
٤٦
سه شنبه ٢٦  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١٧

آموزش تعميرات 
موبا3ل 

رباتيک و PLC سيستم هاى 
امنيتی معرفی به مشاغل

 بين سعدى ٧ و ٩ 
آموزشگاه پویندگان 

٣-٢٢١٣٤٦٢
٩١٣٦٤٠٥١/ ف

بازماندگان 
از تحصيل

ارائه مهارتهاى
 منجر به دیپلم
آموزشگاه آراد

٩١٣٦٠١٧٤/ م٨٤٣٤٣٦٥

٩١٣٤٣٥٠٥/ ل

آموزش مداح�

 وليعصر
با ٢٠ سال سابقه و تجربه

٠٩١٥٣٠٥٥٤٤٠-٧١٢٦١٨١
لطفا در انتخاب آموزشگاه 

 دقت و تحقيق بفرمایيد

BMS برگزار� دوره ها�
 هوشمندساز� ساختمان  

همراه با اشتغال بکار
٠٩١٥٨٠٠٨٢٣٥-٨٥١٤٧٦٣

٩١٣٧١٠٥٠/ م

آ3ا م� دانيد برا� آموزش 
عمل� تعميرات موبا3ل 

به کجا مراجعه کنيد؟!
بعد از همه با ما تماس بگيرید 

آموزشگاه ساحل همراه با ارائه 
گواهينامه فنی و حرفه اى و 

معرفی نامه پروانه کسب 
٢٢٥٣٩٠٢

٠٩١٥١٠٩٩٠٧٢
٩١٣٣٣٨٠٦/ ف

 n٥٠ % تخفي
د3پلم آسان

  ٠٩١٥٢٠٥٥١٠٩-٦٠٨٤٩٢٠
٩١٣٦٥٠٤١/ ل٠٩١٥٣٠٩٥١٠٩ 

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

٩١٣٦٥٩٧٠/ ف

مهارت

د3پلم
سریع و آسان

حضورى و غيرحضورى
٧٣٢٤٧٩٩
٧٣٤٥٨١١

د3پلم در عرض 
٦ ماه !!؟

آنيما
 

٣-٨٦٥٤٢٨٢
٩١٣٣٤٧٦٢/ ف

 آموزش 
تأسيسات 

 نصب و تعمير پکيج شوفاژ 
مقدماتی ،پيشرفته 
رادیاتور ، پمپ آب 

 مشعل گازى ،گازوئيلی 
اعطاى نمایندگی،  بيمه و...

٩١٣٧٠٠٨٩/ م٨٤٦٤٢٦٣

فن بيان
آموزش قدرت جذب 
مخاطبين وموفقيت 

درتمامی عرصه هاى 
شخصی
٩١٣٣٤٨١٦/ ف٨٦٥٤٢٨٢

متقاضيان د3پلم 
تماس با

٨٤٤٣٣١٠
یا ارسال پيامک دیپلم به 

٠٩١٥٧٣٣٨٥٨٩
٠٩٣٥٧٩٩٠٣٨٨

 مشاوره رایگان
٩١٢٩١٧٧٥/ ف

شر�ت پالود پارسيان
 به تعدادى ویزیتور نيازمندیم

تلفن: ٧٥٠٣
٠٩١٥١١٣٢٤٧٢

٩١٣٧٠٥١٩/ ف

به تعداد� بازار3اب درب و پنجره
و  بریک  ترمال  آلومينيومی  و   upvc
تعدادى کارشناس بازاریابی در همين 

زمينه نيازمندیم. ٨٥٣٣٢٦٩
٩١٣٦٨٩٧٣/ ف

ت^ميل �ادر بازرگان� 
استخدام  تضمين  رایگان+  آموزش 
بدون نياز به مدرک تحصيلی و سابقه کار 

٣-٧٦٧٢٨٩٢
٩١٣٦٤٤٧٩/ ف

خانم جهت بازار3اب� نيازمند3م
نبش سناباد ۵٢ طبقه فوقانی 

بانک مسکن
٨٤٤٥٧٧٦-٠٩١٥١٠٨١٩٣١

٩١٣٧٠٣٣٥/ ف

بازار3ابان موادغذا�3 
ویزیت  خود  محصوالت  همراه 
محصول ما از شما ١٠% از پورسانت 

٠٩١٥٧٠١٠٢٩٢از ما 
٩١٣٧٠٢٩٥/ ف

به و3ز3تور 
نيازمند3م.

