
سه شنبه ١٩   دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١٢
٤٣

 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

٩١١٩٥٣٥٨/ ف

حسابدار9 پيشرفته 
شماره ثبت : ١٧٧٢

استخدام از كليه رشته ها 
و مقاطع تحصيلی جهت امور 

حسابدارى شركت ها و 
كارخانجات معتبر به انضمام دوره 

آموزشی مدرن ویژه بازاركار با 
پشتيبانی رایگان و تضمين ٣ 

سال سابقه كار معتبر قابل قبول 
و تعهدنامه كتبی معرفی به كار 

٨٤١٤٧٣٥-٨٤٤٤٣٩٧

استخدام 

حسابدار
۵ سال سابقه کار مفيد 

تمام وقت 
٧٦٦٠٧١٩

٠٩٣٥٥٦٣٥٨٧٠
٩١٣٦٣١٠٤/ د

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

موسسه حسابدار9 و 
حسابرس� دانش محاسب 

استخدام حسابدار
 و حسابرس خانم و آقا

 در تمامی رده ها با داشتن 
مدرک ليسانس حسابدارى و 

کارت پایان خدمت
 براى آقایان 

خيابان مطهرى جنوبی 
بين ١٣ و ١۵ روبروى 

دبيرستان فرازى، 
مراجعه در ساعات ادارى 

٨,٣٠ الی ١٣,٣٠

 

٩١٣٥٩٤٨١/ ف

به $r حسابدار خانم
جهت کار در 

فروشگاه نيازمندیم 
ساعت کار ٨ الی ١۵

٠٩١٥٦٤٨٥٦٩٦
بين کوشش ٢ و ۴ 

 فروشگاه شهر شلنگ

٩١٣٦١٥٢٢/ ف

آژانس محيط
راننده با اتومبيل دو گانه سوز 

زنگ باال ، پورسانت کم 
٠٩١٥١٠٩٥٢٦٦-٨٦٩٠٢٢٢

٩١٢٥٨٨٢٣/ ف

$r شرMت پخش مواد غذا$�  
 به تعدادى راننده کاميونت به 

منظور حمل بار در سطح شهر 
نيازمند است 

متقاضيان می توانند در ساعات 
ادارى با تلفن هاى زیر تماس 

حاصل نمایند .
٠٩١٥٥٠٧٤٩٢٨ 
٠٩١٥١١٩٥٧٧١

٩١٣٦٢٧١٤/ م

به تعداد9 راننده جهت 
Mار آژانس نيازمند$م

(شيفت صبح)ترجيحا تاکسی متردار
٠٩١٥٩٠٠٦٠٤١

٩١٣٦٢٦٥٦/ ف

آژانس شا$ان 
درشهر. صنعت� توس

به تعدادى راننده متعهد 
با اتومبيل مدل باال: پژو 
سمند و روآ دوگانه سوز

 به صورت تمام وقت 
نيازمندیم

٣-٥٤١٥٠٠٠
٩١٣٥٨٢٢٢/ ل

به تعداد9 راننده پا$ه 
یک و راننده لودر نيازمندیم

٠٩١٥١١٥٤٦٠٣
٩١٣٦٢٨٥٧/ ل

آژانس ا$ران سير 
استخدام راننده با اتومبيل 

ترجيحا تاکسيمتردار 
٠٩٣٨١٥٥١٩٧٢

٩١٣٥٩٠٦٥/ ف

٩١٣٦٢٧٦٢/ ف

شرMت اطفا شFن شرق 
به تعدادى راننده با ماشين سریعا 
نيازمندیم قاسم آباد، ادیب ٣٠، 

