
يك شنبه  ١٧ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١٠
٤٤


p شر�ت معتبر 
 جهت تکميل پرسنل خود 

به یک نفر انباردار
 نيازمند است.

امام رضا ٣۵-چهارراه دوم
جنب نانوایی-پالک ٨١

 ساعت مراجعه ١۴ الی ١٧

٩١٣٣٧٢٥٢/ ف


p شر�ت 
معتبر ساختمان2

جهت یکی از پروژه هاى فعال خود 
نياز به یک نفر انباردار با حداقل 

سابقه ١٠ سال دارد.
٦٦٦٨٨٩٢

داخلی ٨ 
٩١٣٥٢٢٨٢/ ف

�ارپرداز موتور=
( با توانایی وصول مطالبات) 

جهت دفتر نمایندگی
 روزنامه خراسان

 حقوق ثابت و پورسانت

٨٥٢٢٤١٤
٩١٣٥٩٩١١/ خ

هتل آپارتمان 
افسون 

به یک خانم خانه دار 
باتجربه و یک نفر پذیرش 

شيفت شب آقا 
نيازمند است. خيابان امام 
 رضا (ع) ۶ مراجعه حضورى 

٩١٣٥٩٠٤١/ ف

مجموعه بين الملل2 

قصر هد
ش
به تعدادى نيروى آقا جهت 
مهماندارى هتل نيازمندیم 
بلوار جانباز جنب کيان سنتر

٦٠٩٧١٤٦
٩١٣٥٩٨٦١/ ف

ميزبان آقا و خانم 
جهت کار در تاالر 

نيازمندیم
 بلوار نامجو، روبروى
 نامجو ٧ هتل کيميا 

 ٠٩٣٦٦٩٩٢٧٣٤
٨٤٠٢٠٨٦

٩١٣٥٨١٤٩/ ف

به سه نفر پذ
رش  
 جهت هتل نيازمندیم
٠٩١٥٥١٤٩٥٠٦ 

٩١٣٥٤٢٧٥/ ف

به تعداد= خانم جهت 
رزرواسيون هتل 

با آموزش رایگان 
نيازمندیم انتهاى 

دانش شرقی ٨ پالک ٣۴
٠٩١٥٩٠٠١٧١٠

٨٥٥٣٩٤٠
٩١٣٥٩٣١٢/ ف

هتل پارميدا
به نيروهاى زیر نيازمند است:

