
٥٤
سه شنبه ٢٦  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١٧

نيازمند3م 
مدیر داخلی
 تاالر آرزو 

٧٢٧٣٨٤٨
٩١٣٦٩٤٨٢/ ف

پيتزا م^ث
به تعدادى کانتردار و 

صندوق دار خانم و تعدادى 
آقا جهت سالن نيازمندیم 
اول جاده طرقبه ویالشهر 

نبش امام رضاى ٩
٠٩١٥٤١٦٨٢٩٠

٩١٣٧١٥٦٢/ ف

گروه رستوران ها� آ. اس. پ

جهت تکميل کادر پرسنلی خود 
به افراد ذیل نيازمند است:

مهماندار خانم ۴ نفر 
پيتزا زن آقا ٢ نفر 

داخل کوهسنگی ٣٠

٠٩١٥٣١٧٤١٠٧
٩١٣٧١٥٦١/ ف

به چندنفر �ارگرساده
 و پيv موتور� 

جهت کار در فست فود نيازمندیم 
٠٩٣٦٥٣١٠٨٤٧

٩١٣٦٦٣٣٩/ ف

استخدام در فست فود
١- فرکار ماهر و نيمه ماهر

٢- سالن دار
٣- صندوقدار

ساعت مراجعه: صبح ١٢ الی ١۶ 
بعدازظهر ٢٠ الی ٢٢

سجاد چهارراه بهار پاساژ بهار
 جاسمين

٩١٣٦٦٠٥٨/ م٠٩١٥١١٥٠٤٥٤

استخدام 
جهت  زن  ساندویچ  ماهر  نيروى 
فست فود نيازمندیم حقوق ۴٠٠
٧٦٧٩٤٩٩-٠٩١٥٥١٤٩٥٦٨

٩١٣٧١٤١٨/ ف

پيv موتور� و �ارگر ساده 
جهت کار در آشپزخانه نيازمندیم 

تماس ١٠ صبح تا ٨ شب 
٠٩١٥٥١٠٣٥٦٠

٩١٣٧١٣٢٤/ ف

به چند آشپز ماهر 
و چند کارگر ساده و گارسون 

نيازمندیم 
٧٢٧٥٨٥٣

٩١٣٧١٣٢١/ ف

 v3 �ارگر ساده خانم
 جهت رستوران نيازمندیم 

امام رضا مجتمع کوثر 
٠٩١٥٦٩٦٩٦٥٣ 

٩١٣٧١٨٤٥/ خ

تعداد� �ارگرساده 
اى  حرفه  دار  سالن  و  ظرفشوى 
جهت رستوران با جاى خواب و غذا 
نيازمندیم  ٠٩١٥٦١٨٥٠٧٩

٩١٣٦٠٤٢١/ ف

فست فود 
باباطاهر 

جهت تکميل پرسنل خود 
نيازمند یک نفر صندوقدار 

ترجيحا خانم با سرویس 
برگشت سالن دار باتجربه و 
پيک موتورى ساعتی ۴٠٠,٣ 

تومان نيازمندیم 
(مراجعه حضورى)

 ساعت مراجعه ١٧ الی ١۵ 
بلوار وکيل آباد 

حدفاصل وکيل آباد ١٣ و ١١

 

٩١٣٦٨٠٠٩/ ف

به تعداد� �ارگر 
ماهر و ساده  نيازمند3م

اغذیه زیتون فلکه ده دى 
٩١٣٧١٤٢٩/ ف 

مجموعه پذ3رائ�
 تشر3فات

استخدام می نماید: مهماندار خانم 
با ۴ روز کار در هفته باحقوق 
کامل، بيمه، سرویس رفت و 
برگشت و آشپزماهر و کارگر 
شهرستانی ساده با جاى خواب

