
چهارشنبه  ١٣ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٨
٥٦

٩١٣٥٢٩٩٢/ ف

 استخدام می کند 
تجربه ما رمز موفقيت شماست. 

مدیر فروش
بازاریاب تلفنی

بازاریاب 
با حقوق و مزایاى ذیل 

حقوق ثابت
+ پورسانت

پرداخت روز به روز 
+ بيمه تامين اجتماعی

+ پاداش فروش 
فرامرز ١۵ پالک ٢٢

 ٦٠٧٧١٨٧ 
٦٠٧٧١٦٧

"انون تبليغات فردا 

مسPن راد
به چند نفر مشاور 

باتجربه با پورسانت %۵٠ 
نيازمندیم

٠٩١٥٩١٥١٦٢٨
 بين صارمی ٢٨ و ٣٠

٩١٣٥٧٣٤٩/ ف

به تعدادJ تا
پيست ماهر
و تعدادى نيرو جهت

 پروژه آرشيو نيازمندیم
٠٩١٥٧١٥٢٦٨٣

٩١٣٥٦١٣٠/ ف

Jاستخدام فور
جز
ره قشم 

مدیر رستوران، مسئول خانه دارى
سرآشپز، تاسيسات آشنا به اسپيلت
 مدیرداخلی، خانه دار (خانم، آقا) 

گارسون، تشریفات، خدماتی
 پذیرش هتل

 ٤-٨٤٤٦١٢٢
٩١٣٥٧٣٢٨/ ب

به 
m مشاور
جهت کار در امالک با 

پورسانت عالی و تجربه 
کافی در منطقه هاشميه 

نيازمندیم
٠٩٣٦٦٧٧٣٨٨٥

٩١٣٥٥٨٨٨/ ف

استخدام
١-کارشناس فروش خانم 

ترجيحا رشته شيمی ٢-کمک 
حسابدار خانم ترجيحا آشنا به 

نرم افزار حسابدارى محک 
بزرگراه آزادى مجتمع تجارى 

سپهر واحد ٢۶۶
٦٦٧٣٥٢٥

٩١٣٥٥٩٩٠/ ف

به 
m همPار آقا 
باتجربه و حرفه اى

 در حوزه مدیریت فروش 
با مدارک عالی و مرتبط 

نيازمندیم 
ساعت تماس : ١۴ الی ١۶ 
٠٩١٥٨٠٩٧٣٦٣

٩١٣٥٦٥٤٤/ ف

قابل توجه عز
زان 
جو
اJ "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

حقوق ٤٠٠ تا ٤٥٠ هزار 
آموزش + بيمه+ استخدام 

فورى ١٠٠% تضمينی 
کالهدوز ٠٩١٥٤١٩١٣٦٤

٩١٣٤٣٩١٧/ ف

به 
m نفر "ارپرداز
آشنا به زبان انگليسی و کامپيوتر 

نيازمندیم
٠٩٣٠٥٥٢٨١٠٤-٦٠٤٣٧٣٦

٩١٣٥٥٩٤٢/ ف

شر"ت معتبر
 Jپخش سراسر 

نفر  یک   ، حسابدار  نفر  یک  به 
با  ویزیتور  تعدادى  و  دار  خزانه 
مشخصات ذیل نيازمند می باشد: 