١) کمک آشپز
٢) گارسون

٣) ظرفشوى شيفت شب
خيابان امام رضا(ع) ٢۴ 

 مراجعه فقط حضورى
٩١٣٥٦١٤٥/ ف

به 
p بازنشسته آقا
کارکرده و ماهر جهت شيفت شب 

مهمانپذیر نيازمندیم
٠٩١٥٣١١١١٧٨

٩١٣٥٩٦٩٠/ ف

به 
p خانم خانه دار 
جهت کار در هتل نيازمندیم 

امام رضا ١١ مهمانپذیر نور الرضا 
٨٥٤٤٢٩٣

٩١٣٥٩٧٠٨/ ف

به 
p خانم جهت امور 
خدمات 

در مهمانپذیر نيازمندیم 
خيابان شيرازى کوچه 

مالهاشم بازارچه حاج آقاجان 
کوچه ضياء پالک ٧۴

٢٢٥٦٤٢٠
٢٢١٤٤٠٥

٩١٣٥٩٢١٥/ ف

آگه2 استخدام 
گاجره فست فود 

جهت تکميل کادر پرسنلی 
خود به تعدادى کارمند آقا 

جهت کار در آشپزخانه و 
امور خدماتی داخل سالن 

نيازمند است 
لطفا جهت تکميل فرم 

فقط بين ساعت ۵ الی ٨ 
بعدازظهر 

به آدرس : 
بلوار وکيل آباد، بعد از پل 
دانشجو یک قطعه مانده به 

وکيل آباد ٣٧ گاجره
 فست فود 

مراجعه فرمایيد 
 

٩١٣٥٥٧٧٥/ ف

به تعداد= پرس چ2
و کمک آشپز خانم و آقا جهت کار 

در رستوران نيازمندیم
٧٦٢٦٢٤٧-٠٩٣٥٤١٦٨٦٨٧

٩١٣٥٤١١٤/ ف

٩١٣٥٥٨٤٤/ ف

آگه2 استخدام
گاجره فست فود

جهت تکميل کادر 
پرسنلی خود به تعدادى 

کارمند خانم جهت 
صندوقدارى و امور 

خدماتی نيازمند است. 
لطفا جهت تکميل فرم 
فقط بين ساعات ۵ الی 
٨ بعدازظهر به آدرس: 
بلوار وکيل آباد بعد از 
پل دانشجو یک قطعه 

مانده به وکيل آباد ٣٧ 
گاجره فست فود مراجعه 

فرمایند.
 

فست فود فاردفود
 جهت ت"ميل پرسنل خود 
ساعت  از  صندوقدار 
١٢ الی پایان شب حقوق

 ۵٠٠,٠٠٠ تومان
و تعدادى آقا ترجيحا 

شهرستانی جهت
 آشپزخانه با حقوق ۴٠٠ 
تومان  هزار   ۴۵٠ الی 

و تعدادى خانم 
جهت تحویل غذا (کانتر) 

از ساعت ٣,٣٠ 
الی پایان شب 

حقوق ٣٠٠ الی ٣۵٠ 
هزار تومان 

و تعدادى پيک موتورى 
هر ساعت ٣٠٠٠ 

تومان 
به عالوه هر فيش ٢٠٠ 
است  نيازمند  تومان 

مصاحبه فقط حضورى 
از ساعت ١٠ الی ١۶ 

بلوار وکيل آباد 
احمد  آل  جالل  بلوار 

نبش جالل ۴ 
 

٩١٣٥٣٩٦٧/ ب

٩١٣٣٩٧١٧/ خ

�ار
اب2 سامان �ار
با خدمات ویژه

نبش چهارراه گاراژدارها
٣٤٤٣٠٦٠

٩١٢٢٩١٧٤/ م

كار
اب2 تخصص2
فرهيختگان دانشگاه
فارغ التحصيالن، دانشجویان

 دیپلمه ها و غيره جهت اشتغال 
ثبت نام نمایند.

