
سه شنبه  ١٢ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٧
٤٧

�k شر"ت معتبر
جهت تکميل کادر 

طراحی خود به یک طراح 
حرفه اى مسلط به کرل 

و فتوشاپ با حقوق و 
مزایاى قانون کار نيازمند 

است. 
متقاضيان بين ٩ الی ١۴ 

به آدرس بلوار معلم، 
حدفاصل معلم۶٢ و ۶۴ 

پالک ٢٣ مراجعه فرمایند.

 

٩١٣٥٤٠٠٤/ ف

به چند طراح 
مسلط به 
فرى هند 
نيازمندیم

٠٩١٥٣٠١٦٤١٨
٩١٣٥٤٠٤١/ ف

فتوشاپ "ار خانم
جهت کار در عکاسی حرم 

بارگاه نيازمندیم
٠٩٣٥٦٠٩٩٣٥١

طبرسی ٢ و ۴ 
جهت مهمانپذیر طبرسی 

عکاسی حضرت
 

٩١٣٥٤٠١٦/ ف

Aموتور kبه دو نفر پي
جهت رستوران نيازمندیم ميدان ١٧ 
شهریور نبش ١٧ شهریور شمالی ١٢

٠٩١٥٧٦٠٠٦٠٠
٩١٣٥٤٤٤٣/ ف

به تعداد ٥٠ موتورسوار
با درآمد عالی و بيمه نيازمندیم

٨٤٦٧٧٦٢
٠٩٣٩٣٢٢٨٠٥٤

٩١٣٤٦٤٨٣/ ر

پورسانت ١٥% 
پيک  نيروى  نفر   ١٠ تعداد  به 

موتورى متعهد نيازمندیم 
٠٩٣٦٨٥٠٨٠٣٤-٧٢٦٣٦٨٦

٩١٣٥٤٨٣٩/ ف

 Aفور kپي
با حقوق و مزایاى عالی براى 

آشپزخانه عالی مقام نيازمندیم 
٠٩١٥٦٢١٦٠٩٣

٩١٣٥٥٢٩٢/ ف

پيk موتورA سفير
تضمين  با  موتورسوار  تعدادى  به 
درآمد باالى ٣٠ هزار سریعا نيازمندیم 

