٠
٩١٣٤٨٣٢١/ ف

آموزش ماساژ 
از مبتدى تا پيشرفته با مدرک 

برگزارى کالس ها در تهران 
هزینه اقامت در هتل

 ۵ ستاره و پذیرایی (رایگان) 
با مربی آقا و خانم 

٠٩١٠٩٨٥٤٥٤٨
٩١٣٦١٥٤٨/ ف

گرفتن د)پلم
 )ا گرفتن سيIل 

در حداقل زمان حضورى
 و غير حضورى 

٠٩١٥٤٧١٨٦٥٤
٠٩١٥٣٠٠٥٢٤٦

٦٦١٧٩٥٠
٩١٣٣٤٨٧٩/ ق

BMS 
 آموزشگاه نوین اطلس برگزار کننده 
دوره هاى مدیریت انرژى ساختمان با 

 ٨٥١٤٧٦٣معرفی به کار 
٩١٣٥٨٥٩٦/ م

آموزش برق ساختمان
دوربين ودزدگير با تضمين کار با 
قيمت ویژه : شرکت فنی مهندسی 

٠٩١٥١٢١٣٩١٠سپهر کنترل
٩١٣٥٩٩٩٢/ ق

٩١٣٣٨٦٠٩/ ف

 

مهارت ها9 د)پلم Xاردانش 
رشته ها9 فرهنگ وارشاد

 کامپيوتر،صفحه آرایی
چاپ، طراحی بسته بندى

جهت مشاوره رایگان نام و 
نام خانوادگی خود را به 

٠٩٣٥٢٤٤٠٤٤٠
پيامک کنيد. 

مرکز خورشيد ٨٤٥٧٨٤٠

آموزش دفاع شخص� Xاربرد9
WHC يدوIهاپ

سجاد، کالهدوز، ابوطالب، ميثاق
٠٩١٥٥٠٢٥١٥٣مقدم

٩١٣٥٦٨٤٣/ م

 آموزشگاه مداح� 
الزهرا (س)

 خواهران                      برادران
تضمينی (براى تمام سنين)

٧٢٨١٠٢٧ 
٠٩١٥٩١٥٤٤٣٠
٠٩١٥٥٠٢٥٢١١

٩١٣٤٩٢١٦/ ب

ارائه د)پلم ها9 آسان
اخذ  جهت  رایگان  مشاوره  با  همراه 
مهارتی  و  عمومی  دروس  دیپلم، 
-برگزارى کالسها مطابق با وقت آزاد 
لوازم  تعمير   ، معمارى   ، عمران  شما، 

خانگی ،برق ساختمان ١ و ٢ ، کامپيوتر
برادران

٠٩١٥٨٢٣٢٤٧٠-٨٤١٨٠٦٦
٠٩١٥٩٧٩٠٠٧٢-٧٢٨٠٥٠٥

٩١٠٨١٠٧٨/ فخواهران

٩١٣٥٨٨٤٩/ ف

د)پلم
 در عرض ٦ ماه
حضورى و غير حضورى 

ثبت نام ترم جدید
 با شرایط ویژه 

 ٠٩٣٣١٨٦٠١١٣
٧٣١٣٣٩١

گارد ا)ران
 آموزش حرفه اى 

سيستم هاى امنيتی بطور 
خصوصی ( دوربين مدار بسته  

اعالم حریق و سرقت  درب 
اتوماتيک ، آیفون تصویرى و آنتن 

مرکزى )به همراه کار عملی
 ٦٠٧٢٣٠٦

٩١٢٦١٤٩٩/ ل

مهارت

د)پلم
سریع و آسان

حضورى و غيرحضورى
٧٣٢٤٧٩٩
٧٣٤٥٨١١

٩١٣٤٨٣١٦/ ف

بازماندگان 
از تحصيل

ارائه مهارتهاى
 منجر به دیپلم
آموزشگاه آراد

٩١٣٦٠١٧٤/ م٨٤٣٤٣٦٥

٩١٢٦٦٥٢٣/ ف

د)پلم سر)ع و آسان
عمران و معمارى ادامه تحصيل 

در دانشگاه بدون کنکور
٨٤٣٤٨٥٤-٨٤٣٢٧٨١

د)پلم در عرض 
٦ ماه !!؟

آنيما
 

٣-٨٦٥٤٢٨٢
٩١٣٣٤٧٦٢/ ف

فن بيان
آموزش قدرت جذب 
مخاطبين وموفقيت 

درتمامی عرصه هاى 
شخصی
٩١٣٣٤٨١٦/ ف٨٦٥٤٢٨٢

به )m نفر بازار)اب حرفه ا9 
جهت امور ساختمانی 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣٥٨٢٠٤٣

