
پنجشنبه ٢٨  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١٩
٤٨

به $g آشپز 
فرنگI 1ار 

و  آشپز  کمک  نفر   ٣ و 
یک  و  کار  تخته  نفر  یک 
نفر   ٢ و  گير  کباب  نفر 
شستشو  و  نظافت  جهت 

نيازمندیم 
 ۴٠ هنرستان  نبش  آدرس: 

پالک ٢٩٢ طبقه زیرزمين 
٠٩١٥٤٢٤١٥٠٠
٠٩٣٩٩٢٩٠٧٧٧

٩١٣٧١٩٠٤/ م

به $g شاگرد نوجوان $ا جوان
محدوده  ساندویچی  در  کار  جهت 

آزادشهر نيازمندیم.
٠٩١٥٤٠٥٥٥٤٩

٩١٣٧٥١٧٥/ ف

به خشI gار 
و بردست نيازمند$م 

قنادى نوشين
٩١٣٧٣١٩٢/ ف٣٦٥١٥١٣

به تعداد( بردست 
وارد خشک کار قناد نيازمندیم 

 ٠٩١٥١٠١٠٠٤٢
٠٩٣٥٦٦٨٠٢٤٦

٩١٣٧٥٦٠٦/ خ

به $g نفر فرIار ماهر
و دو نفر نيمه ماهر جهت کار در 

ساندویچی بصورت نيمه وقت
نيازمندیم   ٠٩١٥٤٢٩٣١٤٩

٩١٣٧٥٤٢١/ ل

شير$ن1 پز(  
و  ماهر  کار  خشک  کار  استاد  یک  به   
نيازمندیم  ماهر  بردست  تعدادى 

٠٩١٥١٠٥٣٣٥٦ محدوده طالب
٩١٣٧٥٥٢٠/ ط

فروشنده و بردست 
قاسم آباد، قنادى کریستال 

٠٩١٥١٠٩٣٧٧٩
٩١٣٧٥٦٢٨/ ق

تخته Iار و Iمg آشپز 
نيازمند$م 

(محدوده وکيل آباد)
٠٩١٥١١٤٥٧١٢

٩١٣٧٢٤٧٠/ ف

به $g نفر خانم 
جهت آشپزى نيازمندیم. 
انتهاى بلوار طبرسی اول 

نرسيده به پل فجر 
طبرسی ۶۵، پالک ٣١ 

 ٠٩١٥١٠٢٦٣٥٧
٩١٣٧٤٣٦١/ ف

به $g جوشKار ماهر آرگون 
به صورت تمام وقت جهت کار 

ورق نيازمندیم 
٠٩١٥٩٠٢٦٩٣١

٩١٣٧٤٥٥١/ ف

به چند Iارگر جوشKار 
ماهر گاز
نيازمندیم

٠٩١٥٣٢٢١٦٢٦
٩١٣٦٧٦٦٧/ ف

به چند نفر تراشKار 
جهت کار در شهرک صنعتی توس 

نيازمندیم 
٠٩٣٥٨١١٠٩١٢

٩١٣٧٣٠٦٦/ ف

به $I gارگر نيمه ماهر 
آشنا به جوشکارى آهن 

نيازمندیم
٠٩١٥٣١٤٧٢٤٦

٩١٣٧٤٤٤٠/ ف

به $g نفرتراشKار 
جوان نيازمند$م

٠٩١٥٥٠١٢٧٩٣
٩١٣٧٤٣٩٦/ ف

به تعداد( جوشKار ماهر
 و نيمه ماهر نيازمند$م 

شرکت ماشين خشت طوس 
٩١٣٧٤٨٢٣/ م٠٩٣٨٣٢٧٨٢٦٣

به تعداد( Iارگر جوشKار 
اسKلت نيازمند$م

٠٩١٥٥١٦٠٩٣٤دستگردى
٩١٣٧٠٤٥٨/ م

به تراشKار ماهر 
جهت کار در شهرک صنعتی توس 

٥٤١١٣٢١نيازمندیم
٩١٣٧١٦٤٣/ ر

به تعداد( جوشKار ماهر
و نيمه ماهر نيازمندیم.
٠٩٣٦٣٦٦٧٨٠٨
٠٩١٥٧٠٥٨٩٥٩

٩١٣٧٢٥٨٠/ ف

به چندنفر Iارگر جوشKار 
 CO٢

حتی شهرستانی نيازمندیم 
٠٩١٥٨٠٢١٦٣٠

٩١٣٧٤٢٨٩/ ف

به $g تراشKار ماهر 
ماشين  شرکت  در  کار  جهت 
نيازمندیم  توس  پيمان  سازى 
کيلومتر ۵ جاده قوچان روبروى 
شرکت  آب  سازمان  انبار 
توس  پيمان  سازى  ماشين 

