
چهارشنبه  ١٣ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٨
٤٨

موسسه فرهنگ2 
سروش ا
رانيان

به تعدادى بازاریاب خانم جهت 
فروش تلفنی محصوالت فرهنگی 

با حقوق مکفی در محيطی کامال 
زنانه نيازمند است 

نيمه وقت- محدوده نخریسی
٣٤٤٦٣٣٢

٩١٣٥٦٢٧٢/ ف

به تعدادJ و
ز
تور آقا و خانم
جهت فروش پوشاک نيازمندیم ١٧ 
 (-١ (طبقه  کيميا  پاساژ  شهریور 

٣٤١٨٠٢١پالک ٢,١٢١
٩١٣٥٧١٤٨/ ف

به ٢ نفر بازار
اب
در زمينه درب اتوماتيک نيازمندیم 

(ثابت+ پورسانت) ساعت تماس: 
٦٠٤٨٠١٠(٨ الی ١۵)

٩١٣٥٣٠٠٢/ ف

به تعدادJ بازار
اب 
نيازمند
م 

حقوق ثابت + پورسانت+ پاداش 
٦٠٣٤١٦٢

٩١٣٥٤٦٤٢/ ف

 Jاب حرفه ا
از تعدادJ بازار
با حقوق ١٠ م ریال دعوت

 به همکارى می شود 
٠٩٣٧٢٨٧٩٨٢٣-٧٣٨٦١٤٨

٩١٣٥٦٧٠٦/ ف

پخش پا"ساب
بازاریاب حرفه اى تعدادمحدودى 

بامزایاى عالی نيازمندیم.
٠٩١٥٥١٦٦٤٥٣-٦٠٥٦٧٤٣

٩١٣٢٩٨٣٠/ ل

 استخدام بازار
اب
با پورسانت  باتجربه داروخانه اى   

 ٠٩١٥٩١٥٧٩٣٤استثنایی
٩١٣٤٩٢٣٨/ م٠٩٣٩٩١٥٧٩٣٤

 Jاستخدام فور
به تعدادى بازاریاب با پورسانت عالی 
جهت کار شرکت ساختمانی نيازمندیم 

٠٩١٥١١٢٦٢٧٣ 
٩١٣٥٣٠٥٨/ ف

بازار
اب 
دستگاه هاى صرفه جویی و 

مدیریت انرژى ، پورسانت عالی 
٠٩١٥٨٧٧٢٢٣٢

٩١٣٥٥٦٨٥/ ر

شر"ت2 معتبر 
نياز به مدیر فروش

 و بازاریاب تلفنی
 با حقوق ثابت و پورسانت

  Aسجاد آزادى ١٩ پالک ١٠
واحد ٨

 ساعت مراجعه : ١١ الی ١٣
٩١٣٥٢٩٨٧/ ف

به 
m و
ز
تور باتجربه
عالی  پورسانت  با  بتن  امور  به  آشنا 
الی   ٨:٣٠ تماس  ساعت  نيازمندیم 

١٣٨٩٢٧١٦٠, ١٧ الی ٢٠
٩١٣٤٨٢٦٨/ ف

پرشين گارد 
به چند بازاریاب مجرب و حرفه اى 
نيازمندیم + حقوق ثابت+ پورسانت 
٠٩١٥٦٥٠٠١٢٦-٦٠٣٣٠٨٠

٩١٣٥١٩٣٨/ ب

بازرگان2 
سپهرنو
ن

به تعداد ٢٠ بازاریاب حرفه 
اى موادغذایی با حقوق ثابت و 
پورسانت عالی در شهرستان 

بجنورد نيازمندیم

٠٩١٥١٨٠٨٦٣٢
٩١٣٥٥٧٦٤/ ف

به تعدادJ بازار
اب 
با پورسانت و حقوق مکفی 

نيازمندیم 
٦٠١١٥٣٣-٦٠١١٥٦٦

٩١٣٥١٣٦٧/ ف

مرجع بين الملل2 تور
سم 
 استخدام می نماید

١- بازاریاب ٢- مدیر فروش
 ٠٩١٥٨٢١٧٦٦٥

٩١٣٥٦٢٢٠/ ف

 بازار
اب حضورJ و تلفن2 
 با حقوق +پورسانت قرنی ٢١برج مجد
 طبقه ٣واحد ٣۵٨     ٧٢٥١٩٦٥

