
چهارشنبه  ١٣ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٨
٤٩

گروه صنعت2 معتبر 
استخدام م2 نما
د 
٢ نفر حسابدار خانم 

و  باال  عمومی  روابط  داراى 
سابقه آشنایی کامل به بيمه 

 دارایی و ماليات 
٠٩١٥٤٧٣٨٤١٠

٩١٣٥٧٤٦١/ 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

استخدام حسابدار 
به تعدادى نيروى حسابدار 

جهت پروژه هاى مالی 
شرکت به همراه دوره 

کارآموزى نيازمندیم

٨٤١٧٤١٧
٩١٣٥٢٧٢٦/ ف

 استخدام 
حسابدار

 شماره ثبت :٢٠١٩
به تعدادى نيرو از سطح دیپلم

و  مقاطع  کليه  در  ليسانس  تا 
و مالی  امور  جهت  ها  رشته 

پروژه هاى حسابدارى در شهر 
عملی  کارگاه  با  همراه  مشهد 
حسابدارى سریعا نيازمنداست 
٨٤١٠٢٠٨-٨٤٥١٢٠٩ 

٩١٣٥٢٣٣٩/ م

 حسابدار جوان
 Excel و word مسلط به 

نيازمندیم
٨٩٣٢٤٩٥ 

٩١٣٥٦٣٢٣/ 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

تعدادJ نيروJ حسابدار 
تمام وقت و پاره وقت 

نيازمندیم 
٦٠٢٣٠٩٧

٩١٣٥٥٩٢١/ ف

آژانس همسا
گان 
 به تعداد ۵٠ دستگاه اتومبيل با 

راننده نيازمندیم
 ٨٤٢٤٠٠١-٠٩٣٩٥٢٦٠٠٩٢

٩١٣٥٦٣٧٧/ ف

پيPان وانت با راننده
جهت پخش لبنيات ۶٠٠ثابت 

بدون پورسانت+ بيمه
١٣-٧٢٣٥٨١١ابوطالب

٩١٣٥٢١٢٠/ ف

به تعدادJ راننده 
 pليفترا

جهت کار در شرکت
 سوله سازى نيازمندیم 

آدرس: شهرک صنعتی توس 
فاز ٢ اندیشه ٧ دانش ١٠ 

پالک ٨٠۵
٧-٥٤١٤٧٧١

٩١٣٥١٤٩٦/ ف

آژانس بهاران (امامت)
به تعدادى راننده با اتومبيل مدل 

باال با تضمين کارى نيازمندیم 
٠٩١٥٨١٦٣٩٩٨

٩١٣٥٢٧٩٦/ ف

استخدام
با مدارک  راننده جرثقيل ۴٠ تن 

٣٤١١٥٥٥ کامل 
٠٩١٥١١٥٩٣٣٤

٩١٣٣٤٥٠٦/ ف

 Jو pآژانس پار
تعدادى راننده متعهد با اتومبيل 

دوگانه سوز نيازمندیم 
٠٩١٥٩٠٤٨٢١٣

٩١٣٥٦١١٠/ ف

٩١٣٥٥٢٩٧/ ف

راننده مجهز به تاکسيمتر
با کارکرد روزى ٨٠,٠٠٠ نيازمندیم 
 ٣٠ و   ٣٢ بهشتی  بين  کوهسنگی- 

٠٩١٥٣٢٢٥٤٩٤آژانس زمان 

 m
به 
m راننده پا
ه 
نيازمند
م  

٠٩١٥٣٠٤٧١٣١
٩١٣٥٥٩٥٠/ ف

تعدادJ راننده باخودرو 
براى شيفت صبح تا عصر یا ظهر 

تا شب آژانس منطقه ٧ تير 
٠٩٣٨٨٦٥٠٧٨٥

٩١٣٥٧٤١٩/ م

به تعدادJ راننده با اتومبيل
تمام وقت و نيمه وقت نيازمندیم

٨٦٩٢٢٠٧-٨٦٩٢٢٠٨
٩١٣٥٦٤٠٩/ ف

راننده "اميونت 
با مدارک کامل پایه ٢ نيازمندیم 

٠٩٣٥٤٧١٦٢٨٠
٩١٣٥٦٥٥٧/ ف

آژانس شهروند قاسم آباد 
جهت  اتومبيل  با  راننده  ٢نفر  به 
آژانس  شب  شيفت  دهی  سرویس 

