
٤٨
سه شنبه ٢٦  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١٧

به v3 خانم 
حسابدار 

داراى مدرک فوق دیپلم 
حسابدارى نيازمندیم 

بين وکيل آباد ٢٧ و ٢٩ 
پالک ۶٠٣

٠٩١٥٩٠٦٦٧٩٧
٩١٣٦٧٥١٣/ ف

استخدام حسابدار 
به تعدادى نيروى حسابدار 

جهت پروژه هاى مالی 
شرکت به همراه دوره 

کارآموزى نيازمندیم

٨٤١٧٤١٧
٩١٣٦٦٥٧٤/ ف

آژانس شا3ان 
درشهرU صنعت� توس

به تعدادى راننده متعهد 
با اتومبيل مدل باال: پژو 
سمند و روآ دوگانه سوز

 به صورت تمام وقت 
نيازمندیم

٣-٥٤١٥٠٠٠
٩١٣٥٨٢٢٢/ ل

شر�ت معتبر آرا3ش� 
بهداشت� ما� 

به تعدادى راننده با خودرو 
ایسوزو ظرفيت ۴الی ۵ تن 

استخدام می نماید 

٥١-٧٥٣٨٤٥٠
٩١٣٧٠٥٥٠/ ف

به تعداد� راننده پا3ه دو 
جهت ویزیت و پخش موادغذایی 

(بدون ماشين) نيازمندیم 
٠٩١٥١٢٠٣٧٩٥-٢٧٦٦٤٩٢

٩١٣٧٢٠٨٨/ م

به تعداد� ر اننده 
محدوده  در  باال  مدل  اتومبيل  با 
هاشميه با تضمين کارى نيازمندیم 

٨٨٢٦٨٧٧
٩١٣٧٠٣٦١/ ف

آژانس د3دار
به تعدادى راننده متاهل و 
مجرب با اتومبيل به صورت 

تمام وقت و نيمه وقت 
نيازمند است پورسانت عالی 

٣٤٤٢٦٢٧
٩١٣٧١٤٠٩/ ف

٩١٣٧٠٤١٠/ ف

پورسانت ١٠%
زنگ باال = کارکرد باال 

راننده با اتومبيل نيازمندیم
٠٩٣٣٧٦٦١٣٩٩

راننده تمام وقت 
با اتومبيل- تاکسيمتردار

 نيازمندیم بلوار خيام- تقاطع سجاد 
٩١٣٧١٩٣٦/ م٠٩١٥٥١٢٧٩٥٧

به تعداد ٥٠ دستگاه 
نيسان و پي^ان وانت
نيازمندیم اتوبار آسمان

٠٩١٥٤٤٠٦٢٤٣
٩١٣٧١١٩٨/ ف

آژانس بانوان �وثر 
به تعدادى راننده با اتومبيل 

نيازمند است. گاز مسلم شمالی۶
٠٩١٥٦١٨١٨٣٩

٩١٣٦٤٦٩٤/ ف

راننده با اتومبيل 
دوگانه سوز با کارکرد ۵٠ هزار تومان 
آژانس  احمدآباد،  نيازمندیم  سریعا 

کاتب سير    ٠٩٣٥٦٣٩٧٥٨٠
٩١٣٧٠٩٦٣/ ف

آژانس عدالت به تعداد� راننده
با خودرو نيازمندیم. محدوده گاز-
رسالت  ٠٩١٥٥١٤٣٧٨٩

٠٩٣٦٥٣١٨٢٨٤
٩١٣٧٠٦٩٠/ ف

به v3 نفر راننده
پایه یکم یا دوم که مدارک کار در 

جاده داشته باشد نيازمندیم
٠٩١٥٩١٠٢٠٤٣

٩١٣٧١٨٥٨/ ق

به تعداد� راننده 
با اتومبيل نيازمندیم

 با پورسانت ١٢ درصد 
٨٦٤٢٣٨١

٩١٣٧٠٤٧٥/ ف

به تعداد� راننده 
با اتومبيل با شرایط ویژه به صورت 
تمام وقت و پاره وقت نيازمندیم 

٠٩١٥١٢٢٢٢٣٧
٩١٣٧٠٣٧٠/ ف

 v3 راننده پا3ه
جهت کار با ١٠ تن کمپرسی 
با مدارک کامل نيازمندیم. 