٦٠٦٤٢٣١
٩١٣٥٥٠٢٧/ ف

شرق گشت 
با تضمين  به تعدادى موتورسوار 
درآمد بدون پورسانت نيازمندیم

٠٩١٥٥٠١٥٤٧٤مظاهرى 
٩١٣٥٥٦٢٨/ م

 Aبه تعداد
Aموتور kپي

جهت کار در رستوران نيازمندیم. 
ساعت کارى ١۶- ١٢

 ٢٣- ١٩,٣٠
خيابان امام رضا بين ٣٨ و ۴٠ 

رستوران دیدار 
٠٩١٥٣٠٠٠٢٤١

٩١٣٥٤١٩٢/ ف

 Aموتور kپي Aبه تعداد
باتجربه 

جهت کار در رستوران نيازمندیم 
٠٩٣٥٤١٦٨٦٨٧-٧٦٢٦٢٤٧

٩١٣٥٤٧٩٣/ ف

�k رستوران معتبر
به تعدادى پيک جهت شيفت ظهر 

نيازمند است.
٠٩١٥٩١٦٨٨٥٩-٦٠٩٤٧٧٧

٩١٣٥٥٣٢٦/ ف

پيk شهر گشت
به  عالی  درآمد  با  عالی  موقعيت  در 

١٠٠ نفر موتورسوار نيازمنداست
٢٢٤٢٠٢٠

٩١٣٥٢٢٧٢/ ف

Aموتور kبه چند پي 
 در نوبت بعدازظهر نيازمندیم

پيتزا ترنج
٠٩١٥٦٩٥٣٠٠١ 

٩١٣٥٤٤٨٢/ ف

 Aداوود kپي
فلکه راهنمایی شهيد صادقی ٨

 موتورسوار با درآمد عالی نيازمندیم 
٠٩١٥٩١٤٦٧٣٢

٩١٣٥٤٩٠٩/ ف

پيتزا شب 
به دو نفر پيک موتورى 

نيازمندیم 
٨٤٠٣٠٨٧

٩١٣٥٥٣٠٤/ ط

kآماده ني Aغذا
موتورى  پيک  تعدادى  به  آباد  قاسم 

آشنا به محدوده سریعا نيازمندیم
٦٢١٧٧٩٢

٩١٣٥٤٧١٠/ ف

Aموتور kبه چند نفر پي
مسلط به آدرس منطقه وکيل آباد 
نيازمندیم (هر ساعت ٢٧ هزار 

ریال) ٠٩١٥١٥٩٠١٧٥
٩١٣٥٤٢٧٩/ ف

jقاصد Aموتور kپي
با  پيک  تعدادمحدودى  به  سریعا 

پورسانت ١۵% نيازمندیم
٣٤٤٤٩٢٧

٩١٣٥٣٢٠٧/ ف

�k نفر جهت امور 
مطالبات نيازمند�م

٠٩١٥٥١٢٢٣١٠
٩١٣٥٢٤٦٤/ ر

پيk موتورA متين 
با  موتورسوار  نفر   ٣٠ تعداد  به 
درآمد عالی بدون ضامن نيازمندیم 

٠٩٣٩٥٥٥٤٠١٠
٩١٣٥٤٤٢١/ ف

آشپزخانه جهان
به تعدادى پيک موتورى 

نيازمند است 
٠٩١٥٩٢٢٠١٦٨

٩١٣٥٤٤٥٦/ ف

 Aموتور kبه چند نفر پي
جهت کار در آشپزخانه نيازمندیم 

٠٩٣٧١٣٠٨٦٦٨
٩١٣٥٥١٦٤/ ف

 Aموتور kبه چند پي
با حقوق مناسب جهت آشپزخانه 

نيازمندیم آشپزخانه یزدان
 دانشگاه ٢٠        ٨٥٥٣٨٦٩

٩١٣٥٤٢٥٩/ ف

پيk طنين
به تعدادى موتورسوار با درآمد عالی 

نيازمندیم ٠٩٣٥٨٥٨١٩٩٢
٠٩٣٥٥٣٦٠٧٣١

٩١٣٤٢٩٢٣/ ف

پيk موتورA حام%
تعدادى راننده با موتور متعهد به 
کار نيازمند است.با  تضمين درآمد

٠٩١٥٥١٩٢٥٨٨
٩١٣٥٤٦٣٩/ ف

 Aموتور kپي Aبه تعداد
جهت "اردر اغذ�ه

نيازمندیم
٠٩٣٠٦٦١٧٠٠٢

٩١٣٥٤١١٧/ ف

به ٢ نفر پيk موتورA جهت 
"ار البراتوار نيازمند�م  

٢٢٥٢٠١٠
٠٩٣٥٢٢٢٢٩٢٩

٩١٣٥٤٣٠٥/ ف

 Aموتور kپي Aتعداد
جهت کار در رستوران نيازمندیم 

٠٩١٥٧٦٧٦٣٧٣
٩١٣٥٥٢٧٠/ ف

رستوران راد 
 پيک موتورى 
ساعتی ٣٢٠٠

٩١٣٥٥٧٠١/ خ٢٢٣٢٠٠٠ 

پيk موتورA احورا
درآمد  با  موتورسوار  تعدادى  به 
نيازمند  تومان  هزار   ۴٠ روزى 

٧٢٣٣٣٨٤است 
٩١٣٥٥٠٠١/ ف

به تعدادA موتورسوار 
با درآمد روزانه

 ۵٠,٠٠٠ تومان نيازمندیم 
٩١٣٤٦٩٥٥/ م٠٩١٥١١٨٧٥٩٢

 Aموتور kبه ١٠نفر پي
جهت کار در آشپزخانه نيازمندیم 

٠٩١٥٢٠٠٧٤٤٣
٩١٣٥٤٩٢٧/ ف

غذاA شهرزاد
به تعدادى پيک موتورى براى 

ساعت ١٢ الی ١۵,٣٠ با مدارک 
کامل موتور، ساعتی ٣۵٠٠ 

تومان به همراه روزى٢٠٠٠ 
تومان حقوق ثابت نيازمندیم

کوثر شمالی ٢، بعد از داروخانه
ساعت مراجعه: ١١ الی ١٧

 

