
سه شنبه ١٩   دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١٢
٤٩

استخدام
نمایندگی نوکيا جهت تکميل کادر 
فروش به تعدادى خانم مجرب به 

صورت دو شيفت نيازمند است
 حقوق ثابت ٣٣٠+ پورسانت 

ساعت تماس و مراجعه:
 ١٧ الی ٢١ 

٨٤٦٣١٦٢
احمدآباد- روبه روى 

بيمارستان قائم
 مجتمع موبایل و کامپيوتر

 طبقه ۴ واحد ١١
٩١٣٥٧٧٧٩/ ف

به $r منش� 
و $r حسابدار

مجرب خانم جهت کار در 
دربهاى اتوماتيک گلستان در 
محدوده خين عرب نيازمندیم

 ٢٦٢٠٦٠٤
٠٩١٥١١٧٤٣٤٠

٩١٣٤٩٤٦٦/ ل

٩١٣٥٦١٩٧/ ف

Mارگر ساده وMارشناس
خانم نيازمندیم خيابان خسروى نو رو 
به روى هتل بستان ساختمان ٣٣٣,٢ 

٢٢٢٨١٨٣طبقه پایين 

قابل توجه 
Mارجو$ان عز$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 تعداد9 پيr موتور9
و $r منش� خانم

به صورت نيمه وقت نيازمندیم.
٧١١١٥٥٢-٧١١١٥٥١ 

٩١٣٦٢٢١٥/ م

شير$ن� خانگ� 
طر$ثيث

به یک خانم با روابط عمومی 
 ٢ و  فروشندگی  جهت  باال 
یا  آقا  باتجربه  ویزیتور  نفر 
پورسانت  و  حقوق  با  خانم 
موتور  راننده  نفر  یک  و 

(متأهل) نيازمند است. 
نبش ایرج ميرزاى ٢۴

٦٠٩٠٩٧١
٠٩١٥٣١٠٠٠٠٥

٩١٣٦٢٣٦٩/ ف

به پرسنل آقا 
رز  مارکت  هایپر  در  کار  جهت 

نيازمندیم بين کوهسنگی ٢٢ و ٢۴ 
٨٤٣١٧١٧

٩١٣٦٣١٠٢/ ف

مسئول پذ$رش
٢ نفر خانم نيازمندیم . 

پيروزى ٣٠ ، پالک ١ 
٨٨٣٨٧٥٦

٩١٣٦٢٧٧٤/ ل

 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

به ٢نفر نيرو9
 سمپل خانم
با روابط عمومی باال 
به صورت پاره وقت

 مستقر در مجتمع هاى تجارى

٧٣٨٦١٤٩
ساعت تماس ٩ الی ١٨

فلسطين ١٨ پالک ۶۶
٩١٣٦٢٨٣٦/ ف

شرMت معتبر 
آرا$ش� و بهداشت�

و  علمی  نماینده  تعدادى  به 
زمينه  در  سابقه  با  بازاریاب 
با  پوست  پزشکان  و  داروخانه 

حقوق و پورسانت نيازمندیم

٧٢٩٥٣٩٤
٩١٣٦٣٥٤٨/ ف

اشتغال به همراه 
آموزش

قابل توجه عالقمندان به طراحی 
و برنامه نویسی سایت آموزش 

 C#. net- php.net-  حرفه اى
sql- photoshop
 ٨٤٥٧٧٩٦

٠٩١٥٩٠٦٨٨٦٣
٩١٣٤٢٨٧٦/ ف

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

شهرباز9 سرزمين 
عجا$ب 

خود  مدیریتی  کادر  تکميل  جهت 
به افراد ذیل نيازمند است 

(خانم/آقا):  سرپرست   -١
حداقل  دیپلم،  فوق  حداقل 
٢ سال سابقه کار مفيد روابط 
عمومی باال و توانایی کار تيمی 
٢- مدیر بخش روابط عمومی: 
حداقل فوق دیپلم، خانم/آقا، 
به  آشنا  باال-  عمومی  روابط  با 

امور تبليغات 
از افراد واجد شرایط خواهشمند 
حضورى  صورت  به  فقط  است 
الماس  تجارى  مجتمع  آدرس  به 
شرق، طبقه چهارم، دفتر شهربازى 