٩١٣٦٠٨٧٠/ ف

بازار)اب باماشين
نيازمندیم. محصول روز فروش و 

نقد+ بازار آماده+ پورسانت باال
٠٩١٥٥١٠٣٢٠٧

٩١٣٦٠١١١/ م

 ٣٠٠٫٠٠٠تومان ثابت 
+ پورسانت 

 (مدیر فروش ) 
(بازاریاب تلفنی )

کوثر ١٠ پالک ١٢طبقه دوم
 (بهارستان )

١٥-٨٨٤٣٣١٤ 
٩١٣٦١٧٧٦/ م

بازار)اب تلفن� خانم
 ۵۶ و   ۵۴ سناباد  بين  نيازمندیم 

مجتمع وليعصر واحد ٢١١
٨٤٦٤١٧٦

٩١٣٦١٢٢١/ ف

به تعداد9 بازار)اب 
خانم و آقا نيازمند)م

٧ تير ١۴ پالک ٢٢
 ٠٩٣٩٠٥١٢٤٣٦

٩١٣٦١٨٩٢/ پ

پخش پاXساب
بازاریاب حرفه اى تعدادمحدودى 

بامزایاى عالی نيازمندیم.
٠٩١٥٥١٦٦٤٥٣-٦٠٥٦٧٤٣

٩١٣٢٩٨٣٠/ ل

به تعداد9 بازار)اب حرفه ا9 
(خانم و آقا) نيازمند)م

حقوق ٣٠٠+پورسانت نبش رضا ٢٩ 
پالک ١٠٠ واحد ٨،  ٨٤٦٢٨٠٥

٩١٣٥٤١٢٦/ ف

قابل توجه
موسسه  در  کار  جهت  نفر  سه  به 
خيریه بازاریابی و غيره با داشتن 
موتورسيکلت نيازمندیم . اولویت 

با افراد بازنشسته می باشد 

٠٩٣٥٩٧٦٨٥٦٩
٠٩١٥٩١٤٤٧٢٢
٠٩١٥١١٠٤٥٨٣

٩١٣٦٠٧١٧/ ف

به تعداد9 بازار)اب
جهت پخش لوازم تحریر 

نيازمندیم
٦٦١٨٤٨٩-٠٩٣٨٥٤٠٣٤٠٢

٩١٣٦٠٩١٣/ ف

)X mارخانه معتبر توليد9 
ليد9)  و   mسيل) مو  رنگ 
شرایط  واجد  آقایان  و  ها  خانم  از 
(خراسان  استان  چهار  براى 
سيستان  جنوبی،  شمالی،  رضوى، 
مزایا  و  حقوق  با  بلوچستان)  و 
 ١۵,٠٠٠,٠٠٠ باالى  دریافتی 
ویژه  پورسانت  و  بيمه  ریال+ 

دعوت به همکارى می نماید. 
با  حداقل  فروش  سرپرست   -١
۵ سال سابقه کار مفيد در زمينه 

آرایشی و بهداشتی
به  مراجعه  جهت  ویزیتور   -٢
ها  داروخانه  و  آرایشگاه  گالرى، 
حداقل دیپلم با سابقه کار مرتبط 

١٠ نفر 
آدرس: قاسم آباد، حجاب ۵۴ 

ساختمان پزشکان طبقه ٣ 
M۵ واحد

تلفن:

٦٢٢٨٠١٨
٩١٣٥٧٦٨٣/ ف

به تعداد9 بازار)اب خانم 
با  بازاریابی  سابقه  سال   ٢ حداقل  با 
پورسانت عالی نيازمندیم نبش سجاد ۴

