
٤٢
سه شنبه ١٩   دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١٢

پخش مواد غذا$� 
ستارگان 

 از تعدادى بازاریاب
وقت پاره  صورت  به  خانم  و  آقا 
 و دائم جهت فروش درمشهد و 
شهرستان هاى خراسان بزرگ با 

حقوق ثابت و پورسانت 
( با ضامن معتبر )

 دعوت به همکارى می نماید . 
وکيل آباد ۵٩ شریف ٩

 پالک ١٠۶

٨٦٤٩٥٤١ 
٠٩٣٥٢٣٣٨٤٣٧

٩١٣٥٨١٣٤/ ف

به چند نفر
 بازار$اب خانم

جهت فروش قطعات
 یدکی خودرو نيازمندیم.

 خيابان کوشش(گاراژدارها سابق) 
بين کوشش ١۵و١٧ نمایندگی

 ایران خودرو چادرچی
 ٣٤٤٠٠٥٠-٣٤١١٥٦٧

٩١٣٦٣١٩٤/ ل

به تعداد9 بازار$اب 
مجرب جهت فروش 

محصوالت بهداشتی و 
پزشکی با حقوق و مزایا 

نيازمندیم
٨٤٣٧٢٣٢

٩١٣٦٣٧٨٩/ ف

شرMت سروش طراوت 
توليد کننده محصوالت آرایشی 

و بهداشتی تحت ليسانس 
پروویتال اسپانيا

 استخدام می کند 
 نماینده علمی (بازاریاب ) 

خانم و آقا
 (جهت معرفی علمی محصوالت) 
با شرایط ویژه استخدام می کند 

soroshTaravat@Gmail.
com

 ٨٨٠٥٥١٥٥-٠٢١
فکس ٨٨٧٨٠٠٨٣-٠٢١ 

 ٠٩١٥٣١٦٩٨٤٥
٩١٣٦١٠٣٣/ ف

به تعداد9 بازار$اب 
ترجيحا آشنا به کار موبایل 

نيازمندیم 
٠٩٣٥١٨١٦٧٠٠

٩١٣٦٢٨٧٤/ ف

شرMت توليد9 نان صنعت� 
 به تعدادى بازاریاب و فروشنده 

خانم نياز دارد .
٩١٣٦٠٣٢٧/ م ٠٩٣٥٢٦١٦٤٢٥

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

عمومی باال بازاریاب تلفنی
 و حضورى  نبش کالهدوز ٢۴ 
ساختمان ١٢١ شرکت راه نو 

اعتبار آگهی به مدت یک هفته 
ساعت مراجعه ٨:٣٠ الی ١٩:٣٠

 ٧١٢٦٢٧٢
٠٩١٥٢٠٥٠٥٥٨

٩١٣٣٢٥٥١/ ف

بازار$اب حرفه ا9 
جهت تجهيزات فروشگاهی 

نيازمندیم 
٩١٣٦٣٣٥٥/ ف٧٦٦٢٠٢٢

به تعداد9 بازار$اب 
نيازمند$م  

٠٩١٥٥٠٤٦٦٥٠
٩١٣٦٢٣٧٥/ م

به تعداد9 بازار$اب فعال
جهت پخش مواد غذایی 

نيازمندیم
٠٩١٥٤٠٣٥٢٣٥-٣٧٥٩٣٧٣

٩١٣٦٢٥٣٣/ ف

به چند و$ز$تور خانم 
با ماشين باحقوق ثابت و پورسانت 
عالی نيازمندیم. عبادى ٣٨ ،پالک ٣
٠٩١٥٤١٣٠٢٣٠-٧٢٨٥٩٨٣