ساعت کار١٨-۶ حقوق ٨٣٠ 
مراجعه حضورى: طبرسی شمالی 

۴ بين ۴,٢ و ۴,۴ 
مصالح فروشی برات زاده
٢١٢٨٤٥٠

٩١٣٧٠٣١٥/ ف

٩١٣٧١٢٠٨/ ف

راننده مجهز به تاکسيمتر
با کارکرد روزى ٨٠,٠٠٠ نيازمندیم 
 ٣٠ و   ٣٢ بهشتی  بين  کوهسنگی- 

٠٩١٥٣٢٢٥٤٩٤آژانس زمان 

آژانس �وهسنگ�
تعدادى راننده با اتومبيل 

جهت کار در آژانس 
نيازمندیم با کارکرد خوب و 

پورسانت مناسب
 ٠٩١٥٢٢٩٦٣٠٠

٨٤٣٩٠٣٠
٩١٣٦٩٩٤٠/ ف

تعداد� تر3ل� حمل سنگ 
 از تایباد به اصفهان 

نيازمندیم 
 ٣١٢٦٧٢٧-٠٩١٥٤٤٦٢٨٠٢

٩١٣٧١٨٣٧/ خ

تعداد� پي^ان وانت 
سر3عا نيازمند3م

نيسان ترجيحا دیزل - الماس بار
٨٥٣١٨١٥

٩١٣٧١١٧٨/ ف

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

٠٩١٥٣٠٨٦٠٩٦مصلی 
٩١٣٧١١٢٤/ ف

v3 راننده 
داراى گواهينامه موتور و ماشين 

با ضامن معتبر نيازمندیم 
٣-٢٢١٢١٦١

٩١٣٦٩١٧٥/ ف

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

٩١٣٦٨٨٩١/ ف

راننده با ماشين
 جهت پخش موادغذایی ترجيحا 

مزدا با پورسانت نيازمندیم.
٩١٣٧١٩٠٨/ م ٠٩١٥٣١٣٠٦٢٥

به تعداد� راننده با اتومبيل
تمام وقت نيازمندیم. 

زیست خاور درب ورودى اصلی 
٠٩١٥١٢٣٩٠٣١

٩١٣٧١٦٧٣/ ف

به تعداد� راننده
با اتومبيل نيازمندیم سریعا و 

فورا با پورسانت عالی
٨٨٢٠١٠٥

٩١٣٧١٥٥٢/ ف

v3 شر�ت 
معتبر 

 جهت امور حمل و نقل 
نيازمند ١٠دستگاه 

نيسان پی کاپ یا کاپرا 
مدل ٨٨ به باال 

(با راننده)می باشد.
شيرازى 

٠٩١٥٩٠٣٦٧٧٣
٩١٣٧٢٠٣٦/ م

آژانس رهام 
 تعدادى راننده با اتومبيل مدل 

باال محدوده گاراژدارها نيازمندیم 
٠٩١٥٩٠٩٠٧٥٧

٩١٣٧١٨٤١/ خ

 Uراننده �اميونت با مدار
�امل نيازمند3م  

٠٩٣٥٤٧١٦٢٨٠
٩١٣٧٠٤٧٢/ ف

٩١٣٦٠٩٥٥/ ف

آژانس پاستور
راننده با اتومبيل نيازمندیم 

 احمدآباد پاستور ١١

به تعداد� راننده با ماشين 
 نيازمندیم. آژانس گلنار

 ميدان امت 
٠٩١٥٥٠٩٤٢٠٨ 

٩١٣٧١٦٩٣/ ط

به تعداد� ماشين مدل باال
جهت سرویس دهی به هتل ها 

نيازمندیم. آژانس گوهرشاد
٠٩١٥٧٠٣٩٠١٠

٩١٣٧١٣٣١/ ف

آر3ابار 
به تعدادى انواع خاور و وانت جهت 
شهرستان و داخل شهر نيازمندیم 

٠٩١٥٣٠٠٣٢٤٩
٩١٣٧٠٤٢٤/ ف

تعداد� راننده
دهی  سرویس  جهت  اتومبيل  با 
هتل و شهرى نيازمندیم (امامت)