 

٨٢١٤٤٦٤-٠٩٣٦٣١٩٦١٠٣
٩١٣٧١٠٠٠/ ف

استخدام بازار3اب
با روابط عمومی باال در بخش 

دکوراسيون - حقوق و پورسانت باال
٠٩١٥٦١٨٨٩٠٩-٨٩٣٨٢٥٣

٩١٣٧١٣٢٥/ ل

 ٣٠٠٫٠٠٠تومان ثابت 
+ پورسانت 

 (مدیر فروش ) 
(بازاریاب تلفنی )

کوثر ١٠ پالک ١٢طبقه دوم
 (بهارستان )

١٥-٨٨٤٣٣١٤ 
٩١٣٦٨٢٩٢/ ف

بازار3اب حضور� 
تمام وقت- پاره وقت

 حقوق ثابت + پورسانت 
٠٩٣٧٦٠٩٧٧٩٦-٨٤٨٥٥٠٨

٩١٣٧٢٠٧٣/ م

به تعداد� بازار3اب 
در زمينه بيمه با حقوق ثابت 

ساعت تماس: ٩ الی ١۵
٨٥٥١٨٠٩

٩١٣٧٠٨٠٣/ ف

بازار3اب برندها� 
انحصار� 

٢٠٠ هزار تومان ثابت 
بدون سقف فروش

+ پورسانت 
٧ درصد از کل فروش+ 

آموزش 
رایگان+ زمان کارى در اختيار 
خودتان با حداقل درآمد باالى 

٧۵٠ هزار تومان 
توسط گروه در حال فعاليت 
مدیریت بازرگانی (رئيسی) 
٠٩٣٧١١٥٨٠٠١

٩١٣٧١١٠٥/ ف

به تعداد� و3ز3تور 
خانم و آقا 

جهت پخش مواد غذایی نيازمندیم 
٦٢٠٢٠٢٨فالحی ۴,١٩ 

٩١٣٦٦٥٤١/ ف

٩١٣٧١٥٩٥/ ف

بازار3اب باماشين
نيازمندیم. محصول روز فروش و 

نقد+ بازار آماده+ پورسانت باال
٠٩١٥٥١٠٣٢٠٧

دعوت به هم^ار�
آقا و خانم با روابط عمومی باال

با درآمد ١/٠٠٠/٠٠٠ م
٩١٣٣٩٨٨٩/ ق٨٤٢٠٢٠٧

بازار3اب تبليغات� 
پورسانت� نيازمند3م 

٠٩١٥٥٢٣٩١٠١
٩١٣٧٠٩٩٦/ ف

به تعداد� 
بازار3اب 

 UPVC جهت در و پنجره
نيازمندیم 

حقوق ثابت + بيمه+ پورسانت 
 ٠٩١٥٥٠٣٣٠٧٥

٧٢٥٢٦١٢
٩١٣٧١٥٢٣/ ف

v3 شر�ت 
معتبر

ساختمان  صنعت  زمينه  در 
به تعدادى بازاریاب حرفه اى 

(آقا یا خانم) با روابط 
است: نيازمند  باال  عمومی 

١- سابقه کار در زمينه 
بازاریابی ساختمان

٢- داراى تحصيالت 
دانشگاهی

آدرس: هاشميه بين ١٧ و 
١٩ پالک ١٠١

٢٨-٨٨٤١٤٢٦
٩١٣٦٩٦٩٠/ ب

لبنيات پالوما 
ویزیتور جهت پخش قانون کار+ 

بيمه و مزایا 
٧٢٣٥٨١١

٩١٣٧٠٦١٤/ ف

استخدام
جهت  فعال  بازاریاب  تعدادى 

بازاریابی محصول غذایی
٥٤١١٨٢٤

٩١٣٧١٤٩٦/ ف

آموزش تضمين� فروش 
