
دوشنبه ١٨  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١١
٤٩

 به تعداد9 بازار)اب
با حقوق ثابت و پورسانت باال نيازمندیم.

 شرکت مهندسی معمارى هيوا
٩١٣٦٠١٤٨/ م ٠٩١٥٣٠٨٥٦٠٠

شرXت بهداشت� بهت
به تعدادى بازاریاب با حقوق ثابت  
نيازمند  فروش  پورسانت  و  بيمه 

                 ٠٩١٥٣٢١٥٩٦٩است
٩١٣٦١١٠٨/ ل

استخدام 
مدیرفروش و کارمند فروش

 داراى سابقه بيمه نوین کد ٢٠٩۵
٨٤٦٢٠٩٥-٧٦٦١٨٩٥

٩١٣٥٧٨٤٤/ ف

به تعداد9 بازار)اب خانم و آقا
با حقوق ١ م به باال نيازمندیم بين 
پالک   ٣١ و   ٢٩ اسالم  فدائيان 

٧۵١٠٩١٥٤٠٨٥١٧٢
٩١٣٦٠٩٦٢/ ف

به چند و)ز)تور 
خانم یا آقا نيازمندیم 

کالهدوز ۴٧ پالک ١۴١ 
٠٩١٥٥٠٥٨٩٧٤

٩١٣٦١١٧٢/ ف

)m شرXت معتبر 
فعال در زمينه برق 
الکترونيک و کامپيوتر  

به تعدادى کارشناس 
بازاریابی ، آقا نيازمند است. 

ساعت تماس ٨ الی ١۴ 

٨٩١١٣٤٦
٩١٣٦٠٢٧٨/ ل

مشIالت خود را در 
بازار)اب�
 به ما بسپارید 

مرکز خرید و فروش خدمات 
بازاریابی حرفه اى 

٨٤٨٥٥٠٦
٩١٣٥٣٩٠٦/ پ٠٩١٥١٨٠٠٩٥٩

 به ٥ نفر
 بازار)اب خانم

 جهت آرایشگاه ها و 
سالن هاى زیبایی نيازمندیم

طالب، مفتح ١٠، پاساژ پدیده، 
طبقه پایين

٠٩٣٠٢١٢١٤٨٨ 
٩١٣٥٤٧٣٥/ ف

به )m روانشناس بالين� 
یا مشاوره، پرستار، ماما و 

تکنسين اتاق عمل یا بيهوشی 
یا بهيار، جهت همکارى 
در کلينيک ترک اعتياد 

نيازمندیم

٠٩١٥٥٥٨٦١١٨
٩١٣٦٢٠٠٤/ ق

٩١٣٥٦٤٦٣/ ب

استخدام
به یک نفر خانم 

داراى مدرک 
پيراپزشکی 
نيازمندیم.

احمدآباد
 مجتمع بهزاد

٩٢-٨٤٦١٩٩٠

٩١٣٥٧٦٥٣/ ف

قابل توجه پزشكان 
M.M.T فاقد مطب

موافقت اصولی و محل جهت 
مطب ترك اعتياد در
 منطقه ۵ شهردارى

 از ما پيشنهاد از شما 
٠٩٣٥٤٢٣٥١٥٢

ALI_ERFANI41@YAHOO.
  COM

دندانپزشm جهت همIار9
در ساختمان پزشکان که دندانپزشکی 
هست،  نيز  دادن  اجاره  قابل  آن 

نيازمندیم    ٠٩١٥٥٢٠٠٩١١
٩١٣٥٤٩٠١/ ف

به همIار9  پزشm عموم�
جهت  خانم  بهيار  یا  ماما  پرستار، 
شيفت شب درمانگاه شبانه روزى 

٠٩١٥٤٤٠٩٨٨٧نيازمندیم
٩١٣٥٧٤٦٩/ م

دستيار 
دندانپزشm خانم 

با روابط عمومی باال جهت مطب 
شيفت عصر ساعت کارى:

