
سه شنبه  ١٢ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٧
٥٠

 قابل توجه عالقمندان به 

انيميشن
 استودیوى

 انيميشن سازى پرات 
مرکز حرفه اى ساخت 

انيميشن جهت تکميل کادر 
خود برگزار می کند 

آموزش حرفه اى انيميشن  
به همراه اشتغال دریافت 

شهریه  پس از  دوره

٨٤٣٤٧٤١ 
٩١١٩٦٧٠٠/ ف

مشاور باتجربه 
جهت کار در امالک محدوده 

هنرستان صارمی نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٨٧٢٥٩-٨٦٩٨٦٠٠

٩١٣٥٤٢٠٢/ ف

به خانم% جهت "ار در آتليه
نيازمندیم بلوار فردوسی مقابل 

خيابان ثمانه آتليه خاتون 
٧٦٧٩٦٨٦

٩١٣٥٤٤٠٧/ ف

 jشر"ت توس شاپر
پارسيان

به ٢ نفر خانم نيمه وقت جهت کار 
١١٠هزار  ثابت  حقوق  با  تلفن  با 
همچنين  و  پورسانت  و  تومان 
وقت  پاره  موتورى  پيک  یک 
است  نيازمند  روز   ٢ اى  هفته 

محدوده وکيل آباد ترجيحا الدن 
٠٩٣٧٠٥٣٨٢٠٠

٩١٣٥٤٨١٦/ ف

استخدام 
از تمامی مقاطع تحصيلی 

دیپلم به باال همراه با دوره 
Vray-3DMAX کارآموزى

حقوق ۵٠٠,٠٠٠+بيمه
٨٤٦٣٧٤٥

٠٩١٥٤٢٧٩٦١٧
٩١٣٤٢٩٥٦/ ف

 �k شر"ت تعاون% 
و شر"ت ساختمان% 
 جهت تکميل کادر خود

 به تعدادى مدیر فروش 
با روابط عمومی باال 

و یک حسابدار (خانم ) 
نيازمند است 

بلوارمعلم ، بين معلم ۴۵ 
و چهارراه دانشجو 

ساختمان صبا طبقه سوم 
٨٩٢٩٠٠٦ 
٨٩٢٩٠٠٥

ساعت تماس:  ٩ الی ١٣
١٧ الی ١٩

٩١٣٥١٢٠٠/ م

 jجهت دفتر امال
فعال  و  آقا  مشاور  نفر  چند  به 
نيازمندیم محدوده هفت تير و صياد 

٠٩١٩٩٦٩٥٥٠٧
٩١٣٤٩٦٧٢/ ف

به �k منش% خانم 
 جهت پاسخگویی تلفن با 

روابط عمومی باال و به یک آقا 
جهت امور دفترى و محضرى 

نيازمندیم
٠٩١٥٤٤٩٢٠٠٨

شاهد ۴٨-ورودى دوم 
طبقه اول 

٩١٣٥٤١٥٤/ ف

قابل توجه عز�زان 
جو�اA "ار

کارکنان دولت بازماندگان 
ازتحصيل و متقاضيان آزاد 
طرح ویژه دریافت دیپلم در 
زمان کوتاه عمران - معمارى 

نقشه کشی و کامپيوتر به 
همراه مشاوره رایگان مجتمع 

آموزشی اميرکبير

٨٤٠٥١١١
٨٤٦٥٢٢٨

٩١١٩٦٦٦٩/ ف

٩١٢٩١٧٠٦/ م

مشاوره را�گان شغل% 
در "ليه رشته هاA فن% :تماس باما 

فقط  عدد ١٠٠٠ را به شماره 
 ٣٠٠٠٥٩١٩ پيامک نمائيد 

به ٢ شاگرد 
نيازمند�م 

 

٩١٣٥٥٦٢٢/ ق٠٩١٥٥٢١٤٨٧٢

Aدعوت به هم.ار
شرکت ماشين سازى از افراد 

ذیل دعوت به همکارى می نماید
١-تراشکار ماهر با حداقل ٢سال 

سابقه ٢نفر
٢سال  حداقل  با  ٢-فرزکارماهر 

سابقه ٢نفر
به  مسلط   CNC ٣-فرزکار 
 CNC نویسی  برنامه  و  اپراتورى 
و   powermill افزارهاى  نرم  و 

mastercam ٢نفر
به  مسلط  صنعتی  کش  ۴-نقشه 
solid works و Autocad ١نفر
تلفن تماس: ٦٦٦٥٥٥٢

٩١٣٤٩٧٨٠/ ف

استخدام پا�دار
آقایان فوق دیپلم و ليسانس

کامپيوتر، برق، مخابرات، 
مدیریت، علوم اجتماعی و 

اقتصاد و زبان انگليسی

کاریابی خراسان
ابتداى خيابان امام خمينی 

(دانشگاه) کوچه سجادى
 (ساعات ادارى)

 