٧٦٣٥٧٢٤
٩١٣٥٧٥٤٤/ ف

پالسIو طب شرق 
به تعدادى بازاریاب جهت 

محصوالت بهداشتی با برند هاى 
معروف و مواد غذایی دعوت به 

همکارى می نماید 
حقوق ثابت ۵٠٠ هزار تومان + 

پورسانت 

٦٦١٨٤١٤
٩١٣٦١٩٦٣/ ق

استخدام بازار)اب 
تبليغاتی

٢٢٣٩١٩٩
٩١٣٥٥٧٧١/ ف

آ)ا از طرح ٦ ماهه ما با خبر)د ؟!
۶ ماه آموزش ببينيد

 حقوق دریافت کنيد 
کارورزى کنيد 

و در بهترین تيم هاى بازاریابی
مشغول به کار شوید 

٨٤٨٥٥٠٦
٠٩٣٥٢٦٠٥٧٣٥

٩١٣٥٣٩١٠/ پ٠٩٣٥٥٥٧٩٧٩٩

نيم ميليون 
 با ۴ساعت فعاليت آسان بازاریابی

٩١٣٥٨٨٢٣/ م ٨٤٧٠٤٧٧

بازرگان� آر)ا 
به تعداد ٢٠ بازاریاب 
حرفه اى مواد غذایی با 
حقوق ثابت و پورسانت 

عالی نيازمندیم 
٠٩١٥٨٠٩٠٤٠٠

٩١٣٥٥٨١١/ ف

به تعداد محدود9 
بازار)اب حرفه ا9 
جهت همکارى در موادغذایی 
و یک نفر منشی خانم آشنا به 

حسابدارى  نيازمندیم 
حقوق ثابت+ پورسانت + بيمه

٦-٦٠٧٧٠٤٥
٩١٣٥٨٩١٢/ ف

آموزش تضمين� فروش 
و بازاریابی همراه با معرفی به کار 

و درآمد باالى ١م تومان 
٨٤١٤٧٣٥-٠٩١٥٣٠٩٠٣٢١

٩١٣٤٥٥٣٨/ ف

شرXت سالمت پخش
فروش  جهت  بازاریاب  استخدام 
سطح  در  شرکت  انحصارى  محصوالت 

٠٩٣٥٩٩١٢٣٥١شهر مشهد
٩١٣٤٨١٨٣/ ف

بابت تقو)ت شبIه فروش
بيمه ا)ران همراه با آموزش

بازاریاب + پورسانت عالی
(ترشيزى)٠٩١٥٤١٥٧٤٣٦

٩١٣٦١٨٣٥/ پ

شرXت سروش طراوت 
توليد کننده محصوالت آرایشی 

و بهداشتی تحت ليسانس 
پروویتال اسپانيا

 استخدام می کند 
 نماینده علمی (بازاریاب ) 

خانم و آقا
 (جهت معرفی علمی محصوالت) 
با شرایط ویژه استخدام می کند 

soroshTaravat@Gmail.
com

 ٨٨٠٥٥١٥٥-٠٢١
فکس ٨٨٧٨٠٠٨٣-٠٢١ 

 ٠٩١٥٣١٦٩٨٤٥
٩١٣٦١٠٣٣/ ف

شرXت توليد9 نان صنعت� 
 به تعدادى بازاریاب و فروشنده 

خانم نياز دارد .
٩١٣٦٠٣٢٧/ م ٠٩٣٥٢٦١٦٤٢٥

به تعداد9 نيرو9 (آقا و خانم)

جهت همکارى در کادر بازرگانی 
شرکتی معتبر نيازمندیم 

جهت اطالعات بيشتر در ساعات 
١٣,٣٠ - ٨,٣٠ به آدرس: 

ميدان احمدآباد، بلوار مالصدرا، 
بين ١١ و ١٣، پالک ۵۵ زنگ 

سوم طبقه سوم مراجعه 
فرمایيد.

 

٩١٣٦٠٧٤٧/ ف

تعداد9 و)ز)تور 
جهت فروش برند معتبر در سطح 

داروخانه ها نيازمندیم 
٠٩٣٥١٨٥٩٨٣٢

٩١٣٦٠٧٨٤/ ف

به تعداد9 بازار)اب 
تلفن� 

با روابط عمومی باال نيازمندیم 
حقوق ثابت + پورسانت 

پيروزى ١۴پالک ١٠
٠٩٣٩٤٥٥٤٣٤٤

 ٠٩١٥٧٠٠٠٤١١
٨٧٦٢٩٧٠

٩١٣٥٩٨٤٤/ ف

حقوق ماهيانه
٢/٥٠٠ميليون

شرکت راه نو
(مجرى انحصارى رفاه کارت )

