
سه شنبه ٢٦  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١٧
٥٥

�اف� شاپ پروما
استخدام می کند ١- صندوق دار 

خانم ٢- ظرفشوى
٠٩١٥٧٦٧٢٧٢٣

٩١٣٦٩٥٧٣/ ف

v3 شر�ت معتبر 
به یک نيروى جوان و فعال 

ترجيحا داراى تحصيالت 
دانشگاهی با روابط عمومی باال و 

فن بيان قوى جهت انبار و فروش 
نيازمندیم (ترجيحا آقا)

٨٤٤٤٥٧٦
٩١٣٧٠٢٩٤/ ف

به چند نفر 
منش� و و3ز3تور

نيازمندیم 

٠٩١٥٣١٤٩٠٠٠
٩١٣٧٠٧٨١/ ف

به تعداد� نيرو 
آقا و خانم

با حداقل مدرک دیپلم جهت کار 
در فست فود کيان سنتر با حقوق 
مکفی و بيمه و سرویس برگشت 

نيازمندیم ساعت مراجعه:
 ١٠ الی ١۶

آدرس: بلوارجانباز
 مجتمع کيان سنتر- طبقه ۵

٩١٣٦٧٥٣٣/ ف

پرسنل ادار� 
٤٠٠هزارحقوق  

٨٩٢٦٤٧٢
٩١٣٦٤٢٩٩/ ف

به چند نفر نيرو� �ارمند 
بازنشسته نيازمندیم خيابان

 کوهسنگی ٢٩ پالک ١٣٣ طبقه دوم 
٨٤٢٠٦٨٢

٩١٣٧٠٦١١/ ف

٢ و�يل نيازمند3م 
پایه یک جهت حقوقی ، وکيل جهت 

امور امالک همکارى یا استخدام
٠٩١٥٨٠١١٢٠٠

٩١٣٦٥٤٩٩/ د

به v3 نيرو� د3پلم 
3ا فوق د3پلم

فنی آشنا به کارهاى 
تاسيسات و الکترونيک 

با حداقل ٢ سال سابقه کار 
نيازمندیم.

٢-٨٥٥٣١٨٠
٩١٣٧٠٣٧٣/ ف

 vبه تعداد� پي 
موتور� و منش�

 نيازمندیم. 
رستوران گلچين
٠٩١٥٣١٧٩٤٠٢

 ٠٩٣٥٨٨٢٦٤٤٤
٩١٣٧٠١٣٦/ ب

١- بازار3اب حرفه ا� 
بيمه جهت �ار در 
داخل و بيرون دفتر
 ٢- کارمند ادارى 

جهت دفتر بيمه
٨٦٧١٤٦٤
٨٦٧٦٦٨٥

٩١٣٦٩١٥٨/ ل

استخدام نيرو� فروش
با روابط عمومی باال در بخش 

دکوراسيون - حقوق و پورسانت باال
٠٩١٥٦١٨٨٩٠٩-٨٩٣٨٢٥٣

٩١٣٧١٣٠٦/ ل

استخدام مد3ر 
فروش 

با مدرک کارشناسی 
مدیریت بازرگانی با ٢ سال 

سابقه کار
تکنسين کامپيوتر آقا 
جهت امور پشتيبانی با 

٢ سال سابقه کار روماک 
٨۴۶٩٣٠۵ ارسال رزومه
romak@gmx.com 

٩١٣٧١٥١٥/ ر

تبليغات پارس آوا
به مدیر گروه با حقوق ثابت و 

پورسانت نيمه وقت نيازمندیم.
٠٩١٥٥١٦٣٣٠٣-٨٩٢٨٢١٨

٩١٣٦٠٩٩٠/ ل

٩١٣٦٨٤٩٣/ ف

به تعداد� نيرو� 
خانم

جهت پخش محصوالت 
فرهنگی 

(کتاب و cd ) به صورت 
نيمه وقت نيازمندیم 

حقوق ثابت ٣٠٠,٠٠٠ 
تومان+ پورسانت 

آدرس بلوار هدایت نبش 
هدایت ٢١,١٢

٠٩٣٨٧٥٦٩٢٥٠

مجموعه توليد� �يميا
نيازمندیم

١- گچ کار ماهر
٢- رابيتس بند ماهر

٣- سازنده درب وپنجره آهنی 
وفرفورژه

 ۴- سازنده درب هاى چوبی و
MDFکارماهر

۵-نقاش 
۶-کاشی کار ماهر
٩١٣٣٥٤٠٢/ ف٨٤٨٣٩٨٤

دعوت به هم^ار�
از افراد کامال مسلط به زبان 

انگليسی، اینترنت و آفيس و دو 
 C# نفر مسلط به برنامه نویسی
لطفا رزومه خود را به آدرس 

BAZARGANI2013@
 YAHOO.COM

ارسال نمائيد.
 