نيازمندیم        ٦٢٣٥٠٧١
٩١٣٥٦١٥٧/ ف

به راننده پا
ه 
m ماهر
جهت اتوبوس ولوو درون شهرى 

نيازمندیم
٠٩٣٩٩٩٨٧٦٨٤

٩١٣٥٣٣٧٧/ ف

آژانس "يا
جالل ۶٢ تعدادى راننده با ماشين 

نيازمند است 
٠٩١٥٣٠٦٦٥٩٠-٦٠٢٩٠٣٠

٩١٣٥٥٩٩٣/ ف

به دو نفر راننده 
با سابقه "ار

در توزیع و پخش مواد غذایی در 
سطح شهر مشهد نيازمندیم

 ( ترجيحا با وانت نيسان مدل 
باال) فقط ٨ تا ١٢ صبح

٠٩١٤٦٧٦٠٧٨٥
٩١٣٥٣٤٧٤/ د

تعدادJ نيسان د
زل 
 و وانت پيکان باتضمين درآمد 

نيازمندیم الماس بار
٨٥٣١٨١٥ 

٩١٣٥٥٦٩٦/ ف

به تعدادJ راننده 
با اتومبيل با پورسانت ١٢% 

نيازمندیم 
٠٩١٥١٠٣٥٨٦٨

٩١٣٥٦٢٣٥/ ف

راننده با ماشين 
جهت تاکسی تلفنی واقع در 
خيابان امام رضا نيازمندیم 

٠٩٣٩٩٠٤٣٠٦٤
٩١٣٥٦٦٨٠/ ف

به تعدادJ راننده با 
اتومبيل مدل باال

و راننده بدون اتومبيل 
نيازمندیم ٠٩٣٣١٨٢٩٤٦٠

٩١٣٥٦٤٦١/ ف

آژانس امين 
سریعا  اتومبيل  با  راننده  تعدادى  به 
درآمد  با  هاشميه  منطقه  نيازمندیم. 

