
سه شنبه ٢٦  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١٧
٥٣

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

٤٣٧٣٩٣٥-٠٥١٢سمت چپ
٩١٣٥٧٨٠٦/ ف

شر�ت ميل لنگ 
تراش� توس مشهد 
به تعدادى تراشکار ماهر و 

نيمه ماهر نيازمند است 

٠٩١٥١١٥٣٣٦٢
٦٦٥١٣١٤

٩١٣٦٩٨٩٩/ ف

تعداد� �ارگر بردست 
و نيمه ماهر جهت جوشکارى 

نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٤٨٧٠٠

٩١٣٧١٠٠١/ ف

به چند �ارگر جوش^ار 
ماهر گاز
نيازمندیم

٠٩١٥٣٢٢١٦٢٦
٩١٣٦٧٦٦٧/ ف

به ٢ نفر �ارگر جوش^ار 
اس^لت نيازمند3م  

٠٩١٥٩٩٦٢٨٢٦
٩١٣٧٠٨٩٩/ م

CO2 جوش^ار
ماهر نيازمندیم
٠٩١٥١١٩٣١٣٨
٠٩٣٨٣٠٢٧٠٧٦
٠٩١٥٣١٠٧٧٨١

٩١٣٧٠٢٦٤/ م

به تعداد� �ارگر جوش^ار 
اس^لت نيازمند3م

٠٩١٥٥١٦٠٩٣٤دستگردى
٩١٣٧٠٤٥٨/ م

دو نفر جوش^ار اس^لت
  باال رو( استادکار) نيازمندیم

٠٩١٥٩٧٥٩٩٢٨
٩١٣٦٨٤٦٢/ ف

بيمه آرمان- مد3ر خانم 
جهت کار و حضور دائم با سابقه و 
آشنا به سيستم بيمه و بازاریابی 

٠٩١٥٥١٤٠٤١٧
٩١٣٧١٢٤٤/ د

استخدام مد3ر فروش
برقی  پله  و  آسانسور  شرکت 
اميدیار براى تکميل کادر فروش 
خود نياز به مدیر فروش با روابط 
عمومی باال و سابقه کارى می باشد

حقوق ثابت+ پورسانت
+ بيمه و مزایا

٨٤٦٤٤٩٨
٩١٣٥٤٠٢٧/ ف

استخدام مد3ر 
جهت اجراى پروژه هاى تبليغاتی 
خود به چندنفر مدیرپروژه قوى 

خانم یا آقا نيازمندیم حقوق ثابت 
١,٢٠٠,٠٠٠ تومان بين معلم ٨ 

و ١٠ پالک ١۶۶طبقه دوم 

٦٠٥٧٦٠١
٩١٣٧٠١٥٧/ ف

استخدام 
مدیر فروش حقوق و مزایاى عالی 

 ٠٩١٥٧٧٧١٤٨٩
٦٠٣٣٢٥٦

٩١٣٧٠٧٢٨/ ف

v3 نفر مد3ر فن� 
داراى مدرک بند الف

 (فروش بليت) 
آژانس  در  فعاليت  جهت 

هواپيمایی نيازمندیم 
ساعت تماس: ٢٠ الی ٣٠,١۶ 

و ١٣ الی ٨,٣٠
٨٨٢٢٢٦٤-٨٨١٠١٣٤

٩١٣٧٢٠٨٢/ م

v3 شر�ت توليد� 
و صنعت� معتبر

کالت  صنعتی  شهرک  در  واقع 
جهت تکميل نيروى انسانی به 

افراد ذیل نيازمند است:
حداقل  شيمی،  کارشناس   -١

٢ سال سابقه کار
حسابدارى،  کارشناس   -٢

حداقل ٣ سال سابقه کار
٣- کارشناس مکانيک، حداقل 

٣ سال سابقه کار
٢٤٥٣٢٢١

٩١٣٦٩٠٣٨/ ف

٩١٣٧٠٧٨٤/ ف

v3 شر�ت معمار�
جهت تکميل کادر خود به 
تعدادى مهندس معمارى 

مسلط به ٣DMAX و 
AUTOCAD باسابقه کارى 

و نمونه کار نيازمند است

٧٦٢٩٢٠٢

مهندس دارا� پروانه
اشتغال به کار پایه دو و سه 

عمران ، برق و مکانيک نيازمندیم
٠٩١٥٦٨٣٩٩٢٠-٨٩٣٠٠٢٥

٩١٣٦٢٣٥١/ ل

 v3 شر�ت توليد� صنعت� 
قطعات خودرو

 واقع در شهرک صنعتی توس جهت 
تکميل کادر ادارى خود نياز به ٢نفر 
نيروى متخصص در زمينه مهندسی، 
کيفيت  تضمين  و  کيفيت  کنترل 
دارد. عالقه مندان می توانند سوابق 

شغلی خود را به آدرس: 
 mkt.1386@gmail.com

ارسال نمایند.
 