٤-٦٥١٦٦٦٠
٩١٣٧٤٨٤٨/ م

گروه صنعت1 
مشهد دوام
به تعدادى فرزکار 

آشنا به امور قالبهاى 
فلزى با حداقل
  ۵ سال سابقه 

کارى جهت همکارى 
نيازمندیم

 کيلومتر ١۴ بزرگراه 
آسيایی ، روبه روى 

شهرک صنعتی توس ، 
کوچه مشهد دوام
٥٤٢٠٢٤٩

٩١٣٧٠٥٣٦/ ل

جوشKار ماهر 
درب و پنجره ساز(  

٦٥١٦٨٣٨
٠٩١٥١٢٥٦٥٥٨

٩١٣٧٤٦٤٦/ ف

به تعداد( جوشKار اسKلت
(باال رو و استادکار)نيازمندیم

٠٩١٥٩٠٩١٧٣١
٩١٣٧١٧٠٢/ ف

به تعداد( جوشKار اسKلت
ماهر و نيمه ماهر نيازمند$م   

 ٠٩١٥٢٠٠٩٦٥٩
٩١٣٧٥٦٠٨/ ط

به دو اIيپ جوشKار 
لوله Iش1 گاز نيازمند$م  

٠٩١٥٦٦٠٩٨٩١
٩١٣٧٥٠٨٢/ ف

تعداد( تراشKار ماهر نيازمند$م
سابقه باالى ۵ سال شهرک 

صنعتی فن آوریهاى برتر
٠٩١٥٩٩٦٠٠٩١

٩١٣٧٠٦٧٠/ ف

جوشکار تعدادى  استخدام-به 
شاندیز  جاده  آدرس:  نيازمندیم   CO٢
ابتداى جاده شهرک صنعتی قطعه چهارم 

٤٣٧٣٩٣٥-٠٥١٢سمت چپ
٩١٣٥٧٨٠٦/ ف

به دو جوشKار I CO2ار
نيازمندیم.  فلزى  مبل  جهت 
و  بيمه  با  تومان   ۶٠٠ ماهيانه 