٠٩١٥٤٤٨١٣٩٩
٩١٣٧١٣٥٤/ ف

آژانس 3اران
تعدادى راننده همراه با اتومبيل 

نيازمندیم
٠٩١٥٧٠٢٠٠٨٥

٩١٣٧٠٢٢٩/ ف

پورسانت ١٥
زنگ باال= کارکرد عالی 

راننده با اتومبيل نيازمندیم
٠٩١٥٨١٩١٨٠٠

٩١٣٧١٧٢٤/ ف

به چند راننده - بدون ماشين 
با حقوق ماهيانه  جهت کار در آژانس 
نيازمندیم. آژانس : محدوده پنج تن 

٠٩١٥٨٢٢٤٤١٤
٩١٣٧١٦٧٩/ ط

آژانس پارU و�
از تعدادى راننده با اتومبيل دوگانه 

سوز جهت همکارى دعوت به عمل 
می آید ٠٩١٥٩٠٤٨٢١٣

٩١٣٧٠٣٣٠/ ف

تا�س� تلفن� شبانه روزى ماهان 
تمام  بااتومبيل  راننده  تعدادى  به 
پيروزى  در  واقع  وقت  نيمه  و  وقت 

٢٠٨٧٦٢٩٣٠ نيازمندیم
٩١٣٦٨٣١٠/ ف

راننده با اتومبيل 
نيازمند3م

پورسانت١٧درصد آژانس المپيک
٠٩١٥٤٠٤٢٠٠٥-٨٢١٢٠٠٤

٩١٠٩٧٨٣٣/ پ

پي^ان وانت با راننده 
جهت پخش لبنيات ۶٠٠ ثابت 

بدون پورسانت+ بيمه 
ابوطالب ١٣-٧٢٣٥٨١١

٩١٣٧٠٦١٧/ ف

 v3 راننده جوان پا3ه v3 به
سابقه  با  ترجيحا  کامل  مدارک  با 

جهت کار با ميکسر نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٤٤٢٦٦

٩١٣٧٠٧٥٠/ ف

٩١٣٧٠٨٠١/ ف

محدوده ترمينال
تعدادى راننده با ماشين 

دوگانه سوز جهت کار در آژانس 
نيازمندیم ٠٩١٥٨٧٩٣٠٠٨

به v3 راننده 
جهت کار با ده چرخ 

کمپرسی بنز با شرایط 
عالی نيازمندیم. 

٠٩١٥٣١٧٧١١٤ زارع�
٩١٣٧١٤٨٩/ ر

آژانس محيط
راننده با اتومبيل دو گانه سوز 

زنگ باال ، پورسانت کم 
٠٩١٥١٠٩٥٢٦٦-٨٦٩٠٢٢٢

٩١٢٥٨٨٢٣/ ف

تا�س� بيژن 
سریعا به تعدادى راننده با اتومبيل با 

تضمين کارکرد نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٠٢٦٠٢

٩١٣٥٧٧٢٤/ ف

به تعداد� راننده خانم با 
ماشين دوگانه سر3عا

نيازمندیم ٨٨٢٣٣٠٠ هاشميه 
 ۴٠، آژانس بانوان جيران

٩١٣٦٩١١٥/ ف

v3 راننده پا3ه v3 به
کمکی با مدارک کامل نيازمندیم

٠٩٣٦١١٥٣١٨٧
٩١٣٧١٦٦٨/ ف

تا�س� ميالد (امامت)
به تعدادى راننده با اتومبيل 

نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٨٤٠٢٠

٩١٣٧٠٣٣٢/ ف

به تعداد� راننده خانم 
با اتومبيل نيازمندیم آژانس 

بانوان ممتاز سير
٠٩١٥٤٧٩١٦١٨

٩١٣٧٠٨٥٣/ ف

دفتر پخش 
ت^دانه 

جهت تکميل کادر فروش 
خود به تعداد ٢٠ دستگاه 

پيکان وانت و نيسان
 به همراه راننده با درآمد 

ماهيانه 
(١ ميليون تومان _ بيمه) 