٩١٣٦٩٧٣٤/ پ

به ١٠ نفر د3پلم 
داراى کارت پایان خدمت روزانه جهت 
پسماند  آزمایشگاه  در  خدماتی  کار 

٠٩١٥٨٠١٠١١٨نيازمندیم
٩١٣٦٩٥٦٩/ ف

٩١٣٥٧٦٦٢/ ف

به تعداد� مشاور باتجربه
تمام وقت جهت کار در دفتر امالک 

نيازمندیم (محدوده وکيل آباد )
٠٩١٥١١٣٤٦٩٩

استخدام
آسانسور آرمان صعود

 جهت همکارى
١) کارشناس فروش (آقا) ٢ نفر

٢) بازاریاب (آقا) ۴ نفر
٣) امور دفترى با روابط عمومی 

باال (خانم)
۴) نيروى نصاب ٢ نفر

 ٠٩١٥٩٢١٦٤٣٢
٦٠٦١١٤١

آدرس: ميدان سيدرضی
 پالک ٢۶٠

 

٩١٣٧١٥٤٤/ ف

قابل توجه عز3زان 
جو3ا� �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

٨٤٠٦١١١
٨٤٦٥٢٢٨

٩١١٩٦٦٦٩/ ف

مس^ن مشهد 
به چند مشاور باتجربه نيازمندیم 

(محدوده هنرستان) 
٠٩١٥٥٠٠٩٠٥٢

٩١٣٧١٨٠٣/ پ

به تعداد� �ارگر 
ساده، نيمه ماهر و ماهر
MDFکار باحقوق و مزایاى 

عالی شب عيد نيازمندیم
اکبرى

٠٩١٥٨٥٧٨٤٢٨
٠٩٣٦١٤٧١٨٦٢

٩١٣٧٠٦٦٧/ م

 دعوت 
به هم^ار� 
 دفتر نمایندگی سایپا

 امير یوسف 
توتونچيان

 جهت تکميل کادر 
پرسنلی خود به چند نفر 

نيروى 
مجرب با روابط عمومی

 باال نيازمند است 
تلفن تماس : 

٨٥٤٤١١١
از ساعت ٩ الی ١۴

ميدان ضد 
 نمایندگی سایپا 

 
٩١٣٧٠٩٠٥/ ب

حقوق ثابت+ پورسانت
کانون آگهی و تبليغات 

آریا به یک مدیر فروش 
خانم و یک بازاریاب 

حرفه اى نيازمند است
 با تسویه روز به روز

٠٩١٥١٥٧٤١٨٠
٩١٣٦٨٨٤٣/ ف

٩١٢٩١٧٠٦/ م

مشاوره را3گان شغل� 
در �ليه رشته ها� فن� :تماس باما 

فقط  عدد ١٠٠٠ را به شماره 
 ٣٠٠٠٥٩١٩ پيامک نمائيد 

به چند نفر خانم 
جهت انجام امور ادارى نيازمندیم. 

٣٧٥٩١٤٢حقوق عالی 
٩١٣٧١٧٥٣/ ر

v3 شر�ت
 معتبر توليد�

استخدام می نماید:
١- کارشناس مهندسی صنایع 
مسلط به برنامه ریزى توليد و 
لجستيک با ٣ سال سابقه کار

٢- کارشناس مکانيک یا طراحی 
صنعتی مسلط به نرم افزار 
Solidworks، AutoCad

٣- تکنيسين تعمير و نگهدارى 
مسلط به تعمير دستگاههاى 

تراش و CNC با ۵ سال سابقه 
کار مرتبط

۴- اپراتور و تکنيسين دستگاه 
CNC تراش

۵- برنامه نویس PLC و 
CNC ماشين آالت

۶- اپراتور دستگاه تراش، فرز و 
فرزکار ماهر

٧- نگهبان با مدرک تحصيلی 
دیپلم و دو سال سابقه کار

٨- نيروى خدماتی آقا با دو سال 
سابقه کار

متقاضيان می توانند رزومه خود 
را به آدرس

 applicant_job@yahoo.com 
ارسال و یا با شماره 

 ٠٩٣٠٢٨٦٧٢٣٢
از ساعت ٨ الی ١۵ تماس حاصل 

نمایند.