باال      ٠٩٣٧٢٩٢٧٦٤٤
٩١٣٥٦٢٦٨/ ف

تعدادJ راننده تمام وقت 
با پورسانت ١٠ درصد و تضمين کار 

ترجيحا محدوده الهيه نيازمندیم 
 ٠٩٣٨٧٥٩٧٠٢٣

٩١٣٥٤٧٥٨/ ف

آژانس طبرس2 
با زنگ عالی راننده با اتومبيل 

نيازمندیم
 راه آهن بين کامياب ١۴ و ١۶ 

٩١٣٥٥٠٠٦/ ف

استخدام راننده خاور 
ساعت تماس ١٣-٩ 

٠٩٣٣١٣٤٩٠٥٤
٩١٣٥٦٥٣٥/ م

به تعدادJ راننده با اتومبيل
جهت کار در آژانس کوهسنگی 

نيازمندیم مدیریت عبداللهی
٠٩١٥٢٢٩٦٣٠٠

٩١٣٥٦٤٨٣/ ف

٩١٢٩٧١٧٦/ ف

استخدام
 راننده پا
ه 
Pم  

 به تعدادى راننده پایه یکم 
براى اتوبوس هاى 

درون شهرى نيازمندیم 
شرکت به آوران سيررضوى 

تحت نظارت سازمان 
اتوبوسرانی مشهد

 نبش عبدالمطلب ۵٠
 پالک ٢۶

به تعدادJ اتومبيل با راننده
وقت  نيمه  و  وقت  تمام  صورت  به 

نيازمندیم بلوار سجاد بهارستان ٩
٠٩١٥٥٠٦٨٠٠٥

٩١٣٥٢٩٢٧/ ف

آژانس پارس
به تعدادى راننده با اتومبيل 

سریعا نيازمندیم (داخل فرامرز ٨) 
٦٠٦٤٠٠٤

٩١٣٥٦٢١٥/ ف

به دو راننده
جهت رانندگی با ایسوزو ۶ تن با 

مدارک کامل نيازمندیم
٩١٣٥٦٤٥٦/ م٥٤١٣٤٥١

"ار پاره وقت 
٧ الی١٠ صبح راننده خانم یاآقا با 
خودروى سوارى پخش مواد غذایی 
 ۶٠٠ ماهيانه  حقوق  با  مداس  در 
هزار تومان پرداخت حقوق روزانه 

مرکز مواد غذایی سپاد واحد ٨

٠٩١٥٨٠٩٤٠٢٠
٩١٣٥٦٧٥٣/ ف

به تعدادJ راننده
با اتومبيل ترجيحا دوگانه نيازمندیم 
بين ميرزا کوچک خان ٩ و ١١آژانس 

دماوند ٠٩١٥٧٥٩٣٣٥٧
٩١٣٥٢٨٩٧/ ف

به چند راننده اتوبوس
  جهت "ار در شهر نيازمند
م 

٧٤١٨٠٠٧
٩١٣٥٣٩٠٢/ ب

خانم و آقا تعداد محدودى پارس
سمند و ۴٠۵ جهت سرویس 

دهی به هتلها نيازمندیم آژانس 
بستان ٠٩١٥٣٢٠٦٧٢٧

٩١٣٥٦٧٩٨/ ف

صدف بار
به تعدادى وانت پيکان 
مزدا نيسان نيازمندیم. 
مهرآباد شهرک صنعتی 

ثامن مجتمع مروارید

٠٩١٥٥١٦٦٣٥٠
٩١٣٥٥٩١٠/ ف

آژانس ا
ران سير
استخدام راننده با اتومبيل 
ترجيحا داراى تاکسی متر با 

شرایط ویژه ٠٩٣٩٦٠٦٠٠٣٤
٩١٣٤٤٣٨٤/ ف

آژانس پرواز
کارکرد  (تضمين  اتومبيل  با  راننده 
محدوده  نيازمندیم   ( العاده  فوق 

