
٤٣
پنجشنبه ٢٨  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١٩

آموزشگاه 
موسيق1 خورشيد 

با بهره مندى از 
فارغ التحصيالن موسيقی 
(با مجوز رسمی از ارشاد) 

بين راهنمایی ۴ و ٢ 
٨٤١٣٠٦٣

٩١٣٧٢٠٤٤/ ف

٩١٢٨٢٦٦٤/ ل

و$ولون
تدریس علمی و آكادميك

 سپهرام غفوریان صحرایی
٠٩١٥٥١٧٥٤٦٠

آموزش پيانو 
فارغ التحصيل ارمنستان 

٠٩٣٥٩٩٩٨٢٤٦ مهایی
٩١٣٧٢٠٤٥/ ف

تدر$س گيتار
فالمينکو، کالسيک، پاپ
٠٩٣٠٢٠٨١٣٠٢

٠٩١٥٤١٧٩٠٠٣ صادقی
٩١٣٧١٢١٧/ ف

آموزش گيتار پاپ 
(خصوص1 تضمين1)  

فرید ٠٩٣٧٠٤٠٥٢٣٢
٩١٣٥٩٤٢٣/ ف

٩١٢٢٠٠٧٩/ ف

پيانو - Iيبورد 
آموزش - خرید وفروش

نورى ٠٩٣٥٨٩٢٨٦٨٩

آموزشگاه خياط1 آنام
با آموزش آسان - نازک دوزى 
لباس شب و عروس و لباسهاى 

کشی با ارائه مدرک فنی و 
حرفه اى یادگيرى شما را در هنر 
خياطی تضمين می کند. جهانبانی 

بعد از چمران ٨ حاشيه خيابان
٢٢٣٨٠٢٢

٠٩١٥٩٤٠٩٢٥٩
٩١١٤٤٩٣٥/ ف

آموزشگاه خياط1 مهر
با ارائه گواهينامه فنی و حرفه اى 
صبح و عصر - بين معلم ١٢ و ١۴ 
٦٠٥١٨٠٤-٠٩١٥٨٠٤٧٤٦٤

٩١٣٤٠٥٦٨/ ل

آموزش١٠٠ مدل لباس (Iش1)
در ٢٠٠ ساعت ١۵٠ هزار تومان

 ٨٥١٢٧٨٢
٠٩١٥٦٩١٠٠٢٩

٩١٣٧٣٩١٥/ ق

Iتابخانه شخص1 شما را 
با قيمت مناسب خر$دار$م 
٠٩١٥٥٠٥١٣٠٦-٢٢٥٣٤٤٥

٩١٣٢٣٩٨٣/ ب

همزمان با گذراندن 
دروس عموم1

و مهارتهاى سریع و آسان در 
کمتر از یکسال دیپلم بگيرید. 

