
٥٦
سه شنبه ٢٦  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١٧

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

متقاضيان استخدام:برق 
ال^ترونيICT،v، �امپيوتر
بين جانباز و ۴ راه مهدى پالک ٢٠٣

٩١٣٦٥٢٣٨/ ل

 v3 شر�ت تعاون� و
 شر�ت ساختمان� 
 جهت تکميل کادر خود 

به تعدادى
 مدیر فروش (خانم )

و  کامپيوتر  با  آشنا   
روابط عمومی باال با حقوق

 و مزایا عالی نيازمندیم 
آدرس : بلوار معلم بين ۴۵ 

و چهارراه دانشجو ،
 ساختمان صبا طبقه سوم

٨٩٢٩٠٠٥-٨٩٢٩٠٠٦ 
ساعت تماس و مراجعه 
 ٩ الی ١٣ و ١٧ الی ١٩

٩١٣٦٧٩٥٩/ م

به دو نفر آقا 3ا خانم جهت �انتر
(تحویل غذا)نيازمندیم.فست فود 
سيکا بين ميدان معلم و معلم ١٧ 

٠٩١٥٥١٨٧٢٤٢
٩١٣٦٦٥١٨/ ف

به v3 هم^ار 
با ۵ م سرمایه جهت تزئينات 

داخلی نيازمندیم 
٩١٣٧١٩١٤/ ق٠٩٣٣٨٢٠٧٥٠٧

به v3 خانم آشنا به تعميرات 
و فروش قطعات کامپيوتر با حداقل 

مدرک فوق دیپلم نيازمندیم 
٠٩١٥٩٢٣٧٥٣٠

٩١٣٧١٦٩٧/ ط

مرغ ت^ه �ن 
جهت کار در فروشگاه مواد پروتئينی 
آباد  وکيل  بلوار  و  استقالل  در 

٠٩١٥٤١٢٤٢٢٣نيازمندیم 
٩١٣٧١٥٨٣/ ف

 دعوت به هم^ار�

 یک شرکت معتبر بهداشتی، 
آرایشی در نظر دارد براى 

تکميل کادر فروش و علمی 
خود نيروهایی را با مدرک 
تحصيلی فوق دیپلم به باال 

در رشته هاى،شيمی،زیست 
شناسی،مدیریت استخدام 

نماید عالقه مندان 
می توانند با شماره تلفن: 

٠٢١-۴۴۴٩۶٣٠۴
(داخلی١٠۴) در تهران و با 
شماره ٠٩٣۶۵٢۶٧٠۵۶
 در اصفهان تماس حاصل 

فرمایند.

٩١٣٦٥٠١٣/ ت

به تعداد� فروشنده و 
بازار3اب خانم

نيازمندیم. دزدگير رفاه
٩١٣٦٨٦٤١/ ط٨٥٥٥٧١٧

به v3 نفر آقا جهت بخش
فروش با روابط عمومی باال 
نيازمندیم. ساعات تماس:

٤-٧١٢٧٠٥٢ ٨ صبح الی ١۶
٩١٣٦٩٩٩٨/ م

شر�ت نانو تراشه
از واجدین شرایط دعوت به 

همکارى می نماید:
انجام  جهت  دیپلم  نفر   ١  -١
و  فروشگاه  داخلی  امور 

کارپردازى (آقا)
با  آشنا  فروشنده  نفر   ١  -٢
قطعات کامپيوتر با حداقل ٣ سال 

سابقه کار مفيد (خانم یا آقا)
بلوار شهيد دستغيب بين 
فرهاد ٢٣ و ٢۵ پالک ٨٣

٧٠٣٨
٩١٣٦٥٧٢٢/ ف

 قابل توجه عالقمندان به 

انيميشن
 استودیوى

 انيميشن سازى پرات 
مرکز حرفه اى ساخت 

انيميشن جهت تکميل کادر 
خود برگزار می کند 

آموزش حرفه اى انيميشن  
به همراه اشتغال دریافت 

شهریه  پس از  دوره

٨٤٣٤٧٤١ 
٩١١٩٦٧٠٠/ ف

v3 شر�ت معتبر 
پخش موادغذا�3

جهت تکميل پرسنل ادارى خود 
به یک نفر حسابدار  با مدرک 

فوق دیپلم حسابدارى با حقوق 
ثابت قانون کار+ بيمه نيازمند 

است

٠٩١٥٤١١٨٥٠٧
٩١٣٧٠٢٠٤/ ف

شر�ت فناور� ها�
 راهبرد� آر3از

فروش  پرسنل  تکميل  جهت 
ذیل  شرایط  با  افراد  به  خود 
نيازمند است.١-مدرک تحصيلی 