٩١٣٦٢٨٧٣/ ل

 تعداد9 بازار$اب 
خانم وآقا 
 با حقوق ثابت 

٣٠٠,٠٠٠تومان 
و ١٠% پورسانت 

نيازمندیم 
 ٧٢٨٣٣٩٣

٩١٣٦٣٣٢١/ ب

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

٨٤١١٣٦٠ پروژه هاى تبليغاتی  
٩١٣٥٢٤٣٩/ م

استخدام بازار$اب 
تبليغاتی

٢٢٣٩١٩٩
٩١٣٥٥٧٧١/ ف

استخدام شرMت 
گوهربافت خراسان 

به یک مدیر فروش مجرب و 
تعدادى مسئول فروش (آقا براى 

شهرستان) جهت تکميل کادر 
فروش نيازمند می باشد 

(اعتبار ٢٠ روز می باشد) 
٢٥١٠٥١٢

٠٩١٥١١٠٢٠٥٣
٩١٣٥٩٢٠٦/ ف

به دو نفر و$ز$تور لوازم خانگ� 
جهت شهرستان و مشهد

نيازمندیم
٨٤٦٨٩٧٠

٩١٣٦٢٢٧٣/ ف

بيمه پاسارگاد 
خانم  تلفنی  بازاریاب  چندنفر  به 
با حقوق تضمينی ١ميليون تومان 

نيازمندیم         ٦٢٣٢٢٠٥
٩١٣٥٩٢٨٦/ ف

آموزش تضمين� فروش 
و بازاریابی همراه با معرفی به کار 

و درآمد باالى ١م تومان 
٨٤١٤٧٣٥-٠٩١٥٣٠٩٠٣٢١

٩١٣٤٥٥٣٨/ ف

 به تعداد9 
بازار$اب 

 در زمينه فروش محصوالت
 آرایشی بهداشتی 

با حقوق و پورسانت نيازمندیم 
٠٩١٥٢٠٠٣٤١٤

٩١٣٥٩٨٨٢/ آ٧٢٦٤٧١٩ 

از ٥ نفر بازار$اب حرفه ا9
با حقوق ١٠ ميليون ریال دعوت 

به همکارى می شود
٧٣٨٦١٤٨-٠٩٣٧٢٨٧٩٨٢٣

٩١٣٦٢٨٧١/ ف

شرMت توان گستران 
سعادت  

به چند بازاریاب
جهت تأسيسات مکانيکی با 

پورسانت عالی نيازمندیم

٧٢٣٢٩٦١
٩١٣٦٢٣٤٦/ ف

آذا فار 
نمایندگی سامانه هاى 

همراه اول 
بازاریاب حضورى و تلفنی،

 آقا و خانم 
بين احمدآباد ٣ و ۵ ساختمان ٨۵
٨٤٦٨٦٦٦-٠٩١٥٤٠٥٠١٤١

٩١٣٦٢٤٠٣/ ف

بازار$اب فروش زمين 
زراعی نيازمندیم.

٠٩٣٦٠٨٦٧٨٠٦
٩١٣٦٣٣٠٨/ ف

$r شرMت 
توليد9 

براى بخش فروش خود نياز 
به نيروى کار با سه سال 

سابقه در رشته بازاریابی، 
فروش و بازرگانی با مدرک 

مرتبط دارد لطفا رزومه 
خود را همراه با یک قطعه 
عکس به صندوق پستی 
٩١٨۵١١٣١١١ ارسال 

فرمایند. 
٩١٣٦٢٣٧٦/ ف

استخدام بازار$اب 
جهت فروش و نصب آسانسور 

٠٩١٥٧٣٦٢٦٠٦
٩١٣٦٢٤٤٧/ ف

گروه معمار9 بلوط
جهت  خانم  و  آقا  تعدادى  به 
و  بازرگانی  واحد  در  همکارى 
فروش با حقوق ثابت و پورسانت 

عالی احمدآباد بين رضا ٢٣ و ٢۵

 ٨٤٦٤٣٠٢
٠٩١٥٦٩٠٦٠١٧

٩١٣٥٨١٥٦/ ف

به تعداد9 بازار$اب خانم 
نيازمند$م 

سجاد ٢۴، پالک ٢١، واحد ٣ 
٦٠٢٣٣٧٩- ٦٠٢٣٣٦٦

٩١٣٤٦٧٣٧/ ف

و$ز$تور 
 به تعدادى وزیتور جهت بازاریابی 
با  نيازمندیم.  کودکان  کتب 

پورسانت عالی
مجتمع   ،٢١ قرنی  بلوارقرنی، 
تجارى مجد١، طبقه ١+،  واحد ١۶۵ 
ساعات مراجعه ٩ صبح الی ١٢ ظهر

٠٩١٥١٢٣٣٨٤٤ 
٩١٣٦٣٤٥٢/ م٧٢٣٥٤٧٠-٠٥١١

تعداد9 و$ز$تور خانم $ا آقا
تومان  ٣۵٠هزار  حقوق  باپایه 
جنب   ٢٩ قرنی  بلوار  نيازمندیم. 

