
سه شنبه  ١٢ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٧
٤٢

آموزشگاه خياط% آنام
با آموزش آسان - نازک دوزى 
لباس شب و عروس و لباسهاى 

کشی با ارائه مدرک فنی و 
حرفه اى یادگيرى شما را در هنر 
خياطی تضمين می کند. جهانبانی 

بعد از چمران ٨ حاشيه خيابان
٢٢٣٨٠٢٢

٠٩١٥٩٤٠٩٢٥٩
٩١١٤٤٩٣٥/ ف

"تابخانه شخص% شما را 
با قيمت مناسب خر�دار�م 
٠٩١٥٥٠٥١٣٠٦-٢٢٥٣٤٤٥

٩١٣٢٣٩٨٣/ ب

د�پلم در عرض 
٦ ماه !!؟

آنيما
 

٣-٨٦٥٤٢٨٢
٩١٣٠٨٦٩٩/ ف

٩١٣٤٣٥٠٥/ ل

آموزش مداح%

 وليعصر
با ٢٠ سال سابقه و تجربه

٠٩١٥٣٠٥٥٤٤٠-٧١٢٦١٨١
لطفا در انتخاب آموزشگاه 

 دقت و تحقيق بفرمایيد

فن بيان
آموزش قدرت جذب 
مخاطبين وموفقيت 

درتمامی عرصه هاى 
شخصی
٩١٣٠٨٧٠٦/ ف٨٦٥٤٢٨٢

متقاضيان د�پلم 
تماس با

٨٤٤٣٣١٠
یا ارسال پيامک دیپلم به 

٠٩١٥٧٣٣٨٥٨٩
٠٩٣٥٧٩٩٠٣٨٨

 مشاوره رایگان
٩١٢٩١٧٧٥/ ف

GIS+Aنقشه بردار+GPS
امالj و اراض%+ آموزش 

با دوربين توتال حرفه اى
٩١٣١٤٤٤٣/ م٧٦٣٩٨٨٩

مهارت
د�پلم

سریع و آسان
حضورى و غيرحضورى

٧٣٤٠٢٧٠
٩١٣٤٨٣٢١/ ف

مهارت
دیپلم در ۶ ماه

حضورى و غيرحضورى
٩١٣٤٣٣٧٠/ ف٢٢٢٠٩٣٣

تحول% نو�ن در آموزش
۶ ماه آموزش ببينيد 

و حقوق دریافت کنيد 
هزینه هاى آموزش شما را 
اسپانسرهاى این شرکت 

پرداخت می کنند آموزش همراه 
با کارورزى اگر از نام بازاریابی 

هراس دارید با ما تماس بگيرید
٨٣٨٠٠٣٦-٨٤٨٥٥٠٦

٩١٣٢٨٣٤٨/ پ

٩١٢٩٧٦٠١/ د

 خبر مهم 
مدیریت بهداشتی و

سالمت دندان (نرس دندانپزشکی)

امدادگر حوادث 
دستيار قفسه چين دارو

(دارویار تجربی سابق) 

با مدرک فنی و حرفه اى 
وارستگان

٥٠٩١١٦٠ 
وکيل آباد، نبش الدن ٣

مهارت 
د�پلم

آسان و سریع
حضورى و غيرحضورى

٢٢٢٩٢٠٢
٢٢٢٠٩٣٣

٩١٣٤٨٣٠٧/ ف

د�پلم
 در عرض ٦ ماه
حضورى و غير حضورى 

ثبت نام ترم جدید
 با شرایط ویژه 

 ٠٩٣٣١٨٦٠١١٣
٧٣١٣٣٩١

٩١٣٤٣٨٩٣/ ف

آ�ا م% دانيد براA آموزش 
عمل% تعميرات موبا�ل 

به کجا مراجعه کنيد؟!
بعد از همه با ما تماس بگيرید 

آموزشگاه ساحل همراه با ارائه 
گواهينامه فنی و حرفه اى و 

معرفی نامه پروانه کسب 
٢٢٥٣٩٠٢

٠٩١٥١٠٩٩٠٧٢
٩١٣٣٣٨٠٦/ ف

مهارت

د�پلم
سریع و آسان

حضورى و غيرحضورى
٧٣٢٤٧٩٩
٧٣٤٥٨١١

٩١٣٤٨٣١٦/ ف

آموزش دوربين 
دزدگير و برق ساختمان با تضمين کار 

با قيمت ویژه -مهندس هواخواه 
٠٩١٥١٢١٣٩١٠ -٦٦١٤٥٦٣

٩١٣٥٥٦٦٤/ ق

پروژه هاA دانشجوA مد�ر�ت 
(اجراى بازرگانی و ام بی اى) 