هاشميه       ٠٩١٥١٥٩٩٨١٠
٩١٣٥٦١٦١/ ف

نيازمند
م
 به یک راننده

با اتومبيل سوارى 
و ضامن معتبر جهت 

سرویس ایاب و ذهاب 
کادر ادارى شرکت 

نيازمندیم.
تلفن تماس: ٦٥١٦٥١٢

 زمان: ٩ الی ١۴
٩١٣٥٥٠٧٤/ م 

به تعدادJ راننده 
با پورسانت ١٢ درصد فورى 

نيازمندیم
٨٦٤٢٣٨١

٩١٣٥٦٩٦١/ ف

به تعدادJ راننده با ماشين
با تضمين کارکرد ۵٠هزارتومان 

نيازمندیم آژانس سجاد
٠٩١٥٥٠٢٩٢٨٤

٩١٣٥٦٣٩٧/ ف

آژانس سپيده سير
اتومبيل  با  متعهد  راننده  تعدادى  به 

پژو یا سمند تمام وقت نيازمندیم 
٧٦١٠٥٣٧

٩١٣٥٤٥٣٧/ ف

آژانس آت2 سير
به تعدادى راننده با ماشين 

نيازمندیم
٨٧٦٠٧٠٧-٨٧٩٠٧٠٧

٩١٣٥٣٢٤٢/ ف

راننده پا
ه ٢
یک شرکت معتبر صنعتی 
جهت تکميل کادر توزیع 
خود به تعدادى راننده با 

حداقل مدرک دیپلم کارت 
هوشمند و سالمت نيازمند 

است.
 آدرس: ميدان الماس 

شرق روبروى پارک ساحلی 
آفتاب واحد ٢٠

٧٦٦٢١٥٦
٢-٧٦٥٥١٧١

٩١٣٥٦١٠١/ ف

وانت 
خچالدار 
جهت توزیع لبنيات نيازمندیم 

٨٤٢١٤٢٨
٩١٣٥٧٣١٥/ ف

به تعدادJ راننده با اتومبيل
آشنا به محدوده ١٧ شهریور 

نيازمندیم
٠٩١٥٩١٣٣٨٨٤

٩١٣٥٤٦١٤/ ف

به تعدادJ راننده مجرب
با اتومبيل مدل باال دوگانه سوز 
تمام وقت و نيمه وقت نيازمندیم

٠٩١٥٣٢٥٥٩٤٢
٩١٣٥٦١٤١/ ف

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

٨٨٢٣١٠٠است 
٩١٣٥٥٠٢٢/ ف

آژانس ارس
به تعدادى راننده تمام وقت با 

اتومبيل نيازمندیم معلم ٢۶
٠٩١٥٤٢٩٤٦٣٦-٦٠٧٩٢٥٢

٩١٣٥٦٥٣٢/ د

به تعداد7 راننده با ماشين مدل 
کاردر  جهت  متر  تاکسی  به  مجهز  باال 
تاکسی سرویس بيمارستان با شرایط 
ویژه نيازمندیم ٠٩١٥١٥٨٧٦٨٨

٩١٣٥٦٢٤٢/ ف

صابربار 
به تعدادى وانت پيکان، نيسان 

سریعا نيازمندیم
٠٩٣٥٨٨٣٤٥٤٥

٩١٣٥٥١٨٦/ ف

زنگ باال "ار"رد عال2 
راننده با اتومبيل نيازمندیم 

(آژانس) 
٠٩٣٥٤٠٨٦٠٦٣

٩١٣٥١٥٥١/ ف

٥راننده تمام وقت
با اتومبيل نيازمندیم آژانس رها 

بين پایدارى ٨ و فکورى ۵٩
٨٢١٩٣٨٧

٩١٣٤٧٨٥٨/ ف

به تعدادJ راننده 
به طور تمام وقت نيازمندیم 

پورسانت ١۵ درصد 
٠٩٣٣٥٩٠١٥٢٥

٩١٣٥٣٠٧٧/ ف

آژانس اشPان
راننده با اتومبيل نيازمندیم 
کارکرد روزانه ۶٠هزارتومان

٠٩١٥٨١٩٧٢٤٦
٩١٣٥٢٨٤٧/ ف

به تعدادJ راننده 
صبح کار و عصر کار با خودرو گازسوز 
نيازمندیم با تضمين درآمد عالی

تاکسی پليکان ٦٠٩٥٨٦٨
٩١٣٥٥٨٤٦/ ل

 m
به 
m راننده پا
ه 
جهت کار با جرثقيل نيازمندیم 

٠٩١٥١١٣٠٤٧٣
٣٩٢١٧١٩

٩١٣٥٣١٩٥/ ف

آژانس نارون
به تعدادى را ننده با پورسانت  

مناسب فورا نيازمندیم هدایت ٢۴
٠٩١٥٨١٨٢٩٨٩

٩١٣٥٥٨٢٣/ ف

آژانس حسام گشت 
به تعدادى راننده با اتومبيل 

نيازمندیم 
٠٩٣٥٥٣١١٧١٣

٩١٣٥٤١٥٣/ ف

به تعدادJ راننده با 
اتومبيل با پورسانت ١٣٪

نيازمندیم
٠٩١٥٨٠٦٠٩٨١

٩١٣٥٢٨٨٦/ ف

ا
ران تا"س2 
به تعدادى راننده با اتومبيل 

نيازمندیم -قاسم آباد 
٥٢٣٣٠٠٣-٦٦١١٩٨٠

٩١٣١٨٩٤٢/ م

راننده با اتومبيل
جهت کار لوله بازکنی نيازمندیم

٠٩٣٨٥١٩٧١٦٠
٩١٣٥٧٠٠٧/ ل


اس بار 
مسقف  مترى   ۵ خاور  و  نيسان 
جهت شهر و شهرستان نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٤٥٥٨٤ -٨٤١٩١٦٤