٠٩٣٧٦٠٨٣٠٦١مسجدالرضا
٩١٣٦٣٦٩٠/ م

نما$ندگ� 
سان استار وران�

فروش  پرسنل  تکميل  جهت 
خانم  ویزیتور  تعدادى  به  خود 
نيازمندیم  ویژه  شرایط  با  آقا  و 
پاداش  پورسانت+  ثابت+  حقوق 

فروش+ بيمه 
٠٩٣٣٥٩٠١٥٢٥

٩١٣٦٢٥٥٧/ ف

تحول� نو$ن 
در استخدام بازاریاب 

آموزش ببينيد
 حقوق دریافت کنيد

٠٩٣٥٢٦٠٥٧٣٥-٨٤٨٥٥٠٦
٠٩٣٥٥٥٧٩٧٩٩

٩١٣٥٣٩٠١/ پ

به و$ز$تور 
لوازم آرا$ش� 

نيازمندیم

 

٠٩١٥٧٩٠٧٨١٥
٩١٣٤٣٣٠٢/ ف

بازار$اب خانم با روابط عموم�
باال جهت آشپزخانه و غذاى آماده 

مروى نيازمندیم ٧٥٢٥٤٤٤
٠٩١٥٣١٥٤٩١١

٩١٣٦٣٠٢٤/ د

از فارغ التحصيالن 
خانم 

در رشته مدیریت بازرگانی 
دعوت به کار می شود 

تجهيزات دندانپزشکی 
دنتاپ 

٠٩١٥١١٦٢٢٨٣
٩١٣٦٢٨٣٥/ ف

به تعداد9 بازار$اب 
تلفن� 

با روابط عمومی باال نيازمندیم 
حقوق ثابت + پورسانت 

پيروزى ١۴پالک ١٠
٠٩٣٩٤٥٥٤٣٤٤
 ٠٩١٥٧٠٠٠٤١١

٨٧٦٢٩٧٠
٩١٣٥٩٨٤٤/ ف

به تعداد9 
بازار$اب خانم

جهت پخش 
محصوالت 

فرهنگی (کتاب 
و cd ) با حقوق 

ثابت و پورسانت 
نيازمندیم بلوار 

هدایت نبش 
هدایت ٢١,١٢

٠٩٣٨٧٥٦٩٢٥٠
٩١٣٦٣٦٩٥/ ف

و$ز$تور خانم با روابط عموم� باال
تومان+   ٢٠٠ پایه  وقت  نيمه 
باالى  هاشميه  اول  ميدان  پورسانت 

٨٨٣١٩٥٢رستوران باران 
٩١٣٦٠٥٦٢/ ف

به $r بازار$اب تلفن� 
جهت کار در شرکت 
کامپيوتر نيازمندیم

 حقوق ثابت+
 پورسانت عالی + بيمه 

٨٩١٠١٦٨
٠٩١٥٨٩٨٣١٠٣

٩١٣٦٢٤٣٣/ 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

تعداد9 و$ز$تور 
جهت فروش برند معتبر در سطح 

داروخانه ها نيازمندیم 
٠٩٣٥١٨٥٩٨٣٢

٩١٣٦٠٧٨٤/ ف

٩١٣٥٦٤٦٣/ ب

استخدام
به یک نفر خانم 

داراى مدرک 
پيراپزشکی 
نيازمندیم.

احمدآباد
 مجتمع بهزاد

٩٢-٨٤٦١٩٩٠

استخدام 
rدندانپزش- rپزش

 دعوت به همکارى 
از کليه متخصصين 

محترم
 درمانگاه شبانه روزى 
باران واقع در چناران 
  ٠٩١٥١٢٥٠٣٩٤
٠٩١٥١١٩٦١٢٨

٩١٣٤٤٤٧٣/ ش

استخدام
کارشناس ارشد روانشناسی 

بالينی جهت درمانگاه ترک اعتياد
٠٩١٥٤٠٨٢٥٩٩

٩١٣٥٩٣٥١/ ل

بهيار خانم و Mاردان ماما 
جهت  تزر$قات مطب 

 عصر ميدان حجاب
٠٩٣٩٩٢٢٧٧٥٦

٩١٣٦٠٧٤٨/ ف

به $r نفر پزشMMT r و پرستار 
جهت شيفت عصر در کلينيک ترک اعتياد 
٠٩٣٣١٠٤٩٦٨٨ نيازمندیم    