کارشناسی و کارشناسی ارشد 
٠٩٣٦٧٢٣٦٦٢٠

٩١٣٥٢١٢٤/ ف

 Aپنج نيرو
بازار�اب خانم

جهت کار دفترى به صورت 
نيمه وقت نيازمندیم 

حقوق ثابت + پورسانت 
نبش معلم ۵٠، ساختمان امين 

طبقه دوم واحد ۵
٠٩١٥٧٠٨٩٨٨١

٩١٣٥٥٢٦٢/ ف

Aبه ٥نفر بازار�اب حرفه ا
با حقوق ثابت+ پورسانت عالی 

نيازمندیم
٠٩١٥٤٠٧٦٩٩١-٨٤١٦٩٦٥

٩١٣٥٤٦٢٨/ ف

بازار�اب "امپيوتر
ترجيحا دانشجو، ارسال رزومه

faranam.system@gmail.com
٩١٣٥٥٠٤٨/ ر

شر"ت سالمت پخش
فروش  جهت  بازاریاب  استخدام 
سطح  در  شرکت  انحصارى  محصوالت 

٠٩٣٥٩٩١٢٣٥١شهر مشهد
٩١٣٤٨١٨٣/ ف

�k شر"ت معتبر
از تعدادى بازاریاب تلفنی 

خانم دعوت به همکارى 
می نماید کالهدوز ٣۶ 
اسفندیانی ٢ پالک ١۶

 ٧٢٥٢٩٥٧
٠٩١٥٤٤٦١٤٧١

٩١٣٥١٦٥٩/ ف

 Aو�ز�تور فوق حرفه ا
مواد غذا�%

نيازمندیم 
نه حقوق ثابت 

 نه ساعت کار مشخص
 فقط پورسانت باال

٠٩١٥٦٩٣٤٠٠٧
٩١٣٥٤٨٠٢/ ل

به �k بازار�اب
جهت جمع آورى مرسوالت 

ادارات و کارخانه ها نيازمندیم
٠٩٣٧٠٥٨١٨٦٧

٩١٣٥٤٣١٦/ ل

مجتمع سنگ

 استاد شهر�ار
به تعدادى بازاریاب

 حرفه اى با روابط عمومی 
باال حقوق ثابت و پورسانت 

عالی نيازمند است .
٣٥٥٣٣٩٣-٠٥١٢

٩١٣٥٠٤٦٥/ خ

آموزش تضمين% فروش 
و بازاریابی همراه با معرفی به کار 

و درآمد باالى ١م تومان 
٨٤١٤٧٣٥-٠٩١٥٣٠٩٠٣٢١

٩١٣٤٥٥٣٨/ ف

تحول% نو�ن 
در استخدام بازاریاب 

آموزش ببينيد
 حقوق دریافت کنيد

٠٩٣٥٢٦٠٥٧٣٥-٨٤٨٥٥٠٦
٠٩٣٥٥٥٧٩٧٩٩

٩١٣٥٣٩٠١/ پ

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

٠٩١٥١١٢٦٢٧٣ 
٩١٣٥٣٠٥٨/ ف

استخدام بازار�اب 
و  ثابت  حقوق  با  بازرگانی   مدیر  و 
با رزومه و سابقه مفيد در  پورسانت 

٨٤١١٣٦٠ پروژه هاى تبليغاتی  
٩١٣٥٢٤٣٩/ م

١م ماهيانه  ثابت  حقوق 
تعدادى آقا و خانم فقط با روابط 

عمومی باال بازاریاب تلفنی
 و حضورى

 نبش کالهدوز ١۵,١ شرکت راه نو 
اعتبار آگهی به مدت یک هفته 

ساعت مراجعه ٨:٣٠ الی ١٩:٣٠
 ٧٢٨١٩٧٧

٠٩١٥٢٠٥٠٥٥٨
٩١٣٣٢٥٥١/ ف

به چند بازار�اب مجرب 
و حرفه اى با پورسانت عالی جهت 

فروش بيمه نيازمندیم 
٠٩٣٩٩٣١٢٦٠٥-٣٨٥٢٨١٦

٩١٣٥٥٣٧٧/ ف

شر"ت خليج فارس
بازاریاب با حقوق ثابت ۴٠٠ 

تومان+پورسانت+بيمه نيازمندیم
٠٩١٥٣٢٣٠٠٢٥-٢٢٣٨٦٠٠

٩١٣٥٤٧٨٧/ ل

"يk و "لوچه 
خد�وپور

تعدادى بازاریاب نيازمند است 
(مدت اعتبار آگهی از تاریخ 

درج یک هفته  می باشد)