 ٠٩١٥٤٠٧٤٩٠٥-٧٢٣٣٨٨٠
٩١٣٣٦٥٣٩/ م

آموزش تضمين2 فروش 
و بازاریابی همراه با معرفی به کار 

و درآمد باالى ١م تومان 
٨٤١٤٧٣٥-٠٩١٥٣٠٩٠٣٢١

٩١٣٤٥٥٣٨/ ف

به ٢نفر خانم
جهت بازاریابی تلفنی 

نيازمندیم سه راه کاشانی 
نبش موحدین ٨ پالک ١١٢ 

ساعت تماس ٨ الی ١۴

٧٢٥٨٨٠٧
٩١٣٥٥٧٧٤/ ف

به تعدادJ بازار
اب
جهت امور چاپ و تبليغات با 

پورسانت عالی نيازمندیم
٠٩١٥٥٢١٣٤٨٠-٦٦٢٩٠٢٢

٩١٣٥٦٣٢١/ ل

مشPالت خود را در 
بازار
اب2
 به ما بسپارید 

مرکز خرید و فروش خدمات 
بازاریابی حرفه اى 

٨٤٨٥٥٠٦
٩١٣٥٣٩٠٦/ پ٠٩١٥١٨٠٠٩٥٩

تعدادJ بازار
اب خانم و آقا
با حقوق ثابت ۵٠٠ تومان + بيمه 

و پورسانت عالی سيدرضی ۶
٠٩٣٨٧٥٨٧٤٩٥

٩١٣٥٦١٩٠/ ف

ارمغان طبيعت  
بازاریاب بدون زمان کارى+

 ۶ م ریال ثابت+ پورسانت+ آموزش 
١٢-٣٦٩٠٨١١

٩١٣٥٢٨٠٤/ ف

به تعدادJ بازار
اب 
با روابط عمومی باال نيازمندیم 

تماس ٨ الی ١٣
٨٦٦١٥٣٥

٩١٣٥٥٩٣٧/ ف

بازرگان2 تهرانيان 
تجارت 

در زمينه آرایشی
 بهداشتی و دارویی 

با حقوق ثابت+ پورسانت 
بازاریاب استخدام می نماید 

٨٤٥٥٥٠٠
٩١٣٥٣٣٣٥/ ف

دو نفر و
ز
تور 
جهت پخش لوازم برقی ساختمان 

نيازمندیم 
٨٦٥٦٤٦١-٠٩١٥١٥٩٩٥١٢

٩١٣٥٦٩٦٣/ ف

به تعدادJ بازار
اب تلفن2 
خانم-حضورJ آقا 

با پورسانت عالی نيازمندیم 
احمدآباد، پاستور ١١,١ 

طبقه فوقانی، بانک صادرات، 
واحد ٧

٨٤٩٣٦٠٦
٠٩١٥٩٠١٤٩٨٧

٩١٣٥٥٩٩٧/ ف

بازار
اب فعال آقا و خانم 
جهت بازاریابی و فروش

و  مشهد  غذایی  محصوالت   
سراسر کشور با حقوق و مزایاى 
و   ١,۵٠٠,٠٠٠ باالى  عالی 
مسقف  خاور  و  وانت  همچنين 

جهت پخش

 تماس ٩ الی ١۵ 
٠٩١٥٦٥٥٣٠١٤
٠٩١١٦٥٨٧٥٠٠

٦٦٦٢٦٦١
٩١٣٥٣٧٤١/ م

بازار
اب خانم
 جهت امور کامپيوترى نيازمندیم. 
چـــهـــارراه رســتــگــارى پـــالک ١١٠ 