طرقبه نرسيده به جاغرق
٠٩١٥٦٩١٧٨٥٧

٩١٢٥٨٥٨٩/ م٠٥١٢٤٢٥٣٥٤١

٩١٣٣٩٧١٧/ خ

�ار3اب� سامان �ار
با خدمات ویژه

نبش چهارراه گاراژدارها
٣٤٤٣٠٦٠

قابل توجه �ارفرما3ان
معافيت حق بيمه

 سهم کارفرما 
استخدام نيرو 

با ٣٠ درصد حقوق 
بدون بيمه

پارس           ٦٠٨٥٢٢١
٩١٣٦٥٤٢٧/ ل

�ار3اب� افق
تامين نيروى انسانی 

کارفرمایان 
چهارراه ميدان بار نادرى

 قرنی ٧ پالک ۴
٧٢٣١٦٢٣-٧٢٥٥٤٧٧

٧٢٥٥٣٧٧
٠٩٣٦٢٠٨٥٦٧٥

٩١٣٤٤٢٧٠/ ف

اشتراك فرم ها� 

استخدام� دولت�   

٩١٣٠٥١٩٠/ م٢١٥٠٤١٨

٩١٢٢٩١٧٤/ م

كار3اب� تخصص�
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

�ارآفر3نان 
تامين  المللی  بين  کاریابی  اولين 
نيرو کارفرمایان حوزه خليج فارس 

٨٤٥٣٣٧٧و آسياى ميانه 
٩١٣٦١٣٠٢/ ب

٩١٣١٣١٢٨/ ل

كار3اب� آر3ا
ثبت نام از جویندگان كار 

تسهيالت معافيت بيمه ماده ٨٠
www.aryajob.com

بلوار وكيل آباد، سه راه آب وبرق

٨٦٦٠٩٩٩

جوان شهرستان� س� ساله 
(متاهل) داراى پراید مدل ٨٨ آماده 
همکارى با ادارات ، سازمان ها و .... 

 ٠٩٣٦٤٨٧٦٦١٩
٩١٣٧٠٨٤٠/ ش

٩١٣٧٠٣٦٦/ م

جوانان
 جو3ا� �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

جوان� ٢٩ ساله 
متاهل و متعهد

با یک فرزند آشنا به امور 
فروشندگی، رانندگی و امور بانکی 
و همسرم با سابقه کار باال به عنوان 
مربی کودک آماده سرایدارى همراه 

با اسکان داراى هرگونه ضمانت
٠٩١٥٤١٢١٤٠٥

٩١٣٧٠٣٢٥/ ف

جوان� هستم ٢٤ ساله 
حسابدارى  سابقه  سال   ۵ متاهل 
با خودرو آماده همکارى در شيفت 

٠٩٣٧٨٠٦٥٦٠١بعدازظهر 
٩١٣٧١٧١٠/ ف

به ٢نفر خانم
آشنا به کار در امور گلخانه 

نيازمندیم ترجيحا کارآموزان 
رشته کشاورزى 

در فنی و حرفه اى
٠٩٣٨٩٠٨٧١٤٢

جاده کالت- ۵٠٠متر قبل از 
پمپ بنزین سمت چپ 
نبش خيابان یزدان پناه

٩١٣٧٠٧٠٨/ ف

پاژ بتن
١-منشی خانم پاره وقت 

٢١-١٧
٢-اپراتور بچينگ

٣-کارشناس فروش حضورى 
حقوق ۵٠٠ هزار تومان
بيمه+ ناهار+ پورسانت

نبش کوهسنگی ٣٢ پالک یک 
طبقه سوم واحد ٣۴ و ٣٢ 

٨٤٥٥٧١١
٨٤٥٥٧٠٧

مدیریت 
١-٠٩١٥٨٥٨٥٢٦٠

 