٠٩٣٩٨٠٧٠٢٨١سرویس
٩١٣٧٠٥٢٠/ م

به $g مد$ر فروش 
باتجربه 

در امور پخش موادغذایی 
نيازمندیم 

ترجيحا داراى تجربه
 در پخش چاى 

٠٩١٥١١٠٦٠٩٨
٩١٣٧٢٣٦٩/ ف

به $g نيرو 
حرفه ا( خانم 

با سابقه کار در بيمه جهت 
مدیریت دفتر بيمه ایران 

نيازمندیم.
 ٦٠٧١٠٧٠

٦٠٨٨٧٨٠ (داخلی ١٠۵) 
بين وکيل آباد ٢١-١٩

٩١٣٧٤٣٨٨/ ف

 $g شرIت معتبر 
اطالع رسان1

اصناف شهر مشهد از چند 
نيروى مدیرفعال دعوت به 

همکارى می نماید.
فلسطين ١٨ پالک ۶۶

٧٦٣٦٣٦٦ 
٩١٣٧٥٨٤٢/ م٠٩١٥٨٥٨١٩٩٢

 g$ مهندس پا$ه
شرکت مهندسی

 براى تکميل کادر امضا 
مهندسين طراح و ناظر یک 
پروژه بزرگ، از مهندسين 

پایه یک معمارى، برق و 
مکانيک داراى سهميه 

خالی، دعوت بعمل می آورد 
ساعت تماس ٩ تا ١۴ 
تلفن: ٨٦٤٢٥٥٨ 

٨٦٧٧٥٣٠
٩١٣٧٥٤٥٠/ ر

دعوت به همKار( 
جهت کار در پروژه پدیده شاندیز 
مهندس برق- مهندس مکانيک

مهندس صنایع (کنترل پروژه) 
با حداقل ۵ سال سابقه کار 

نيازمندیم 

٠٩١٢٨١١٣٧٦٣
٩١٣٧١٧٦٩/ م

متقاضيان استخدام:عمران 
معمار(، مKانيg، برق

      حاشيه ميدان امام علی(ع) اماميه٢    
٩١٣٦٥٢٤٧/ ل   پالک ٢١ ٦٦٣٨٣٥٥  

مهندس دارا( پروانه
اشتغال به کار پایه دو و سه 

عمران ، برق و مکانيک نيازمندیم
٠٩١٥٦٨٣٩٩٢٠-٨٩٣٠٠٢٥

٩١٣٦٢٣٥١/ ل

نقشه بردار 
 مسلط به دوربين توتال 
جهت کار در حومه مشهد

٩١٣٧٣٥٤٧/ م ٦٠٦٥٩٨١

پروانه پا$ه ٣ Iاردان1
یا معمار تجربی در کليه رشته ها 

جهت شرکت مجرى نيازمندیم
٠٩١٥٩١٠٤١٧٠

٩١٣٧٤٨٥٩/ ل

شرIت گلشن
به یک نفر خانم با مدرک 

تخصصی اداره استاندارد 
جهت مسئول کنترل کيفيت 

توليد بتن نيازمندیم.
 بين فرامرز عباسی ٣۶ و ٣٨ 

پالک ۵۵۴ طبقه دوم
٠٩١٥٣٢٢٤١٧٥

٩١٣٧٥٢٩٨/ م

 g$ پروانه مهندس1 پا$ه
عمران، مKانيg، برق

جهت شرکت انبوه سازى 
٠٩١٥٥١٢٤٤٦٨-٧٦٧٦٦٧١

٩١٣٦٧٩٨٩/ م

به $g نفر ترجيحا خانم  
 مسلط به اتوکد جهت کاردر دفتر فنی
 نيازمندیم شرکت ایده آل تهویه 

 ٠٩١٥٣١٨٦٩٥٤پارس 
٩١٣٧٠٩١٠/ م

مدرk مهندس1 عمران 
با ٣ و ٧ سال بيمه و کشاورزى 

آبيارى جهت رتبه بندى نيازمندیم
٠٩١٥٦٨٣٩٩٢٠-٨٩٣٠٠٢٥

٩١٣٧٢٣٨٤/ ل

شرIت مهندس1 
توس  گامان  مهرگان- 
در رشته هاى مهندسی

علوم پایه و گرافيک 
تعداد محدود نيرو می پذیرد 

٩١٣٧١٩٦٢/ م

٦٠٦٠١٨٨-٠٩١٥٧١٢٢٣٤٢
٠٩٣٥٥٤٣٦١٧٣

 مهندس عمران خانم $ا آقا
مشهد ابنيه  فنی  دفتر  جهت   
حقوق  و  کارى  رزومه  فکس   
 درخواستی به شماره ٦٦٤٢٣٣٦

٩١٣٧١٠٥٦/ م

 به $g نفر نيرو 
ليسانس شيم1 

 با دو سال سابقه کار 
در صنایع شوینده 

نيازمندیم.
٢٤٥٣٠٠٥

لطفا رزومه کارى خود 
را به این آدرس ایميل 

ارسال فرمائيد.
Rezaee@hobabkaf.ir

٩١٣٧١٣٥٥/ ط

I PHPارحرفه ا( خانم 
نيازمندیم حقوق اداره کار+بيمه 

٠٩١٥٥٠٠١٨٩٠
٨٤٥٦١١٨

٩١٣٧١٦٥٨/ ر

متخصص وب سا$ت شو$د 
استخدام و آموزش + لپ تاپ 
دریافت هزینه از یکسال بعد 

٠٩١٥٨٠٣٤٠٦٥
٩١٣٧٥٥٨٩/ خ

برنامه نو$س 
نيازمندیم   asp.net به  مسلط 

 fadp.ir داده پردازى فراتک
٦٠٩٧٠١٠

٩١٣٧٣٤٦٣/ ر

 دعوت
به همKار(
از یک نفر پرسنل خانم با 

مهارت هاى زیر جهت کار در 
دفتر مرکزى شرکت دعوت 

به همکارى می نمایيم.
و   ICDL تسلط  و  مهارت   -١

اینترنت
٢- روابط عمومی خوب

٣- آشنایی به زبان انگليسی
آدرس: راهنمایی ٢٠,١ ساختمان 

آفتاب طبقه ۴ واحد ٧
ساعت تماس: ١۵ الی ١٨

تلفن:
٠٩١٥٢٠١٦٦١٧ 

٩١٣٧٢٩٨٦/ م

$g شرIت توليد( 
معتبر

جهت امور ادارى فروش 
یک نفر نيرو استخدام می 
نماید متقاضيان باشماره 

 ٠٩١٥٤٤٦٩٤٠٠
تماس حاصل فرمایند

 

٩١٣٧٣٦٥٥/ ف

به $g نفر سرا$دار 
همراه با خانواده جهت سرایدارى 
جانباز  بلوار  محدوده  در  منزلی 