٦٢٢٢٦٦٤امالک وکيل
٩١٣٥٦٠٠٩/ ف

به تعدادJ بازار
اب 
با روابط عمومی باال براى عرضه 

کاالى جدید نيازمندیم
٠٩١٥٢٠٥٢٩٤٢

٩١٣٥٦١٢٦/ ف

ابتداJ جاده سنتو 
به یک نفر خانم بازاریاب 

باتجربه کارى با روابط عمومی 
باال با حداقل حقوق ثابت ۴٠٠ 
هزار تومان و پورسانت عالی 

نيازمندیم 
 ٦٥٨٣٥٠٧

٠٩١٥٥٢٥٩٠٦٠
٩١٣٥٧٣٩٠/ ق

به تعدادJ بازار
اب 
جهت فروش محصوالت آرایشی 

و بهداشتی 
٠٩١٥٧٣٣٧٣٨٠

٩١٣٥٤٢٤٣/ ف

Jتور حضور
 و
ز
 تلفن2 

 خانم و آقا 
حقوق ثابت ۵٠٠+بيمه 

+پورسانت
٠٩٣٩٨٠٨٥٠٤٨ 

٩١٣٥٦٤٨٥/ ب

شر"ت جنرال دور 
جهت تکميل کادر فروش 
خود به یک نفر ویزیتور 

تلفنی خانم نيازمند است 
(در محدوده رسالت) 

٠٩١٥١٢٠٣٤٦٧
٩١٣٥٦٧٦٣/ ف

به چندنفر بازار
اب 
با حقوق ثابت و پورسانت 

نيازمندیم
٨٤٦٦٠٩٠-٨٤٦٦٣٠٠

٩١٣٥٥٣٨٤/ ف

Jاستخدام فور
به تعدادى بازاریاب حرفه اى 

نيازمندیم
٩١٣٥٦٧٤٤/ م٠٩١٥١٨٨٢٢٠٢

آ
ا از طرح ٦ ماهه ما با خبر
د ؟!
۶ ماه آموزش ببينيد

 حقوق دریافت کنيد 
کارورزى کنيد 

و در بهترین تيم هاى بازاریابی
مشغول به کار شوید 

٨٤٨٥٥٠٦
٠٩٣٥٢٦٠٥٧٣٥

٩١٣٥٣٩١٠/ پ٠٩٣٥٥٥٧٩٧٩٩

تعدادJ بازار
اب خانم
در زمينه درب و سيستم هاى 

الکترونيک
٠٩١٥٥٢٣٩٦٠٢

٩١٣٥٧٣٦٠/ ر

استخدام بيمه ا
ران 
به تعدادى بازاریاب جهت فروش 

بيمه نيازمندیم 
٠٩١٥٣٠٠٤٢٠١

٩١٣٥٦١٥٩/ ف

به چند نفر بازار
اب
جهت توزیع و پخش مواد غذایی 

در سطح شهر مشهد 
نيازمندیم 

ساعت تماس
 فقط ٨ تا ١٢ صبح 

٠٩١٤٦٧٦٠٧٨٥
٩١٣٥٥٠٨٨/ د

 2Pبه نرس دندانپزش
جهت مطب 

در کوى دکترا نياز است 
٨٤٨٥٣٦٢ -٠٩١٥٤٠٦٠٥٩٧

٩١٣٥٥٦٨٤/ ر

 mدندانپزش
و دستيار دندانپزشک درمانگاه 

فردوس، بلوار معلم 
٠٩١٥٣٠٠٢٩٦٩

٩١٣٥٧٠٥٤/ ف

JارPجهت هم mدندانپزش
در ساختمان پزشکان که دندانپزشکی 
هست،  نيز  دادن  اجاره  قابل  آن 

نيازمندیم    ٠٩١٥٥٢٠٠٩١١
٩١٣٥٤٩٠١/ ف

دندانپزشm با پروانه 
شيفت صبح نيازمند
م   

٠٩١٥٩٠٩٢١٤٥
٩١٣٥٣٦٦٥/ ش

٩١٣٥٦٤٦٣/ ب

استخدام
به یک نفر خانم 

داراى مدرک 
پيراپزشکی 
نيازمندیم.