٦٢٣٥٦٧٣پالک ۴۴۴ 

به تعداد9 راننده متعهد
 با اتومبيل نيازمند$م

آژانس مهاجران توس ۴٣
٠٩٣٩٦٩٩٣٢٣٢

٩١٣٦٢٦٨٣/ ف

تاMس� ميالد (امامت)
به تعدادى راننده با اتومبيل 
جهت شيفت صبح نيازمندیم

٠٩١٥٥١٨٤٠٢٠
٩١٣٥٩٤٢٩/ ف

٩١٣٦٢٧١٦/ ف

تاMس� جز$ره
پذیرش راننده با اتومبيل، کارکرد 
ظرفيت   ٪١٨  - هزار   ٧٠ روزانه 

محدود ٠٩١٥٤١٦٢٧٥٥

راننده پا$ه ٢
جهت خاور با مدارک کامل 
ترجيحًا محدوده قاسم آباد

٦٦٢٨٧٧٤-٦٦٢٨٨١٧
٩١٣٦٢٤١٨/ ل

نما$نده انحصار9 نان مزرعه
نيسان  و  وانت  پيکان  تعدادى 

مسقف استخدام می نماید
٦٥٧٢٣٨٣

٩١٣٤٦١٠٠/ ف

راننده با اتومبيل 
نيازمند$م

پورسانت١٧درصد آژانس المپيک
٠٩١٥٤٠٤٢٠٠٥-٨٢١٢٠٠٤

٩١٠٩٧٨٣٣/ پ

آژانس طبرس� 
با زنگ عالی راننده با اتومبيل 

نيازمندیم
 راه آهن بين کامياب ١۴ و ١۶ 

٩١٣٦٣٧٦٤/ ف

تاMس� سر$ع رسا 
تاکسی  ترجيحا  راننده  با  اتومبيل 

متر دار نيازمندیم (آزادشهر)
٦٠٥٦١٧١

٩١٣٥٢٨١٦/ ف

به تعداد9 راننده با اتومبيل 
با پورسانت ١٥ درصد

نيازمندیم
٠٩١٥١٠٥٣٧٨٣

٩١٣٥٨٩٢٥/ ف

تاMس� بيژن 
سریعا به تعدادى راننده با اتومبيل با 

تضمين کارکرد نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٠٢٦٠٢

٩١٣٥٧٧٢٤/ ف

آژانس ز$با به تعدادى راننده 
با اتومبيل مجهز به تاکسيمتر 
نيازمندیم.داخل فرامرز ٣۶ 

 ٦٠٧٦٠٠٤-٠٩١٥١١٦٤٤٠٦
٩١٣٥٤٥٤٣/ ف

به $M rاميونت 
مدل باال

جهت پخش در 
شهرستان نيازمندیم.

فالحتی 
٠٩١٥٥٢١١٩٨٦

٩١٣٦٢٨١٩/ م

به $r راننده مسلط به 
نيسان جهت Mار در باربر9

نيازمندیم
حجاز ٠٩١٥٣١٨٨٩٥٣

٩١٣٦١٢٦٠/ ف

تاMس� دوست�
تعدادى راننده با اتومبيل دوگانه 

سریعا نيازمندیم
٦٠٦٠٣٣٩-٠٩١٥١٥٨١٧٥٥

٩١٣٥٩٢٣٠/ ف

شرMت پخش 
مواد غذا$� 

به تعدادى ماشين نيسان، ۴ تن، 
۶ تن مدل باال (مسقف) نيازمندیم 
چهارراه  سجاد،  بلوار   : آدرس 
بزرگمهر ساختمان ١١٠ واحد ١٩ 

تلفن : ٧٦٧٧٢٤٢
٩١٣٥٥٦٧٨/ ر

تعداد9 ماشين دوگانه سوز 
براى توزیع سيم کارت تمام وقت 

حقوق ٧٠٠ هزار تومان 
٩١٣٦٣٥٧٧/ م٠٩١٥٢٤٤٥٠٠١

آژانس مهر و ماه 
به تعدادى راننده با اتومبيل 
با کارکرد روزى ۵٠ هزار به 

باال و پورسانت عالی
 تمام وقت و نيمه وقت

 فورى نيازمندیم 

٨٩١١٠٠٣
٩١٣٦٢٥٥٣/ ف

به تعداد9 راننده با 
اتومبيل با پورسانت Mم

نيازمندیم
آژانس آریا ٦٢١٥٠٦٠

٩١٣٥٩٠٧٠/ ف

به تعداد9 
راننده

با اتومبيل تمام وقت و 
نيمه وقت با پورسانت 

مناسب نيازمندیم 
٠٩١٥٣٠٢٢٠٦٧

٩١٣٦١٠٤٩/ ف

پيFان وانت با راننده
جهت پخش لبنيات ۶٠٠ثابت 

بدون پورسانت+ بيمه
١٣-٧٢٣٥٨١١ابوطالب

٩١٣٥٢١٢٠/ ف

پورسانت ١٥
زنگ باال= کارکرد عالی 

راننده با اتومبيل نيازمندیم
٠٩١٥٨١٩١٨٠٠

٩١٣٦٠٩٤٦/ ف

به تعداد9
 Mاميونت $خچالدار 
با راننده جهت پخش 

محصوالت لبنی
در مشهد نيازمندیم. 