٩١٣٦٨٢٦٦/ م

 v3 پروانه مهندس� پا3ه
عمران، م^انيv، برق

جهت شرکت انبوه سازى 
٠٩١٥٥١٢٤٤٦٨-٧٦٧٦٦٧١

٩١٣٦٧٩٨٩/ م

به v3 نفر ترجيحا خانم  
 مسلط به اتوکد جهت کاردر دفتر فنی
 نيازمندیم شرکت ایده آل تهویه 

 ٠٩١٥٣١٨٦٩٥٤پارس 
٩١٣٧٠٩١٠/ م

مجتمع توليد� صنعت� 
a.s

استخدام
جهت تکميل کادر پرسنلی خود 

به یک نفر آقا با مدرک مهندسی 
عمران با سابقه کار مفيد نيازمند 

است
بلوارقرنی- حدفاصل چهارراه 

ابوطالب و پمپ بنزین- روبروى 
بيمارستان خاتم االنبيا جنب بانک 

اقتصاد نوین ساختمان تالش 
طبقه دوم واحد ٣

٧٢٣٣٠٤٤-٧٢٣٣٠٤٥
٩١٣٦٦٠٦٢/ ف

متقاضيان استخدام:عمران 
معمار�، م^انيv، برق

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

به سه نفر مهندس عمران، 
معمار�، تأسيسات 

جهت سرپرست کارگاه پروژه 
ساختمانی نيازمندیم 

بين پيروزى ٣۵  و ٣٧ پالک 
٢۵۵ طبقه دوم 

مراجعه: چهارشنبه و پنجشنبه 
١۴الی ١٨ 

٨٨١٧٠٣٨
٩١٣٧٠٥٩٨/ ف

دعوت به هم^ار� 
جهت کار در پروژه پدیده شاندیز 
مهندس برق- مهندس مکانيک

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

نيازمندیم 

٠٩١٢٨١١٣٧٦٣
٩١٣٧١٧٦٩/ م

شر�ت
 تح^يم گستر
استخدام مهندس
 و تکنسين عمران

٧٢٤٣٩٣٢
٩١٣٧٠٠٧٠/ ف

 به v3 نفر نيرو 
ليسانس شيم� 

 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

هم^ار� در ترجمه متون انگليس� 
حقوق ثابت ماهانه

 ( ترجيحا آشنا به متون مدیریتی) 
٠٩١٥٨٠٢٥٣٨٥

٩١٣٧١١١٤/ ف

آگه� استخدام
.NET و SQL برنامه نویس مسلط به

پاژداده پردازان سپندآسا
٩١٣٧٠٢٣٨/ م٠٩١٥٢٠٥٠٣٣٨

PHP �ارحرفه ا� خانم 
نيازمندیم حقوق اداره کار+بيمه 

٠٩١٥٥٠٠١٨٩٠
٨٤٥٦١١٨

٩١٣٧١٦٥٨/ ر

به v3 خانم باتجربه 
جهت امور بازرگانی دریک 

شرکت تبليغاتی معتبر 
نيازمندیم بين ابن سينا ١۶ 
و ١٨ ساختمان ٢١٠ واحد ۴

٠٩١٥٨١٩٠٧٨٩
٨٤٧٠١٨٠

٩١٣٦٩٨٧٧/ ف

به v3 خانم جهت امور 
دفتر� نيازمند3م

سيدى خلج ١١ پالک ۴٣
٠٩١٥١٢٣٤٥٣٨

٩١٣٧١٧٢٢/ ف

نيرو� خانم 
جهت انجام امور ادارى با روابط 

عمومی باال (ترجيحا محدوده 
قاسم آباد ) نيازمندیم شریعتی 
٢٠ طبقه فوقانی بانک اقتصاد 

نوین  مراجعه حضورى
 ساعت ١٠ الی ١٨

موسسه زبان خارجی کيش ایر
٩١٣٧١٥٣١/ ف

�ارمند خانم باحقوق ٣٥٠٫٠٠٠
نيازمندیم.  موسسه  در  کار  جهت 
بلوار سجاد نبش بهار سمت راست