٩١٣٥٤٤٠٢/ ف

Aاستخدام فور
 به تعدادى پيک موتورى متعهد و 
منظم آشنا به سطح شهر با تسویه 

نقدى روزانه نيازمندیم.
 ساعت مراجعه ١٢ظهر الی ٢۴

ميدان جانباز جنب موسسه ميزان
پيتزابلوشه

٧٦٥٨٠٠٧ 
 ٩١٣٥٥٧٤٠/ م

 Aموتور kبه پي
جهت "ار در اغذ�ه

نيازمندیم
٦٠٨٩٧٥٢

٩١٣٥٤١٦٤/ ف

 به تعدادA موتورسوار
 جهت کار در پيک موتورى 
نيازمندیم با تضمين درآمد

 ٦٠٧٣٦٢١-٠٩٣٠٥٦٦٣٣٢٧
٩١٣٥٤٣٥٤/ ف

Aموتور kپي Aبه تعداد
 با درآمد عالی 

سریعا نيازمندیم 
٠٩١٥٤٧٧٩٧٧٤

٩١٣٥٥١٠٢/ د

پيk رضا
به تعدادى موتورسوار جهت کار در 
پيک موتورى محدوده ١٧ شهریور 

نيازمندیم.        ٣٤٤٦٨٩١
٩١٣٥٤٩٣٧/ ف

پيk آر�انا 
جهت تکميل نيروى کارى 

شعبه ٢ و ٣ خود به تعداد 
زیادى موتور سوار با 

پورسانت ١٠%
نيازمند است

٨٤٤٧٠٧٠
٩١٣٤٠٠٠٤/ ف

 jشر"ت پرورش قارچ شلتو
پرورش  خدمات  مجریه  طالیی 

قارچ ٠٩١٥٦٦٢٠٤٦٦
٠٩١٥٤٢٩٧٥٤٨

٩١٢٩٣٦٦٢/ ف

٩١٣٤٩٨٧٣/ ل

 اقتصاد موفق 
 سرمایه کم ، درآمد عالی 
با خرید ۵٠٠ هزار تومان 

دستگاه فيلتر هوا 
آموزش + تامين مواد اوليه +

تضمين خرید توليدات 
حتی بانوان در منزل 

٧٢٤٤٧٩٣ - ٠٥١١ 

آموزش بافت تابلو فرش
١۵٠٠٠ تومان-طالب 
٠٩١٥٢٣٩٦١٥٩

٩١٣٤٨٨٤٢/ ط

آموزش و اشتغال در منزل 
خانم ها و آقا�ان

٠٩١٥٦٩٢٧٧٨٥
٩١٣٥٤٩١٥/ ر

تابلو فرش آواA مهر 
آموزش بافت تابلو فرش 

گليم و برجسته کارى همراه با 
ارائه کار+ بيمه، بافت چهره 

و اعطا نمایندگی به فعاالن در 
زمينه تابلو فرش قاسم آباد 

٥٢١٨٩١٠
٠٩١٥٤٠٣٦٤٣٢

٩١٣٠٩٠٠٦/ ف

٩١٢٩٢٦١٨/ پ

تابلوفرش ترنج
آموزش رایگان، خریدکارها
مدرک، بيمه ٨٦٦٥٩٥٣

٣٨٥٥٥٩١-٧٥٩٤١٩٥
٦٣٨٥١٤٢

آموزش خياط%
۴٠ مدل دوخت ساده وکشی

 با روش آسان و جدید 
٠٩١٥٥٠٧١٤٨٦-٨٦٧٠١٤٠

٩١٣٣٧٧٣٣/ پ

با هز�نه "م 
درآمد باال

آموزش نصب- راه اندازى و 
عيب یابی

دوربين هاى مدار بسته تحت شبکه
سيستم هاى ایمنی 

(دزدگير اعالن حریق)
سيستم هاى الکترونيکی 

(آیفون تصویرى- آنتن مرکزى) 
با ارائه مدارک بين المللی

انفورماتيک بيان
٨٤٣٣٦٥٦
٩١٢٠٠١٣٥/ ف٠٩١٥٣٠٢٦٩٨٦

آموزش را�گان
تابلو فرش، خرید کارها 

 مدرک - بيمه 
فرش سيرمان ٦٠١٣٩٤٧

٩١٣٥٢٣٦٩/ د

٩١٣٠٣٩٠٨/ ل

Aشهردار Aفرهنگسرا
برگزار مي.ند

با یک ماه آموزش حرفه اى ميکس 
و مونتاژAfter effect،کليپ سازى 
فتو شاپ ،فيلم بردارى و عکاسی ،

3D Max-VRay
ماهيانه حداقل ٣٠٠هزار تومان 

درآمد قطعی کسب نمایيد 
٦٠٩٣٥٧٠-٠٩١٥٤٧٦٦٦٠٦

آموزش بافت تابلو فرش
 ( بيمه و وام ) ١٠٠٠٠ تومان 

٠٩١٥٨١٩٦٣٨٥
٩١٣٤٢٤٠٠/ ط

٩١٢٥٠٥٨٦/ پ

ابت.ار سازان صنعت
جهت  اى  حرفه  و  فنی  مجوز  با 
با  کاربردى  هاى  دوره  آموزش 
امکان معرفی به بازار کار ثبت نام 

می نماید.
١- دوربين مدار بسته ، دزدگير  
و  تصویر  انتقال  حریق،  اعالم 
سانترال   ، تصویرى  شبکه،آیفون 