نبش کالهدوز ٢۴ساختمان ١٢١
 ٧١٢٦٢٨٢

٠٩١٥٢٠٥٠٥٥٩
٩١٣٣٢٥٤٦/ ف

به )m و)ز)تور آشنا به 
امور بتن با پورسانت عال�

الی   ٨,٣٠ تماس  ساعت  نيازمندیم 
١٣ - ١۶,٣٠ الی ٢٠ ٨٩٢٧١٦٠

٩١٣٦٠٩٢٩/ ف

با روابط عمومی  آقا  و  نفر خانم  به ده 
یک  فروش  کارشناسی  جهت  باال 
شرکت معتبر نيازمندیم بين پایدارى 

١٠٠٩١٥٥٢١٢٠٨٨ و ١٢
٩١٣٥٧٧٢٧/ ف

به تعداد9 بازار)اب برا9 
فروش شير )ارانه ا9 

پنير  گناباد  سحر  لبنی  شرکت 
حقوق  مزایا:  نيازمندیم  جلگه 
بيمه+  ذهاب+  و  ایاب  ثابت، 
پورسانت (پورسانت فروش شير 
وقت  پایان  در  جداگانه  یارانه 

کارى پرداخت می گردد) 
٠٩٣٩٩٢٢٠٣٣٣-٧٦٦١١٩٢

٩١٣٥٧٥٠٣/ ف

قابل توجه بازار)ابان بيمه 
استخدام بازاریاب 

با پورسانت ٧٠%
٠٩٣٦٨٨٧٤٨٩٣

٩١٣٦٠٧٦١/ ف

آگه� استخدام 
شرکت صنایع بسته بندى کادوس 
جهت تکميل کادر فروش در مشهد 
عالی  پورسانت  و  ثابت  حقوق  با 
و  خانم  بازاریاب  جذب  به  اقدام 
آقا می نماید اعتبار آگهی یک هفته 

شمسی 
غالمپور 

٠٩١٥٧١٣٣٠٠٥
٠٩١٥٢٤٤٢٤٣٦

٩١٣٥٦٧٢٦/ م

به )m نفر بازار)اب حضور9 
باتجربه در امور تبليغات 

نيازمندیم 
٨٨٢٥٥٩٨-٠٩٣٥٤٠٧٨٩٨٣

٩١٣٦١٤٦٤/ ف

به ٥نفر بازار)اب حرفه ا9
با حقوق ثابت+ پورسانت عالی 

نيازمندیم
٠٩١٥٤٠٧٦٩٩١-٨٤١٦٩٦٥

٩١٣٥٤٦٢٨/ ف

تعداد9 بازار)اب خانم و آقا 
با  نيازمندیم  وقت  تمام  و  وقت  نيمه 
پخش  جهت  پورسانت  و  ثابت  حقوق 

٠٩٣٣٢١١٩١٨١موادغذایی
٩١٣٦٠١٦٧/ م

شرXت توليد9 
عسل محياشهد

به چند نفر بازاریاب تلفنی 
و حضورى آقا و خانم با

 حقوق ثابت- پورسانت باال+ 
پاداش نيازمند است

٧٢٩٦٦٥٠-٠٥١١
٧٢٩٠٥٣٢

٩١٣٦٠٣٢١/ ف

به چند نفر خانم 
جهت بازار)اب� تلفن� 

(نيمه وقت) نيازمندیم 
امام خمينی ۵۴ پالک ٩٧٠ 

٨٥١٦٢١٠
٠٩٣٩٥١٠٢٠٠٥

٩١٣٥٧٧٧٨/ ف

تحول� نو)ن 
در استخدام بازاریاب 

آموزش ببينيد
 حقوق دریافت کنيد

٠٩٣٥٢٦٠٥٧٣٥-٨٤٨٥٥٠٦
٠٩٣٥٥٥٧٩٧٩٩

٩١٣٥٣٩٠١/ پ

و)ز)تور خانم با روابط عموم� باال
تومان+   ٢٠٠ پایه  وقت  نيمه 
باالى  هاشميه  اول  ميدان  پورسانت 