 ٠٩١٥٨٥٣١٠٣٨
٩١٣٥٨٣٠٩/ ش

به تعداد9 راننده آقا 
جهت کار پخش و بسته بندى 

نيازمندیم.
٨٥٤٦٧٢٥

٩١٣٦٣٢٨٤/ ف

راننده با اتومبيل 
نيازمند$م آژانس فوژان
 پيروزى ۴۵ صبح و عصر ١۵% 

٩١٣٥٥٣٣١/ م٠٩١٥١١١٥٤٢٦

استخدام
غذایی  مواد  پخش  شرکت 
وانت  دستگاه   ١٠ تعداد  به 
با  باال  مدل  چادردار  نيسان 
ضامن معتبر با حقوق حداقل ١ 

ميليون تومان نيازمند است. 
بزرگمهر  چهارراه  سجاد  بلوار 

ساختمان ١١٠ واحد ١٩

٧٦٧٧٢٤٢
٧٦٧٧٢٤٣

٩١٣٦١٥٣٣/ ر

به تعداد9 راننده 
تاکسی  روز  و  شب  شيفت  جهت 
تلفنی سریعا نيازمندیم. محدوده 

٠٩٣٨٩٣٩٣٩٢٩ شهدا 
٩١٣٦٢٦٨٨/ ف

آژانس بانوان جيران 
با  ترجيحا  خانم  راننده  تعدادى 
نيازمند  سوز  دوگانه  اتومبيل 

٨٨٢٣١٠٠است 
٩١٣٥٥٠٢٢/ ف

آژانس صابر 
به تعدادى راننده با اتومبيل مدل 

باال محدوده توس نيازمندیم 
٠٩٣٥٦٩٧٦٧٦١

٩١٣٥٩٢٣٥/ ف

به تعداد9 راننده 
با اتومبيل تمام وقت و نيمه وقت 

نيازمندیم 
٠٩١٥٩٢٥٢٣٨٣-٨٤١٥٧٩٥

٩١٣٦١١٣٣/ د

شرMت طلوع پخش 
آفتاب مشهد

جهت توزیع روغن نباتی 
نياز به ۵ دستگاه خاور 

ایسوزو و ٣ دستگاه نيسان 
مسقف دارد 

٠٩١٥٦١٨١٨٥٢
٩١٣٦٣٣٨٤/ ف

تاج محل 
به تعدادى راننده با اتومبيل نيمه وقت

 و تمام وقت نيازمندیم (پيروزى) 
٠٩٣٣٥٩٤٦٧٧٥

٩١٣٦٢٧٥٩/ ف

به تعداد9 راننده با اتومبيل 
دوگانه تضمين� صددرصد

کارکرد نيازمندیم
٨٦٦٦٢٠٣

٩١٣٦٢٦٤٢/ ف

به تعداد9 وانت 
با راننده 

محدوده هاشميه جهت کار 
در وانت تلفنی

 نيازمندیم 
٨٨٤٤٥٣٨

٠٩١٥٦٩٣٢٦٤٠
٩١٣٦٣٧٢٣/ پ

٩١٣٥٢٦٥٠/ م

تاMس� سرو$س همسا$ه 
راننده با اتومبيل با درآمد ٧٠ هزار

 مجهز به تاکسيمتر بهشتی ۴٠ 
٠٩١٥١١٣٤٨٠٤

تعداد9 راننده 
پا$ه $r تر$ل� 

به طور (درصدى) با مدارک کامل 
خروج از کشور و کارت حمل مواد 
خطرناک جهت حمل فرآورده هاى 

نفتی باضامن معتبر نيازمندیم 
٣٦٨٧٠٧٨

٠٩١٥٣٢٠٦٢٠١ دشتبان 
٩١٣٦٢٣٩١/ ف

آژانس مسافر شب
به تعدادى راننده با اتومبيل نيازمندیم. 