 آنتن مرکزى 
٢- تعميرات تلفن همراه

AVR-MATLAB -٣
Dialux-Eplan -۴

٨٤٣٤٢٩٧

مهارت با تضمين اشتغال
فتوشاپ حرفه اى،ميکس ومونتاژ 

اتوکد،3DSMAX،حسابدارى بازارکار
٦٠٦٦٣٦٠

٩١٣٣٩٦٠١/ ل

شغل دوم شما "ار در منزل  
ا�نترنت% - تلفن%   
٠٩٣٥٦٨٦٢٤٠٠ 

٩١٣٥٢٦١٠/ م١٨-٧٣٨٣٠١٧

٩١٣٥٥٧٠٨/ پ

تابلوفرش ترنج
آموزش رایگان، خریدکارها
مدرک، بيمه ٨٦٦٥٩٥٣

٣٨٥٥٥٩١-٧٥٩٤١٩٥
٦٣٨٥١٤٢

"ار در منزل
 ۴٠٠ تا   ٢٠٠ سنتی،  هنرهاى  مجتمع 

درآمد-اندیشه سازان پالک ٢٩
٠٩٣٠٧٩٢٤٣٠١

٩١٣٢٤٠٥٤/ ف

٩١٣٣٤٨٩٣/ ق

 پرورش قارچ و توليد بذر
ثبت  شماره  انرژى  مصرف  بدون   
١٠١٩٧٩ تضمين خرید - کالس 

 ٥٢١٧٥٧٢-٠٥١١رایگان

شهرستان% هاA محترم
ظرفشویی،  مایع  آسان  توليد  جهت 

سفيد کننده و... با ما تماس بگيرید 
٠٩١٥١١٥٤٩٣٤

٩١٣٣٨٢١٦/ ف

 با هز�نه "م 
و درآمد باال 

 آموزش تخصصی تعميرات 
قطعات کامپيوتر و لپ تاپ 

و موبایل 
LCD ، مادربورد ، هارد 
انواع پرینترها و غيره 

١٠٠% عملی و کاربردى 
براى اشتغال 

انفورماتيک بيان
٨٤٣٣٦٥٦ 

٩١٢٠٠١٣٨/ ف٠٩١٥٣٠٢٦٩٨٦

آموزش  و اشتغال ١٠٠% 
LEDتابلو روان

ساخت و مونتاژ
٧٦٧٥٠٠٢-٠٩١٥٥١٢٥١٢٥

٩١٢٤٧٥٦٢/ م

آشپز خانم جهت غذاA روزانه
کارگران در نمایشگاه مبل

 نيازمندیم هنرستان ١۵ پالک ٣٨
٠٩١٥١١١٠٩٤٧

٩١٣٥٥٢٧٥/ ف

به �k "ارگر ماهر 
ساندو�چ% نيازمند�م   

٠٩١٥١٠٣٥٨٤٣ 
٩١٣٥٤٤٦٢/ ف

بردست ماهرقناد
ترجيحا محدوده وکيل آباد 
نيازمندیم شيرینی شادى

٠٩٣٥٦٨١٠٥٥٠
٩١٣٥٣٣٣١/ ف

به �k استاد "ار 