٩١٣٥٧٤٠٨/ ق

به تعدادJ راننده 
جهت شيفت صبح و عصر نيازمندیم

 با کارکرد باال آژانس پویان 
٥١٣٦٨٦٢

٩١٣٥٣٢٠٥/ ف

راننده پا
ه 
Pم 
تک  کمپرسی  جهت  کامل  مدارک  با 

آدرس و مشخصات را پيامک کنيد 
٠٩١٥٥١٩٩٢٤١

٩١٣٥٦٦١٧/ ف

سرو
س ده2 به هتل ها
به تعدادى پارس، سمند و ۴٠۵ 

و ... نيازمندیم
٠٩١٥٣٢٤٨٤٨٢

٩١٣٥٢٩٣٠/ ف

تا"س2 غزل
اتومبيل  با  راننده  تعدادى  به 

ترجيحا تاکسيمتردار نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٩٠٠٨١ هاشميه ١٨

٩١٣٣٧٩١٢/ ف

به تعدادJ ماشين دوگانه 
 فعال و کارى نيازمندیم.

تمام وقت حقوق ٧٠٠ ثابت
٩١٣٥١٩٧١/ م ٠٩١٥٢٤٤٥٠٠١

مدارک با  دو  پا
ه  راننده   Jتعداد
کامل جهت کار با کاميون هاى برون 

شهرى نيازمندیم  تماس ٢١ الی ١٨           
٣٦٤٢٤٧٦

٩١٣٥٥٩٠٣/ ف

به تعدادJ راننده
متعهد و تمام وقت با خودروى پژو 
به باال جهت سرویس دهی به هتل 

٠٩٣٥٣٤٨٩٢٥٢نيازمندیم 
٩١٣٥٦٩٢٤/ ف

آژانس اميد 
به تعدادى راننده تمام وقت و 

نيمه وقت نيازمندیم کوثر شمالی ٨
٨٨١١٣٠٣

٩١٣٥٦٠٩٧/ ف

آژانس ماهان
منظم  و  متعهد  اتومبيل  با  راننده 
تمام وقت، نيمه وقت در پيروزى٢٠ 

نيازمندیم        ٨٧٦٢٩٣٠
٩١٣٥٦٠٣٤/ ف

آژانس شهروند قاسم آباد
اتومبيل  با  راننده  تعدادى  به 
نيازمندیم با زنگ باال و پورسانت 