مراجعه فرمایند. 
٧١١٣٣٢٧

٩١٣٦٢٠٧٨/ ب

لبنيات عليزاده عنصر9
به تعدادى نيروى آقا جهت 
فروشندگی و صندوقدارى 
و انباردار آشنا به کامپيوتر 

نيازمندیم ساعت ١۶ الی ٢۴ 
مدرک دیپلم به باال محدوده 

هفده شهریور

٣٤١٥٦٦٦
٩١٣٦١٢٨٤/ ف

مرMز بيست، پانزده
 جهت تکميل کادر ادارى خود به نيرو 
است: نيازمند  ذیل  مشخصات  با 

١- کارمند ادارى آقا از ساعت 
٨:٣٠ الی ١٧ همراه با بيمه

ميدان شهدا، نبش ناظر ٧، پالک ٢۴

تلفن: ٢٢٣٣٥٨٠
٩١٣٦١٧٩٣/ آ

استخدام
 $r نفر خانم 

در رشته هاى فنی- مهندسی 
و داراى سابقه کار در زمينه 
فروش به عنوان کارشناس 
فروش ماشين آالت صنعتی 

تلفن تماس : ٨٤٢٤٠٢٧
٩١٣٦٢٤٢٧/ ف

قابل توجه عز$زان 
جو$اM 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

٨٤٠٦١١١
٨٤٦٥٢٢٨

٩١١٩٦٦٦٩/ ف

اشتراك فرم ها9 

استخدام� دولت�   

٩١٣٠٥١٩٥/ م٢١٥٠٤١٨

 $r شرMت 
معتبر 

 به منظور تکميل کادر 
پرسنلی خود ، از آقایان با 
مشخصات ذیل دعوت به 

همکارى می نماید :
١- کارشناس ارشد زمين شناسی
 اقتصادى  ( مسلط به مغناطيس سنجی )

(٣سال )
٢- کارشناس یا کارشناس ارشد 
جهت  توانایی   ) تجزیه  شيمی 

عيارسنجی آهن و فلورین ) 
(٣سال )

٣- کارشناسی مهندسی صنایع 
( تجربه کارى مرتبط با شغل ) 

( ٣سال )
۴- کارشناسی مهندسی صنایع یا 

مهندسی مکانيک (جامدات )
و  مدیریت  اصول  با  آشنایی   )  
سرپرستی و تجربه کارى مرتبط )

(١٠سال )
(آشنایی  ادارى  کارشناس   -۵
( پشتيبانی  و  ادارى  خدمات  با 

(٣سال )
۶- کارشناسی مالی (داراى مدرک 
کارشناسی حسابدارى و مسلط به 
قوانين مالياتی و تامين اجتماعی و 

نرم افزارهاى مالی )(٨سال )
متقاضيان واجد شرایط می توانند 
تاریخ  از  هفته  یک  مدت  ظرف 
انتشار این آگهی ، رزومه ى کارى 
شرکت  ایميل  نشانی  به  را  خود 

ارسال نمایند 
fjob91@yahoo.com

 