و بازاریابی همراه با معرفی به کار 

و درآمد باالى ١م تومان 
٨٤١٤٧٣٥-٠٩١٥٣٠٩٠٣٢١

٩١٣٤٥٥٣٨/ ف

بازار3اب فعال 
مردانه  پيراهن  کلی  فروش  جهت 
نيازمندیم (مشهد و استان خراسان)

٣٤٩٦٣٢٣-٠٥١١
٩١٣٧١١٨٧/ ف

بازار3اب حرفه ا� 
و مد3رفروش 

بخش هاى  در  خانم  ترجيحا 
اینترنت  و  خودرو  تبليغات، 
کامپيوتر فورا با ما تماس بگيرید 

٠٩١٥٥٠٧٠٢٠٩
٠٩١٥٤٠٦٠٢٠٩
٠٩١٥٧٧٧٠٢٠٩

٩١٣٧٢٠٣٠/ ب٦٠٧٠٧٧٩-٠٥١١

پخش پارميس
به تعدادى بازاریاب خانم با حقوق 
ثابت+ پورسانت+ بيمه+ پاداش 

نيازمندیم
ساعت تماس ١٠ الی ١٣

١٧ الی ٢٠
٣٤٤٧٠٤٨
٣٤٤٧٧٤٩

٩١٣٦٧٥٢٣/ ف

چند نفر بازار3اب 
خانم و آقا نيازمندیم

 دانش آموز ٣۴ پالک ۴۵٨
٨٩٢٥٣٣٠

٩١٣٧١٤٢١/ ف

شر�ت موادغذا�3 و 
نوشيدن� ا3ران پخش

با برندهاى زیر
 شيلتون- کامبيز- سان استار 

ماءالشعير چيرو- محصوالت 
تيستی- تن ماهی شبنم و 

شاليتون- زغال الدبی
 عسل ملکه خوانسار

 رشته آش مهرآرا اصفهان 
جهت تکميل کادر فروش 

خود نياز به افراد ذیل دارد: 
١-ویزیتور آقا و خانم ٨نفر

٢-ویزیتور تلفنی خانم ٣نفر
انتهاى بلواروکيل آباد- بعد 

از کارخانه مشهدنخ- روبروى 
مدرس ١١ خيابان فرمانيه- بعد 

از باغ وصال- پالک ٨٧
٠٩١٥٦٥٠٧٤١٨
٠٩١٥٦٥٠٧٤٠٤
٠٩١٥٦٥٠٧٤٠٥

٩١٣٧٠١٩٠/ ف

به تعداد� بازار3اب حرفه ا�جهت
 پخش لوازم یدکی اتومبيل با حقوق 

ثابت و پورسانت عالی نيازمندیم
٨٥٣١٧٠٧-٨٥٢٥٦٧٣

٩١٣٦٧٧٦٩/ ف

بازار3اب 
هتل  شوینده  مواد  پخش  جهت 
پورسانت   + کار  قانون  حقوق 

٠٩١٥٨٠٠١٦١٨نيازمندیم 
٩١٣٧١٥٦٦/ ف

به تعداد� بازار3اب 
حرفه اى با پورسانت عالی نيازمندیم

٠٩٣٥٥٠٤٥٥٠٨
٩١٣٦٦٩٧٥/ ر

بازار3اب تلفن� خانم 
با حقوق ثابت و پورسانت 

ابوطالب ۴ و ۶ پالک ٧٠ 
٠٩١٥١١٩٩٨٣٤

٩١٣٦٦٤٤٩/ ف

استخدام و آموزش 
بازار3اب� بيمه

توسط مدرس بيمه مرکزى ایران
٦٦١٩٣٩٤-٠٩١٥٥١٥٧٨٨٤

٩١٣٦٦٤٦١/ م

بازار3اب حرفه ا� مجرب 
باپورسانت عالی نيازمندیم.