٦٢٣٥٠٧١مناسب
٩١٣٥٥٩٣٤/ ف

به 
m راننده وانت
آشنا به پخش موادغذایی با 

ضامن معتبر نيازمندیم
٠٩٣٦٥٩١٥٧٦٥

٩١٣٥٢٧٨٧/ ف

 mدفتر پشم
حاج عبداهللا

راننده جهت توزیع نيازمند 
است. با ضامن کارمند، 

حقوق ثابت + پورسانت + 
بيمه آزادى ٩۵، پالک ١۵ 

پخش شرق
 

٩١٣٥٢٩٧٥/ ف

آژانس خزر
واقع در سجاد نياز به راننده با 

اتومبيل تاکسی متردار دارد
٠٩١٥٩٠٣٢٨٤٧

٩١٣٥٠٠٢٠/ ف

به ٥نفر راننده تمام وقت 
آژانس  نيازمندیم  اتومبيل  با 

فروزان نبش استاد یوسفی ١٨
٠٩١٥٨٩٣٦٠٤٨

٩١٣٥٥٨٧٠/ ف

عادل بار
به تعدادى انواع وانت نيازمندیم

٦٩٠٠٠٤٠
٩١٣٥٦٠٣٥/ ف

آژانس پارسيان 
به تعدادى راننده با اتومبيل 

نيازمندیم پورسانت ١۴ درصد 
٠٩٣٦٣٧٤٤٣٧٠

٩١٣٥١٣٠٦/ ف

آژانس سعيد
سریعا  اتومبيل  با  راننده  تعدادى  به 

نيازمندیم محدوده عبدالمطلب 
٠٩١٥٨١٩٣٥٢٣

٩١٣٥٥٩٧٠/ ف

آژانس تاج محل 
و  وقت  نيمه  راننده  تعدادى  به 
تمام وقت نيازمندیم بلوار پيروزى

٠٩٣٣٥٩٤٦٧٧٥
٩١٣٥٦٩٦٨/ ف

به تعداد ٥٠ دستگاه 
پيPان و نيسان نيازمند
م

اتوبار آسمان
٠٩١٥٤٤٠٦٢٤٣

٩١٣٥٥٩٣٩/ ف

٩١٣٣٣٥٣٩/ م

تا"س2 سرو
س همسا
ه 
راننده با اتومبيل با درآمد ٧٠ هزار

 مجهز به تاکسيمتر بهشتی ۴٠ 
٠٩١٥١١٣٤٨٠٤

 تا"س2 تلفن2 سعادت سير
 به تعدادى راننده با اتومبيل 

مدل باال نيازمندیم
٧٢٤٦٨٧٧ 

٩١٣٥٣٣٠٤/ ف

 Jبه تعداد
فروشنده خانم

جهت فروش مانتو نيازمندیم 
با حقوق و پورسانت عالی

چهارراه آزادشهر، فروشگاه 
پوشيران طبقه ١-

٠٩٣٧٧٩٤٢٥٤٤
٩١٣٠٥٤٤٤/ ف

صندوقدار با ضامن معتبر
جهت رستوران نيازمندیم

 تماس ١١ به بعد
٠٩٣٥٤٠٧٧٣٦١

٩١٣٥٤٨٨٢/ ف

فروشنده پوشاp بچه گانه 
جهت الماس شرق

نيازمندیم
٧١١٣٩٠٧

٩١٣٥٤٥٥٧/ ف

فروشگاه بزرگ 
"يn و "فش عل2 
جهت تکميل کادر پرسنلی 

خود به تعدادى فروشنده آقا 
و خانم نيازمندیم  معلم ۴

٧-٦٠٣٨٤٢٦
٠٩١٥٦٦٠٦٤٧٥

٩١٣٥٦٠٦١/ ف

حقوق ٣٠٠ هزار تومان
به تعدادى فروشنده خانم 

نيازمندیم ایثار ٧ مانتو جزیره
٩١٣٥١٥٢٢/ ف٢٧٣٤٢٠٠

 Jفروشنده خانم حرفه ا
جهت پوشاک زنانه نيازمندیم 

پروما طبقه ١+ واحد ۴٢
٧٦٦٣٨٥٢

٩١٣٥٢٧٩٥/ ف

به 
m فروشنده ماهر در زمينه
مجرد  ترجيحا  خانگی  لوازم  فروش 
انباردار  نفر  یک  و  معتبر  ضامن  با 

٠٩١٥١١٧٢٨٩٦نيازمندیم 
٩١٣٥٦١٤٠/ ف

به دو فروشنده خانم 
 نيازمندیم طالب ( خيابان وحيد 

پالک ٢٠۴) فروشگاه کيف
 ٠٩١٥١٠١٧٧٦٩-٢٧٨١٩٧٥

٩١٣٤٨٨٠٣/ ط

به 
m فروشنده 
خانم نيازمند
م

کوى امير، خيابان خيبر 
بين ١٣ و ١۵

٠٩١٥٧٩٠٢٦٠٠
٩١٣٥٦٠٢٧/ ف

١٥٠٦
راننـــده

١٥٠٧
فروشنده و صندوقدار

٩١٣٥٣٦٠٩/ ل