٠٩١٥٥٠٢٢٢٠٦نيازمندیم
٩١٣٧٥٤٣٠/ ف

 خانم و آقا جهت سرا$دار(
 در تایباد نيازمندیم 

تراک توس آسيا
 ٣١٢٦٧٢٧-٠٩١٥٤٤٦٢٨٠٢

٩١٣٧١٨٣٤/ خ

تعداد( Iارگر ساده 
کار   MDF ماهر  ماهر،  نيمه 

نيازمندیم ٠٩١٥٣٢١٣٤١٤
٠٩١٩٧٨٣٠٠٩٠

٩١٣٧٠٠٣٢/ ف

به تعداد( Iارگر 
کار   MDF ماهر  نيمه  و  ماهر 
جاده  محدوده  ترجيحا  نيازمندیم 

٠٩١٥٣٠٧٢٨١٥قدیم 
٩١٣٧٣٣٣١/ ف

و  ماهر  Iار   MDF تعداد( 
نيمه ماهر نيازمند$م-توس

٠٩١٥٥٥٩١٨٠٨مظلوم
٩١٣٧٥٨٤٧/ م٠٩٣٦٦٨٨٨٦٣٦

به تعداد( I MDFار 
مکفی  حقوق  با  ماهر  نيمه  و  ماهر 

نيازمندیم ٠٩١٥٥١٠٠١٨٥
٨٦٧٦١٥٨

٩١٣٦٨٤١١/ پ

به چند گروه نصاب حرفه ا(
نيازمندیم. با ضامن معتبر
٠٩١٥٣٠٧٠١٧١

٩١٣٧٢٥٩١/ ف

به چند Iارگرماهر 
MDF حقوق ۵٠٠+ بيمه ساعت کار 
١۴-٨ و٢٠-١۵,٣٠پيروزى ميدان 

حر سرافراز ۴٠ پالک ١١٨ 
٩١٣٦٠٧٣٩/ ف

 MDF
نيمه  کارگر   -٢ ماهر  کارگر   -١

ماهر ٣- کارگر ساده 
٠٩١٥٥٠٠٢٧٩٥

٩١٣٧١٨٥٦/ ق

به تعداد( استادIار ماهر
نجار و MDFکار نيازمندیم

٠٩١٥١١٦٢٢٤٤
٠٩١٥١٠٢١٩٧٥

٩١٣٧٤٧٦٧/ ف

به تعداد( I MDFار 
 ماهر و نيمه ماهر نيازمند$م 

٠٩١٥١١٠٣٧٦٢
٩١٣٧٤٠٦٣/ م٠٩١٥١٥٩١٤٤٩

صنا$ع چوب1 پا$Kا 
جهت تکميل کادراجرایی 

خودبه افراد ذیل 
نيازمند است 

١- MDF کارماهر
 ٢- MDF کار نيمه ماهر 

٣- نيروى ساده 
 ٠٩١٥٣١٣٥٨٧١

 ٧٦٢٥٧٣٩
٧٦٥٧٥٩١

٩١٣٧٥٧٤٧/ ق

به تعداد( Iارگر ماهر 
و نيمه ماهر جهت کار

  نصب MDF نيازمندیم
٠٩٣٦٢١٤٢٩٠٠

٩١٣٧١٠٧٩/ ل

به چند نيرو( ماهر و نيمه ماهر 
I MDFار نيازمند$م   
٠٩١٥٣٠٧٨٥٧٢

٦٩٠٤٧١٣
٩١٣٧٢٥٠٥/ ف

به تعداد( ام د( اف Iار 
ماهر و نيمه ماهر
نيازمندیم. بلوار خيام

٩١٣٧٥١١٧/ م٠٩١٥١١١٢٩١٧

به تعداد( نصاب 
MDF ارگر ماهرI و

باحقوق باال نيازمندیم
٠٩١٥٣٢٤٠٠٨٦ربانی

٩١٣٦٨٢٥١/ م

 MDF به نصاب ماهر
نيازمند$م  

٠٩٣٧٩٤٤٧٥١٣
٩١٣٧٤٦٨١/ ف

Iابينت  استادIار  تعداد(  به 
فلز( و MDF و تعداد( شاگرد

نيمه ماهر نيازمندیم 
٠٩١٥٣٥٩٩٧٦٩توانا

٩١٣٦١٩٩٥/ ب

 MDF نصاب
نيازمند$م   

٨٩٢٢٤٢٢- ٠٩١٥٣١٩١٩١٣
٩١٣٧٥٦٩٥/ ق

نجار ، Iالف ساز راحت1  
 چند نفر نيازمندیم مبل هستی 

٠٩١٥١٠٣٥٠٠١
٩١٣٦٩٤٠٦/ م٧٢٨٠٥٤٣ 

هتل آپارتمان آلما
به ٣نفر خانه دار رستوران ٣ نفر 

٠٩١٥٣٢٢١٨٤٦
٤-٣٤٤٤٩٩١

٩١٣٧٤٢٠٤/ ف

به $g نفرپذ$رش آقا
جهت کار در هتل آپارتمان 

واقع در ميدان شهدا 
(شيفت شب ساعت ٢٠ 
الی ٨ صبح )نيازمندیم 
(ساعت تماس: ٨-١۵)