(زنگ باال +پورسانت پایين) 
٥٠٩٦٣٢١

٩١٣٦٢٣٨٠/ ف

٩١٣٦٠٩٥٥/ ف

آژانس پاستور
راننده با اتومبيل نيازمندیم 

 احمدآباد پاستور ١١

راننده پا$ه ٢
جهت کار با وانت نيازمندیم براى 

کار در شهر و شهرستان
٠٩١٥٨١٥٣٨٠٢

٩١٣٦٣٨٣٧/ ق

تعداد9 راننده
تمام وقت و نيمه وقت با 
پورسانت ١٣% نيازمندیم

٩١٣٦٣١٣٧/ ف٠٩١٥٨٠٦٠٩٨١

به تعداد9 فروشنده خانم 
نيازمند$م

مانتو ماهان - جنت
٠٩١٥١٥٧٥٢٨٤

٩١٣٦٣٠٣٩/ د

به چندنفر فروشنده 
لباس بچه نيازمندیم. خيابان 
جنت پاساژ رکنی طبقه پایين 

 فروشگاه آلونک
٩١٣٦٣١٤٨/ د

فروشنده خانم
جهت کار در لوازم پزشکی 

نيازمندیم. رازى ۴ - پالک ۵٢
٨٥٤٩٣٥٣-٨٥١٧٦١١

٩١٣٦٣٢٧٠/ د

به تعداد9 فروشنده خانم 
با حقوق باال نيازمندیم طالب بازار 

فردوسی طبقه ١+ واحد ١٩۴
٠٩١٥٥٢١٥٩٢٣

٩١٣٦٣٢٨٣/ ف

فروشنده پوشا. 
هاشميه  محدوده  در  خانم  ترجيحا 
نيازمندیم نبش هاشميه ٣٠ ست بلوچ 
٨٨٣٧٢٠٧-٠٩١٥٩٢١٧٢٧٥

٩١٣٦٢٤٩٩/ ف

تعداد9 نيرو9 آقا با 
حداقل مدر. فوق د$پلم

جهت صندوقدارى 
هایپرمارکت کيان سنتر 

نيازمندیم نيروى استخدامی 
بيمه می شوند 

مراجعه حضورى: تقاطع بلوار 
جانباز و فرامرز عباسی

 

٩١٣٦٣٥٠١/ ف

به چند فروشنده خانم نيازمند$م 
بين راهنمایی ٢ و ۴ فروشگاه گانت 

٨٤٥٠٩٠٣
٩١٣٦٢٩٣٠/ ف

به دو فروشنده باتجربه
جهت کار در مجتمع الماس شرق با 
حقوق ثابت و پورسانت نيازمندیم 

٠٩١٥٧٣٦٢٤٠٢
٩١٣٦٠٢٦٩/ ف

به $r فروشنده آقا
نيازمندیم . ساعت کارى ٩-١۴ و 
١٧-٢٣ پایه حقوق ٣٠٠ تا ۴٠٠
قابل افزایش       ٦٠٤٠٥٦٤

٩١٣٥٩٧١٠/ ل

به چند خانم 
جهت فروشندگ� نيازمند$م
با ساعت کار مناسب و 

حقوق مکفی 
مجتمع غدیر پ ١٣٩

٠٩٣٩٣١٦٨١٠٤
٩١٣٦٢٤٤٨/ ف

فروشنده خانم باتجربه 
نيازمندیم نواب صفوى بازار 

بزرگ امين سالن یک پالک ١۴١
٠٩١٥٤١٤٤٤٦٥

٩١٣٦٢٣٢٢/ ف

به $r فروشنده جوان 
در فروشگاه کيف و کفش 

 سه راه راهنمایی نيازمندیم
٠٩١٥٣١١٣٨٤٢

٩١٣٦٣٥٦١/ ف

همراه گستر
نماینده رسمی ایرانسل 

به تعداد چند فروشنده تلفنی 
خانم (همراه با حقوق ثابت 

٢۵٠تومان+ پورسانت عالی) 
دعوت به عمل می آورد. 