نياز دارد 
قلندرى 

٠٩١٥٤٣٥٩٩٣٥
٩١٣٦٣٨٦٣/ ق

آژانس ز3با به تعدادى راننده 
با اتومبيل مجهز به تاکسيمتر 
نيازمندیم.داخل فرامرز ٣۶ 

 ٦٠٧٦٠٠٤-٠٩١٥١١٦٤٤٠٦
٩١٣٥٤٥٤٣/ ف

به تعداد� آقا جهت 
توز3ع و فروش

 ساالد فصل و سبزیجات در 
سوپر مارکت ها همراه با وانت 
بار یخچالدار با حقوق ماهيانه 

١٢,٠٠٠,٠٠٠ ریال نيازمندیم 
٠٩١٥٦٥٥٥٥٢٩

٩١٣٦٥٩١٢/ ف

به تعداد� پي^ان وانت 
جهت شرکت پخش مواد غذایی 

نيازمندیم 
٠٩٣٦٩٥٦١٢٥٠-٨٥٥٤٣٢٦

٩١٣٧٠٦٢٣/ ف

به تعداد� راننده
با اتومبيل جهت کار در تاکسی 

تلفنی نيازمندیم
٠٩١٥٥١٣٢٠٥٥

٩١٣٧١١٥٣/ ف

شر�ت صنا3ع غذا�3 
پالود پارسيان

به تعدادى راننده نيازمندیم
تلفن٧٥٠٣-٠٩١٥١١٣٢٤٧٢

٩١٣٧١٧٠٠/ ف

تا�س� احسان 
به تعدادى راننده با اتومبيل نيازمندیم 
(٧ (اندیشه  درصد   ١۵ پورسانت 

٠٩٣٦٨٦٦٦٤٨٩
٩١٣٧٠٣٢٨/ ف

٩١٣٧٠٨٣٤/ ف

آژانس اطلس  -بلوار فردوس�
تعدادى اتومبيل با راننده با 

کارکردعالی نيازمندیم 
 ٠٩١٥٧٦٢٥٠٧٠

آژانس فاميل� 
به تعدادى راننده با اتومبيل با 

تضمين کارکرد نيازمند است
٠٩١٥٤٢٧٧٨٦٥

٩١٣٦٧٥٧٣/ ف

به تعداد� راننده
 آقا و خانم 

با خودرو جهت توزیع یا فروش 
ساندویچ سرد از ساعت ٧ الی 

١١ صبح پاره وقت با حقوق 
۶٠٠هزار و پورسانت نيازمندیم 

بين جالل ۴ و۶ پالک ۴٧

٠٩٣٠٨٧٤٠٠٧٦
٩١٣٧٠٢٩٠/ ف

 v3 راننده پا3ه v3 به
 جهت کار با جرثقيل نيازمندیم

٣٩٢١٧١٩
 ٠٩١٥١١٣٠٤٧٣

٩١٣٦٧٩٤١/ ف

راننده با اتومبيل 
نيازمند3م آژانس فوژان
 پيروزى ۴۵ صبح و عصر ١۵% 

٩١٣٥٥٣٣١/ م٠٩١٥١١١٥٤٢٦

فور� 
به تعدادى راننده با خودرو 

نيازمندیم (قاسم آباد) حجاب
٦٦٤١٧٢٦-٠٩١٥٥٠٦٩٣٢٦

٩١٣٧٠٤٨٤/ ف

آژانس پرد3س
اتومبيل  با  راننده  تعدادى  به  سریعا 
هزار   ۵٠ روزى  تضمين  نيازمندیم 