خشک کار و چند بردست ماهر 

قناد با حقوق باال نيازمندیم 
٠٩٣٧٧٩٠٦٢٣٢

٩١٣٥٥١٨١/ ف

به "مk آشپز
 ماهر و نيمه ماهر

ترجيحا شهرستانی نيازمندیم
٩١٣٥٢١٢١/ م٠٩١٥١١٩٩٢٤٧

"باب گير و حليم پز 
نيازمند�م 

محدوده فلکه آب 
 ٠٩٣٦٣١١٧٥٨٦

٩١٣٥٤٦١٥/ ف

فر"ار ساندو�چ نيازمند�م
محدوده سی مترى طالب 

٠٩١٥٢١٧٧٩٠٩
٩١٣٥٥١٩٧/ ف

به چند جوش.ار 
اس.لت نيازمند�م
٠٩١٥٥١١٥٨٠٠

٩١٣٤٦٢١٣/ ف

به اپراتور فرز cnc و فرز 
ساده نيازمند�م  

 ٠٩١٥٨٩٣١٢١٧
٩١٣٥٥٦٠٢/ ق٠٩١٥٥٠٣٨٩٧٥

جوش.ار درب و پنجره 
٢نفر، بردست کار جوشکار ٢ نفر 
جوشکار لوله گاز ٢نفر نيازمندیم

٠٩١٥٧٩٠٤٠٦٢
٩١٣٥٤٨٦٣/ ف

تعدادA فرز"ار و تراش.ار ماهر 
با حداقل ۴ سال سابقه کار 

نيازمندیم 
٦٥١٣١٥٠-٦٥١٣٣١٣

٩١٣٥٥٥٦١/ پ

به جوش.ار ماهر 
اس.لت نيازمند�م
 ٠٩١٥٦٠٠٢٧٤١

٩١٣٥٤٦٠٣/ ف

به تعدادA جوش.ار 
اس.لت

(باالرو و استادکار) نيازمندیم
٩١٣٥٥٥١٩/ پ٠٩١٥٩٠٩١٧٣١

به تراش.ار و فرز"ار 
باتجربه نيازمند�م   

٦٦٥٤٧٨٣
٩١٣٥٥٠٢٥/ ف

تراش.ار ماهر
شهرک صنعتی فن آوریهاى

 برتر  (کورده)
٠٩١٥١١٦١٧١٥

٩١٣٥٣٧٧٢/ ل

Aشر"ت توليد k�
به یک نفر فرزکار ماهر نيازمند 

است 
٠٩٣٦٢٥١٩١٦٥

٩١٣٥٥٥٩٨/ ق

به �k "ارگر جوش.ار ماهر
 و �ا نيمه ماهر جهت "ار

آسانسورسازى  کابين  کارگاه  در 
نيازمندیم  ٠٩١٥٦١٤٣٣٩٥

٩١٣٥٣١٤٠/ ف

به �k نفر آقا 
با تسلط کامل به امور آژانس 
تاکسی تلفنی جهت مدیریت 
شيفت صبح آژانس با ساعت 
کارى ٧:٣٠ الی ١۶ و حقوق 
۵٠٠ هزار تومان نيازمندیم