٩١٣٧٠٦٦٦/ ف

به v3 مشاور و v3 فروشنده خانم 
 در زمينه محصوالت آرایشی 

نيازمندیم توس ۶٢
٠٩١٥٨١٣٩٢١٧-٦٥٨٣٦٩٢

٩١٣٦٧٧٥٢/ ف

به نيرو� 
دانشجو�   

 پاره وقت 
نيازمندیم

 ٨٧٩٩٨٣٩
٩١٣٦٢٨٣٣/ ف

v3 خانم
با روابط عمومی باال+ حقوق ثابت

هنرستان ١۵
٩١٣٦٩٩٤٦/ م٨٦٨٦٨١٣

آگه� 
استخدام

بازرگانی آریا جهت تکميل 
کادر ادارى و فروش 

خود به تخصص هاى ذیل 
نيازمند است

١- نيروى فنی فوق دیپلم 
کامپيوتر به باال ٣ نفر 

٢- منشی با سابقه کار و 
روابط عمومی باال یک نفر 

٣- بازاریاب پنج نفر 
مزایا: حقوق ثابت+ 

پورسانت + پاداش+ بيمه 

٩٧-٧٢٣٢٣٩٦
٩١٣٧١١٠٣/ 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

v3 شر�ت معتبر
جهت اجراى همایش هاى 

کشورى تعدادى خانم با روابط 
عمومی باال با مشخصات زیر 

استخدام می نماید: 
با مدرک دانشگاهی  ١-کارمند 

۴نفر
مزایا: حقوق مکفی+ 
بيمه تامين اجتماعی+

 امنيت شغلی+ پاداش
مراجعه حضورى: ٨,٣٠الی ١۵

آدرس: معلم ۵٢- پالک ٣٣
 طبقه ٢

٩١٣٦٦١٦٢/ ف

مس^ن عاشور� 
مشاور آقا یا خانم باتجربه

( با حقوق و پورسانت )
٨٧٦١٨٢٧-٠٩١٥٦٤٧١٦١٣

٩١٣٧٠٧٩٤/ ف

v3 شر�ت معتبر 
به تعدادى نيروى خانم 

نيازمند است 
یک نفر حسابدار و کمک حسابدار 

یک نفر نيروى ادارى 
یک نفر نيروى خدماتی 

فکورى ۴٢ پالک ۴٣

٠٩٣٠١١٠٠٧٢٠
٩١٣٦٦١٥٣/ ف

شر�ت فن� مهندس� 
فراد3د پو3ا

خانم  تلفنی  بازاریاب  نفر  چند  به 
نيازمندیم  خانم  حسابدار  یک  و 
چهارراه  پورسانت   + ثابت  حقوق 
روى  به  رو   ١ صدوق  شيخ  برق 

درمانگاه دارالشفا 

٠٩١٥٥٥٨٢٢٨٢
٩١٣٧١٠٠٨/ ف

بازرگان� �امپيوتر روز
از افراد با انگيزه پرتالش و با سرمایه 

دعوت به همکارى می نماید
٠٩٣٩٣١٦١٦٦١

٩١٣٦٧٦٣٩/ ف

به چند�ارگر ماهر
جهت فرکار اغذیه و پيک موتورى 

نيازمندیم
٠٩١٥٤٢٣١٦٥٩

٩١٣٧١٩٢٦/ ق

استخدام
تکميل  جهت  مهندسی  شرکت 
پروژه هاى شعبات زیر مجموعه در 
بادوره  همراه   Auto cad زمينه 

کارآموزى استخدام می نماید

 ٨٤٦٣٧٤٤
٠٩١٥٤٢٧٩٦١٧

٩١٣٧١٦٤٩/ ف

به v3 خانم 
جهت بخش فروش

به صورت نيمه وقت 
با روابط عمومی باال 

نيازمندیم. آدرس: نبش 
تقاطع موسوى قوچانی، 

ساختمان مهر
ساعات تماس:

 ٨:٣٠ الی ١۵ عصر
٤-٧١٢٧٠٥٢

٩١٣٦٩٩٩٢/ م

 به v3 منش� خانم 
در  همکارى  جهت  بازاریاب  یک  و   
نبش   . نيازمندیم  ساختمانی  شرکت 