(خانم و آقا) 
١- حداقل مدرک فوق دیپلم و یا 

ليسانس حسابدارى (مرتبط) 
٢- آشنایی با اکسل 

٣- حداقل ٢ تا ٣ سال سابقه کار 
مفيد 

در  کار  سابقه  که  کسانی   -۴
باشند  داشته  پخش  و  ها  شرکت 

در اولویت می باشند. 
متقاضيان به آدرس ذیل مراجعه 

نمایند: 
مشهد- کيلومتر ۴ جاده قوچان 

آزادى ١٣٧    
تلفن:  ٣-٦٥١٣٩٠١

٩١٣٥٦٥٦٢/ ف

به 
m نفر خانم جهت 
همPارJ در "افه غذا 

نيازمندیم ساعت کار ٧ الی ٢٣ 
محدوده کار خيابان فرهاد 

فقط تماس گرفته شود 
حافظ ١٨

پالک ١٠٠ 

٠٩٣٥٨٧٨٤٩٦٩
٩١٣٥٥٧٩٠/ ف

استخدام 
بازنشستگان 
آقا جهت امور ادارى نبش 

عبدالمطلب ۵٠ 
پالک ٢۶ طبقه چهارم 

٧١٢٢٣٠٦
٩١٣٥٢٧٣٦/ ف


m جوان آقا آشنا به "ار فتو"پ2 
و کامپيوتر صبح تا ظهر نيازمندیم 

(با ضامن معتبر ) 
٠٩١٥١١١٣٨٦٣

٩١٣٥٥٠٦٩/ د

از مشاور
ن باتجربه خانم و آقا 
دعوت به همکارى می شود مشاورین 
امالک ایران - ميدان اول هنرستان 

٠٩١٥٧٩٠٠٩٠١
٩١٣٥٦٣٤٦/ ف

به تعدادJ مشاور
آشنا به امور امالک حرفه اى و 

غيرحرفه اى نيازمندیم
٨٦٦٥٨٥٦

٩١٣٥٦٣٨٣/ ف

نيروJ باتجربه 
جهت امالp نيازمند
م

محدوده صياد
٠٩١٥١٦٨٠٩١٥

٩١٣٥٥٨٦٠/ ف

به تعداد ٢٠ نفر مد
رفروش 
حضورJ و تلفن2 

با روابط عمومی باال و مزایاى ذیل 
نيازمندیم

١-حداقل حقوق ۵٠٠ هزار 
تومان ٢-بيمه تامين اجتماعی 

٣-آموزش رایگان 
۴-امنيت شغلی 
٦٠٣٨٥٣١

٩١٣٤٩٨٩٠/ ف

٩١٣٢٤٤٥٣/ د

تعدادى نيروى خانم جهت همکارى
پاره وقت + حقوق ثابت و پورسانت 

عالی نيازمندیم پخش فانوس
٠٩١٥٧٦٢٤٥٦٠-٨٤٦٢٩٨٥

به 
m نو
سنده
نيازمندیم  داستانی  ادبيات  به  آشنا 

ساعت تماس ١٣-٩، ٢٠-١٧
٠٩٣٠٥٥٢٨١٠٤-٦٠٤٣٧٣٦

٩١٣٥٥٩٣٨/ ف

 به 
m نفر گرافيست
 باتجربه و 
m منش2
با حقوق مکفی نيازمندیم. 

٩١٣٥٣٩٧٧/ ب١٠خط ٨٤٤٢٠٤٣

استخدام 
مدیر بخش ادارى 
مهندسين مشاور

با حداقل مدرک ليسانس و 
۴ سال سابقه کار مرتبط

٤-٨٩٢٠١٠٣
٩١٣٥٤٠٨٩/ ف

به تعدادJ  آقا
جهت توزیع و فروش ساالد فصل 

و سبزیجات در سوپرمارکت ها 
همراه با وانت بار یخچال دار 
و با حقوق ثابت و پورسانت 

نيازمندیم.

٠٩١٥٦٥٥٥٥٢٩
٩١٣٥٢٩٠٦/ ف

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

 ٢٢٥٤٩٠٣سرمایه گذارى
٩١٣٥٥٥٥١/ م

 Jاستخدام 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

به تعدادJ منش2
 و فروشنده خانم 
با روابط عمومی باال و درآمد 

ماهيانه ۵٠٠ هزار تومان
 به باال نيازمندیم .