٨٨٣١٩٥٢رستوران باران 
٩١٣٦٠٥٦٢/ ف

آگه� استخدام
شرXت بازرگان� سينا

جهت مراکز استانها 
و شهرستانها بازاریاب 

استخدام می نماید. 
متقاضيان محترم به همراه 
کپی شناسنامه و یک قطعه 

عکس از ساعت
 ٨ الی ١٣ به آدرس زیر 

مراجعه نمایند.
آدرس: مشهد

 بزرگراه آسيایی
 آزادى ١١٧- شماره ۴٠

تلفن: ٦٦٦٨١٧١-٠٥١١
٩١٣٦٠٣٠٧/ ف

شرXت جنرال در 
جهت تکميل کادر فروش 
خود به یک نفر ویزیتور 

تلفنی خانم نيازمند است 
(در محدوده رسالت) 

٠٩١٥١٢٠٣٤٦٧
٩١٣٥٦٧٦٣/ ف

استخدام بيمه ا)ران
به تعدادى بازاریاب 
مجرب جهت فروش 

بيمه نيازمندیم 
٠٩٣٨١٥٥٢٧٤٨

٨٨١١٣١٢
٩١٣٦١٨٧٩/ پ

ارمغان طبيعت  
بازاریاب بدون زمان کارى+

 ۶ م ریال ثابت+ پورسانت+ آموزش 
١٢-٣٦٩٠٨١١

٩١٣٥٢٨٠٤/ ف

بازار)اب تلفن�
نيمه وقت و تمام وقت
 نبش راهنمایی ٢٠ پالک ٢ 
آفتابگردان ٨٤١٢٤٧٨

٩١٣٥٧٩٩٧/ د

تعداد9 بازار)اب
 جهت فروش بيمه عمر نيازمندیم.

با آموزش
٩١٣٥٨١٤٧/ م ٠٩١٥٦٠٠٠٠٢٠

به تعداد ٨ نفر
 مد)ر فروش 

خانم در دفتر کارگزارى بانک 
به صورت نيمه وقت نيازمندیم 

معلم ۵٠- ساختمان امينی 
طبقه دوم واحد ۵ 

٠٩١٥٧٠٨٩٨٨١
٩١٣٦١٧٤٠/ ف

دعوت از )m نفر
نيروى فعال جهت بازاریابی 

حضورى کامپيوتر
٠٩٣٥٧١٣١٢٩٢

٩١٣٦١٥١٠/ ر

به بازار)اب در شاخه مواد غذایی
حقوق قانون کار + بيمه + 

پورسانت نيازمندیم 
٣٤١١٥١٠-٠٩١٥٥٠٤٦٧٠٣

٩١٣٥٦١٤٨/ ف

بازرگان� 
سپهرنو)ن

به تعداد ٢٠ بازاریاب حرفه 
اى موادغذایی با حقوق ثابت و 
پورسانت عالی در شهرستان 

بجنورد نيازمندیم

٠٩١٥١٨٠٨٦٣٢
٩١٣٥٥٧٦٤/ ف

استخدام١٥

١٥٠١
بازار)ــاب

٩١٣٥٨١٩٧/ ف

 )m شرXت معتبر صنا)ع غذا)�
 واقع در شهرستان فر)مان 

 به تخصص هاى زیر نيازمند است . متقاضيان رزومه خود را به آدرس 
jazbn@yahoo.com ارسال نمایند .

سابقه مدر0 تحصيل� نوع شغل 
حداقل ۵سال فوق دیپلم به باالمدیر انبارها 

حداقل ۵سال فوق دیپلم به باال مدیر تدارکات 
 

٩١٣٦٠٦٢٨/ م

شرXت پخش سراسر9 محصوالت
شام شام (سافر و شام)

شعبه خراسان دعوت به همکارى می نماید:
١- سرپرست فروش (آشنا به سوپرمارکتها) ٢ نفر

٢- بازاریاب غذایی (آشنا به سوپرمارکتها) ۵ نفر
٣- کمک حسابدار خانم - فوق دیپلم با ٢ سال سابقه کار - یک نفر

حقوق و مزایا طبق قانون کار + بيمه تکميلی 
+ پاداش + پورسانت

آدرس: مقابل پليس راه امام هادى - داخل آزادى ١٠١ 
 سمت راست قطعه دوم شماره تماس: ٣-۶۶۶۶٧۵١

٩١٣٦١٠٦٤/ ف