احمدآباد
 مجتمع بهزاد

٩٢-٨٤٦١٩٩٠

در مر"ز معلولين ذهن2
به فيزیوتراپ  پرستار مددکار 

گفتار درمان- مراقب نيازمندیم
 ٠٩١٥٢٠٠٢٠٧٦

٩١٣٥٤٦٨٠/ ف

تعدادJ "ارآموز خانم وآقا
جهت البراتوار دندانسازى   
نيازمندیم. فلکه ضد پالک ۶٩

٨٥١٩٥٤٥
٩١٣٥٢٧٦٨/ ف

پرستار، بهيار، ماما 
جهت کار در کلينيک ترک 

اعتياد شيفت عصر ترجيحا 
محدوده بلوار توس، 
فردوسی، وکيل آباد 

٠٩١٥٥٢١٣٦٩٤
٦٦٧٠١٣٤

٩١٣٥٧٤٢٩/ ف

JارPنياز به هم
کاردان، کارشناس مامایی، 

پرستار یا بهيار،
 کارشناس یا کاردان
 علوم آزمایشگاهی
٥-٨٧٩٠٤٠٤

٠٩٣٨٣٧٩٥٨٢٩
٩١٣٥٣٤٣٢/ م

پزشm عموم2
 MMT pمدر Jدارا 

مرکز ترک اعتياد شيفت صبح
٠٩١٥٥٢١٣٦٩٤-٦٦٧٠١٣٤

٩١٣٥٧٤٢٨/ ف

MMT mپزش m
به 
جهت مسئول فنی شيفت عصر 

ترک اعتياد نيازمندیم 
٠٩٣٥٣٥٧٦١٦٢

٩١٣٥٠٢٠٧/ ف


m پرستار جهت "ار در 
 Jدرمانگاه شبانه روز

نيازمندیم
٠٩١٥٩١٠٩٢٧٣

٩١٣٥٦٤٦٢/ ف

بهيار خانم 
مطب  جهت  ماما  کاردان  یا 
شيفت  حجاب،  ميدان  نيازمندیم 

٠٩٣٩٩٢٢٧٧٥٦عصر
٩١٣٥٧٣٥٨/ ق

به "ارشناس، "اردان
2
پرستارJ، ماما

نيازمندیم
٤-٦٠٤٠٠٨٣

٩١٣٥٢٨٤٠/ ف

 mانيPبه ٢نفر شاگرد م
جهت کار در نمایندگی نيازمندیم 

٠٩١٥٥١٩٦٣٠٤
٠٩١٥٣٢٠٢١٥٢

٩١٣٥٦٩٩٤/ ف

به ٢ نفر نيرو با تحصيالت
دیپلم جهت تعمير و نگهدارى 

موتورخانه نيازمندیم
١-٣٦٨٦٨٨٠

٩١٣٥٦٣٣٦/ ف

به 
m "ارگر ماهر
جهت کار در تعميرگاه سوارى 

نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٤٢١٧٨

٩١٣٥٥٩٦١/ ف

به 
m مPانيm و 
 نقاش ماهر نيازمند
م

٠٩١٥٥٠٨٥٣٩٧
٩١٣٥٦٠٥٥/ م

به 
m استاد"ار ماهر
جهت کار در تعميرگاه نيازمندیم 

 ٠٩١٥٣١٢٩٢٧٧
٩١٣٤٥٠٥١/ ف٧٦٥٧٥٠٣

خانم سيPل
 به باال 

جهت کار در منزل در 
محدوده بلوار پيروزى 

نيازمندیم 
مراجعه: ميدان ده دى

 امام خمينی ٣۵ پالک ۵۶١ 
طبقه اول واحد ١٧ 

٥٠٢٢٥٢٩
٠٩١٥٣٠٦١٦١٣

٩١٣٥٤٣٠١/ ف

به 
m خانم جهت نظافت 
2
خوابگاه دانشجو
دخترانه با حقوق ماهيانه 

١٢٠ تومان نيازمندیم 