٠٩١٥٦٩٠٠٥٦٠
٩١٣٥٥١٦١/ ف

 مد�ر فروش 
Aحرفه ا

 در زمينه برق ساختمان 
با سابقه حداقل ٣ سال

 ٧١١١٩٢٨
٩١٣٥٤١٦٣/ ف

 Aمد�ر توليد آشنا به انباردار
نيازمندیم. ساعت تماس: ٧ الی ١۴

٢٤٥٣٢٥٩ 
شهرک صنعتی مشهد-جاده کالت

٩١٣٥٣٤١٥/ ف

به �k نيروA آقا 
با روابط عمومی باال جهت اداره یک 

واحد رستورانی نيازمندیم 
٠٩٣٥٨٨٧١٢١٨

٩١٣٥٤٤٣٦/ ف

استخدام
(تبليغات سپنتا)

 به تعداد ٢٠نفر مدیرفروش آقا و 
خانم حضورى و تلفنی با روابط عمومی 

باال و مزایاى ذیل نيازمندیم.
حقوق ثابت توافقی+ بيمه+ 

پورسانت باال
٦٠٨١٩١٣ 

٩١٣٥٥١٣٤/ م ٠٩٣٣٤٢٥٩٢٢٩

مهندس داراA پروانه
اشتغال به کار پایه دو و سه 

عمران ، برق و مکانيک نيازمندیم
٠٩١٥٦٨٣٩٩٢٠-٨٩٣٠٠٢٥

٩١٣٤١٣٧٢/ ل

پروانه مهندس%
k� پا�ه 

عمران جهت شرکت انبوه سازى
٧٦٧٦٦٧١-٠٩١٥٥١٢٤٤٦٨

٩١٣٤٩٥٤٠/ م

 مهندسان مشاور
 جهت تکميل کادر خود به طراح 

معمار و ناظر معمارى با سابقه کار 
حداقل ١٠ سال نياز دارد

 فکس ٧٦٧٩٧٢٥
 ka.memary@ :ا�ميل

yahoo.com
٩١٣٥٤١٣٦/ ف

استخدام 
به یک طراح و برنامه نویس 

الکترونيک نيازمندیم
٠٩١٥٤٨١٨٧٣٣

٩١٣٥٥٦٨٧/ ر

به �k هم.ار
داراى پروانه پایه ٣ ليسانس عمران 

جهت شرکت مجرى نيازمندیم
٠٩١٥٩٠٨٨١٨٧

٩١٣٥٣٢٠٦/ ف

به تعدادA نقشه "ش صنعت% 
مسلط به نرم افزارهاى طراحی با 

حداقل ۴ سال سابقه کار نيازمندیم 
٦٥١٣١٥٠-٦٥١٣٣١٣

٩١٣٥٥٥٥٩/ پ

Aمهندس% عمران- معمار jمدار
 م.انيk- زمين شناس%

نيازمندیم (حتی بازنشسته)
٩١٣٥٣٣٢٢/ م٠٩٣٥٣٢٧٥٦٤٧

استخدام "ارشناس ارشد 
روان شناس% بالين%  

٠٩٣٥٣٣٧٩٢٢٤
٩١٣٥٤٢٩٨/ ف

متخصص وب سا�ت شو�د 
آموزش + اشتغال حداقل 

کاردانی + لپ تاپ +٢,۵ م نقد 
٠٩١٥٨٠٣٤٠٦٥

٩١٣٥٢٤٧٦/ خ

استخدام
 PHP نویس  برنامه  نفر  چند  به 

٧٦٦٥٧٣٣نيازمندیم
٠٩١٥٢٣٧٣٥٦٧

٩١٣٥٠٥١٣/ ر

به تعدادA نيرو
جهت دفتر بيمه با حقوق 
۵٠٠ هزار تومان و بيمه 
نيازمندیم ملک الشعراى 

بهار ١١
 ٨٥١٢٨٣٩

 ٠٩١٥٨٠٠٦٧٢٥
٠٩١٥٩٢٢٣٩٦٩

٩١٣٥٥٥٨٦/ ق

١٥١٤
Aموتور kتحصيلدار و پي

١٥١٥
خوداشتغـــال%

١٥١٦
آشپز و شير�ن% پز

١٥١٧
تراش.ار و جوش.ار

١٥١٨
مد�ـــــر

١٥١٩
مهنـــدس

١٥٢٠
ليسانس و فوق ليسانس

١٥٢١
برنامه نــو�س

١٥٢٢
Aــــارمند ادار"