٠٩١٥١١٦٢٠٢٤ سناباد ۵
٩١٣٧٠٨٥٠/ م

استخدام 
پرسنل خانم 
 با حقوق ثابت بدون قيد
 و شرط با درآمد ماهيانه

 ٨,٠٠٠,٠٠٠ریال
خط ویژه ٨٠٣٩
داخلی ١٠١ و ١٠۴

بين وکيل آباد ٢٩ و ٣١ 
پالک ٧٠٣

مراجعه از ٩ صبح الی ١۶عصر
 

٩١٣٧١٨٧٤/ م

مد3ر گروه 
و مد3ر فروش

جهت نشریه اختصاصی
 فرودگاه مشهد 

با روابط عمومی باال و سابقه کارى
 معلم ٢۶ ، چهارراه اول ، سمت 

چپ ، پالک ٣٣۴ ، زنگ دوم
 ٦٠٧١٣٥٠

٠٩١٥٤١٢٨٠٦٩
٩١٣٦٨٩٣١/ ل

 از v3 خانم باتجربه 
در امور باغ تاالر 

 داراى روابط عمومی بسيار باال 
جهت کار در دفتر باغسرا 

دعوت به همکارى می نمایيم .
آدرس : ابتداى جاده شاندیز

مدرس ١، باغسراى خانه خورشيد
تلفن تماس : ٥٥٩٣٩٤٠

٥٥٩٣٩٥٠
٠٩١٥٣١٨٩٥٣٠

ساعت تماس : صبح ها ١٣-٩
عصرها ١٩-١٧

٩١٣٦٨٤٠٤/ ف

آگه� استخدام 
شر�ت مهندس� اگنش

جهت تکميل کادر فنی 
خود در واحد پروژه

 نياز به ۴ نفر 
فوق دیپلم الکترونيک 

دارد. 
لذا از واجدین شرایط 
تقاضا می شود که از 

تاریخ ١٣٩١/١٠/٣٠ 
لغایت ١٣٩١/١١/٢ 

پس از هماهنگی با 
شماره تلفن ٨۴۴۵٧٣۵ 
به آدرس خيابان سناباد 

بين سناباد ۴٢ و ۴۴ 
شماره ۴٣٢واحد ۵ 

مراجعه نمایند.
٩١٣٦٩٢٥٧/ ل

v3 شر�ت معمار�
به نيروهاى زیر نيازمند است
١-طراح  3DMAX           ٢نفر
٢-مدیر فروش                   ١نفر

آقا  معمارى  کارگاه  ٣-سرپرست 
٢نفر

٨٦٧٦٩٦٣
٠٩١٩٩٩٠٣٠٩٠

٩١٣٧٠٦٩٨/ ف

قابل توجه عالقه مندان 
به فيلمبردار� مجالس

پس از یک دوره آموزشی 
جذب بازار کار شوید 

ظرفيت مورد نياز فقط ۶ نفر

 ٨٩٠٣٤٩٥
٠٩١٥٣١٨١٢٣١

٩١٣٧٠٩٥٤/ ل

شر�ت فعال در 
زمينه بازار3اب�

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

کادر بازرگانی و فروش خود 
به افراد ذیل نيازمند است.

١- مدیربازرگانی حقوق 
ماهيانه ٨م ریال

٢- کارشناس فروش
 ٧ نفر

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

 ساعت مراجعه ٨ الی ١۵

٩١٣٥٤٠١٠/ ف

به تعداد� خانم جهت
 بازرس� �پسول آتش نشان� 

در سطح شهر نيازمندیم 
(سرویس ایاب وذهاب و حقوق 

ثابت)ميدان حسين فهميده، 
چراغچی ٧۶ جنب نمایندگی ایران 

خودرو پالک ١۶
٠٩١٥٩٠٥٣٧٢٠

٧٦٣٢٨٦٩
٩١٣٧٠٤٣٧/ ف

شر�ت اطفاء ش^ن شرق 
همکار خانم نيازمندیم 

ساعت کار ١۴ الی٨ 
٦٢٣٥٦٧٣

٩١٣٦٧٣٧٣/ ف

شر�ت �شت و صنعت 
نوآوران آلوئه ورا

در نظر دارد جهت تکميل کادر 
آزمایشگاهی خود نيرو جذب 

نماید. عالقه مندانی که با 
بيوتکنولوژى و کشت بافت 

آشنایی دارند به آدرس 
aloeinnovators@gmail.com

ایميل ارسال نمایند.
 