 

٩١٣٦٩٨٧٤/ آ

�ارگرساده+ سيم �ش ساختمان 
چهارراه ابوطالب- قرنی ٢١- برج 
٣۵٨ واحد  سوم-  طبقه  مجد- 
٠٩١٥٥١٤٤٩٠٥-٧٢٣٣٩١٧

٩١٣٥٨٧٢٦/ م

٢ نفر خانم جهت 
بازار3اب� حضور�

در دفتر امالک با حقوق ثابت و 
پورسانت و یک نفر آقا جهت امور 

نظافت و خدمات با حقوق ثابت 
٢٠٠ هزار فورا نيازمندیم.

در محدوده قاسم آباد، امالک فرحان
 ٠٩١٥٤٤٥٣٥١٠
٠٩١٥٣٠٧٣٠٦٥

٩١٣٧١٠١٠/ ل

اشتراك فرم ها� 

استخدام� دولت�   

٩١٣٠٥١٩٥/ م٢١٥٠٤١٨

استخدام
شرکتی معتبر جهت استخدام در 
شعب خود از بين استعدادها در 
مقاطع دیپلم تا ليسانس همراه 
با دوره کارآموزى طراحی داخلی 

(vray -3Dmax)
 استخدام می نماید

٨٤٦٣٧٤٥
٠٩١٥٤٢٧٩٦١٧

٩١٣٧١٦٤٤/ ف

به v3 منش� خانم 
آشنا به حسابدار�

جهت کار در دفتر خدمات MDF و 
کار  استاد  و  نوجوان  بردست  چند 
نيازمندیم. آب و برق بلوار گلدیس 

بين ٢ و ۴ خدمات برش یلدا
٠٩٣٩٣١٥٤٠٠٥

٥٠٢٢٠٨٥
٩١٣٧٠٣٤١/ ف

به تعداد� �ارمند
با پورسانت عالی جهت کار در 

امالک نيازمندیم 
٨٤٦٦٠٢٩-٠٩٣٦٠٢٩٣٧٧٦

٩١٣٦٩٠٦٨/ ف

استخدام
رنگ کار پودرى جاده شاندیز ابتداى 
سمت   ۴ قطعه  صنعتی  شهرک  جاده 

٠٥١٢٤٣٧٣٩٣٥چپ
٩١٣٦٥٣٩٧/ ف

به تعداد� آقا 
دفتر  در  کار  جهت  ذیل  شرایط  با 

مواد غذایی نيازمندیم.
١ -مدرک تحصيلی حداقل دیپلم 

٢ -گواهی رانندگی 
٣ -حداکثر سن ٣٠ سال 

۴-حقوق قانون کار 
ساعت کار ٨الی ١۴ و ١٧الی ٢٠ 

قاسم آباد شریعتی ١٢ 
نبش تقاطع اول پخش ثامن

مشتاقی
 

٩١٣٧٠٥٨٣/ ف

به نفرات� جهت امور ذ3ل
نيازمندیم. ١ -انجام امور دفترى 

٢ -فعاليت در امور فروش
٠٩١٥١٥٩٤٣٣٦

٩١٣٦٧٤٧٧/ ف

استخدام 
به یک نفر توزیع کننده و یک نفر 
راننده جهت مواد غذایی با حداکثر 
تجربه  سال  یک  سن،  سال   ٣۵
تومان   ۵۵٠ حقوق  با  دیپلم  فوق 
 ( الزامی  معتبر  (ضامن  نيازمندیم 

تاریخ مراجعه تا ٣٠دى ماه 

٦٥١٣٣٣١
٩١٣٧٠٢٠٥/ ف

جذب فور� 

بازار3اب
آزادى ١۶ پالک ۴

٠٩١٧٥٥٢١٧٣٤
٠٩١٠٥٥٥٤٥٣٢
٠٩١٥٧٠٠٥٦١٩

٩١٣٦٣٦٠١/ م٦٠٣٩٩٥٢

تعداد� �ارگر فن� 
ساده و ماهر 

جهت اشتغال در جزیره 
کيش نيازمندیم 

٠٩٣٦٠٤٥٠٥٩٨
٠٩١٢١٤٦٥٣٠٢

٩١٣٧٠٧٦٤/ ف

استخدام- به چند3ن مشاور  
با تجربه  جهت کار در امالک با 

مزایا و پورسانت عالی نيازمندیم 
٩١٣٧١٩٤٨/ پ٠٩١٥٢٠٣٢٠٠١ 

٩١٣٧٠٤٤٢/ ف

استخدام   در مجتمع فرهنگ� ورزش� �وه سر
به منظور ت^ميل �ادر پرسنل� خود از واجد3ن شرا3ط ز3ر جهت هم^ار� دعوت به عمل م� آورد.