چهارراه لشکر مجتمع آسيا 
طبقه ٢ واحد ٢٠١

٠٩١٥١١٣٣٥٧٣
٩١٣٦٠٣٦٥/ ف

فروشنده خانم مجرب نيازمند$م  
 بلوار سجاد پاساژ ولی زاده 

پریون 
٧٦١٧١٥٤

٩١٣٦٢٣٩٥/ ف

به $r فروشنده جوان 
نيازمندیم بازار سپاد فاز ۵ 

پالک ١٨
٠٩١٥٦١٢٠٥٢٦

٩١٣٦١٠٩٥/ ف

به $r نفر فروشنده 
لوازم خانگی با تجربه نيازمندیم

٣٨٩٩٢٧٣
٩١٣٦٣٦٢٢/ ف

فروشنده 
جهت فروشگاه کيف

 واقع در احمدآباد نيازمندیم
٠٩١٥٣١٧٧٠٠١

٩١٣٦٣٦٨٤/ ف

به $r فروشنده 
خانم با تجربه

جهت فروشندگی در مانتو فروشی 
با حقوق مکفی به صورت تمام وقت 

نيازمندیم.مصاحبه فقط حضورى 
آدرس: نبش چهارراه مخابرات 

روبروى باجه پليس
 مانتو تيپ تاپ

٩١٣٦٣٤٧٣/ ل

فروشنده خانم با حقوق عال� 
 ١٧ پردیس  روسرى  نيازمندیم 
شهریور پاساژ آسيا ١- پالک ٢٣ 

٣٤٩٩٥١٣
٩١٣٥٨٢٠٢/ ف

فروشنده آقا 
٢٠ تا ٣٠ سال صبح و عصر ١٣,٣٠-٩و 
٢٢,٣٠-١٧ با ضامن معتبر احمدآباد 
سورن  تحریر  کاالى  بهشت  ابتداى 

٩١٣٥٩١٥٣/ ف

به $r فروشنده آقا
جهت کار در عطر فروشی 

نيازمندیم
٠٩٣٠٥٩٦٤٥٤٠

٩١٣٦٣٣٥٦/ ف

به چند فروشنده خانم
جهت پوشاک نيازمندیم ١٧ شهریور، 
پاساژ افشار فاز ٢ طبقه ١- پالک ١١ 

٠٩١٥٨٩٨٥٦٢٦
٩١٣٥٩١٦٧/ ف

$r شرMت معتبر بازرگان�  
 جهت تکميل کادر امور فروش
 فروشگاههاى خود به تعدادى 
فروشنده آقا و خانم با مدرک 

تحصيلی حداقل دیپلم باحقوق 
مکفی و بيمه نيازمند است

 متقاضيان می توانند اطالعات خود 
را به شماره ٣٠٠٠٧٦٥٠٠٥ 

پيامک نمایند

 

٩١٣٦٢٨١١/ م

به $r فروشنده خانم 
نيازمند$م 

طبرسی ۵
٠٩١٥١١٥٠٠٥٦

٩١٣٥٩٦٠٧/ ف

به تعداد9 
صندوقدار آقا 

جهت کار در مواد 
پروتئينی نيازمندیم 
٠٩١٥٣١١٨٩٤٠

٩١٣٦١٥٩٧/ ف

فروشنده باتجربه خانم 
نيازمندیم حقوق ۴٠٠ 

امامت ٣۴ و ٣۶ پالک ۴١٨
٦٠٤١١٤١

٩١٣٥٤٠٢٢/ ف

فروشنده خانم جهت 
شال و روسرى ، پروما ، طبقه١ 

واحد ١٣٧ نيازمندیم
٠٩٣٦٤٩٠٣٨٢٠

٩١٣٦١٥٣٢/ ل

به $r فروشنده آقا
باتجربه جهت فروشندگی کفش 

نيازمندیم
٨٤٩١٢٥٧-٠٩١٥١١١٣٥٩٠

٩١٣٦٣١٧٦/ ف

فروشنده مجرب آقا 
جهت پوشاک با حقوق عالی 

محدوده بازار رضا نيازمندیم
٠٩٣٣٦٥٢٢٦٦٥

٩١٣٦١٥٢٠/ ف

به $r فروشنده آقا باتجربه 
نيازمندیم بازار فردوسی طبقه 

همکف پالک ٧۴
٠٩٣٦٨٧٣٣١٠١

٩١٣٦٠٩٦٠/ ف

١٥٠٦
راننـــده

١٥٠٧
فروشنده و صندوقدار

٩١٣٦١٢١٢/ د

٩١٣٣٦٢٨٣/ ب