آزادشهر، بين استقالل ۶ و 

٨ پالک ١۶ 
٠٩٣٩٥٢٥٦٤٧٥

٩١٣٥٦٢٥٩/ ف

٩١٣٥٤٣٧٠/ ف


m خانم 
ا آقا 
جهت امور خدماتی 
شرکت نيازمندیم 

مراجعه: ميدان ده دى  
امام خمينی ٣۵

 پالک ۵۶١ طبقه اول 
واحد ١٧

٨٥٣٩٠٢٨
٠٩١٥٥٢٤٨٩٤٢

٩١١٩٦٥٣٠/ ل

مجتمع آر
اگستر
خانم هاى  از  بيمه  با  استخدام 
کودک  از  نگهدارى  جهت  مجرب 
وقت،تمام  طورنيمه  به  سالمند  و 
به  دعوت  روزى  وقت،شبانه 
قاسم  آدرس:  نماید  می  همکارى 
بين   ۵٠ فالحی  فالحی،  بلوار  آباد 

۵٠,١٢ و ۵٠,١۴ 
 مجتمع آریاگستر

٦٢٣١١٢٤

حقوق ٧٠٠ هزار تومان 
تمام  آقا  مستخدم  تعدادى  به 
معلم،  بلوار  نيازمندیم  وقت 

 چهارراه دانشجو، کلبه لی 
٩١٢٧١٠٠٠/ ف

خانم با سواد
جهت انجام کليه امور منزل 
و نگهدارى از دو کودک به 

صورت شبانه روزى با حقوق 
۵٠٠هزارتومان نيازمندیم 

دانشجو ١۵- پالک ۶٧
٠٩١٥٥٢٠٥٤٨٤

٩١٣٥٤٠٤٦/ ف

سراJ بهشت مهر
بامجوز بهز
ست2 

و ٨ سال سابقه کار
استخدام خانم جهت نگهدارى از 
سالمندان در منزل با حقوق باال 

همراه با دوره هاى آموزشی و بيمه
 چهارراه مخابرات، اماميه٣٠ 

دومين قطعه سمت چپ
٦٦٤٣٠٥٠-٦٦١٧١٥٠

٩١٢٢١٨٦٨/ ل

 به 
m خانم 
 جهت مراقبت ونگهدارى
 از دو کودک نيازمندیم 

٩١٣٥٦٤٠١/ م٧٦٤١٨٦٧ 

٩١٣٢٦٧٥٧/ م

مر"ز سروش
 با مجوز بهز
ست2

استخدام خانم
جهت مراقبت از سالمندان

در منزل
مدیرمسئول: دکتر ایرج عاکف
ميدان احمدآباد- بلوارکالهدوز

 سمت راست- تقاطع سلمان 
فارسی- پالک ٨٣- طبقه دوم

٨٤٤٤٣٠٠ 
٠٩١٥٥١٦٣٢٩٩
٠٩١٥٣١٥٠٠٠٤

٩١٣٥٢١٨٧/ ف

مجتمع آفتاب
خانم با حقوق باال جهت مراقبت از 

سالمند در منزل نيازمندیم
٧٦٢١٣٢٤

به تعداد ز
ادJ "ارگر
 خانم و آقا جهت نظافت منازل 

با تضمين کار نيازمندیم 
نظافتی توس ٦٠٩٧٨٣٢

٩١٢١٠٣٩٩/ ل

تعدادJ نيروJ خدمات2 
pجهت "ار در مهد"ود

نيازمندیم تماس ١۴-٨
٦٢٢٦٤٠٤

٩١٣٥٦٢٩٥/ ف

 Jفور
به 
m نفر خدمتگزار
جهت انجام امور خدماتی 
نيازمندیم (تمام وقت)  