٠٩٣٣٢٨٩٤٨١٩
٩١٣٧٠٩٠٨/ م

٩١٣٤٢٤٦٠/ خ

جذب مدرسين خانم
 وعالقه مندبه تدر3س زبان 

ویژه کودکان
 در مناطق طالب ،نخریسی 

خواجه ربيع ، توس
 و بلوار وکيل آباد

 موسسه فرهنگی ارسطو 
راهنمایی ١۶ پالک ١

٨٤٦٤٢٣٩

استخدام استاد زبان
 آموزشگاه ایرانمهر 

واقع در بلوار دوم طبرسی
٢١٣٨١٧٢-٠٩١٥٨٢٧٢٤٣٣

٩١٣٧٠٤٩١/ ف

به v3 مرب� آقا 
حسابدارى- کامپيوتر

داراى کارت مربيگرى نيازمندیم 
٨٥١٤٠٥١

٩١٣٧١٢٠٣/ د

به تعداد� مدرس زبان 
انگليس� و IELTS نيازمند3م  

٨٤٦٦٤٩٥
٩١٣٧٠٩٦٠/ ف

 خانم و آقا جهت سرا3دار�
 در تایباد نيازمندیم 

تراک توس آسيا
 ٣١٢٦٧٢٧-٠٩١٥٤٤٦٢٨٠٢

٩١٣٧١٨٣٤/ خ

به چند بردست ماهر 
و نيمه ماهر جهت کار کابينت و 

MDF با بيمه نيازمندیم 
٠٩١٥٤٧٧٦٨١٤

٩١٣٧٠٣٣٤/ ف

�ابينت  استاد�ار  تعداد�  به 
فلز� و MDF و تعداد� شاگرد

نيمه ماهر نيازمندیم 
٠٩١٥٣٥٩٩٧٦٩توانا

٩١٣٦١٩٩٥/ ب

به نجار ماهر 
نيازمندیم

٠٩١٥٢٠٤٣٤٠٠
٩١٣٦٨٩٦٧/ ل

MDFسامان 
 به دونفر MDFکارماهر و حرفه اى

 با حقوق باال نيازمندیم.
٩١٣٧٢٠٩٥/ م ٠٩١٥١٠٢٢٦٢١

به چند نفر استاد�ار 
یا کارگر نيمه ماهر ام دى اف 

نيازمندیم با حقوق عالی 
٠٩١٥٨١١٤١٦٤

٩١٣٦٨٠٥٤/ ف

به تعداد� �ارگر ماهر 
و نيمه ماهر جهت کار

  نصب MDF نيازمندیم
٠٩٣٦٢١٤٢٩٠٠

٩١٣٧١٠٧٩/ ل

MDF به تعداد� �ارگر
و نجار ماهر نيازمندیم.