خيابان تعبدى ، بين ٨ و١٠   
گالرى مسيح خرم

٠٩١٥٢٠١٥٠٠٩
٩١٣٥٣٢٣١/ ل

پيک  و  آشپز  کمک  نفر  چند  به 
آشپزخانه  در  کار  جهت  موتورى 

نيازمندیم ٠٩٣٨٨٠٠٤٨٤١
٢٧٤٤٩٩١-٠٩١٥٦٢١٦٨٩٣

٩١٣٥٥٧٨٦/ ف

به 
m نفر تPنيسين تامين
نگهدارى سيستم برودتی و پنوماتيک

 و برق و تاسيسات باسابقه ۴ سال
٠٩٣٦٦٦١٣٥٩٢

٩١٣٥٦٤٦٤/ م

به تعدادJ بافنده 
فرش و تابلو فرش
 حرفه اى و مبتدى جهت کار 
در کارگاه قاليبافی با حقوق 

عالی و بيمه نيازمندیم
٨٤٥٢٢٣٥

٠٩١٥٤٧٩٤١٧٠
٩١٣٢١٩٠٢/ ف

حسابدار
گرافيک، فروشنده ، به یک خانم 
حسابدار و یک خانم جهت طراحی 
فروشندگی  همراه  به  گرافيک 
 ١٧ ميدان  نيازمندیم  پوشاک 
 +١ طبقه  حریر  مجتمع  شهریور 

پالک ٣٢
٣٦٦٩٤٣٢

٩١٣٥٧٠٦٠/ ف

به 
m نفر جهت "ار
در فروشگاه مواد غذایی 

مسلط به کامپيوتر، فروش، 
قفسه چينی نيازمندیم 

 ٠٩١٥٥١٣١٥٨٥
٦٧٧٩١٦٤-٠٥١١

٩١٣٥٥٥٨٨/ ق

شر"ت 
دا
اپخش
شعبه مشهد با شرایط ذیل 

از متقاضيان واجد شرایط در 
مشهد دعوت به همکارى

 می نماید 
١-منشی خانم ٢-ویزیتور 

آقا و خانم ٣-راننده
 ۴-مأمور پخش

 ۵- انباردار 
کليه افراد از مزایایی نظير 
حقوق ثابت+ پورسانت+ 

بيمه تأمين اجتماعی برخوردار 
خواهند گردید. متقاضيان 

می توانند به نشانی مشهد، 
بلوارسجاد، بزرگمهر شمالی 

٢، پالک ۴۴ ساختمان بزرگمهر 
طبقه دوم شرکت دایا

 مراجعه یا با شماره تلفن هاى 
١٠-٧٦٦٢٧٠٩

تماس حاصل نمایند.
٩١٣٥٤٤٩٣/ ف

مجموعه توليدJ "يميا
نيازمندیم

١- گچ کار ماهر
٢- رابيتس بند ماهر

٣- استادکار بنا (با اکيپ کامل)
۴- پيمانکار تاسيسات برق

۵-نقاش 
۶-کاشی کار ماهر

٨٤٨٣٩٨٤
٩١٣٣٥٤٠٢/ ف

به تعدادJ موزع 
با شرایط قانون کار حقوق ثابت 

و بيمه نيازمندیم
٨٩٣٨٥٧٧

٩١٣٥٦٧٠٤/ ف

استخدام
گروهی طراحی در نظر دارد 
 Autocad با جذب نيروى
همراه با دوره کارآموزى 

استخدام نماید
٨٤٦٣٧٤٤

٠٩١٥٤٢٧٩٦١٧ 
٩١٣٤٢٩٠٤/ ف

دفتر امالp- با جواز و سابقه 
در هنرستان به مشاور یا شریک

 با تجربه نيازمند است 
٠٩١٥٥١٣٩٠٥٨-٨٨٢٩١٨٦

٩١٣٥٦٦٨٥/ پ

آشپزخانه رضا 
استخدام آشپز کمک آشپز و 

تعداد محدودى پيک نيازمندیم 
٠٩١٥١١٥٧٤٤٢

٩١٣٥٦٩٩٢/ د

قابل توجه افراد جو
اJ "ار
آموزش همراه اشتغال

 دوره هاى  حسابدارى و 
 ICDL کامپيوتر

ویژه بازارکار
با ارائه مدرک
 ٨٤٥٧٧٩٦

٠٩٣٥٨٠١٧٤١٤
٩١٣٤٢٨٨٤/ ف

 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

منطقه بلوار دانش آموز و معلم 
یک  و  متعهد  راننده  تعدادى  به 
اتومبيل  با  آقا)  یا  (خانم  منشی 
درآمد  با  باال  مدل  سوز  دوگانه 
پورسانت  و  تضمينی  کارکرد  و 
(پاره  نيازمندیم  سریعا  توافقی 
آموز  دانش  وقت)  تمام  و  وقت 
یک، تاکسی سرویس کيهان سير 