٨-٢٢٢٢٣٤٦
٩١٣٧٥٠٣٩/ ف

به $g پذ$رش خانم
روز در هتل آپارتمان کویر 

(نور سابق) نيازمندیم 
خيابان امام رضا ٨ 
چهارراه سوم کوچه

 آیت اله شهرستانی 
٢الی ٨٥٣٠٨٦٠

٩١٣٧٤٩٣٠/ ف

 به تعداد( گارسون مجرب
با سابقه کار در هتل نيازمندیم 

ساعت تماس ١٧ الی ١٩
 ٠٩١٥٢٥٢٩١٨١

٩١٣٧٢٧٤٦/ ف

به $g خانم خانه دار
و یک پذیرش شب با 

تجربه در هتل آپارتمان 
حضرت زینب (س) 

نيازمندیم امام رضا ٨ 
کوچه شهيد حسنی

٨٥٩٦٣٦٨-٨٥١٤٨٥٧
٩١٣٧٤٩٢٣/ ف

به تعداد( خانم خانه دار
و یک آقا جهت  شيفت شب 

نيازمندیم ٨٥٤٥٣٨١ 
 امام رضا ١١ هتل پارساوا

٩١٣٧٤٦٦٠/ ف

به سه نفر پذ$رش و 
دو نفر خانه دار

باسابقه و ضامن معتبر 
نيازمندیم

٢-٨٥٢٦١٨١
انتهاى امام رضا ١٩ - سمت چپ 

 هتل آپارتمان تخت طاووس

٩١٣٧٤٤٠٨/ ف

به $g خانم
 جهت نظافت 

در مهمانپذیر نيازمندیم 
خيابان طبرسی

 کوچه حوض امير 
 ٠٩١٥٣٠٠٤٣٥١

مهمانپذیر حاجيان 
٩١٣٧٤٨٤٠/ ف

خانم و آقا جهت 
پذ$رش روز و شب 

جهت امور هتل
در  کار  جهت  خانمی   -٢  
رستوران ٣- خانم با سابقه 
هتل  رزرواسيون  جهت  کار 

آپارتمان صدف نيازمندیم 
امام رضا ١۶ عنصرى غربی 

١٢ نبش چهارراه اول 

٨٥٣٨١٣٥
٩١٣٧٤٥٥٥/ ف

نگهبان شب هتل 
از ساعت ٢٠ الی ٨ صبح 

٠٩١٥١١٥٧٩٥٤
٩١٣٧٤٦٠٦/ ف

به $g خانم
جهت کار در پذیرش هتل 

آپارتمان نيازمندیم امام رضا 
۵ کوچه مهرآیين پالک ٢٩ 

ساعت کار ٨-١٨ 
ساعت مراجعه حضورى ٩-١٧
٠٩١٥٦٠٠٦٠٢٩

٩١٣٧٥٢٤٨/ ف

به $g نفر پذ$رش 
جهت شيفت روز نيازمندیم  

جهت هتل آپارتمان 
 ٨٥٣٢٦٣٧

٩١٣٧٤٢٥٨/ ف

به $g پذ$رش شيفت روز 
و یک رزرواسيون نيازمندیم. 

هتل آپارتمان مثلث  
٨٥٣٧٨٩٠

٩١٣٧٤٢٧٧/ ف

تعداد( Iارگر خانم جهت 
Iار در هتل نيازمند$م

فلکه طبرسی، کوچه اميرى پ۶
٠٩٣٨٤٦٩٢٨٠١

٩١٣٧٠٤٦٨/ ف

١٥١٦
آشپز و شير$ن1 پز

١٥١٧
تراشKار و جوشKار

١٥١٨
مد$ـــــر

١٥١٩
مهنـــدس

١٥٢٠
ليسانس و فوق ليسانس

١٥٢١
برنامه نــو$س

١٥٢٢
Iــــارمند ادار(

١٥٢٤
سرا$دار و نگهبان

١٥٢٥
نجار و ام د( اف Iار

١٥٢٩
امور هتـــل