حضورى و غيرحضورى
 خواهران و برادران

٨٨٣٠٠٣٤
٥٠١٥٦٥٧

٩١٣٦٤٠٢٠/ ف

٩١٣٦٧٥٥٧/ ف

مهارت
د$پلم

سریع و آسان
حضورى و غيرحضورى

٧٣٤٠٢٧٠

ارائه مهارت ها( د$پلم 
کار دانش

 مرکزمهارت آموزى ناهيد و مهر 
٦٠٥٠٤١٢-٠٩١٥٧١٥١٣٠٠

٩١٣٦٢٥٦٣/ ف

٩١٣٥٨٨٤٩/ ف

د$پلم
 در عرض ٦ ماه
حضورى و غير حضورى 

ثبت نام ترم جدید
 با شرایط ویژه 

 ٠٩٣٣١٨٦٠١١٣
٧٣١٣٣٩١

آموزش تعميرات 
موبا$ل 

رباتيک و PLC سيستم هاى 
امنيتی معرفی به مشاغل

 بين سعدى ٧ و ٩ 
آموزشگاه پویندگان 

٣-٢٢١٣٤٦٢
٩١٣٦٤٠٥١/ ف

 آموزش 
تأسيسات 

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

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

٩١٣٧٠٠٨٩/ م٨٤٦٤٢٦٣

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

خانم ها: در حداقل زمان قانون1 
دیپلم بگيرید. راهنمایی، دبيرستان، 

پيش دانشگاهی رضوان نوبت عصر 
٦٦١٥٠٤٢ -٦٦٢٠٣٨٦

٩١٣٧٠٠٣٧/ ق

٩١٢٩٧٦٠١/ د

 خبر مهم 
مدیریت بهداشتی و

سالمت دندان (نرس دندانپزشکی)

امدادگر حوادث 
دستيار قفسه چين دارو

(دارویار تجربی سابق) 

با مدرک فنی و حرفه اى 
وارستگان

٥٠٩١١٦٠ 
وکيل آباد، نبش الدن ٣

٩١٣٦٥٩٧٠/ ف

مهارت

د$پلم
سریع و آسان

حضورى و غيرحضورى
٧٣٢٤٧٩٩
٧٣٤٥٨١١

بازماندگان 
از تحصيل

ارائه مهارتهاى
 منجر به دیپلم
آموزشگاه آراد

٩١٣٦٠١٧٤/ م٨٤٣٤٣٦٥

فن بيان
آموزش قدرت جذب 
مخاطبين وموفقيت 

درتمامی عرصه هاى 
شخصی
٩١٣٣٤٨١٦/ ف٨٦٥٤٢٨٢

د$پلم در عرض 
٦ ماه !!؟

آنيما
 

٣-٨٦٥٤٢٨٢
٩١٣٣٤٧٦٢/ ف

 f٥٠ % تخفي
د$پلم آسان

  ٠٩١٥٢٠٥٥١٠٩-٦٠٨٤٩٢٠
٩١٣٦٥٠٤١/ ل٠٩١٥٣٠٩٥١٠٩ 

٩١٣٦٤٩٥٤/ ف

مهارت 
د$پلم

آسان و سریع
حضورى و غيرحضورى

٢٢٢٩٢٠٢
٢٢٢٠٩٣٣

آ$ا م1 دانيد برا( آموزش 
عمل1 تعميرات موبا$ل 

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

مد$ر فروش  
 جهت کار تبليغاتی

 ترجيحا با وسيله نيازمندیم 
٩١٣٧٤١٣٨/ ب ٦٠٩٠٧٦٣

سيناد بتن 
حقوق  با  فروش  کارشناس  تعدادى 
۵٠٠+پورسانت+بيمه نيازمنداست 

٠٩١٥١١١١٥٨٠
٩١٣٧٢٦١٦/ ف

Iارخانه تحسين
تعدادى بازاریاب با 
حقوق ثابت ماهيانه 

١٢ميليون ریال 
نيازمندیم

٦٦٦٤٧٢٩
٩١٣٧٤٦٤٣/ ف

جوانان محترم جو$ا( Iار 
(ترجيحا ساکن سرافرازان و

 لویزان) جهت بازاریابی در امور بيمه 
٠٩٣٦٤٤٥١٤٢٧

٩١٣٧٢٥٢١/ ف

بازار$اب تلفن1 
حرفه ا( و مد$رفروش 
بخش هاى  در  خانم  ترجيحا 
اینترنت  و  خودرو  تبليغات، 
کامپيوتر فورا با ما تماس بگيرید 

٠٩١٥٥٠٧٠٢٠٩
٠٩١٥٤٠٦٠٢٠٩
٠٩١٥٧٧٧٠٢٠٩

٩١٣٧٢٠٣٠/ ب٦٠٧٠٧٧٩-٠٥١١

 ٣٠٠٫٠٠٠تومان ثابت 
+ پورسانت 

 (مدیر فروش ) 
(بازاریاب تلفنی )

کوثر ١٠ پالک ١٢طبقه دوم
 (بهارستان )