٠٩٣٦٤١٧٤٦٠٠
٩١٣٦٣٢٢٦/ ف

دعوت به همFار9
دMتر داروساز با پروانه

تلفن تماس:
٩١٣٦٢٥٩٤/ م٠٩١٥٥٢٠٠٦١١

«سالمندان پاسارگاد»
کارشناس پرستارى نيازمندیم 

صياد شيرازى ٢٨ ، پالک ١٧
٠٩١٥٥١٩١٢٨٤

٩١٣٦٣٠٠١/ ل

دندانپزشr دارا9 
�Fشماره نظام پزش

با شرایط مناسب 
با سرویس رفت و 
برگشت نيازمندیم
٠٩٣٥٨٧١٣١٦٢
٠٩١٥١٨١١٦٤٦

٩١٣٦٣٢٦٠/ م

به تعداد9 نيرو Mارشناس 
پرستار9 ماما$� و بهيار 

نيازمندیم
 

٠٩١٥٣١١٢٢٤٨
٩١٣٦٢٠٢٦/ ف

Mارشناس پرستار9 خانم
 و Mارشناس ماما$�
جهت کار در درمانگاه 

نيازمندیم. بلوار توس ٧۵
 درمانگاه شفاى آل یاسين

٠٩٣٥٨٧١٣١٦٢
٠٩١٥١٨١١٦٤٦

٩١٣٦٣٢٥٤/ م

MMT .مدر
جهت شيفت صبح 
پذیرش پيشنهاد

٠٩٣٦٩١٦٠٢٦٣
٩١٣٦٣١١٩/ ل

به تعدادM 9ارگر 
جلوبند9 ساز 

نيازمندیم (محدوده مطهرى )
٠٩١٥١٥٨٧٤٢٢

٩١٣٦٢٨٢٣/ ف

استادMار صافFار و 
 استادMار نقاش نيازمند$م

٠٩١٥٧٠٠٣٩٧٩
٩١٣٦٣٧٣٧/ ف

به $r استادMار ماهر 
CNG تعميرات گازسوز خودرو

نيازمندیم
٠٩٣٨٥٥١١٤٣٠

٩١٣٦٢٦٧٠/ ف

مه هينا ا گو + ل شتغا ا + $پلم د
موبا$ل+ برق صنعت� 

بلوار فردوسی پالک ٢٠٣
٩١٢٦٢٥١١/ م٧٦٥٩٩١٩

به چند نفر نيرو 
با تحصيالت دیپلم جهت تاسيسات 
خانه  موتور  نگهدارى  و  تعمير   ،

١-٣٦٨٦٨٨٠نيازمندیم 
٩١٣٦٣٦٦٨/ ف

٩١٢٦٦٤٢٨/ م

تعميرMار تلفن همراه
خوداشتغال� خواهران
 آموزش آسان  با١۶٠هزارتومان

٦٦٢٣٧٠٠

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

 چهارراه دانشجو، کلبه لی 
٩١٢٧١٠٠٠/ ف

سرا9 مهربا ٨ سال سابقه
استخدام خانم با آموزش جهت 

نگهدارى از سالمند و کودک در منزل
٦٦٤٣٠٥٠-٦٦١٧١٥٠

٩١٣٥٣١٨٨/ ل

٩١٠٦٦١٢٧/ ف

فرشتگان خانواده 
استخدام دائم جهت مراقبت از 

سالمند و کودک در منزل
٨٤٦٠٤٠٧ با  حقوق باال

خانم� جهت نگهدار9 
از سالمند با حقوق عالی 
نيازمندیم زرین پریان 
٠٩١٥٥٠٧٧٠٣٦

٩١٣٦٢٧٣٥/ ف

به $r نفر جهت نگهدار9 
از سالمند خانم

به صورت شبانه روزى نيازمندیم
٠٩٣٥٩٨١٨٥٩٤

٩١٣٦١٤١٥/ ف

مراقب سالمند خانم 
در سراى سالمندان نيازمندیم

٨٨٣٥٤٢٣
٩١٣٦٣٠٩٢/ ف

هاشميه 
به یک نفر آقا جهت 
خدمات نظافتی در 

دفتر امالک نيازمندیم
٠٩١٥٩١٥٠٧١٧

٩١٣٦٢٣٨٣/ ف

٩١٣٥٢١٨٧/ ف

مجتمع آفتاب
خانم با حقوق باال جهت مراقبت از 

سالمند در منزل نيازمندیم
٧٦٢١٣٢٤

مهرآذر پاسارگاد
تعدادى خانم و آقا جهت نگهدارى، 

نظافت استخدام می نماید.
٠٩١٥٤٧٢٩٣٥١-٦٦٤٢٣٩٢

٩١١١١٦٩١/ ب

مراقب سالمند خانم
با حقوق ٣۵٠,٠٠٠ تومان مقابل 
پيروزى ۵۶ سالمندان امام رضا (ع) 