٩١٣٧١١٤٨/ م

به v3 نفر فن� و آشنا به �امپيوتر 
 به طور تمام وقت نيازمندیم.

 +٢ طبقه  تک،  مجتمع  آدرس:  
 واحد ٣١۵ تلفن: ٧٦٤٢٦٢٩

٩١٣٧٠٩١٣/ م

منش� خانم و �ارگر ساده آقا 
جهت کار در مجتمع ماهان 

نيازمندیم (چهارراه فرامرز )
٦٠٨٥٧٤٧

٩١٣٦٦٩٨٧/ پ

 شر�ت 
بازرگان� معتبر 
 جهت تکميل کادر فروش خود

 نياز به نيروى متخصص 
با پورسانت مناسب دارد 
 ٠٩٣٣٢١١٠٤١٦

٩١٣٧٠٣٩٣/ م

نيرو� خانم
آشنا به کامپيوتر با روابط 

عمومی باال جهت کار در 
شرکت هواپيمایی نيازمندیم 

٠٩١٢٣٠٩٥٥٩٥
٧٢٤٦٣٤٩

هواپيمایی
 راه آسمان آبی

٩١٣٧١١٥٤/ د

�ارشناس 
حقوق� 

شرکت بازرگانی
 ازیک نفر کارشناس حقوقی 

( داراى پروانه و 
یا فاقد پروانه )

 دعوت به همکارى می نماید
 از متقاضيان دعوت  می شود 

رزومه کارى خود را
 به آدرس اینترنتی

  info@badrtoos.com
ارسال فرمایند 

 

٩١٣٧١٢٥٢/ د

شر�ت مهندس� 
توس  گامان  مهرگان- 
در رشته هاى مهندسی

علوم پایه و گرافيک 
تعداد محدود نيرو می پذیرد 
٦٠٦٠١٨٨-٠٩١٥٧١٢٢٣٤٢
٠٩٣٥٥٤٣٦١٧٣

٩١٣٧١٩٥٥/ م

شر�ت پو3ش گران نو3ن  
از  ساختمانی  امور  متصدى   
واجدان شرایط دعوت می نماید 

-کارگر ماهر  - کارگر ساده 
- یک نفر خانم جهت امورادارى 

دفتر ٨٥٣٣١٦٢
٠٩١٥٤٢٨٩٨١٩ غالمی 

٩١٣٧٠٤٢٥/ م

Uمشاور امال
نيازمند3م 
٧٦٥٦١٩٣

٩١٣٧٠٨٦٤/ ر

به تعداد� �ارشناس 
فروش تلفنی خانم نيازمندیم سناباد 
٣ واحد   ۴۴٠ ساختمان   ۴۴ و   ۴٢

٨٤٠٦٦٩٩
٩١٣٧٠٨١٦/ ف

به تعداد� بازار3اب
حرفه اى و شاگرد جهت 

دکوراسيون داخلی نيازمندیم
٠٩٣٥٧٠٦٣٢٠٠

٩١٣٧١٠٦٧/ ل

قابل توجه كارجو3ان 
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 v3 خانم با 
سابقه �ار 

جهت کار در دفتر امور 
مشترکين نيازمندیم

سيدى بين صبا ١۴ و ١۶ 
٠٩١٥٥١٧٤٢٥١

٩١٣٧٠٩٤٢/ ف

 بيمه سامان 
استخدام م� نما3د 
 ١-مشاور (بازاریاب)حضورى 

آقا و خانم  ٢٠نفر 
٢-مشاور (بازاریاب)تلفنی 

خانم  ٢ نفر 
حقوق ثابت +پورسانت 

+بيمه+پاداش
 + آموزش رایگان 

٧٢٤٠٣٦٤ 
٠٩١٥٣١٤٠٣٩٤

٩١٣٦٤٢٢٠/ م

١٥٨٠
جو3ا� �ـــار

١٥٩٠
مشاغل گوناگــون

١٥٧٠
�ار3ابــــ�

٩١٣٦٥٢١٣/ ف