ترجيحا بازنشسته
٨٦٧٢٢١٤-٠٩٣٥٩٣٥١١٣٧

٩١٣٥٥٧٩٣/ ف

(خدمتPار خانم) 
 ۴ تا  صبح   ٨ منزل،  در  کار  جهت 
 ،٣٠٠ ماهيانه  ضامن،  با  بعدازظهر 

٠٩١٥١١٠٢٣٩٩دانش آموز ٧ -
٩١٣٥٥٥٠٤/ پ

به تعدادJ نيروJ آقا
جهت مراقبت از سالمندان 

در مرکز نيازمندیم.
٥٠١٢٤٤٩

٩١٣٥٦١٨٠/ ف

JارPدعوت به هم
باشگاه کودک و آینده به 
یک نفر نيروى خدماتی 
خانم در شيفت عصر 

١۴الی ٢٠,٣٠ نيازمند
 می باشد

٧٦٣٦٠٣٧-٧٦١٦٢١٩
٩١٣٥٧١٣٣/ ف

٩١٢٨١٤٦٧/ ب

به تعدادJ خانم
جهت مراقبت از بيماران 
و سالمندان در منزل با 

حقوق باال نيازمندیم.
 كالهدوز ۴٧ ساختمان ١۵۴

٧٢٣٤١٠٩

فرشتگان خانواده
به تعدادى خانم جهت 
مراقبت از سالمند و 

کودک در منزل با بيمه 
نيازمندیم. کوهسنگی
 بين بهشتی ٣٣ و ٣۵

٨٤٦٠٤٠٧
٩١٢٠٤٣٧٢/ ف

به 
m حسابدار خانم 
جهت کار در فروشگاه نيازمندیم 

بين کوشش ٢ و ۴ شهر شلنگ 
٠٩١٥٣١٥١٥٢٤

٩١٣٥٤٣٥٦/ ف

به 
m حسابدارخانم
جهت کار سالن پرورش ماهی 

نيازمندیم خيام ۵٨
٧٦١٠٠٤٧

٩١٣٥٤٢٣٠/ ف

به 
m نفر آشنا به امور 
حسابدارJ بطور پاره وقت 

نيازمندیم 
٠٩٣٣١٨٨١٣٣٩-٨٧٦٤٨٢٢

٩١٣٥٣٥٨٧/ م


m شر"ت پخش 
دارو
2 معتبر

از یک نفر حسابدار باتجربه 
به صورت تمام وقت دعوت 

به همکارى می نماید 
تلفن تماس:

٠٩١٥١٠٨٥٢١٣
٩١٣٥٦٤٩٣/ ف

ابتداJ جاده سنتو 
حسابدار  خانم  نفر  یک  به 

نيازمندیم ٦٥٨٣٥٠٧
٠٩١٥٥٢٥٩٠٦٠

٩١٣٥٧٣٩٢/ ق


m شر"ت 
بازرگان2(پخش)

صورت  به  حسابدار  یک  به 
زیر  شرایط  با  وقت  تمام 

نيازمند است:
١- حداقل مدرک تحصيلی 
 -٢ حسابدارى  ليسانس 
حداقل سابقه کارى ٨ سال 
به عنوان حسابدار ٣-آشنا 
به امور مالياتی ۴- آشنایی 
مالی  گزارشات  به  کامل 

مدیریتی و تحليلگر
شماره تماس از ساعت ٩ 

صبح تا ۴ عصر
٠٩١٥٣١٥٠٦٠٤

٩١٣٥٣٤٨٥/ ر

١٥٠٢
  گروه پزش2P و درمان2

١٥٠٣
تعميــر"ار

١٥٠٤
خدمتگــزار

١٥٠٥
حســابدار

 استخدام نيروJ خدمات 
Jميزبان حرفه ا

 خانم و آقا با حداقل سه سال سابقه "ار و سن ٢٥ تا ٣٠ سال 
دارندگان سابقه هتل در  اولو
ت م2 باشند .

m
 pخيابان احمد آباد- عدالت ٢- نبش "وچه اول سمت راست پال
٩١٣٥١٨٦٥/ ب مراجعه ٩ صبح ال2 ١٦