فوق دیپلم به باال 
٢ -حداقل سابقه فروش ٣ سال 
تحصيلی  مدارک  -دارندگان   ٣
و  الکترونيک  بازرگانی-  مدیریت 

شبکه در اولویت می باشند.
٧٦٨١٧٠٧

٠٩١٠٥٠٠٠٥٤٠-٧٦٢١٧٧٧
٩١٣٦٤٠١٥/ ف

استخدام 
SAMSUNG
نمایندگی تلفن همراه 

سامسونگ در استان خراسان 
جهت تکميل پرسنل خود به تعداد 
به  خانم  فروش  سرپرست  نفر   ٨
ثابت  حقوق  با  شيفت  دو  صورت 
پورسانت  تومان+   ٣۶٠,٠٠٠

استخدام می نماید 
احمدآباد روبروى بيمارستان 

قائم مجتمع موبایل و کامپيوتر 
مشهد طبقه سوم واحد ۵

٨٤٦٣٩٢٤
٩١٣٦٧٦٧٢/ ف

 Uگالر� آر
جهت تکميل کادر پرسنلی خود 

(خانم و آقا) 
به افراد ذیل نيازمند است 

١- فروشنده
 ٢- نظافتچی 

مدرک دیپلم و دارا بودن کارت 
پایان خدمت الزاميست

 ساعت تماس : 
١٠ تا ١٣ و ١٨ الی ٢٢ 

هتل هماى ٢ 
٧٦٥٦٦٩٥

٩١٣٦٨٣٠١/ ف

هم^ار خانم 
 + عالی  حقوق  با  امالک  دفتر  جهت 
پورسانت نيازمندیم نبش فکورى ٣۶ 

٠٩١٥٩١٥٨٢٨٥
٩١٣٧١٧٧٧/ پ

بازار3اب
نشریه فرودگاهی 

٣٠٠هزارحقوق
٨٩٢٦٤٧٢

٩١٣٦٤٢٩٣/ ف

به تعداد� �ارگر 
پلی استرکار ساده و نيمه ماهر 

نيازمندیم 
٠٩٣٨٠٢٥٩٨٧٤

٩١٣٧١١٣٥/ ف

به چند نفر استاد�ار 
و �ارگر ساده

جهت سقف کاذب کناف نيازمندیم
٩١٣٦٨٩٣٩/ م٠٩٣٦٣٣٦٥٨٧٤

تعداد� حسابدار
 صندوقدار، انباردار 

فورى نيازمندیم
 

٠٩٣٥٧١٥٥٠٨٥
٩١٣٧١٢٤٩/ ف

به ٢ نفر خانم جهت 
سفارش غذا تلفن�

نيازمندیم
نبش هاشميه ٨

٠٩١٥٣١٧٠٢١٠
٩١٣٦٦٤١٤/ د

به تا�س� 3ا 
شخص� 3ا موتور

جهت بردن نهار و شام جهت 
کارگران یک شرکت معتبر 
نيازمندیم. آدرس: خيابان 

چمران ١١ پالک ۵٩
تقی زاده

٠٩٣٦٤٦٥٥٦٠١
٩١٣٧٠٨٤٩/ م

مجتمع آموزش� 
هوش مصنوع�

استخدام می نماید.
١-مربی مجرب خانم و آقا

و  باال  عمومی  روابط  با  -منشی   ٢
مسلط به کامپيوتر 

چهارراه آزادشهرنبش امامت ٢٨
٦٠٩٣٥٧٠

٩١٣٧١٠٨٥/ ف

استخدام قرارداد�
به تعدادى نيرو خانم یا آقا جهت 

طراحی پروژه هاى فتوشاپ 
همراه با حقوق ٠٠٠,٠٠٠,۴ 

ریال نيازمندیم 
(همراه بادوره کارآموزى) 

 ٨٤٠٧٦٦٥
٨٤٦٣٧٤٤

٩١٣٧١٦٥٤/ ف

شر�ت معتبر معمار� 
و د�وراسيون داخل� 

نيازمند است:
 ١- خانم آشنا به 

امور فروش و دفترى 
٢- کارشناس معمارى 

مسلط به نرم افزار 
3dmax و اتوکد(خانم) 
٣-فوق دیپلم معمارى 

با سابقه کاراجرایی 
در رشته ساختمان 
و دکوراسيون(آقا) 

۴-بازاریاب با پورسانت و 
حقوق ثابت (خانم و آقا) 

٧٦٧٢٧٢٠
٧٦٣٠٥٥٦

٩١٣٧١١٨١/ ر

شر�ت نو3د گستر 
آر3ا پارس 

به چندنفر خانم  با روابط عمومی 
باال و پورسانت عالی نيازمندیم 
١-منشی به صورت پاره وقت