٠٩٣٧٥٠٥١٢٦٥تومان 
٩١٣٦٨٢٩٩/ ف

v3 راننده پا3ه
  با مدارU �امل بار�  

 ٠٩١٥٦١٢٢٦٦٩
٩١٣٧١٧٨١/ ط

آژانس رو3ان 
راننده فعال با اتومبيل 

نيازمندیم   فالحی ٢- آزاده ٧
٠٩١٥١٢٦٤٦١٥

٩١٣٦٠٦٨٤/ ر

 به تعداد� راننده 
 جهت پخش مواد غذایی با حقوق 
ثابت و پورسانت عالی نيازمندیم 

٩١٣٧١٦٧٤/ ب٣٤٣٤٤٨٤ 

آژانس اش^ان 
با  نيازمندیم  اتومبيل  با  راننده 

کارکرد روزانه ۶٠ تومان
٠٩١٥٨١٩٧٢٤٦

٩١٣٧١١٨٥/ ف

تا�س� دوست�
تعدادى راننده با اتومبيل دوگانه 

سریعا نيازمندیم
٦٠٦٠٣٣٩-٠٩١٥١٥٨١٧٥٥

٩١٣٥٩٢٣٠/ ف

به v3 فروشنده خانم 
یا آقا نيازمندیم محدوده چهارراه 

مخابرات ٠٩١٥٥٠٩٨٥٩٨
٠٩٣٣٥٥٧٧٢٣٠

٩١٣٦٧١٧٤/ ق

فروشنده خانم نيازمند3م
زیست خاور طبقه ١- 

واحد ٢١۵۶ الچين
٠٩١٥١١٨٩٧٦٠-٨٥١٨٦٤٢

٩١٣٧٠٢١٩/ ف

به فروشنده 
جهت کار در فروشگاه 

مواد پروتئينی در 
استقالل و بلوار 

وکيل آباد نيازمندیم
٠٩١٥٤١٢٤٢٢٣

٩١٣٧١١٠٨/ ف

به v3 فروشنده خانم 
در دو شيفت کارى واقع الماس 

شرق طبقه ١+ نيازمندیم 
٩١٣٧٢٠٦٧/ ب٠٩٣٥٩٦٤٢٢١١

استخدام تعداد� فروشنده خانم
جهت شيفت صبح 

بين راهنمایی ٢ و۴ شکالت
٨٤٠٨٦١٣

٩١٣٦٦٢٠٠/ ف

به دو فروشنده خانم و آقا 
نيازمندیم چهارراه خسروى، 

مقابل پاساژ جواد مانتو قدک چی
٢٢٢٥٤٦٠

٩١٣٧١١٩٣/ ف

به v3 فروشنده باتجربه آقا(مجرد)
نيازمندیم.جنت جنب بانک کشاورزى 

پاساژ جنب مغازه دوم سمت چپ
٠٩١٥٥١١٣٥٧٦

٩١٣٧٠٣٩٧/ ف

v3 مجموعه
 معتبر

به چند فروشنده 
باسابقه 

با حقوق مکفی 
نيازمند است

محل کار: احمدآباد
٠٩١٥٤٤٢٢١٥٠

٩١٣٧٠٤١٧/ ف

به v3 جوان 
جهت فروشندگ�

ترجيحا دیپلمه با روابط 
عمومی باال و ضامن معتبر با 

کارت پایان خدمت نيازمندیم
٨٥١٤٨٣٦

٠٩٣٥٥٥٧٩٧٣٨
٩١٣٦٩٢٤٩/ د

فروشنده خانم 
باتجربه

در زمينه فروش لباس مجلسی با 
حداقل ماهيانه ۵٠٠هزارتومان 

نيازمندیم
 بين معلم ۶ و ٨ ایمانا

٠٩٣٩٥١١٠٥٧٣
٩١٣٦٤٢١٨/ ف

٩١٣٦٨٧٠٩/ خ

فروشنده آقا ترجيحا نوجوان
درمحدوده پنجتن جهت کار در 

لوازم آرایشی نيازمندیم 
٠٩٣٣٤٨٦٦٠٠٢

٩١٣٦٩١١٩/ ف

به v3 خانم جهت فروشندگ�
 پوشاک زنانه نيازمندیم.قاسم آباد 

 بين شریعتی ۴ و ٢ پوشاک سحر
٦٦١٦٧٩٠-٠٩١٥٨٩١٣٩٠١ 

به v3 خانم آشنا به �امپيوتر
نيازمندیم.بين پنجتن ١٨-١۶

٠٩١٥٩١٠٢٣٧٢
٩١٣٧٠٥٢٩/ ف