٠٩١٥٣٥٨١٠٤٠
٩١٣٥٦٠٦٥/ ف

 pآر  Jگالر
جهت تکميل کادر خود به نيروهاى 

مجرب زیر نيازمند است: 
با  آقا)  و  (خانم  فروشنده   -١
به  مسلط  ليسانس-  مدرک 

کامپيوتر و فتوشاپ 
٢- نظافتچی مرد

هتل هما شماره ٢
٧٦٥٦٦٩٥

٩١٣٥٥٩٨١/ ف

آگه2 استخدام 
فيلمبردار 

مسلط به افترافکت
 طراح مسلط به کورل

 حسابدار با ۵ سال سابقه 

٣-٨٤٢١٠٤١
٩١٣٥٧٣٠١/ ب

صنا
ع غذا
2 نارافشان
 ( سالد
نا )

جهت تکميل کادر فروش خود از 
افراد واجد شرایط ذیل دعوت به 

همکارى می نماید.
 ١ - بازاریاب خانم           ١٠ نفر 
 ٢- بازاریاب آقا                ١٠ نفر

 ٣- راننده با ماشين پيکان وانت
یخچالدار                               ١٠ نفر 

حقوق ثابت (٨/٠٠٠/٠٠٠ ریال) + 
بيمه + پورسانت ، پاداش

 آدرس : شهرک صنعتی توس ، 
فاز ١ ، خيابان تالش جنوبی ٣/١  
شرکت نارافشان - تلفن تماس :

٩١٣٤٨٩٤٧/ ل٥٤١٠١٥٤

جگر و پاچين

 "وثر 
افراد  به  خود  کادر  تکميل  جهت 

ذیل نيازمند می باشد :
١- استادکار ماهر
 ( سيخ گير جگر) 

٢- دو نفر منقل دار ماهر 
٣- کارگر ساده جهت پذیرایی

٠٩١٥٣١٦٠٦٤٢
٠٩١٥١١١٧٩٨٦

٩١٣٥٥٠٤٣/ د

نيازمند
م
١- مدیر پروژه تبليغات

٢- بازاریاب حرفه اى    ٣- ناظر
چاپ و تبليغات      ٦٠٨٩٣٠٠

٩١٣٤٩٤٠١/ ل

استخدام 
جهت  توليدى  شرکت  یک 
تکميل کادر واحد فلزکارى خود 
است  نيازمند  ذیل  افراد  به 

 Coجوشکار ماهر ٢ -
 ٢ نفر آقا 

- کارگر ساده ٢ نفر آقا 
حداکثر سن ٣٠ سال 

ساعت تماس ١۶ الی ١٨ 
تلفن تماس: 

٥٤١١٩٨٧
٩١٣٤٥٧٩٢/ ب

قابل توجه كارجو
ان 
عمران ومكانيك 

 آموزش
 catia,  Solid works ، Safe،

Etabs  ازمقدماتی تا فوق حرفه اى 
كالس هاى كاربردى وعملی

 زیر نظر اساتيد برتر استان
 با ارائه مدرك بين المللی

٩١١٩٦٦٤٤/ ف ٨٤٦٥٢٢٨

قابل توجه 
"ارجو
ان عز
ز 

 با یادگيرى و دریافت مدرک 
طراحی نما و دکوراسيون داخلی 
در کمترین زمان به درآمد باال 
برسيد بدون نياز به داشتن 
تخصص ارائه تخفيف شهریه 