( بعدازظهر) 
٢-بازاریاب به تعداد ۴ نفر 

آدرس: خيام شمالی ۵۴ 
پالک ١١ واحد ۵ 
٧٦٧٤٢٨١

٠٩٣٨١٠٤٠٥٢٣
٠٩١٥٥٠٩٨١٢١

٩١٣٦٩٤١٦/ ف

شر�ت بازرگان� معتبر  
 بازاریاب حرفه اى آقا با روابط عمومی 

بسيار باال نيازمند است 
٩١٣٦٩٤٥٢/ م٠٩٣٠٥٣٣٢٢٧٣ 

استخدام جهت پشتيبان�
ماهواره بانکها

فوق دیپلم کامپيوتر
٠٩١٥٣١٥٠٠٧٢

٩١٣٦٥٩٤١/ ف

استخدام فور� 
- تعدادى خانم و آقا جهت کار در 

ساندویچ سرد
 - منشی خانم 

پنجراه سناباد، ابن سينا، 
بين اکبر و امالک شهر پوشش

 پالک ٢٠٠ واحد ٢
 ٨٤٤٤٧٨٣

٠٩١٥٩٢٥٨٠٢٥
٩١٣٧١٣٧٨/ ف

به هم^ار� چند هنرمند
هنرى  نمایشگاه  برگزارى  جهت 
(نقاشی، پتينه، سفال و...) نيازمندیم 

٠٩٣٨٨٥١٤٨٦٦(تماس عصر)
٩١٣٧٠٢٣١/ ف

قابل توجه 
�ارجو3ان عز3ز 

 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

استخدام
شر�ت اندر3مان

جهت تکميل کادر پرسنلی خود به 
تعدادى کارمند خانم داراى
 روابط عمومی باال و تعدادى 

کارپرداز نيازمند است.
 (ترجيحا داراى لپ تاپ) 

فرامرز ٣۴ ساختمان کوروش
٩١٣٧١٤٩٨/ ف٦٠٨٠٥٩٧

استخدام مد3ر 
تبليغاتی  هاى  پروژه  اجراى  جهت 
قوى  پروژه  مدیر  چندنفر  به  خود 
خانم یا آقا نيازمندیم حقوق ثابت 
بين معلم ٨  تومان   ١,٢٠٠,٠٠٠

و ١٠ پالک ١۶۶ طبقه دوم 

٦٠٥٧٦٠١
٩١٣٧٠١٩٥/ ف

به تعداد� هم^ار با روابط 
عموم� باال نيازمند3م   

٠٩٣٨٥٠٥٨٥٠٢-٧٦٥٠٠٧١
٩١٣٦٧٢٣١/ ب

واگذار� آژانس هواپيما�3 
با �ليه ام^انات   

٠٩١٥٥١٣٩٣٧٩
٩١٣٧١٢٨٢/ د

ثبت شر�ت و تعاون� 
توليدى،  مجوزات  کليه  اخذ 
صنعتی، کسب و کار، پروانه هاى 
بهداشتی،  و  صنایع  بردارى  بهره 
کد  تجارى،  نام  بازرگانی،  کارت 