٠٩١٥٩٢٠٩٠٣٥
٩١٣٧١٣٣٩/ ف

اگر واقعا جو3ا� �ار هستيد 
تماس بگير3د

به چند نفر بازاریاب آقا، 
با روابط عمومی مناسب جهت 

داروخانه ها و فروشگاه ها 
نيازمندیم.

تماس فقط صبح ها ١٢-٩

٨٤٦٤٠٤٤
٩١٣٦٧٤٨٤/ م

شر�ت تالونگ 
به یک نفر بازاریاب تلفنی 
خانم با روابط عمومی باال 

و باتجربه
 با حداقل حقوق ثابت

 ٣٠٠ تومان + پورسانت 
ساعت کارى ٨,۵ الی ۵,٣ 

آزادى ٩١، سعادت ٧، 
ساختمان کيميا فام 

 ٠٩١٥٥٢٥٩٠٦٠
 ٦٥٨٣٥٤٩

٩١٣٧١٨٩١/ ق

بازار3اب خانم
جهت دوربين مداربسته و درب 
اتوماتيک نيازمندیم بين امامت 

٧٠و ٧٢ تک در ٦٠٨٣٤٤٦
٩١٣٦٧٣٦٩/ ف

شر�ت معمار� نارون
جهت تکميل کادر پرسنلی خود 

به تعدادى نيروى بازرگانی 
ترجيحا خانم و مجرب با حقوق 

ثابت+ پورسانت باالى ١م+ بيمه 
نيازمند است
٨٨٤٤١٨٩
٨٨٢٧٠٠٢
٨٨٢٩٩٨٩

٩١٣٧٠٣١٢/ ف

به تعداد� بازار3اب با 
حقوق ماهيانه ١م

نيازمندیم ٠٩٣٨٨٧٥٥٧١٦
٠٩٣٥٤٠٧٤٢٢٨

٩١٣٦٣٦٢٤/ ف

به تعداد ١٠نفر بازار3اب 
عالی  پورسانت  با  موادغذایی   
موادغذایی  پخش  نيازمندیم. 

٠٩١٥٣١٣٠٦٢٥ فشنگ ساز
٩١٣٧١٩٠٥/ م

v3 شر�ت معتبر
به ٣ نفر بازاریاب 

تلفنی حرفه اى 
با حقوق ٣٠٠ تومان + 

پورسانت نيازمند است 
احمدآباد بين پاستور و قائم

٨٤٦٣٥٣٧
٩١٣٦٨٨٩٢/ ف

مجتمع سنگ

 استاد شهر3ار
به تعدادى بازاریاب

 حرفه اى با روابط عمومی 
باال حقوق ثابت و پورسانت 

عالی نيازمند است .
٣٥٥٣٣٩٣-٠٥١٢

٩١٣٥٠٤٦٥/ خ

به v3 خانم با 
روابط عموم� باال
جهت بازاریابی تلفنی جهت کار در 
شرکت تاسيساتی با حقوق ثابت 

و پورسانت عالی نيازمندیم.
 فلسطين ١٨ پالک ۵

٧٦٢٥٤٢٠
٩١٣٧٠٧٨٢/ ف

به تعداد� بازار3اب خانم با 
پورسانت عال� نيازمند3م
شرکت یزد پليمر گل پایگان

٧١٣٠٣٨٦
٩١٣٧٠٦٨٠/ ف

بازار3اب 
حرفه ا�
داروخانه - آرایشی و بهداشتی 
مشهد و شهرستان (ترجيحا بومی) 

حقوق ثابت + پورسانت عالی + بيمه

٦٥١٣٦٠٣
٢٠-٦٥١٣٨١٩ 

٩١٣٧١٨٨٢/ ف

به و3ز3تور 
لوازم آرا3ش� 

نيازمندیم

 

