
دوشنبه ١٨  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١١
٥٧

استخدام در 
Xامپيوتر٢٠٠٠

مدیر فنی باتجربه 
فنی باال و مسلط 

به نوت بوک و سيستم 
و ترجيحا سرور و شبکه 

فعال کوشا متعهد و تمام 
وقت لطفا رزومه خود را به 
آدرس زیر ایميل فرمایيد.
p.ppco@yahoo.com

٩١٣٦١٧٠٦/ ر

)m نفر آقا9 بازنشسته 
جهت پاسخگویی به تلفن هاى آژانس 
چمن)  نخریسی،  (محدوده  نيازمندیم 

٠٩١٥٦٥٠٦٠٣٠
٩١٣٦٠٨٢٩/ ف

 به )m نفر مشاور
امالک  دفتر  در  کار  جهت   

٠٩١٥٥١٥٨٥٨٠ نيازمندیم.
٩١٣٦١٨٨٣/ ب

صنا)ع غذا)� 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

شرXت  فن آوران 
مولد توس 
جهت تکميل کادر اجرایی

 خود از واجدین شرایط زیر 
دعوت به همکارى می نماید. 

١-کارآموز برق ٢- دیپلم برق 
٣- فوق دیپلم برق  متقاضيان 
می توانند جهت کسب اطالعات 
بيشتر به آدرس زیر مراجعه و 
یا تماس بگيرند رضا شهر، بين 

رضوى ١٣ و ١١ پالک ۵١ 
 ٨٧٨٠٠٨٧

٠٩١٥٥١٥٥٨٣١
٩١٣٦١٧١٥/ ف

به )m نفر خانم 
براى همکارى و کمک در کافه 

غذا نيازمندیم ساعت کارى ١٩ 
الی ٢٣

 محدوده کار: خيام (فرهاد)
 حافظ ١٨ پالک ١٠٠ 

٠٩٣٥٨٧٨٤٩٦٩
٩١٣٦١٦٩٨/ ف

پروژه در مرXز شهر 
سنگ کار، جهت پله فرار 

کاشی کار ۵ اکيپ
 جوشکار روزمزد 

 ٠٩٣٩٩٢٨٦٩٤٣
خسرودى 

٩١٣٥٧٩٢٤/ ف

Xارگرساده+ سيم Xش ساختمان 
چهارراه ابوطالب- قرنی ٢١- برج 
٣۵٨ واحد  سوم-  طبقه  مجد- 
٠٩١٥٥١٤٤٩٠٥-٧٢٣٣٩١٧

٩١٣٥٨٧٢٦/ م

شرXت پخش
 فرآورده ها9 گوشت�

استخدام می نماید
١- ویزیتور ۵ نفر آقا

٢- تحویل دهنده ٢ نفر آقا
٣- راننده، ٢ نفر، آقا

۴- ایسوزو یخچالدار با راننده
٦٥١٢٦٠٣

٩١٣٦٠٣٤٦/ ف

قابل توجه 
Xارجو)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

به تعداد ٢٠ نفر مد)رفروش 
حضور9 و تلفن� 

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

دانشجو روان شناس�
جهت کارآموزى مرکز مشاوره 

نيازمندیم
٨٤٨٠٠٦٢

٩١٣٦١١٨٢/ ف

قابل توجه عز)زان 
جو)اX 9ار

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

استخدام 
دیپلم یا 

فوق دیپلم 
برق صنعتی 

جهت شرکت توليد 
ماشين آالت بسته بندى 

نيازمندیم . 
مشخصات خود را SMS نمایيد.

٠٩١٥٧١٥١٥٨٨
٩١٣٥٨٤٠٩/ ل

استخدام
یک شرکت بزرگ توليدى 

صنعتی از تخصص هاى زیر 
دعوت به همکارى می نماید: 