١٥-٨٨٤٣٣١٤ 
٩١٣٦٨٢٩٢/ ف

به $g بازار$اب خانم
نيازمندیم دانشجو ١٧ و ١٩ 

عطارى هزاربرگ
٠٩١١٦٣٠٠٤٠٠

٩١٣٧٤٧٥٢/ ف

 gدرب ها( اتوماتي
هوشمند سازه 

به چند بازاریاب فعال 
با روابط عمومی قوى با شرایط 

استثنایی حقوق ثابت و پورسانت 
باال نيازمند است .قاسم آباد

 بعد از شاهد ٨٣ ساختمان آسا
 طبقه اول واحد یک 

٦٦٧٤٣٩٨
٩١٣٧٣٢٦٥/ ف

شرIت 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

 به تعداد( بازار$اب خانم 
 جهت فروش محصوالت 

پزشکی در ٣ استان خراسان 
نيازمندیم 

کالهدوز ۴٧ ، ساختمان ١۵۴
طبقه ٢ واحد ۴

 ٧٢٣٤١٠١
٩١٣٧٤٦٦٣/ ب

شرIت بزرگ 
صنعت مهر بينالود 

جهت بخش فروش داخلی و خارجی 
مدیرفروش تعدادى  به  خود 
 حرفه اى آقا و خانم نيازمند است 

٠٩١٥٨٢٣٥٣٢٢
٧٢٤٨٦٠٦

٩١٣٧٢٣٩٦/ ف

چا( خطيب شادز( 
به تعدادى بازاریاب آقا و 

خانم جهت مشهدو 
شهرستان هاى استان

 نيازمند است 
بازار حافظ غرفه ٩٢ 

٣٧٥٩٨٥٥
٠٩١٥١١٠٦٠٩٨

٩١٣٧٢٣٧٣/ ف

به چند و$ز$تور 
خانم و آقا 

با روابط عمومی باال 
جهت آشپزخانه  مروى 

نيازمندیم 
٧٥٢٥٥٦٥

٩١٣٧٣٠٧٨/ د

و$ز$تور حضور( 
و تلفن1 خانم و آقا 

حقوق ثابت ۵٠٠ 
(واقعی) + بيمه

+ پورسانت 
٠٩٣٩٨٠٨٥٠٤٨

٩١٣٧٥٨٥٣/ ب

بازار$اب 
عالی  پورسانت  با  بتن  زمينه  در 
نيازمندیم   ٠٩١٥١٥٦٦٤١١

٠٩١٥٢٠٥٥٠٤٨
٩١٣٧٥٣٣٧/ ف

به تعداد( 
بازار$اب

جهت فعاليت در عرصه تبليغات 
و فروش محصول نيازمندیم. 

بين اندیشه ٢٠ و ١٨ پالک ٣٠٨ 
موسسه بيان 

 زمان مراجعه ١٠ الی ١٧ 

٩١٣٧٥١٢٢/ 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 تعداد( بازار$اب
 با حقوق ثابت و پورسانت 

نيازمندیم
٩١٣٧٢٤٥٨/ ف٦٠٣٨٨٥٣

شرIت پالود پارسيان
 به تعدادى ویزیتور نيازمندیم

تلفن: ٧٥٠٣
٠٩١٥١١٣٢٤٧٢

٩١٣٧٠٥١٩/ ف

به تعداد( بازار$اب 
تومان  هزار   ٧۵٠ ماهيانه  حقوق  با 
 ١٣ تا   ١٠ تماس:  ساعت  نيازمندیم 

٠٩١٥٦١٥٦٧١٩و ١٧الی ٢٢ 
٩١٣٧٤٤٩١/ ف

به تعداد( 
بازار$اب تلفن1 

توانمند براى کار در 
یک موسسه معتبر 

مطبوعاتی نيازمندیم.
٠٩١٥٢٢٠٧٠١٠

٩١٣٧٤٨١٧/ م٧١٢٥٣٩٣

و$ز$تور آشنا به امور بتن 
همراه با پورسانت عالی نيازمندیم 
تماس ٨,٣٠تا ١٣و  ١۶,٣٠تا ٢٠ 