٠٩١٥٧٩٠٧٨١٥
٩١٣٤٣٣٠٢/ ف

بازار3اب� 
با درآمد باال

به ١٠ نفر 
بازاریاب حرفه اى 
در زمينه تبليغات 

نيازمندیم. 
سپاد واحد ١٠

٧٦٥٥٢٧٨
٩١٣٧١٥٩٠/ ف

استخدام بازار3اب
شيفت صبح ٨-١۴ (پيروزى)

٨٦٦٤٧٢٠-٠٩١٥٤٣٨٨٥٧١
٩١٣٦٩١٩٩/ ف

شر�ت معتبر 
مهندس�

جهت تکميل کادر فروش خود 
اقدام به استخدام تعدادى 

کارشناس فروش و بازاریاب 
حرفه اى می نماید
٧٦٤٢١٣٩

٠٩١٥٦٦٠٩١٥٠
٩١٣٧٠٥٤٣/ ف

v3 شر�ت آسانسور
جهت گسترش شبکه 

فروش خود در سطح شهر 
اقدام به جذب تعدادى 

بازاریاب حضورى با شرایط 
ویژه کرده است.
٨٥٢٩٥٠٥

٩١٣٧٠١٨٦/ ف

جمع آور� �ارت و3ز3ت  
در شهرستانها ، پورسانت عالی

 ٠٢١٨٨٤٧٨٦٤٤
٠٢١٨٨٤٧٧٨٨٢

٩١٣٦٧٧٩٣/ ر

جهت  خانم  ا�  حرفه  بازار3اب 
کلينيک الغرى نيازمندیم نبش کالهدوز 
طبقه ١ آرمان  پزشکان  ساختمان   ١٢

٠٩١٥٥٠٧١٦٦٥
٩١٣٦٧٦٢٨/ ف

شر�ت �سر� شيم�
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

به دو نفر خانم 
حداقل  و  باال  عمومی  روابط  با 
سيستم  جهت  دیپلم  فوق  مدرک 

فروش نيازمندیم. 
جمهورى اسالمی ٧ و ٩ پالک ١٣٧ 

فوالد بلبرینگ ۴ -٣۴۴۶۶٠١ 
داخلی ٣

٣٤١٠١٧٧
٩١٣٦٥٩٠٥/ ف

به دو نفر بازار3اب 
آقا 

با حداقل مدرک تحصيلی دیپلم 
با فن بيان و روابط عمومی باال 
نيازمندیم مزایا: حقوق طبق 

قانون کار+ پورسانت + بيمه 
 ٧٥٢١٩٣٠

٠٩١٥٦٤٨٣٦٦٠
٩١٣٦٩٥٠٠/ ف

استخدام١٥

١٥٠١
بازار3ــاب

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�� آزاد5 ١٣١- خيابان پنجم - درب چهارم
٩١٣٧١٩٠١/ ق

شر�ت پخش فراگير شرق 
جهت تکميل کادر بازاریابی و فروش خود تعدادى بازاریاب حداقل مدرک دیپلم، فعال و باتجربه

 جهت کار در این شرکت به صورت مقيم با شرایط ذیل استخدام می نماید:

Nاشمرقوچانمشهدحقوق
١-حقوق طبق قانون Nار

٢-پورسانت فروش
٣-پورسانت و�ژه

بيمه + بيمه تPميل�

١نفر١نفر5نفر

متقاضيان به آدرس ذیل مراجعه نمایند: 
مشهد کيلومتر ۵ جاده قوچان، بعد از پليس راه قاسم آباد، آزادى ١٣٣ قطعه سوم

٩١٣٧١٠٩٩/ ف تلفن : ۶۵١٢۵٣۵

استخدام 
n3شر�ت پيشگامان شر

جهت تکميل کادر فروش خود از بازاریابان حرفه اى با مزایاى 
مطلوب دعوت به همکارى می نماید متقاضيان می توانند جهت 
مصاحبه حضورى با شماره تلفن هاى ٠٩١٥٥٠٠٩٨١٢ و 

 ٨٩٢٧٠٣٤ تماس حاصل فرمایند

٩١٣٦٨٦٢٩/ ق