٩١٣٤٩٧٧٢/ م

Aفور
مدیرفروش نيازمندیم
٠٩١٥٣١٤٣٠١٩
٠٩٣٥٣٤٤٢٥٦٦

٩١٣٥٤٨٠٧/ ر

به �k مد�ر فروش 
باتجربه نيازمندیم جهت فروش 

دستگاههاى صنعتی 
٦٦٥٤٧٨٣

٩١٣٥٥٠٢٨/ ف

استخدام نيرو 
ترجيحا د�پلم فن% 

محل کار: جاده سيمان
 همت آباد 

٠٩١٥٣١٧٢٤٩٦
٩١٣٥٠٣٥١/ م

"ارمند جوان د�پلم به باال 
محل  در  کار  به  مایل  که  بيمه  با   
۵م  توانایی  با  باشيد  فرهنگی 

 ٢٢٥٤٩٠٣سرمایه گذارى
٩١٣٥٥٥٥١/ م

٩١٣٥٤٨٦٢/ ر

بيمه ا�ران 
نما�ندگ%:٣١٠٠٩

جهت اموردفترى به تعدادى 
خانم نيازمند است.
 (همراه با آموزش) 

تماس تا یک هفته بالمانع است 

٨٩٣٨٢٥٧

حقوق ٤٠٠ تا ٤٥٠ هزار 
آموزش + بيمه+ استخدام 

فورى ١٠٠% تضمينی 
کالهدوز ٠٩١٥٤١٩١٣٦٤

٩١٣٤٣٩١٧/ ف

شر"ت پخش گستر
فروش  واحد  جهت  دارد  نظر  در 
با  مدیرفروش  نفر  یک  خود 
و  کار  سابقه  سال   ۵ حداقل 
ليسانس  تحصيلی  مدرک  حداقل 
با حقوق و مزایاى مکفی استخدام 
با  واجدشرایط  داوطلبين  نماید. 

شماره تلفن 
٦٥٨٦٩٠٤

 تماس حاصل نمایند.
ابتداى جاده سنتو، مقابل پليس 

راه قاسم آباد، آزادى ٩۵ 
انتهاى خيابان شهيد حشمتی
 حياط مشترک با یک و یک 

 

٩١٣٤٦٧٧١/ ف

 Aاستخدام فور
٣٠ نفر مدیر فروش

خانم با شرایط خاص وعالی 
١- حقوق ثابت، بدون هيچ گونه 

قيد و شرطی 
٢- درآمد ماهيانه

٨,٠٠٠,٠٠٠ ریال  
٣- بيمه تامين اجتماعی 

بعد از دوره آموزش و استخدام 
رسمی

 ۴ -امنيت شغلی 
بين وکيل آباد، ٢٩ و ٣١ 

پالک ٧٠٣ خط ویژه ٨٠٣٩ 
داخلی ١٠١ و ١٠۴ 
مراجعه از ٩ الی ١۶

٩١٣٥٣٨٦٣/ م

اگر به دنبال "ار 
و درآمد ميليون% 

هستيد
 متنوع ترین و

 سودآورترین هنر و
 شغل را با ما تجربه کنيد.

٧٢٨٣٣٩٣
٠٩١٥٤٧١٣٩٥٣
٠٩٣٩٥٣٥٩٠٦١

٩١٣٤٧٦٠٠/ ب

نصاب پرده با حقوق 
ثابت نيازمندیم 

نبش عبدالمطلب ۴٠
٠٩٣٥٢٢٢٣٠٤٣

٩١٣٥٤١١٦/ ف

باغ تاالر "يميا 
چند  به  نياز  خود  پذیرایی  کادر  جهت 
مدارک  باتجربه  صرفا  آقا  نيروى 
فتوکپی   - عکس   قعطه  یک   - الزم: 
ميدان  است.  الزامی  شناسنامه 
توس  پردیس  پارک  مقابل  فهميده 

٣٣ قبل از پل سمت چپ 
ساعت تماس: ٩ الی ۵ 

٦٩٠٧٢٠٢
٩١٣٥٤٩٧١/ ف٠٩٣٨١٥٥٧٤٠٠

به �k هم.ار 
جهت کار در مشاوره امالک 

نيازمندیم.بين معلم ٢١و٢٣
باران    ٦٠٥٧٧٦٧

٩١٣٥٣٥٢٦/ ل

 �k شر"ت 
Aمعتبر توليد

 به تعدادى نيرو به شرح 
ذیل نياز دارد: 

١- نيروى توليد و 
CNC حداقل مدرک 
دیپلم ریاضی فيزیک 

و فوق دیپلم رشته هاى 
فنی ١٢ نفر آقا 

٢- نيروى خدمات 
ترجيحا دیپلم با یکسال 

سابقه ٢ نفر (آقا و خانم) 
حداکثر سن ٣۵ سال
 حقوق و مزایا مطابق 

قانون کار و باالتر 
تلفن تماس: 