١- مدیر فروش داراى ۴ سال 
سابقه کار (آقا) ٢- مدیر ادارى 

داراى ۴ سال سابقه کار(آقا) 
٣- کارشناس معمارى، عمران و 

مکانيک داراى دو سال سابقه کار 
در کارخانجات صنعتی ۴- نيروى 

نگهبان داراى سه سال سابقه 
کار و ضامن معتبر متقاضيان می 

توانند رزومه و شماره تماس 
خود را به صورت زیر ارسال 

نمایند .  شماره پيامک 
٠٩٣٠٨٧٦٣٣١٦

 پست الکترونيکی
ABTSTAF@YAHOO.COM 

٩١٣٦٢٠٠٧/ ق

به دو خانم جهت 
دفتر دار9 و حسابدار9

شرکت فنی مهندسی 
تحصيل کرده محجبه متعهد

 و با سابقه کار نيازمندیم
 پيروزى ۴١ پالک ٣٠ 

٨٨٤١٨٨٩
٩١٣٦١٧٠٤/ ف

به تعداد9 نيرو9 
خانم

جهت کار در شرکت بيمه 
نيازمندیم 

احمدآباد بين کالهدوز ٣ و ۵ 
ساختمان صبا واحد یک

٨٤٠٩٦٧٤
٩١٣٥٧٩٤٩/ ف

١٠فروشنده 
حضور9

و ٢فروشنده تلفنی
و یک منشی آشنا 

به حسابدارى 
نيازمندیم

٠٩١٥١٢٥٧٩٨٤
٠٩١٥٥٨٤٤٥٩٧

٦٠٣٩٠٣٣
٩١٣٦١٦٤٤/ ف

بيمه پارسيان
٩ ساعت کار در هفته (عصر)= 
درآمدى باال-تماس:  ١۶ الی ٢٠

٩١٣٦٠٥٥٦/ م٧٢٣٢٥٥١

به )m نفر جهت Xار
در فروشگاه مواد غذایی 

مسلط به کامپيوتر، فروش، 
قفسه چينی نيازمندیم 

 ٠٩١٥٥١٣١٥٨٥
٦٧٧٩١٦٤-٠٥١١

٩١٣٥٥٥٨٨/ ق

جذب فور9
بازار)اب حرفه ا9
 تحصيلدار (متاهل با وسيله نقليه)

 آبدارچی خانم
آزادى ١۶ پالک ۴ 

با تعيين وقت قبلی
٠٩١٥٧٠٠٥٦١٩

٩١٣٥٨١٣٧/ م ٦٠٣٩٩٥٣ 

شرXت ا)ده     به تعدادى
نصب  جهت  ساده  و  ماهر  نيروى 
 UPVC دوجداره  هاى  پنجره  و  درب 
٠٩١٥٧٦٣٥٣٧٣ نيازمندیم 

٩١٣٥٩١٥٤/ ف

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

Xانون تبليغات فردا 

به )m منش� آقا 
جهت شيفت صبح و تعدادى 
راننده با اتومبيل نيازمندیم 

٠٩١٠٥٧٢٨٧٩٥
٩١٣٥٨٥٤٤/ ف

)m نفر خانم جهت Xار 
(ترجيحا  نيازمندیم  کپی  دستگاه  با 
چهارراه  نبش  ابوطالب)  محدوده 

٠٩٣٩٦٠٩٠٨٩٥ابوطالب 
٩١٣٦٠٨٢٥/ ف

استخدام در شرXت ساختمان�
١- منشی

٢- حسابدار
٨٨٢٣٣٢٣

٩١٣٦٠٥٥٢/ ف

٩١٣٥٧٨٦٤/ ف

شهرباز9 سرزمين عجا)ب 
جهت تکميل کادر پرسنلی خود به 

افراد ذیل نيازمند است:
حداقل  خانم-  ادارى:  ١-کارمند 
به  مسلط  وقت-  تمام  ليسانس- 
٣سال  حداقل  زبان-  و  کامپيوتر 
امور  به  کامل  آشنایی  کار-  سابقه 
٢-مدیر  باال  عمومی  روابط  ادارى- 
با  خانم/آقا  عمومی:  روابط  بخش 
امور  به  آشنا  باال  عمومی  روابط 
تبليغات حداقل فوق دیپلم ٣-مدیر 
آقا/خانم- مسلط  بازرگانی و فروش: 
امور  به  آشنا  و  فروش  امور  به 
(مراکز  هتلها  ارگانها،  سازمانها، 
تفریحی)- حداقل ٣سال سابقه کار- 
آشنا به کامپيوتر و زبان ۴-متخصص 
الکترونيک: مجرب در امر نصب و راه 
اندازى دستگاههاى الکتریکی- آشنا 
به مشخصات فنی تجهيزات الکتریکی 
ها-  دستگاه  یابی  عيب  به  مسلط  و 
داراى سابقه کار مفيد در امور مربوطه
حداقل  /آقا  خانم  ۵-حسابدار: 
۴سال  حداقل  وقت  تمام  ليسانس- 
سابقه کار مفيد در شرکتهاى توليدى- 
آشنایی کامل به excel ۶-سرپرست 
حداقل  دیپلم،  فوق  حداقل  طبقه: 
کار  توانایی  مفيد-  کار  سابقه  ٢سال 