 مراجعه ١٩-٩
٩١٣٤٦٨٥٣/ پ

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

سالمندان صفا
به نيروى کار آقا جهت مراقبت از 

سالمندان نيازمندیم
٠٩١٥١٠٩٦٤٤٣

٩١٣٦٢٧٧٠/ ف

به $r خانه دار جهت نظافت 
در هتل  و یک رزروشن شب آقا 

ترجيحا بازنشسته نيازمندیم 
٩١٣٦٣٢٢٣/ ف٨٥٩٣٥٤٠

به $r نيرو جهت نظافت 
مهد Mود. 

در منطقه طالب نيازمندیم 
٢٥٦٣٤٥٧-٠٩٣٥٣٥٨٨٣٢٨

٩١٣٦٢٦٢١/ ف

به $r خانم ميانسال 
صورت  به  منزل  در  کار  جهت 
شبانه روزى نيازمندیم قدس ٢١ 

٠٩٣٥١٣٤٦٢٣٠پالک ٩٢ 
٩١٣٦٣٦٩٩/ ف

مراقبت از سالمند خانم 
با محل زندگی جدا خانم

 یا زوج بدون بچه شفا ۴٢
٠٩١٥٥٠١٨٤٨١

٩١٣٦٢٤٥٦/ ف

خانم مجرب 
ترجيحًا دیپلمه جهت مراقبت از 
بيمار به صورت شبانه روزى با 
حقوق حداقل ٨٠٠هزارتومان 

نيازمندیم.
بولواروکيل آباد-دادگر 
٠٩٣٠٣٥٧٣٨٧٦

٩١٣٦٣٤٣٤/ ر

به چند نيرو9 مراقب
جهت کار در مرکز سالمندان 

نيازمندیم
٠٩٣٩٥٠٥٤٦٤٤

٩١٣٦٣٣٧٥/ ف

٩١٣٥٨٩٨٣/ ف

سالمندان مهرورزان 
نيروى خانم جهت مراقبت از 

سالمند نيازمند است 
٠٩١٥١٠٢٨١٤٤

٩١٣٢٦٧٥٧/ م

مرMز 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

جهت مراقبت Mود.
به یک خانم نيازمندیم. 
بلوار فرهنگ ، پالک٢٣٧

٠٩٣٠٦٩٢٨٩٣٢
٩١٣٦٢٦٨٤/ ل

به $r خانم آشنا به حسابدار9 
WORD و  EXCEL نيازمندیم 

بزرگمهر جنوبی ١٠ پالک ۴٠
٧٦٨٥٧٩٢

٩١٣٦٢٤٣١/ ف

استخدام حسابدار 
به تعدادى نيروى حسابدار 

جهت پروژه هاى مالی 
شرکت به همراه دوره 

کارآموزى نيازمندیم

٨٤١٧٤١٧
٩١٣٥٢٧٢٦/ ف

١٥٠٢
  گروه پزش�F و درمان�

١٥٠٣
تعميــرMار

١٥٠٤
خدمتگــزار

١٥٠٥
حســابدار

شرکت تبليغاتی پرند
جهت تکميل کادر بازاریابی و فروش 

خود نيازمند ٣ نفر نيروى فعال 
 ومتعهد (خانم و آقا) با شرایطی 

به شرح ذیل می باشد:
١- حداکثر سن ٣٠ سال

٢- حداقل سابقه کار ٢ سال
٣- حداقل مدرک تحصيلی فوق دیپلم
پذیرفته شدگان داراى حقوق ثابت و 

پورسانت خواهند بود.
از متقاضيان دعوت می شود تا تاریخ ٩١,١١,٢١
با شماره تلفن ٧٥٠٤-٠٥١١ داخل� ٢

 (از ساعت ٩ صبح الی ١۴ عصر)
 تماس حاصل فرمایند.

 
٩١٣٦٣٦٤١/ آ