٥-٢٤٠٠٢٨٣
از ساعت ٨ الی ١۴

٩١٣٥٥٦٤٤/ ب

مس.ن "سرA (نبش سيدرضی 
١۶) به تعدادى مشاور

جهت همکارى در دفتر امالک 
نيازمندیم ٠٩١٥٣٢٢٤٠٠١

٩١٣٢٧٠٠١/ ف

واگذارA آژانس هواپيما�%

با کليه امکانات
٠٩١٥٧٦٦٩٦٢٦

٩١٣٥٣٨٦٨/ ل

٩١٣٤٧٧٣٠/ ف

ثبت فورA و تخصص%
و  گرید  اخذ  شرکت  انواع  ثبت 

کارت بازرگانی
٠٩١٥٤٧١٤٠٦٥-٧٦١٤٨٨٨

٩١٢٤٢٥٩٨/ ل

ثبت انواع 
شركت ها

كارت بازرگانی، تغييرات
 ثبت نام و عالئم تجارى كد 

اقتصادى 
اخذ مجوزهاى توليد صنایع
خدمات حسابدارى شرکتها

تنظيم اظهارنامه هاى 
مالياتی،اخذگرید ساجات

٨٤٥٥٦٩٣
٨٤٢٠٥٨٦

 ٠٩١٥٥٠٤٤١٠١
خدمات در محل

 پيك رایگان

 Aراه انداز
كارخانجات
تخصص ماست

اخذ مجوزات توليد
سيستم هاى توليد

مشاوره رایگان با وقت قبلی
گروه بين المللی نظم اندیشان 

داراى پروانه فنی مهندسی

٣٥-٨٤٦٧٦٢٦
٠٩١٥١١٠٣٢١٢

٩١١٤٧٨٤٧/ م

ثبت شر"ت و تعاون% 
توليدى،  مجوزات  کليه  اخذ 
صنعتی، کسب و کار، پروانه هاى 
بهداشتی،  و  صنایع  بردارى  بهره 
کد  تجارى،  نام  بازرگانی،  کارت 

اقتصادى، ایران کد و اخذ ایزو 
 ٠٩١٥٥١٣٩١٦٢

٨٤٠٨٦٢٤
٩١٣٣٨٧٠٨/ ف

٩١٣٤٩١٤١/ ب

مشاوره را�گان 
ثبت فورى شركت 

اخذ جواز تاسيس توليدى
 اخذ پروانه بهره بردارى

 توليد، راه اندازى كارخانجات
 صنعتی ،تهيه طرح توجيهی 
جهت اخذ تسهيالت بانكی 
پياده سازى سيستم ایزو 

اخذ كارت بازرگانی 
نام Logo تجارى  

تلفن :  ٧٦٥٥٠١٠
٧٦٦٤٤٩٢
٠٩١٥٥١٥١٧٢٢

 فقط امور 
 Aثبت اسناد و شهردار 

٠٩١٥٧٣٦٧٢٢٨ 
٩١١٢٧٨٢٧/ م٠٩١٥٤٠٦٦٦٨١

وقت% عجله دار�د
قيمت و زمان را از ما بپرسيد
با همکارى جمعی از وکالى 

پایه یک
با  هدایاى ویژه

٧٦٦١٤٢٦
٠٩٣٨١٢٦٣٠٥٥

٩١٢٧٧١٣٢/ پ

 خدمـــــــــــات١٦
Aگــــــردشگر

١٦
Aگــــــردشگر

١٧،Aخدمات ادار
بازرگان% وصنعت%

١٦٠١
Aخدمات گردشگر

١٧٠١
Aخدمات ادار

 کارخانجات جامعه
 (وابسته به دانشگاه جامعه)

به منظور تامين نيروى انسانی به یکصد نفر خانم با شرایط 
ذیل نيازمند است. واجدین شرایط به آدرس جاده کالت  
کيلومتر ٧ کارخانجات ریسندگی و بافندگی جامعه مراجعه 

فرمایند. تلفن: ٢٦٠٥١٠٠
شرایط: ١- سن حداکثر ٢۵ سال

 ٢- تحصيالت سيکل یا دیپلم متوسطه
٩١٣٥٢٤١٤/ م

 Aارخانه معتبر توليد" k�
به تخصص هاى ذیل نيازمند است 

١- مدیر فروش مجرب- آشنا به توليدات نساجی 
٢- ليسانس مدیریت بازرگانی با سابقه کار فروش 

٣- مدیر ادارى با سابقه کار مفيد ( مرد) 
۴- ليسانس حسابدارى مرد- متاهل ( امکان اشتغال در آسياى ميانه) 
متقاضيان رزومه خود را به آدرس زیر ارسال نمایند 

 gozlnesh416@yahoo.com
 یا صندوق پستی ٣۵٣-١۵٧,٩١٨٩۵

٩١٣٥٥٠٥٤/ ف

٩١٣٥٢٦٠٣/ ب

٩١٣٥٥١٠٧/ ف

٩١٣٥٥٤٦٠/ ف