روسا و كارفرمایان نيروى خود 
را تقاضا كنند.خ راهنمایی ١٩

٥٠-٨٤٤٢٧٤٥

٩١٣١٣١٢٨/ ل

كار
اب2 آر
ا
ثبت نام از جویندگان كار 

تسهيالت معافيت بيمه ماده ٨٠
www.aryajob.com

بلوار وكيل آباد، سه راه آب وبرق

٨٦٦٠٩٩٩

�ار
اب2 پارس
پيگيرى تخفيف بيمه

 تامين اجتماعی 
کارفرمایان 

نرسيده به استقالل ٣ ، پالک ٧١ 

٣-٦٠٨٥٢٢١
٩١٣٢٥٧٠٤/ ل

اشتراك فرم ها= 

استخدام2 دولت2   

٩١٣٠٥١٩٠/ م٢١٥٠٤١٨

٩١٣٥١٩٠٧/ م

جوانان
 جو
ا= �ار

آرایشگر ماهر شوید تضمينی به 
سبک جدید در آموزشگاه آرایشگرى 

مردانه (خسرو)با ارائه  دو مدرک
 فنی و حرفه اى جهت جذب بازار کار

٠٩١٥١٠٠١١٥٧-٧٢٩١٣١٣

بازنشسته
داراى اطالعات کامل برق و تاسيسات 

و سمند LX آماده هرگونه همکارى
٠٩٣٦٣١٦٠٥٨٢

٩١٣٥٤٧٤٥/ ف

جو
ا= �ار= 
با ١٠م سرمایه 

با شرایط بيمه و قانون کار 
٠٩٣٥٠٦٤٨٣٥٩

٩١٣٥٩٢٣٣/ ف

جوان س2 ساله (متاهل) 
داراى پراید مدل ٨٨ آماده 

همکارى با ادارات، سازمان ها و ... 
 ٠٩٣٦٤٨٧٦٦١٩

٩١٣٥٩١٨٢/ ش

نيسان �مپرس2 
با اتاق بارى آماده همکارى 

با ارگان ها
٠٩١٥٥١٦٨٤٧٢

٩١٣٥٥٠٨٧/ ف

به 
p نفر نيرو= جوان 
دیپلم برق با کارت پایان خدمت 

نيازمندیم نبش فرهنگ ۴٣ 
پالک ۴۵ ٨٩٢٠٠٠٦

٩١٣٥٩٥٦٢/ ف

 استخدام فور= 
 مدیر منابع انسانی 

 مهندس صنایع ، بازرگانی خارجی 
کنترل کيفيت ، کارشناس ارشد

مکانيک سياالت ، بازرگانی 
اپراتور تلفن ، تعمير و نگهدارى 

تاسيسات ، برق صنعتی ،ماشين ابزار 
 شماره تماس :٤-٨٤٤٦١٢٢

٩١٣٥٨٥٠٩/ ب

 شر�ت تو�اچوب 
خاوران

 CNC به چند نيروى اپراتور 
 AutoCAD و  solid مسلط به

نيازمند است
٧٦٣٧٣٠٠ 

٠٩١٥١١٠٦٩٤٤
٩١٣٥٤١٤٦/ ف


p شر�ت مهندسين 
مشاور 

جهت تکميل کادر  فنی خود به تعدادى 
نيرو به شرح ذیل نيازمند است:

و  اتوکد  افزار  نرم  به  آشنا  ١-خانم 
GIS  ٢-نقشه بردار آقا 

٣-کارشناس زمين شناسی آقا 
بلوار امامت، امامت ١٩ پالک ١٣٢
٦٠٤٥٦٦٩-٦٠٩٤١٣٨

٩١٣٥٩٥٤٥/ ف

قابل توجه 
�ارجو
ان عز
ز 

 با یادگيرى و دریافت مدرک 
طراحی نما و دکوراسيون داخلی 
در کمترین زمان به درآمد باال 
برسيد بدون نياز به داشتن 
تخصص ارائه تخفيف شهریه 

جهت متقاضيان کار
٨٤٦٥٢٢٨ 

٩١١٩٦٥٦٣/ ف

به تعداد= بافنده 
فرش و تابلو فرش
 حرفه اى و مبتدى جهت کار 
در کارگاه قاليبافی با حقوق 

عالی و بيمه نيازمندیم
٨٤٥٢٢٣٥

٠٩١٥٤٧٩٤١٧٠
٩١٣٢١٩٠٢/ ف

به مشاور باتجربه آقا 
جهت کار در دفتر امالک محدوده 

وکيل آباد نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٩٣١١٠

٩١٣٥٨٩٣٠/ ف

مجموعه توليد= �يميا
نيازمندیم

١- گچ کار ماهر
٢- رابيتس بند ماهر

٣- استادکار بنا (با اکيپ کامل)
۴- پيمانکار تاسيسات برق

۵-نقاش 
۶-کاشی کار ماهر

٨٤٨٣٩٨٤
٩١٣٣٥٤٠٢/ ف

به 
p ع"اس حرفه ا= 
(خانم) نيازمندیم بلوار فردوسی 
مقابل خيابان ثمانه آتليه خاتون 

٠٩١٥٥١١٦٤٧١
٩١٣٥٩٩١٦/ ف

شر�ت ا
ده     به تعدادى
نصب  جهت  ساده  و  ماهر  نيروى 
 UPVC دوجداره  هاى  پنجره  و  درب 
٠٩١٥٧٦٣٥٣٧٣ نيازمندیم 