 ١۶ الی ٢٢ حقوق پایه ٢۵٠ 
بين سناباد ۵٢ و ۵۴ پالک ۶٧٠ 

طبقه اول -تلفن و پيامک
٠٩١٥٣١٣٦١٨٦

٩١٣٦١٨٩٠/ ر

)m پرستار جهت Xار در 
درمانگاه شبانه روز9 

نيازمندیم
٠٩١٥٩١٠٩٢٧٣

٩١٣٥٦٤٦٢/ ف

بهيار خانم و Xاردان ماما 
جهت  تزر)قات مطب 

 عصر ميدان حجاب
٠٩٣٩٩٢٢٧٧٥٦

٩١٣٦٠٧٤٨/ ف

دعوت به همIار9 
مطب  (پروانه  عمومی  پزشک   -١

مشهد) 
٢- کارشناس پرستارى (خانم) 

جهت کار در درمانگاه 
شبانه روزى امين 

٧٢٦٨٠٣٠
٧٢٦١٥٦٨

٩١٣٦١٥٣١/ ف

به تعداد9 نقاش 
اتومبيل نيازمند)م 

٠٩٣٨٥٦٦٦٨٧٤
٩١٣٦٠٩٠٩/ ف

به )m تعميرXار تلفن 
همراه نيازمند)م 

٠٩١٥٤٠٣٥٧٦٦
٩١٣٦١٣٠٠/ ف

به چند تعميرXار لوازم خانگ�
ترجيحا جاروبرقی به صورت پاره 

وقت و تمام وقت نيازمندیم مرکز 
خدماتی پارس ٧٦٨١٩٠٠

٩١٣٥٩٠٨٨/ ف

به مIانيX mار
 ماهر )ا نيمه ماهر

ماشين سبک نيازمندیم
شيرمحمدى ٠٩١٥٦١٣٤٥٣٤

٩١٣٥٧٨٧٦/ ف

به )m نقاش و سيم Xش 
اتومبيل نيازمند)م  

٠٩١٥٥٠٠٦٦٠٧
٩١٣٦١١٠٥/ ف

به )m نفر مIانيm و 
نقاش س� ان ج� Xار

نيازمندیم
٩١٣٦٠٢٥٨/ م٠٩١٥٥٠٨٥٣١٧

به چند شاگرد ماهر و نيمه ماهر 
جهت کار مکانيکی خودروى سبک 

نيازمندیم 
٦٦٣٦٦٣٧-٠٩١٥٥٢٠٧٥٦٨

٩١٣٥٧٧٥٤/ ف

تعميرXار 
لوازم منزل

به چند نفر استادکار و چند 
نفر شاگرد جهت کار در 

کارگاه نيازمندیم
٠٩١٥٥٠١٩٧٥٠

٢٢٥٥٨٠٤
٩١٣٦٠٨٦٤/ ف

به )m نفر سيم Xش
 )ا ترمز ساز

(جاده قدیم) نيازمندیم
٠٩١٥١٠٣٠٥٥٧

٩١٣٦٠٨١٧/ ف

به )m شاگرد
نيمه ماهر جلوبندى کار 

نيازمندیم
٠٩١٥٥١١٧٨٩٧

٩١٣٥٨٢٨٢/ ل

٩١٢٨١٤٦٧/ ب

به تعداد9 خانم
جهت مراقبت از بيماران 
و سالمندان در منزل با 

حقوق باال نيازمندیم.
 كالهدوز ۴٧ ساختمان ١۵۴

٧٢٣٤١٠٩

)m خدمتIار خانم
بعد   - جاغرق  نيازمندیم  منزل  جهت 
منزل   - دوم  کوچه   - باال  حسينيه  از 

٠٩١٥٦٩٤٥٦٤٧نداف
٩١٣٦٢٠١٩/ ق

به Xارگر ساده خانم بابت 
نظافت نيازمند)م

فست فود آج - هاشميه
٠٩١٥١١٧٥٠٣١

٩١٣٦١٧٨٣/ پ

به )m نظافتچ� 
جهت مجتمع مسکونی نيازمندیم

٨٨٣٩٤٣٤
٩١٣٦١٨٦٨/ ف

به خانم� 
براى کارهاى منزل نيازمندیم 

چمن ۵١ پالک ١٠ 
٠٩١٥١٠٤٩٨١٣

٩١٣٥٩٧٦٦/ ف

٩١٣٣٨٥٧٣/ ل

مجتمع آر)اگستر
استخدام با بيمه 

نگهدارى  جهت  خانم  تعدادى  به 
به  درمنزل  سالمند  و  کودک  از 
وقت،شبانه  وقت،تمام  طورنيمه 
روزى دعوت به همکارى می نماید 
فالحی،  بلوار  آباد  قاسم  آدرس: 
فالحی ۵٠ بين ۵٠,١٢ و ۵٠,١۴ 