٠٩١٥٥١٤٢٠٠٣-٦٠٨٧١٤٧
٩١٣٧١١٢١/ ف

به تعداد� شاگرد 
ماهر و نيمه ماهر نجار 
جهت کار در کارخانه 

توليدى نيازمندیم
 بيمه + حقوق عالی 

 ٢٦٢١٥٣٦
٠٩٣٣٧٠٣٢٩٩٦

٩١٣٦٨٠٥١/ ف

تعداد� �ارگر ساده 
کار   MDF ماهر  ماهر،  نيمه 

نيازمندیم ٠٩١٥٣٢١٣٤١٤
٠٩١٩٧٨٣٠٠٩٠

٩١٣٧٠٠٣٢/ ف

 سازه ها� چوب� ره آورد
 به تعدادى نيروى ساده  

نيمه ماهر و ماهر نيازمندیم 
٩١٣٦٤٦٦٩/ م٠٩١٥٣٢١١٠٩٣ 

 MDF
نيمه  کارگر   -٢ ماهر  کارگر   -١

ماهر ٣- کارگر ساده 
٠٩١٥٥٠٠٢٧٩٥

٩١٣٧١٨٥٦/ ق

به تعداد� �MDFار ماهر 
و نيمه ماهر

نيازمندیم ٠٩١٥٧٠٧٠٢٠٠
٠٩٣٥٣٥٤١٩١٣

٩١٣٦٧٨٥١/ ف

 MDF برش^ار v3 به
نيازمند3م 

٠٩١٥٨٠٣٠٧٠٠
٩١٣٧٠٨٢٣/ ف

به MDF �ار 
نيمه ماهر نيازمند3م 

٠٩١٥٥١٩٥٥٩٦
٩١٣٧٠٤٥٦/ ف

فور� فور� 
شرکت توليدى 

دکوراسيون ادارى به 
تعدادى ام دى اف کار ماهر  

و نيمه ماهر نيازمندیم. 
حقوق مکفی، حق فنی ،بيمه 

٦٠٩٠١٥٩
٩١٣٦٩٨٥١/ ل

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

حر سرافراز ۴٠ پالک ١١٨ 
٩١٣٦٠٧٣٩/ ف

نجار ، �الف ساز راحت�  
 چند نفر نيازمندیم مبل هستی 

٠٩١٥١٠٣٥٠٠١
٩١٣٦٩٤٠٦/ م٧٢٨٠٥٤٣ 

به تعداد� نصاب 
MDF و �ارگر ماهر

باحقوق باال نيازمندیم
٠٩١٥٣٢٤٠٠٨٦ربانی

٩١٣٦٨٢٥١/ م

استاد�ار MDF �ار 
ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم 

٠٩١٥١٠٠٧٨٣١
٠٩٣٩٠٣١٠٧٥٦

٩١٣٦٥٩٩٦/ ف

مونتاژ�ار خانم
شهرک توس حقوق آمارى سيصد 

هزار ماهانه ٧ الی١۶ صارم صنعت 
٥٤١٠٤٧٤-٠٩٣٥٥٥٨٠٨٤٨

٩١٣٦٦٤٥٨/ ف

به v3 آقا 
جهت امور کارپردازى

 نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٢٠٤١١

٩١٣٧١٦٠٣/ ف

هتل پگاه
کار  جهت  ساده  کارگر  یک  به 
نيازمندیم  هتل  رستوران  در 

٨٥٤٧٨٣٦(شهرستانی)
٩١٣٧١٧٣٩/ ف

به خانم� جهت پذ3رش 
نيازمندیم امام رضا ٩ بن بست ٢ 

پالک ۶١ هتل آپارتمان آذر 
٠٩١٥٨٨١٢٩٠٢

٩١٣٧٠٧٧٠/ ف

- v3 نفر سرا3دار 
زائرسرا

متاهل حداقل دیپلم
- یک نفر پذیرشگر هتل 

متاهل حداقل دیپلم
٠٩١٢٣٦٢٨٣٠٢
٠٩٣٦٨٦٨١٥٣٤
٠٩١٥٣١٧٩٧٧٣

٩١٣٧٠٦٣٥/ ف

به v3 نفر 
خانم خانه دار
باتجربه کار در هتل 
آپارتمان نيازمندیم 

٢٢٩٦٩٠٠
چهارراه خسروى
کوچه مخابرات

 

٩١٣٧١٦٣٨/ ف

رزرواسيون باتجربه خانم
جهت کار در مهمانپذیر جهان با حقوق 
١۴ رضا  امام  نيازمندیم  مزایا  و 