٩١٣٥٩١٥٤/ ف

قابل توجه عز
زان 
جو
ا= �ار

کارکنان دولت بازماندگان 
ازتحصيل و متقاضيان آزاد 
طرح ویژه دریافت دیپلم در 
زمان کوتاه عمران - معمارى 

نقشه کشی و کامپيوتر به 
همراه مشاوره رایگان مجتمع 

آموزشی اميرکبير

٨٤٠٥١١١
٨٤٦٥٢٢٨

٩١١٩٦٦٦٩/ ف

به 
p منش2 و چندنفر 
آشنا به امور بيمه ا= 

نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٣٣٩٢٥-٣٦٩٠٤٩٠

٩١٣٥٨٤٨٤/ ف

آموزش و اشتغال
دوره هاى هتلدارى : مدیریت 
هتل ،فرانت آفيس، خانه دارى 

ميزبانی ،آشپزى ایرانی و 
فرنگی سفره آرایی، کافی شاپ، 

مدیریت رستوران، تشریفات 
مدیریت ،غذا و نوشيدنی
 زبان تخصصی هتلدارى 

٨٤٠٦٤٣٥-٨٤٥٥٣٤٥
٩١٣٥٢٣٥٤/ د

صنا
ع غذا
2 مهجان  
و  خيارشور  انواع  کننده  توليد   
ترشيجات ،نماینده فعال می پذیرد

٩١٣٥٧٥٦٣/ م٠٩١٥٨١٥٥٠٥٩ 

 آگه2 استخدام 
 فيلمبردار 

مسلط به افترافکت 
طراح مسلط به کورل 

حسابدار با ۵سال سابقه 
 ٣-٨٤٢١٠٤١

٩١٣٥٩٨٦٤/ ب

استخدام
١-کارشناس فروش خانم 

ترجيحا رشته شيمی ٢-کمک 
حسابدار خانم ترجيحا آشنا به 

نرم افزار حسابدارى محک 
بزرگراه آزادى مجتمع تجارى 

سپهر واحد ٢۶۶
٦٦٧٣٥٢٥

٩١٣٥٥٩٩٠/ ف

شر�ت فعال در 
زمينه بازار
اب2

محصوالت صادراتی فرش، 
مواد غذایی، مواد معدنی و 
ساختمانی به منظور تکميل 

کادر بازرگانی و فروش خود 
به افراد ذیل نيازمند است.

١- کارشناس مدیریت 
بازرگانی ٢ نفر

٢- کارشناس فروش
 ٧ نفر

آدرس: بلوار معلم
 بين معلم ۶٢ و ۶۴ 
پالک ٢٣ طبقه سوم

 ساعت مراجعه ٨ الی ١۵

٩١٣٥٤٠١٠/ ف

قابل توجه كارجو
ان 
عمران ومكانيك 

 آموزش
 catia,  Solid works ، Safe،

Etabs  ازمقدماتی تا فوق حرفه اى 
كالس هاى كاربردى وعملی

 زیر نظر اساتيد برتر استان
 با ارائه مدرك بين المللی

٩١١٩٦٦٤٤/ ف ٨٤٦٥٢٢٨

به 
p پيp موتور= 
و �ارگرساده 

جهت کار در رستوران نيازمندیم 
٢٢٣٦٥٢٢

٩١٣٥٩٦٠٣/ ف

شر�ت 
ا
ران پخش 
جهت تکميل کادر پرسنلی 
خود از بين واجدین شرایط 

استخدام می نماید.
١-تایپيست (صدور فاکتور)
٢-نيسان یخچالدار 
٣-کاميونت ۵ تن و ۶ تن 
٠٩٣٦٥١١١٠٩٠