 پالک۴٠
٦٢٣١١٢٤

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

 چهارراه دانشجو، کلبه لی 
٩١٢٧١٠٠٠/ ف

خانم سيIل
 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

٩١٣٥٢١٨٧/ ف

مجتمع آفتاب
خانم با حقوق باال جهت مراقبت از 

سالمند در منزل نيازمندیم
٧٦٢١٣٢٤

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 خدمتIار 
خانم نيازمند)م
براى امور نظافت و آشپزى 

حداکثر سن ٣٠ سال  
بلوارسازمان آب صادقی ٨ 
بين آپادانا ٧ و ٩ پالک ١٠٩

٧٦١٠٩٨٠
٩١٣٥٩٥٥٧/ ف

به خانم� جهت امور منزل و به 
بانو)� جهت مراقبت از بيمار

٠٩١٥٣١٣٩١٦٣نيازمندیم
٩١٣٦٠٣٣٥/ م

٩١٣٦٠٩٧٥/ ف

به )m خانم
جهت مراقبت از کودک به 

صورت نيمه وقت باضامن معتبر 
نيازمندیم حاشيه بلوار فردوسی 
بين چهارراه فرامرز و بهار پالک 

۴۴٨ ساعت تماس ٩ الی ١٨
٧٦٤٩١١٦-٧٦٢٠٨٨٠

به )m خانم جهت نگهدار9 
از پسر ٨ ساله تمام وقت 

نيازمندیم دانشجو ٩ پالک ۵۴
٠٩١٥٥١٤٣٨٣٠

٩١٣٦١٤٥٠/ 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

به )m نفر خانم 
جهت نگهدارى از کودک در منزل 

نيازمندیم ابوذر غفارى ٣٨
٨٤٤٧٣٢٤

٩١٣٦١٦٠٢/ ف

٩١٣٢٦٧٥٧/ م

مرXز سروش
 با مجوز بهز)ست�

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

سرا9 بهشت مهر
بامجوز بهز)ست� 

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 تعداد ز)ادX 9ارگر
 خانم و آقا جهت نظافت منازل 

با تضمين کار نيازمندیم 
نظافتی توس ٦٠٩٧٨٣٢

٩١٢١٠٣٩٩/ ل

استخدام )m نيرو9 خانم
جهت کار تمام وقت در یک 

مرکز نگهدارى از کودکان بی 
سرپرست به صورت شبانه روزى 

صيادشيرازى ٣۶ پالک ۶٩

٠٩٣٨٦٩٥١١٦٠
ساعت تماس: همه روزه فقط

 از ٨صبح تا ٢بعدازظهر
٩١٣٦٠٣١٦/ ف

 استخدام
د)پلم به باال

 شماره ثبت: ٢٠١٩
حسابدارى  خدمات  موسسه 
حسابدارى  انجمن  نظارت  تحت 
ایران به تعداد ١۶نفر از سطح 
امور  جهت  ليسانس  تا  دیپلم 
حسابدارى  پروژه هاى  و  مالی 
همراه با کارگاه عملی حسابدارى 

سریعا نيازمند است.
 ٨٤١٠٢٠٨-٨٤٥١٢٠٩

٩١٣٦١٣٢٨/ ف

به )m نفر مد)ر مال� 
و ٢ نفر حسابدار

به صورت تمام وقت جهت کار 
در آژانس هواپيمایی نيازمندیم 
مراجعه حضورى ساعت مراجعه 
١۵ الی ١۶ خيابان خسروى نو 
بازار سرشور جنب حسينيه 
اصفهانيها دفتر نسيم بهشت

 

٩١٣٦١٥٥٠/ ف

آگه� استخدام 
 یک شرکت معتبر بين المللی 
انجام  جهت  یک خانم  از 
به  دعوت  حسابدارى  امور 

همکارى به عمل می آورد.
تلفن تماس:

 ٦٠٧٦٣٤٥
٩١٣٦٢٢١٣/ آ

استخدام 
نظر  در  معتبر  موسسه  یک 
حسابدار  مرد  نفر  یک  دارد 
کارشناسی  مدرک  داراى 
کار  سابقه  با  حسابدارى 
و  حسابدارى  امور  در  مفيد 
حسابرسی را استخدام نماید. 
مدارک  توانند  می  متقاضيان 
تاریخ  تا  حداکثر  را  خود 
تقاضانامه  شامل   ٩١,١٠,١۵
کتبی به همراه یک قطعه عکس 
مدرک  و  شناسنامه  کپی  و 
تحصيلی با ذکر آدرس کامل و 
تلفن تماس به نشانی صندوق 
ارسال   ٩١٧٣۵-۵١١ پستی 

نمایند. 

 

٩١٣٦٠٥١٠/ م

استخدام حسابدار
به همراه بيمه و مزا)ا

شماره ثبت: ١٧٧٢
تعدادى حسابدار جهت 

شرکتها و کارخانجات معتبر 
به صورت تمام وقت ونيمه 

وقت سریعا نيازمندیم همراه 
با دوره عملی و تخصصی جهت 

کليه رشته ها با پشتيبانی 
رایگان و تضمين سابقه کار و 
تعهدنامه کتبی معرفی به کار
٨٤٤٤٣٩٧-٨٤١٤٧٣٥

٩١١٩٥٠٩١/ ف

به )m حسابدار خانم
جهت کار در 

فروشگاه نيازمندیم 
ساعت کار ٨ الی ١۵

٠٩١٥٦٤٨٥٦٩٦
بين کوشش ٢ و ۴ 

 فروشگاه شهر شلنگ

٩١٣٦١٥٢٢/ ف

استخدام حسابدار 
به تعدادى نيروى حسابدار 

جهت پروژه هاى مالی 
شرکت به همراه دوره 

کارآموزى نيازمندیم

٨٤١٧٤١٧
٩١٣٥٢٧٢٦/ ف

استخدام
١- ليسانس حسابدارى خانم 

با سه سال سابقه کار
٢- دیپلم حسابدارى خانم 

مسلط به زبان انگليسی
 با ٢ سال سابقه کار

شهرک صنعتی توس قطعه ۶٧٧
٥٤١١٩٤٠

٩١٣٤٨١٧٩/ م

به )m نفر حسابدار 
باتجربه جهت کار در شرکت حمل 

و نقل بين المللی نيازمندیم
٣٨٢٤٤٥٣-٣٨٢٢١٠١

٩١٣٦٠٥٤٢/ ف

گروه صنعت� معتبر 
استخدام م� نما)د 
٢ نفر حسابدار خانم 

و  باال  عمومی  روابط  داراى 
سابقه آشنایی کامل به بيمه 

 دارایی و ماليات 
٠٩١٥٤٧٣٨٤١٠

٩١٣٥٧٤٦١/ م

به )m نفر 
حسابدار آقا

تمام وقت فوق ليسانس جهت 
حسابدارى شرکت و فروشگاه 

لوازم یدکی نيازمندیم.
٣٨٥١٢٨٩-٣٨٥١٢٩٩

٠٩١٥٣٠١١٨٨٦
٩١٣٥٧٨٩٢/ م

آژانس آرمان 
نيمه  با خودرو  به تعدادى راننده 

وقت (شيفت عصر) نيازمندیم 
٩١٣٥٨٤٦٢/ ف٦٠٤٨٣٠٠

١٥٠٢
  گروه پزش�I و درمان�

١٥٠٣
تعميــرXار

١٥٠٤
خدمتگــزار

١٥٠٥
حســابدار

١٥٠٦
راننـــده

٩١١٤٦٩٥٨/ ف

 به تعداد9 نيرو9 حسابدار با شرا)ط ذ)ل
جهت همIار9 در هتل دعوت به عمل م� آ)د

 
حداقل ١۵سال سابقهليسانس حسابدارى١
جهت پست صندوقدارىفوق دیپلم حسابدارى آقا٢

متقاضيان می توانند رزومه کارى خود را حداکثر تا ١٠روز پس 
 از تاریخ چاپ آگهی به شماره ٨٥٣٨٠٨٠ فکس کنند.

٩١٣٦٢١٤٥/ ب

٩١٣٦١٢١٢/ د