جهت متقاضيان کار
٨٤٦٥٢٢٨ 

٩١١٩٦٥٦٣/ ف

شر"ت ا
ده 
به تعدادى نيروى ماهر و 
ساده جهت نصب درب و 

 upvc پنجره هاى دوجداره
نيازمندیم 

وحيدى ٠٩١٥٧٦٣٥٣٧٣
٩١٣٥٧٠٢٥/ ف

ثبت شر"ت 
با مشاوره رایگان

 ميدان راهنمایی      ٧٢٨٩٤٩٢
٩١٣٤٦٨٩٨/ ف٠٩١٥١١٨٤٩٩٢

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

٩١٣٤٨٨١٥/ م

تشخيص صالحيت 
 Jو رتبه بند

مشاوران و پيمانکاران 
 EPC ، تمدید ، ارتقاء 
ساجات  ،ثبت شرکت 

بازنشسته   رئيس  قدوسی، 
امور مشاوران و پيمانکاران استان

٠٩١٥٥٠٢٦٢٣٣

د
گر ثبت نPنيد
با ماتماس بگير
د 

ثبت انواع شرکت 
و کد اقتصادى 

ایران کد- مشاوره رایگان 
٢٦-٧٦٦١٤٢٥

٠٩١٥٨١٣٠٠٢٥
٩١٢٧٧٠٩١/ پ

ثبت تخصص2 شر"ت 
Jنام تجار

٧۵٠٠٠ تومان 
همراه با پلمپ دفاتر 

خانم قربانيان 
( وکيل دادگسترى )

٨٤٥٥٦٨٨
٠٩١٥٤٠٩١٥٠٥

٩١٢٩٧٣٦٢/ ل

٩١٣٥١٤٤٠/ ف

ثبت 
قيمت آخر را از ما بگير
د 
با مدیریت کارشناس 

حقوق افسانه روح بخش 
٠٩١٥٥١٤١٣٥١

٧٦٢٩٥٩٣

 Jثبت شر"ت، نام تجار
اخذگر
د، "ارت بازرگان2 

 ٠٩١٥٥٣٢٠٧١٦
٩١٣٥١٤٠٧/ ش

 ثبت تخصص2
 Jشركت ها،نام تجار 

٩٨,٠٠٠ تومان 
مشاوره فروش 

شرکت پيمانکارى 
و کارخانجات 

توليدى
 راه اندازى كارخانجات

داراى پروانه فنی مهندسی 
 ISO جواز تاسيس ، اخذ

واخذکارت بازرگانی  
طراحی محصول
 داخلی-خارجی

 گروه بين المللی 
نظم اندیشان 

نبش ميدان احمدآباد
طبقه فوقانی بانک 

صادرات 
٠٩١٥١١٧٠٠٧٦
٠٩١٥١١٠٣٢١٢

٣٥-٨٤٦٧٦٢٦
٩١١٤٧٨٤٢/ م

اخذ رتبه و تامين نيرو
ثبت و تغييرات و فروش شرکت

٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٠٩١٥٤٤٢٢٧٢٢

٩١٢٨٢٢٦٤/ ف

Jانجام امور ادار 
 ثبت اسناد و امالک، شهردارى، 
غيره و  دارایی  اضافه،  سقف 
اخذ سند امالک قولنامه اى و 

مشاعی ماده ١۴٧

٠٩١٥٤٠٦٦٦٨١
 ٨٤٦١٤٤٨

٩١٣١٢٠٦١/ م

ثبت فورJ شر"ت
اخذ فورى گرید(ساجات) 

اخذ عالئم تجارى 
اخذ انواع مجوز 

تامين مهندس
 ٠٩١٥٦٤٣١٣٤٧

٧٦٣٠٣٩٨
٩١٣٤٩٦٧٥/ ف

 Jثبت فور
انواع شر"ت 

۴٨٠٠٠ تومان
تغييرات  کد اقتصادى

کارت بازرگانی  و گرید 
٨٤٦٤٧٧٣

٠٩١٥٥٢٨٣٦٣٣
٩١٢٦٣٥٥٣/ پ

٩١٣٤٧٧٣٠/ ف

ثبت فورJ و تخصص2
و  گرید  اخذ  شرکت  انواع  ثبت 

کارت بازرگانی
٠٩١٥٤٧١٤٠٦٥-٧٦١٤٨٨٨

ثبت انواع شر"ت
باحداقل زمان و هز
نه

٩١٢٣٦٤٤٨/ پ ٨٤٦٧٥٤٦ 

١٧،Jخدمات ادار
بازرگان2 وصنعت2

١٧٠١
Jخدمات ادار