تيمی 
سابقه  داراى  اى:  حرفه  ٧-بازاریاب 
حقوق  با  بازاریابی،  امر  در  مفيد  کار 

ثابت+ پورسانت عالی
خواهشمند  شرایط  واجد  افراد  از 
به  حضورى  صورت  به  فقط  است 
شرق،  الماس  تجارى  مجتمع  آدرس 
مراجعه  شهربازى  دفتر  چهارم  طبقه 

٧-٧١١٣٣٢٣فرمایند.

د)پلم Xامپيوتر برق 
mترونيIا ال(

چند آقا حداکثر سن ٢۵
٩١٣٥٧٩٨٩/ د٨٥٩٥٣٦٥

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

٠٩١٥٧٩٠٠٩٠١
٩١٣٥٦٣٤٦/ ف

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

آگه� استخدام
 شرکت توليدى

 جهت تکميل کادر فنی 
خود به یک نفر آقا آشنا 

به برق صنعتی و 
جوشکارى نيازمند

 می باشد
 ساعت تماس مراجعه

 ٨ الی ١٣
 آدرس : شهرک صنعتی 
طوس ٨٠٠ متر باالتر از 
ورودى فاز یک روبروى 

پایدار بتن شرق 

٥٤١٥٠١٣
٩١٣٦١٠٢٤/ ف

به تعدادX 9ارآموز 
جهت کار در آژانس مسافرتی 

نيازمندیم.
٠٩٣٥٧٧٠٢٩١٢

٩١٣٦٢١٤٨/ ر

تعداد9 خانم د)پلم و سيIل
محدوده مصلی با حقوق باال 
نيازمندیم مصلی ٨ واحد ٧

٠٩٣٥٤٤١١٩٢٠
٩١٣٦٠٥٢٧/ ف

اپراتور - د)پلم )ا 
فوق د)پلم فن� ٢٠ نفر

(تراشکار- باتجربه  ساده،  کارگر 
فرزکار) ١٠ نفر ٣٠-٢٤٠٠٨٢٨

٩١٣٥٧٩٨١/ ف

تبليغات پارس آوا
به مدیر گروه با حقوق ثابت و 

پورسانت نيمه وقت نيازمندیم.
٠٩١٥٥١٦٣٣٠٣-٨٩٢٨٢١٨

٩١٣٦٠٩٩٠/ ل

 مجموعه سروش
 جهت برگزارى نمایشگاه ها 

و همایش هاى بين المللی
«داخل و خارج از کشور»

به صورت نيمه دولتی 
سه نفر آشنایی کامل به 

امور برگزارى نمایشگاه ها 
و همایش استخدام 

می نماید.
٠٩٣٦٧٢١٢٦٥٣ 
٠٩١٥٩١٥٧١٩٣

٩١٣٦١١٠٦/ م

به تعداد9 بافنده 
فرش و تابلو فرش
 حرفه اى و مبتدى جهت کار 
در کارگاه قاليبافی با حقوق 

عالی و بيمه نيازمندیم
٨٤٥٢٢٣٥

٠٩١٥٤٧٩٤١٧٠
٩١٣٢١٩٠٢/ ف

٩١٣٥٦١٩٧/ ف

Xارگر ساده وXارشناس
خانم نيازمندیم خيابان خسروى نو رو 
به روى هتل بستان ساختمان ٣٣٣,٢ 

٢٢٢٨١٨٣طبقه پایين 

گروه توليد9 عاليس دعوت 
به همIار9 م� نما)د 

١- مدیر بازاریاب و فروش با مدرک 
جهت  متعهد  و  ليسانس  حداقل 
و  اى  حرفه  بازاریاب   -٢ شهرستان 
متعهد با حداقل مدرک تحصيلی فوق 
دیپلم ٣- راننده فروشنده، متعهد و 
جهت  دیپلم  مدرک  حداقل  با  مجرب 
سوپروایزرفروش   -۴ شهرستان  
به  مسلط  باال  عمومی  روابط  با  خانم 
نفر  کار ۵- یک  به  و متعهد  کامپيوتر 
ادارى  و  دفترى  کارهاى  جهت  خانم 
زبان  و  بایگانی  کامپيوتر،  به  مسلط 