٠٩٣٧٠٣٦٠٣٤٩
٩١٣٥٣١٥٨/ ف

به تعدادA بازار�اب فعال 
با پورسانت عالی نيازمندیم

٨٥٣٣٢٦٩
٩١٣٥٤٧٣٤/ ف

 Aبازار�اب حرفه ا Aبه تعداد
(خانم و آقا) نيازمند�م

حقوق ٣٠٠+پورسانت نبش رضا ٢٩ 
پالک ١٠٠ واحد ٨،  ٨٤٦٢٨٠٥

٩١٣٥٤١٢٦/ ف

به �k نفر بازار�اب جهت
مزون نيازمندیم  ٦٠٨٠٠٥٩

٠٩٣٠٧٧٨٢٠٠٥-٦٠٤٦٢٩٦
٠٩٣٨١٣٨٢٧١٢

٩١٣٥٤٠٥٢/ ف

به تعدادA بازار�اب خانم 
نيازمند�م 

سجاد ٢۴، پالک ٢١، واحد ٣ 
٦٠٢٣٣٧٩- ٦٠٢٣٣٦٦

٩١٣٤٦٧٣٧/ 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

تعدادA بازار�اب 
جهت فروش بتن 
نيازمندیم حقوق ثابت+ 

پورسانت عالی  
٦٠٤٨٥٧٧
٦٠٤٨٦٤٠

٠٩١٥٨٣٦٦١٠٠
٩١٣٥٤٥٤٠/ ف

به چندنفر بازار�اب 
با حقوق ثابت و پورسانت 

نيازمندیم
٨٤٦٦٠٩٠-٨٤٦٦٣٠٠

٩١٣٥٥٣٨٤/ ف

به دو نفر خانم 
جهت بازاریابی نيازمندیم 

آشپزخانه و غذاى آماده ساالر
٠٩١٥٣٠٦٧٠٣٨

٩١٣٥٥٣٨٩/ خ

به تعداد ٥ نفر بازار�اب خانم 
نيازمندیم 

سيدرضی ٣۵ پالک ٢٧۶
٠٩١٥٢٠٦٤٣٠٠

٩١٣٥٤٤١٢/ ف

استخدام دائم 
Aفور

به تعدادى بازاریاب خانم و آقا 
با مزایاى عالی و بيمه در طرحی 

نوین نيازمندیم
٨٥٥٥٢٧٣

تدین ٠٩٣٥٧٦٦٨٨٤٩
 خيابان امام رضا(ع) ۵۶

٩١٣٥٤٨٣٨/ ف

به ٤ نفر خانم 
پس از آموزش 
جهت بازاریابی تلفنی با حقوق 

ثابت نيازمندیم
 بازرگانی عطار 

٢٢٢٤٧٣٣
٩١٣٥١٥٨٨/ د

به تعداد ز�ادA بازار�اب
آشنا به مواد غذایی با ماشين 

نيازمندیم
٠٩١٥٥١٠٣٢٠٧

٩١٣٥٤٩١٨/ ف

١٠ نفر بازار�اب 
خانم و آقا 

 ١٠ و  هزار   ۵٠٠ ثابت  حقوق  با 
درصد پورسانت+ پاداش+ بيمه 
به صورت نيمه وقت و تمام وقت 

نيازمندیم 
بين جالل آل احمد ۴ و ۶ پالک ۴٧

٠٩١٥٧٠١٠٢٩٢
٩١٣٥٣٩٩٣/ ف

به �k مد�ر 
فروش 

آشنا به کامپيوتر با روابط 
عمومی باال جهت کار در یک 

دفتر بازرگانی نيازمندیم

٠٩١٥٥٥١٢٥٠٩
٩١٣٥٥٣٦٩/ ف

 به �k نفر بازار�اب
 با تجربه آقا در زمينه پخش مواد 

غذایی نيازمندیم
٠٩١٥٥١٨١٠٠٤ 

٩١٣٥٤٤٥٧/ ف

بازار�اب جهت گرفتن سفارش
در امور چاپ و تبليغات ثابت 

۴٠٠ نيازمندیم 
٠٩٣٦٦٧٠٣٦٣١-٦٠٦٤٨٧١

٩١٣٥٤٠٣٣/ ف

به و�ز�تور 
لوازم آرا�ش% 

نيازمندیم

 