تعداد مورد نياز (نفر)جنسيتسابقه Nاررشته تحصيل� و مهارت هامدرf تحصيل�عنوان شغل و تخصصرد�3
١آقاحداقل 5 سالحسابدار5ليسانس-فوق ليسانسمسئول حسابدار١5
١آقا - خانمحداقل ٣ سالحسابدار5ليسانسحسابدار٢
١آقاحداقل 5 سالمرتبطليسانسمسئول انبار٣
١آقاحداقل 5 سالبازرگان�ليسانسمد�رفروش4
١آقاحداقل 5 سالمرتبطليسانسمسئول تشر�فات5
١آقا حداقل ٣ سالتربيت بدن�ليسانسمد�ر ورزش�6
١آقا - خانمحداقل ٣ سالبازار�اب�ليسانسمسئول تبليغات٧
٨IT امپيوترليسانسمسئولN١آقا - خانمحداقل ٣ سال
١آقاحداقل ٣ سالمPانيnليسانسمسئول فن�٩

١خانمحداقل ٣ سالمرتبط آشنا به NامپيوترليسانسNارمند امور ادار١٠5
٣آقا - خانم-فن�فوق د�پلمخط نگهدار بولينگ١١
٢خانمحداقل ٢ سالحسابدار5فوق د�پلمصندوقدار١٢

آشپز١٣

تخته Nار
خورش زن

Nمn خورش زن
منقل Nار

Nمn برنج زن
Nمn دسرزن

حداقل ٣ سال
حداقل 5 سال
حداقل ٣ سال

حداقل ٣ سال 
حداقل ٣ سال 
حداقل ٣ سال

آقا
آقا
آقا
آقا
آقا
آقا

١
١
١
١
١
١

١آقاحداقل ٢ سالفوق د�پلمظروفدار١4
5آقاحداقل ٣ سالد�پلمنگهبان١5
٢خانمحداقل ٢ سالد�پلمتلفنچ�١6
٨آقا - خانمحداقل ٢ سالد�پلمميزبان١٧
١آقاحداقل ٢ سالد�پلمتحصيلدار١٨
٣آقا - خانمحداقل ٢ سالد�پلمنيرو5 نظافتچ�١٩
٢آقاحداقل ٣ سالباغبان٢٠
١آقا- خانمحداقل 5 سال مرتبطمسئول Nاست Nنترل٢١

ساعات مراجعه: ٨٫٣٠ ال� ١٣ به مدت سه روز                    آدرس: بلوار هاشميه، نبش هاشميه ٨٣، ساختمان مجتمع فرهنگ� ورزش� �وه سر، طبقه اول

 یک شرکت معتبر
توليدى صنعتی

 جهت تکميل نيروى انسانی خود از افراد 
واجدشرایط دعوت به همکارى می نماید:

١- مدیرتوليد: کارشناس مکانيک با ١٠سال سابقه کار مفيد
٢- مدیرفروش: با مدرک کارشناسی مرتبط با حداقل ١٠سال 

سابقه کار مفيد
و  مرتبط  کارشناسی  مدرک  با  صنعتی:  طراحی  کارشناس   -٣

۵سال سابقه کار مفيد
۴- کارگر ورق کار ماهر آشنایی با ورق کارى استيل و ماشين هاى 

پرس برگ و گيوتين
با وسيله  با حداقل ٣سال سابقه کار مفيد همراه  ۵- کارپرداز 

نقليه جهت کارپردازى
۶- جوشکار آرگون/جوشکار برق

٧- سرایدار با ضامن معتبر
متقاضيان می توانند رزومه خود را به شماره ٦٥١٤٤٠١ فاکس 
و یا به صندوق پستی ٩١٨٧٣٨١٧٨٨ و یا به آدرس اینترنتی 

mashhad.estekhdam@yahoo.com ارسال نمایند.
 

٩١٣٧٠٧٥٤/ آ

٩١٣٦٥٨٨٧/ ف