به v3 فروشنده آقا 
نيازمندیم ترجيحا 

محدوده ١٧ شهریور 
٠٩١٥١٠٠٣٨٧٧

٩١٣٧٠٧٣٩/ ف

تعداد� فروشنده خانم 
نيازمندیم الماس شرق طبقه ٣ 

پالک ۶٢٣١٩
٠٩١٥١١٧٢٧٣٨

٩١٣٧١٦٠٥/ ف

فروشنده آرا3ش� خانم 
با حقوق خوب  الی ۶ عصر  ٩ صبح 

الماس شرق، فروشگاه ماتيک 
٧١١٣٠٣٦

٩١٣٦٧٦٦١/ ف

به١٠نفر فروشنده خانم
با حقوق ٣۵٠ به باالوسرویس  
برگشت نيازمندیم .فروشگاه 

بازار١٧شهریور  ٣٤١٤٨٩٦
٩١٣٦٧٩٤٠/ ف

v3 مجتمع تجار� 
به ۴ نفر فروشنده خانم با 
تجربه نياز دارد آدرس حر 
عاملی ٨ مجتمع تجارى آکو 

تلفن: ٧١١٦٧١٧ 
٠٩١٥٥١٣٢٩٠١

٩١٣٧١٥٣٦/ ف

به تعداد� فروشنده خانم 3ا آقا
نيازمندیم نبش پيروزى ٣۵ 

مجتمع نان خورشيد
٠٩١٥٧١٣٩٤١٦

٩١٣٦٨١٢٧/ ف

فروشنده خانم حقوق ٤٠٠ هزار 
تومان نيازمندیم. الماس شرق 

الین وسط پالک ۵٢٣١۴
٠٩١٥٣٢١٥٩٥٢

٩١٣٧١٧٤٥/ ف

به v3 فروشنده 
با روابط عموم� باال

جهت فروش 
در فروشگاه تزئينات داخلی 

ساختمان نيازمندیم. 
ترجيحا با تحصيالت معمارى 

٨٤٤٤٢٧٤
٠٩١٥١١٥١٥١٠

٩١٣٦٧٥٦٩/ ف

فروشنده خانم 3ا آقا
کار  جهت  احمدآباد  محدوده  ترجيحا 
نيمه وقت در سوپرمارکت ابوذرغفارى 
٠٩٣٥٣٣٢٤٦٤٤  -٣٣

٩١٣٧١٧١٤/ ف

فروشنده خانم 3ا 
آقا با تجربه �ار�

٢ شيفت با ضامن معتبر نيازمندیم. 
ایستگاه سراب روبروى

 آموزش و پرورش مرکزى 
فروشگاه رنگارنگ

٠٩١٥٦٩١٤٩٣٩
٩١٣٦٧٣١٨/ ف

حقوق ٥٠٠ هزار تومان
آقا  و  خانم  فروشنده  تعدادى  به 
چهارراه  معلم  بلوار  نيازمندیم. 

دانشجو کلبه لی
 

٩١٢٦٣٠٤٨/ ف

به v3 فروشنده خانم نيازمند3م
 ١٧شهریور پاساژ افشار فاز٢ 

پالک١۴
٣٤١٥٠٤٢-٠٩١٥٣١٦٥٩٧٧

٩١٣٦٤٩٠٩/ ف

به v3 فروشنده 
گياهان داروئ�

در محدوده بلوارمعلم نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٢٠٣٤٤-٦٠٦٢٩٩٢

٩١٣٧٠٨٧١/ ف

به چند نفر فروشنده 
نيازمند3م  

٠٩٣٥١١٥٥٥٨٤
٩١٣٧٠٦٤٦/ ف

١٥٠٦
راننـــده

١٥٠٧
فروشنده و صندوقدار

استخدام راننده
شرکت پخش فراگير شرق، یک نفر راننده پایه یک و دو 

با شرایط ذیل استخدام می نماید:
١) حداقل دیپلم

٢) داشتن کارت هوشمند و سالمت
٣) حداقل سابقه ٣ سال رانندگی نيمه سنگين

متقاضيان واجد شرا3ط به آدرس ذ3ل مراجعه نما3ند: جاده قوچان، بعد 
از پليس راه قاسم آباد، آزاد� ١٣٣ قطعه سوم  تلفن:  ٦٥١٢٥٣٥

٩١٣٦٧٤٧٥/ ف