٠٩١٥٧٩٠٧٨١٥
٩١٣٤٣٣٠٢/ ف

به �k نفر خانم 
جهت فروش 

حقوق  و  باال  عمومی  روابط  با 
با  ٢,۵٠٠,٠٠٠ریال  ثابت 

درصد و بيمه نيازمندیم 
نبش دانش ٢٠ پالک ١ واحد ۴

٠٩١٥٣١٦٧٥٧٧
٩١٣٤٠٤٣١/ ف

به تعدادA بازار�اب 
نيازمند�م 

حقوق ثابت + پورسانت+ پاداش 
٦٠٣٤١٦٢

٩١٣٥٤٦٤٢/ ف

شر"ت سيناد بتن
حقوق  نفر   ١٠ فروش  کارشناس 

ثابت + پورسانت + بيمه
٠٩١٥١١١١٥٨٠

٩١٣٣٤٥٤٣/ ف

به چند نفر بازار�اب درب 
UPVC و پنجره ٢ جداره

نيازمندیم
٧٢٥٢٦١٢-٠٩١٥٥٠٣٣٠٧٥

٩١٣٥٣١٨٧/ ف

Aفور
بازاریاب مواد غذایی نيازمندیم

٠٩١٥٣١٤٣٠١٩
٠٩٣٥٣٤٤٢٥٦٦

٩١٣٥٤٨١٠/ ر

به چند و�ز�تور 
بازار  نيازمندیم  پوشاک  جهت 
مرکزى فاز یک، ورودى ٧ پالک ۶٠

٠٩١٥٣١٨٢١٢٨
٩١٣٥٤٩٩١/ ف

به تعدادA بازار�اب 
باتجربه 

با پورسانت عالی نيازمندیم 
حقوق ثابت 

بين هاشميه ٣١ و ٣٣
 پالک ١۵۵ 

شرکت معمارى هيوا
٠٩١٥٣٠٨٥٦٠٠

٩١٣٥٤٨٦٩/ ف

به تعدادA و�ز�تور 
تلفن% (خانم)

مواد  ویزیت  جهت  (آقا)  حضورى  و 
 ٢ (تلفنی  ثابت  حقوق  با  غذایی 
و  ریال)  م   ۴ (حضورى  و  ریال)  م 

پورسانت خوب نيازمندیم.
مجتمع تجارى مصلی فاز ٢غرفه ٢٢٢

٠٩١٥٥٠٤٥٢٢٧
٩١٣٤٧٧٠٨/ ف

شر"ت معتبر 
ساختمان%

به تعدادى بازاریاب فعال 
جهت فروش محصوالت نوین 

ساختمانی با پورسانت و مزایاى 
عالی نيازمند است 

 ٠٩١٥٢٢٢٥٨٢٢
٠٩١٥١٢٣٢٢٠٣

٩١٣٥٥٦٦٨/ ر

در مر"ز معلولين ذهن%
به فيزیوتراپ  پرستار مددکار 

گفتار درمان- مراقب نيازمندیم
 ٠٩١٥٢٠٠٢٠٧٦

٩١٣٥٤٦٨٠/ ف

 Aتعداد
پرستار �ا بهيار

شاغل یا بازنشسته جهت کار 
در مرکز خدمات پرستارى 
دعوت به همکارى می شود

٧٢٥١٢١٥-٧٥٣١٩٦٦
٠٩١٥٢٠١٦٥٦٩

٩١٣٥٤٧٤٠/ ف

پزشk عموم% 
جهت پزشک خانواده نيازمندیم 

٠٩٣٦١٨٧٤٥٤٥
٩١٣٤١٤٤٠/ ف

Aجهت هم.ار kدندانپزش
در ساختمان پزشکان که دندانپزشکی 
هست،  نيز  دادن  اجاره  قابل  آن 

نيازمندیم    ٠٩١٥٥٢٠٠٩١١
٩١٣٥٤٩٠١/ ف

فوق ليسانس روان شناس% 
نيازمندیم عمومی، بالينی

 مشاوره آموزش، پژوهش، درمان 
٨٦٨٦١٥٥

٩١٣٤٦٠٠٨/ ف

٩١٣٤١٣٠٢/ ب

استخدام
به یک نفر خانم 

داراى مدرک 
پيراپزشکی 
نيازمندیم.

احمدآباد
 مجتمع بهزاد

٩٢-٨٤٦١٩٩٠

به نرس دندانپزش.% 
جهت مطب 

در کوى دکترا نياز است 
٨٤٨٥٣٦٢ -٠٩١٥٤٠٦٠٥٩٧

٩١٣٥٥٦٨٤/ ر

Aنياز به هم.ار
کاردان، کارشناس مامایی، 

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

٠٩٣٨٣٧٩٥٨٢٩
٩١٣٥٣٤٣٢/ م

بهيار خانم 
جهت کار در مطب متخصص 

اطفال درشيفت عصر 
نيازمندیم 

ساعت تماس: 
۵,۵ تا ٨,۵ عصر 

٠٩٣٧٣٨٥١٤٥٥
٢٢٢٤٤٧٠

٩١٣٥٤١٢٧/ ف

استخدام١٥

١٤٩٠
سا�رآموزش ها

١٥٠١
بازار�ــاب

١٥٠٢
  گروه پزش.% و درمان%

١٤١٤
"تـــــاب

٩١٣٥٥٣٨٧/ ف

٩١٣٥٤٧٣١/ ف