٨٩٢٧١٦٠
٩١٣٧٤٩٠٤/ ف

$g شرIت معتبر
به ٣ نفر بازاریاب 

تلفنی حرفه اى 
با حقوق ٣٠٠ تومان + 

پورسانت نيازمند است 
احمدآباد بين پاستور و قائم

٨٤٦٣٥٣٧
٩١٣٦٨٨٩٢/ ف

به تعداد( نيرو( 
Iارشناس فروش

 خانم با روابط عمومی باال و مدرک 
لطفا  نيازمندیم  مرتبط  تحصيلی 
ایميل  به  را  خود  کارى  رزومه 
 taha.starbays@yahoo.com
صنعتی  شهرک  نمایيد  ارسال 
شرکت   ۵,۶ شمالی  تالش  توس 

ستاره طاها
 

٩١٣٧٤٩٣٦/ ف

به چند بازار$اب خانم $ا آقا
ترجيحا باتجربه نيازمندیم 

خيریه محبان علی ابن ابيطالب
٢-٣٦٨٤٤٣١

٩١٣٧٢٤٩٩/ ف

تKميل Iادر بازرگان1 
استخدام  تضمين  رایگان+  آموزش 
بدون نياز به مدرک تحصيلی و سابقه کار 

٣-٧٦٧٢٨٩٢
٩١٣٦٤٤٧٩/ ف

$g شرIت پخش دارو1$
به بازاریاب با سابقه کار و ضامن 

معتبر نيازمند است 
٦٥٧٤٥٢٠تماس: ٩ الی ١٢

٩١٣٧٤٤٨٣/ ف

به و$ز$تور 
لوازم آرا$ش1 

نيازمندیم

 

٠٩١٥٧٩٠٧٨١٥
٩١٣٤٣٣٠٢/ ف

به تعداد( 
بازار$اب مجرب 
آشنا با داروخانه ها جهت 
فروش محصوالت پزشکی 
و بهداشتی باحقوق و مزایا 

نيازمندیم
٨٤٣٧٢٣١-٨٤٣٧٢٣٢

٩١٣٧٤١٦٧/ ف

٩١٣٧٥١١٠/ ب

$g شرIت 
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

پخش بينالود 
نمایندگی انحصارى 

نوشابه انرژى زا کارابائو
 و برنج کاپيتان 

بازاریاب حرفه اى آقا 
و خانم با حقوق ثابت 
و پورسانت و نماینده 

فروش از سرتاسر 
استان می پذیرد. 

٠٩١٥٨٢٣٥٣٢٢
٧٢٤٨٦٠٦

٩١٣٧٢٣٥٢/ ف

به $g بازار$اب 
حرفه ا( 

با پورسانت عالی 
نيازمندیم . کانون آگهی 

وتبليغات شاندیز هنر
افشار ٠٩١٥٣١٤٩٣٣٤

٩١٣٧٢٥٣٣/ ر

شرIت موادغذا$1 و 
نوشيدن1 ا$ران 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

بازار$اب تلفن1 خانم 
با حقوق ثابت و پورسانت 

ابوطالب ۴ و ۶ پالک ٧٠ 
٠٩١٥١١٩٩٨٣٤

٩١٣٦٦٤٤٩/ ف

استخدام١٥

١٤٩٠
سا$رآموزش ها

١٥٠١
بازار$ــاب

١٤١٣
آموزش خياط1

١٤١٤
Iتـــــاب

٩١٣٧٤٧٩٩/ ف

شرIت 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:

Mاشمرقوچانمشهدحقوق
١-حقوق طبق قانون Mار

٢-پورسانت فروش
٣-پورسانت و�ژه

بيمه + بيمه تOميل�

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