انگليسی از ساعت: ٨ الی ١۴
٨٤٠١٩٢٨-٨٤٠٤٦٣٥

٩١٣٥٤٢٩٠/ ف

مجموعه توليدX 9يميا
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

تعداد9 فرXار 
کارگر  و  موتورى  پيک  صندوقدار، 
محدوده  فود  فست  جهت  ساده 

٦٢٢٩٩٤٩قاسم آباد نيازمندیم 
٩١٣٦١٩٨٨/ ق

پاژ بتن 
١-منشی خانم پاره وقت 

٢١-١٧
٢-اپراتور بچينگ

٣-کارشناس فروش حضورى 
حقوق ۵٠٠ هزار تومان

 بيمه+ ناهار+ پورسانت 
احمدآباد، بلوار رضا، رضا ١۶ 

پالک ۵٠
٨٤٠٠٢٤٢
 ٨٤٥٧٣٨٦

مدیریت
١-٠٩١٥٨٥٨٥٢٦٠

٩١٣٦١٠٣١/ ف

نيازمند)م 
١- سرپرست توليد  

کارشناس صنایع غذایی 
مرد ١ نفر 

٢- کارگر فنی آشنا 
به دستگاه هاى 

بسته بندى و برق   
  مرد ١ نفر

ساعت تماس ٨ الی ١۴

٨٨١٤٥٧٧
٩١٣٦١٣٣٥/ پ

بازنشسته 
نظامی  ترجيحا  بازنشسته  یک  به 
اجرایی)  و  ادارى  (امور  کار  جهت 
نيازمندیم  طرقبه  بام  متل  در 
صبح   ١١-٩ مراجعه  ساعت 
 ١۶ طرقدر  طرقبه  زوج  روزهاى 
بعد از مرکز رفاهی دارى متل بام 

طرقبه 
 

٩١٣٦٠٢٣١/ ف

٩١٣٥٤٦٠٥/ ف

جهت دفتر امال0 
ضامن  و  سابقه  با  مشاور  نفر  دو  به 
معتبر پورسانتی نيازمندیم (محدوده 

٠٩١٥٥٠١٨٦٩٣نخریسی) 

برا9 تIميل Xادر9 به 
تعداد9 نيرو نيازمند)م
٥٤١٤١٠٥-٥٤١٢٩٣٩

٩١٣٦٠٢٦٨/ ف

 به تعداد9 مشاور
 با پورسانت باال 

 آشنا به مناطق ویالشهر 
جاده شاندیز و جاده 

طرقبه نيازمندیم 
٠٩١٥٨٠٨٥٠٢٠ 

٩١٣٦١٢٥٣/ ش

به همIار ماهر 
در مدیریت کافی نت نيازمندیم 

(قاسم آباد) 
٠٩٣٦٨٢٨١٤١٥

٩١٣٦١٨٥٢/ ف

بازرگانی نيرو کابل 
جهت تکميل نيروى انسانی موردنياز، از متقاضيان واجد شرایط

 دعوت به همکارى می نماید. 

سایر شرایطتعدادتحصيالتجنسيتعنوان شغلیردیف
داراى تحصيالت مرتبط، حداقل ٣ سال ١نفرحداقل فوق دیپلمخانم فروشنده ١

سابقه کار و روابط عمومی باال 
آشنایی کامل با نرم افزارهاى کاربردى ١نفرحداقل فوق دیپلمخانم منشی ٢

کامپيوتر (office ....) داراى فن بيان و 
روابط عمومی باال 

داراى تحصيالت مرتبط (بازرگانی، ٢ نفر حداقل فوق دیپلم آقابازاریاب ٣
بازاریابی یا برق) فن بيان و روابط 

عمومی باال و حداقل ٣ سال سابقه کار
نظافتچی و ٤

آبدارچی
اولویت با بازنشستگان١نفرباسواد آقا یا خانم 

تلفن تماس: ٠٩٣٥٢٢٣٠٠٥٢ ساعت تماس: ١٥ ال� ١٨ 
٩١٣٦١٣٨٠/ ف

٩١٣٦٠٢٨٣/ ف

٩١٣٦١٨٣٢/ ف

شرXت ا)ران پخش 
به دو نفر حسابدار خانم و ۴ نفر 

کارگر انبار نيازمندیم 
٧٢٣١٤١٨

٩١٣٦١٠٩٨/ ف