اقتصادى، ایران کد و اخذ ایزو 
 ٠٩١٥٥١٣٩١٦٢

٨٤٠٨٦٢٤
٩١٣٣٨٧٠٨/ ف

٩١١٩٦٠٦٢/ ف

مشاور3ن پو3نده
ثبت تاسيس و تغييرات 

انواع  شرکت ها
اخذ کارت بازرگانی ثبت نام و 

عالئم تجارى اخذ جواز تاسيس و 
پروانه بهره بردارى 

صنایع و معادن ، جهاد کشاورزى ، 
سازمان گردشگرى 

انجام طرح هاى توجيهی 
بلوار فردوسی  پالک ١۴١

٦٠٦٢٠٤٥ -٧٦٧١٠٢٣
٧٦٢٠٢١٩

٠٩١٥٥٥١٣٤٢٣

ثبت تخصص� شر�ت 
نام تجار�
تغييرات 

همراه با پلمپ دفاتر 
خانم قربانيان 

( کارشناس حقوق )
٨٤٥٥٦٨٨

٠٩١٥٤٠٩١٥٠٥
٩١٢٩٧٣٦٢/ ل

٩١٣٤٧٧٣٠/ ف

ثبت فور� و تخصص�
و  گرید  اخذ  شرکت  انواع  ثبت 

کارت بازرگانی
٠٩١٥٤٧١٤٠٦٥-٧٦١٤٨٨٨

اخذ رتبه و تامين نيرو
ثبت و تغييرات و فروش شرکت

٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٠٩١٥٤٤٢٢٧٢٢

٩١٢٨٢٢٦٤/ ف

٩١٣٧١٢٩٨/ ف

با ما ثبت �نيد
با مشاوره رایگان ثبت 

شرکت ، تغييرات،پلمپ 
دفاتر، کارت بازرگانی

ميدان راهنمایی ٧٢٨٩٤٩٢ 
 ٠٩١٥١١٨٤٩٩٢
٠٩١٥٤٠٦٤٨٦٢

٩١٢٤٢٥٩٨/ ل

ثبت انواع 
شركت ها

كارت بازرگانی، تغييرات
 ثبت نام و عالئم تجارى كد 

اقتصادى 
اخذ مجوزهاى توليد صنایع
خدمات حسابدارى شرکتها

تنظيم اظهارنامه هاى 
مالياتی،اخذگرید ساجات

٨٤٥٥٦٩٣
٨٤٢٠٥٨٦

 ٠٩١٥٥٠٤٤١٠١
خدمات در محل

 پيك رایگان

اظهار نامه ماليات� 
ارزش افزوده مالياتی 

تنظيم دفاتر قانونی 
ارائه نرم افزار مالی اختالف هاى 

مالی مشاوره مالياتی و مالی 
شرکت معين تراز یگانه

٨٤٦٢١٦٣- ٠٩١٥٣١٥٦٠٣٥
 بين سناباد ۵٩ و ۶١ پالک ۶٠١

 واحد ٢٠١ 
٩١٣٦١٨٠٦/ پ

 خدمـــــــــــات١٦
گــــــردشگر�

١٦
گــــــردشگر�

خدمات ادار�،١٧
بازرگان� وصنعت�

١٦٠١
خدمات گردشگر�

١٧٠١
خدمات ادار�

٩١٣٧٢٠٣٨/ ب

 v3 شر�ت معتبردرزمينه IT جهت ت^ميل �ادر پرسنل� خود از �ارشناسان و 
متخصصين و نيروها� واجد شرا3ط جهت هم^ار� دعوت به عمل م� آ ورد:

واحد مورد ردیف
ميزان تحصيالت شرح فعاليت مورد نياز نياز

جنسيت رشته مرتبط 

صنعت مدیریت ١ و   IT امور  به  کامل  مدیرعامل: آشنایی  مشاور 
خانم کارشناسی ارشد انفورماتيک 

مدیر داخلی: آشنایی کامل به وظایف کارى و ادارى پرسنل مدیریت ٢
DBA ترجيحا داراى مدرک  IT خانم کارشناسی

آقا یا خانم کارشناسی مدیر کنترل پروژه: آشنایی کامل به نرم افزار MSP کنترل پروژه ٣

حسابدار: آشنایی کامل به محاسبات پيمانکارى و مالی ٤
خانم کارشناسی حسابدارى بازرگانی و صنعتی 

آقا و خانم کارشناسی کارشناس مسلط به شبکه هاى Microsoft.Cisco. Juniper شبکه ٥

و ادارى ٦ بایگانی  و  نامه نگارى  امور  به  کامل  منشی: آشنایی 
خانم کارشناسی امورات ادارى 

خانم ترجيحا دیپلم آبدارچیادارى  ٧ 
تمامی ضوابط و قوانين شرکت تابع قوانين جمهورى اسالمی ایران خواهد بود. ساعت مراجعه ١٠ الی ٣٠,١۴ 

مراجعه به صورت حضورى: خيابان راهنمایی- راهنمایی یک- ساختمان شماره ٣ طبقه دوم- واحد ۵ 
٩١٣٦٨٦٠٩/ م٨٤٢٥٧١٨              ٦٩-٨٤٦٣٦٦٧-٠٥١١

گروه صنعت� نجات� (آناتا) 
به منظور تکميل کادر شعبه مشهد از تعدادى نيروى مرد با مدرک 

تحصيلی حداقل دیپلم دعوت به همکارى می نماید:
١- فروشنده ١٠ نفر 

٢- راننده کاميونت (ایسوزو) یک سال سابقه٢ نفر 
٣- کمک پخش ۵ نفر

شماره تماس: ٦٦٥٢٩٤٨-٦٦٥٢٥٣٤
٩١٣٦٩٠١٧/ ف

٩١٣٧١٧٨٦/ ف استخدام شرکت توليدى و بازرگانی
١- منشی خانم، آشنا به کامپيوتر ٢ نفر

٢- کارمند فروش خانم ٢ نفر
٣- مدیرفروش خانم / آقا ١ نفر
۴- کارمند خط توليد ۵ نفر خانم

۵- کارمند خط توليد آقا (٣ نفر) آشنا به امور برقی
۶- بازاریاب خانم یا آقا ٢ نفر

٧- حسابدار
حدفاصل چهارراه دانشجو و معلم ٣۶ پالک ٩٨٢ طبقه ٢ واحد سوم ٧ و ٨٩٢٩٢٣۶

٩١٣٧١٤١١/ ف