٩١٣٥٩٧٣٠/ ف

٩١٣٥٦١٢٥/ ل

استخدام فور=
+ یک روز آموزش رایگان
ماهيانه ۴٠٠ هزار تومان 
+ پورسانت با بيمه طی دو 
شيفت ساعت کار ۶ تا ٢ و 

شيفت دوم ٢ تا ١٠
 به صورت انتخابی

محل کار در جایگاههاى 
CNG به عنوان مامور 

بازدید مجوز سوخت گيرى
مراجعه به صورت حضورى

ميدان ابوطالب، بين 
حرعاملی ۵٨ و ۶٠

٠٩٣٧٣٢٣٠٢٩٦
٠٩٣٨٤٣٨١٩٦٠

نيرو آشنا به �امپيوتر ا
نترنت 
جهت سخت افزار- نرم افزار

(با سابقه کار)
٢٢٥٤٠٧٢

٩١٣٥٩١٥٢/ ف


p شر�ت 
تبليغات2 معتبر

جهت تکميل کادر 
ادارى خود از آقایان و 
خانم هاى واجد شرایط 

دعوت به همکارى 
می نماید.
١- مدیر داخلی

٢- طراح و گرافيست
٣- مدیر بازرگانی

۴- مدیر فروش و 
بازاریاب

٨٤٦٦١٣٦
٠٩١٥٢٠٠٨٠٣٢

٩١٣٥٩٢٠٤/ ف


p شر�ت معتبر
از تعدادى مدیرفروش خانم 

باتجربه باحقوق ٧,٠٠٠,٠٠٠ 
ریال در ماه جهت همکارى دعوت 
به عمل می آورد. بلوار وکيل آباد 

بين هاشميه و سامانيه
 پالک ٢٠۴ واحد ۴

٨٨٤٤٧٢٠
٩١٣٦٠٠٥٨/ م

به 
p منش2 
و 
p حسابدار

مجرب خانم جهت کار در 
دربهاى اتوماتيک گلستان در 
محدوده خين عرب نيازمندیم

 ٢٦٢٠٦٠٤
٠٩١٥١١٧٤٣٤٠

٩١٣٤٩٤٦٦/ ل


p موسسه حقوق2
از همکاران وکيل دعوت به 

همکارى می نماید
٨٤٤٦٣٠٦

٩١٣٥٧٦١٨/ ف

شر�ت توليد= 
بهداشت پالست شرق
جهت تکميل کادر خود واقع در 

جاده کالت شهرک صنعتی مشهد 
نياز به تخصص هاى زیر دارد. 
از متقاضيان خواهشمند است 

رزومه خود را به آدرس
 bps.milad@gmail.com 

ارسال فرمایند:
 ١- مهندس صنایع با حداقل

 ٣ سال سابقه کار
 ٢-مهندس شيمی ( خانم ) آشنا 

به زبان انگليسی و کامپيوتر 
٣-خانم مسلط به ترجمه زبان 
 انگليسی و مسلط به اینترنت

٩١٣٥٩٢٩٧/ ل

lبه مشاور امال
فعال باتجربه (هاشميه) نيازمندیم

٠٩١٥١١٠٩٨٩١
٩١٣٥٤٩٦٦/ م

بازرگان2 
پارسا

به تعدادى نيروى باتجربه 
خانم در زمينه فروش 

مواد غذایی باحقوق ثابت و 
مزایاى عالی نيازمندیم.