٨٥٥١١٩٨
٩١٣٦٨٤٣٩/ ف

تعداد� �ارگر خانم جهت 
�ار در هتل نيازمند3م

فلکه طبرسی، کوچه اميرى پ۶
٠٩٣٨٤٦٩٢٨٠١

٩١٣٧٠٤٦٨/ ف

٩١٣٧٠٨٠٧/ ف

هتل جيحون
-به یک نيروى خانه دار خانم 

و خدماتی آقا باتجربه نيازمندیم 
امام رضا ١٠ ٨٥٥١٨٣٣

به v3 خانم جهت نظافت 
در مجتمع سعيد با حقوق ٣۵٠ 

هزار تومان نيازمندیم 
٨٥٢٧٣٧٣

٩١٣٧١٢٠٢/ ف

به v3 نفر آقا 
جهت شيفت شب در هتل 

آپارتمان نيازمندیم 
٨٥٢٧٣٧٣

٩١٣٧١١٤٦/ ف

هتل آپارتمان الهيه 
به افراد ذیل نيازمند است 

١-خانه دارى باسابقه 
٢-پذیرش درجه یک با رزرواسيون 

قوى ترجيحا منظم و مرتب 
حقوق، مزایا، بيمه 

مراجعه حضورى : دانش شرقی ٨، 
چهارراه سوم ، سمت راست 
 ٠٩١٥٦٩١٢٩١٤

٩١٣٦٢٦٣٨/ ف

به v3 آقا� جوان جهت پذ3رش 
شب در سوئيت آپارتمان

نيازمندیم ساعت کار ٨ شب  الی 
٩,٣٠ صبح ٠٩١٥٣٠٢٦٧١٧

٩١٣٧٠٩٣٣/ ف

استخدام هتل 3زدان
به تعدادى خانم و آقا  شيفت شب 
نيازمندیم پذیرش  جهت  روز  و 

٨٥٣٢٠١٠
٩١٣٧٠٣٢٤/ ف

به v3 نفر �ارمند
با  آپارتمان  هتل  در  کار  جهت 

مدرک حداکثر دیپلم نيازمندیم
٠٩١٥٣٠٠٧٦٧١

٩١٣٧١٧٤٤/ ف

هتل آپارتمان ماهور به نيروهاى
زیر نيازمند است ١-پذیرش 

خانم ٢-نيروى رزرواسيون 
 ٣-خانه دار       عنصرى ۴

٩١٣٧١٤٣٩/ ف

پذ3رش شب خانه دار 
حضورى  باتجربه  ظرفشوى  و 
شهدا-شيرازى ٢١ پ۴٧ (آلتون)

٩١٣٦٦٦٤٣/ ر

به خانم خانه دار جهت �ار 
در هتل نيازمند3م

فدائيان اسالم ٢
٠٩٣٩٨٣٩٦٣١٥

٩١٣٧١٦١١/ ف

استخدام 
در هتل آپارتمان ونوس

-گارسون خانم
- کارگرساده آقا 

-کارگرساده خانم 
- پيک موتورى

ميدان ١٧شهریور
 مقابل آتش نشانی 
٨٥١٨٤٢٩

٩١٣٧٠٩٣٢/ ف

به تعداد� خانه دار و 
پذ3رش خانم نيازمند3م
آدرس: خيابان امام رضا (ع)

٢٧، چهارراه اول
 سمت راست، پالک ١٨ 
 هتل آپارتمان آتبين 

٩١٣٧١٢٩٤/ ف

استخدام فور� فور� 
جهت تکميل پرسنل خود در 
رستوران به تعدادى نيروى 

آقا نيازمندیم: 
١- آشپز ماهر فرنگی 

٢- گارسون ماهر 
٠٩١٥٢٠٠٢٨١٥
٠٩١٥٩٧٩٠٠٢١

٩١٣٧٠٤٣٢/ ف

به v3 خانم جهت 
ميزبان� و نظافت

در غذاخورى نيازمندیم. آدرس 
محل کار: خيابان آیت ا... عبادى 

نبش عبادى ٢٠ طباخی قوچ طالیی

٠٩٣٩١٠١٠٠٥٦
٧٢٧٦٧٥٨

٩١٣٧١٤٦٤/ م

دربان آقا 
جهت رستوران نيازمندیم 

بلوار هاشميه، نبش هاشميه ١٨ 
جنب بانک صادرات

 رستوران کلبه 
 ٨٨٣١٨٥٥

ساعت تماس ١٢ الی ١۶ 
 ١٩ الی ٢٣

٩١٣٦٨٤٦٩/ پ

مهماندار خانم
جهت پذیرایی در رستوران 

نيازمندیم. حقوق طبق قانون کار
 بلوار هاشميه نبش هاشميه ١٨ 

جنب بانک صادرات 
رستوران کلبه 
٨٨٣١٨٥٥

ساعت تماس ١٢ الی ١۶
٩١٣٦٨٤٨٥/ پ ١٩ الی ٢٣

به تعداد� �ارگر ساده 
در  کار  جهت  موتورى  پيک  و 
آباد  وکيل  بلوار  در  فود  فست 

٠٩١٥٥١٤٤٠٢٤نيازمندیم 
٩١٣٧١٤٥٣/ ف

١٥١٨
مد3ـــــر

١٥١٩
مهنـــدس

١٥٢٠
ليسانس و فوق ليسانس

١٥٢١
برنامه نــو3س

١٥٢٢
�ــــارمند ادار�

١٥٢٣
مدرس و مرب�

١٥٢٤
سرا3دار و نگهبان

١٥٢٥
نجار و ام د� اف �ار

١٥٢٦
مونتاژ �ــار

١٥٢٨
�ارپــــرداز

١٥٢٩
امور هتـــل

١٥٣٠
امور رستوران