بين جالل ۴۵ و ۴٧ پالک 
١١٩ واحد ١

٠٩٣٥٥٤٣٩٦٥٦
٠٩١٣٥٨٧٢٦٣٣

٩١٣٦٠٠٣٥/ م

اشتراك فرم ها= 

استخدام2 دولت2   

٩١٣٠٥١٩٥/ م٢١٥٠٤١٨

استخدام فور= 
٣٠ نفر مدیر فروش

خانم با شرایط خاص وعالی 
١- حقوق ثابت، بدون هيچ گونه 

قيد و شرطی 
٢- درآمد ماهيانه

٨,٠٠٠,٠٠٠ ریال  
٣- بيمه تامين اجتماعی 

بعد از دوره آموزش و استخدام 
رسمی

 ۴ -امنيت شغلی 
بين وکيل آباد، ٢٩ و ٣١ 

پالک ٧٠٣ خط ویژه ٨٠٣٩ 
داخلی ١٠١ و ١٠۴ 
مراجعه از ٩ الی ١۶

٩١٣٥٣٨٦٣/ م

شر�ت اطفاء ش"ن شرق
به تعدادى همکار فعال خانم 

با روابط عمومی باال نيازمندیم 
ساعت کارى ١۴-٨

 سرویس رفت و برگشت 
قاسم آباد ادیب٣٠ پالک ۴۴۴

٠٩١٥٤٧٢٠٣٨٢
٦٢٣٥٦٧٣

٩١٣٥٩٣٩٢/ ف

به یک نيروى آقا ٢٠ تا ٣٠ ساله 
با گواهی نامه موتور و ماشين 

نيازمندیم سعدى ٢٠ پ ۵،طبقه ٢
٢٢١٨٤٦٧-٠٩٣٥٨٣٤٤٥٦٥ 

٩١٣٥٦٤٨٧/ ف

نما
ندگ2 وا
م"س مبين نت 
کامپيوتر  و  برق  تکنسين  تعدادى  به 
خود  فنی  و  فروش  بخش  جهت 

٦٠٨٢٥٠٣نيازمند است 
٩١٣٥٩٤٢٥/ ف

به 
p نفر جهت آموزش و 
�ار آسانسور نيازمند
م  

شریفی ٠٩١٥٣٠٦٤٠٠٦
٩١٣٥٩٢٤٨/ ف

استخدام فور= 
یک نفر مدیر پروژه با سابقه 

بازاریابی (شهرى) جهت همکارى 
با درآمد حداقل

 ١,٠٠٠,٠٠٠ تومان 
بلوار وکيل آباد، جالل آل احمد ٧ 

پالک ١٠٠ 

٦٠٧١٨٠٠
٩١٣٥٩٣٦٨/ ف

اشتغال به همراه 
آموزش

قابل توجه عالقمندان به طراحی 
و برنامه نویسی سایت آموزش 

 C#. net- php.net-  حرفه اى
sql- photoshop
 ٨٤٥٧٧٩٦

٠٩١٥٩٠٦٨٨٦٣
٩١٣٤٢٨٧٦/ ف

مشاور مس"ن مهندس عاشور= 
به ٢نفر مشاور خانم یا آقا 

نيازمندیم 
٨٧٦١٨٢٧-٠٩١٥٦٤٧١٦١٣

٩١٣٥٧٧١٩/ ف

فست فود جام جم 
پيک  و  دار  سالن  تعدادى  به 
موتورى نيازمندیم. ساعت تماس 

١٣٨٨٣٨٨٣٤ الی ١٧
٩١٣٥٨١٤٠/ پ

جذب فور=
بازار
اب حرفه ا=
 تحصيلدار (متاهل با وسيله نقليه)

 آبدارچی خانم
آزادى ١۶ پالک ۴ 

با تعيين وقت قبلی
٠٩١٥٧٠٠٥٦١٩

٩١٣٥٨١٣٧/ م ٦٠٣٩٩٥٣ 

٩١٢٩١٧٠٦/ م

مشاوره را
گان شغل2 
در �ليه رشته ها= فن2 :تماس باما 

فقط  عدد ١٠٠٠ را به شماره 
 ٣٠٠٠٥٩١٩ پيامک نمائيد 

١٥٨٠
جو
ا= �ـــار

١٥٩٠
مشاغل گوناگــون

١٥٢٧
انبـــاردار

١٥٢٨
�ارپــــرداز

١٥٢٩
امور هتـــل

١٥٣٠
امور رستوران

١٥٧٠
�ار
ابــــ2