٩١٣٦٣٠٢٠/ م

مجتمع تبليغات� 
تمدن هزاره 

جهت تکميل کادر ادارى و فروش 
خود به افراد واجد شرایط ذیل 

نيازمند است .
١- مدیر گروه بازاریابی ۵ نفر

 ٢ سال سابقه کار 
٢- بازاریاب حرفه اى

 با سابقه کار مفيد
٣- منشی جهت قسمت پذیرش 
آشنا به نرم افزارهاى گرافيکی

۴- نيرو ى خدماتی جهت کارهاى 
نظافت و ادارى ساعت کار ٨,٣٠ 

الی ١٧ پاستور ١٨ پالک ١۴٧ 
تلفن ٨٤٣٧٢٤٣

٩١٣٦١٥٥٣/ ف

تعداد9 خانم 
جهت کار در دفتر امور مشترکين 

نيازمندیم
 نبش امام رضا ۴۴

٩١٣٦٢٥١٠/ ف

به چندنفر پيr متعهد و 
$r نفر صندوقدار خانم 

با روابط عمومی باال 
جهت کار در آشپزخانه 

نيازمندیم بلوار فردوسی 
نبش فردوسی ٨ 
 آشپزخانه آل رضا 

٩١٣٦٢٣٩٨/ ف

شرMت
 ماشين ساز9 

واقع در شهرک صنعتی توس به 
تخصص هاى ذیل نيازمندیم

١-فرزکار ماهر CNC مسلط به 
برنامه نویسی 

 PLC ٢-برقکار صنعتی مسلط به
و پنومات

 ٣-تراشکار ماهر
 ۴-دیپلم حسابدارى جهت انباردارى 
صنعتی                      ۵-جوشکار آرگون 

۶-ورقکارصنعتی

تلفن: ٥٤١٠٦٩٠
٩١٣٥٩٠٣٣/ ف

 آموزش و اشتغال
 دوره هاى صدور بليت آژانس هاى 

هواپيمائی فروش بليط مقدماتی
 متوسطه و پيشرفته 

مدیر فنی بند الف  بند( ب) 
اکوتوریسم و زبان تخصصی 

گردشگرى 
٨٤٥٥٣٤٥-٨٤٠٦٤٣٥ 

٩١٣٥٢٣٥٧/ د

به تعداد9 نيرو9 جوشFار 
 فن� Mار و چوب Mار

نيازمندیم.  با دست مزد باال
٩١٣٦٣٠٤٩/ م ٠٩٣٧٤٧٢٩٨٠١

آگه� استخدام
 ١.نيروى کار خانم 

١٠نفر ٢.راننده جهت 
پخش داراى خودرو 

پيکان وانت٢نفر 
٣.راننده بدون خودرو 

١نفر خيام شمالی-
رویروى پارک ساحلی 

ساعت مراجعه١٢-١۶ 
٧٦٥٥٢٣٧

٠٩١٥٦٠٠٧٦٠٧
٩١٣٦٣٦١٥/ ر

محدوده بلوارمصل�
به یک نفر جهت کار در کافی نت 

نيازمندیم
٠٩١٥٥٢١٨٢٩١

٩١٣٦٢٧٨٣/ ف

 شرMت پو$ش گران نو$ن 
 متصدى امور تأسيسات برقی 

و مکانيکی ساختمان 
خود  کارى  کادر  تقویت  جهت 
ذیل  شرایط  واجد  نيروهاى  از 

دعوت به عمل می آورد .
(حقوق توافقی )

-کارگرماهر         -کارگر ساده 
- منشی خانم 

مهندس غالمی 
٠٩١٥٤٢٨٩٨١٩

مهندس خيراندیش
٠٩١٥٦١١٣٨٨١

٩١٣٦٢٧٤١/ م

به $r خانم با روابط 
عموم� باال 

جهت مدیریت دفتر باغ ساالر به 
صورت نيمه وقت نيازمندیم 
ساعات کار: ١۵,٣٠ الی ٢١ 

حقوق ثابت ۴٠٠ هزار 
مراجعه   ١۴ پالک   ٢ هاشميه 
حضورى: ساعت مراجعه ١۶ الی ٢١ 

٠٩١٥١٠٢٩٢٢٤
٩١٣٦٢٧٢٠/ ف

استخدام بازار$اب 
گرافيست  و  خانم  و  آقا 
حقوق ثابت قانون کار + بيمه 
+ پورسانت براى استخدام 
به سایت زیر مراجعه نمایيد
www.Dreamroad.ir 

٩١٣٦٣٨٨١/ ر

به $r نفر جهت Mار در 
Mاف� شاپ نيازمند$م
٠٩٣٣١٣١٣٠٠٩

٩١٣٦٠٥٠٤/ 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

استخدام مد$ر فروش 
با سابقه جهت عقد قرارداد 

با سازمان ها و پزشکان 
ارسال رزومه به

karafarin1589@ 
 yahoo.com

٠٩١٥١٠٣٤٨٦٠
٩١٣٦٣٧١٨/ ف

Mارگر فن� 
Mارگر ساده

مسلط به کار بر روى داربست 
ترجيحا مسلط به جوشکارى 

داراى مدرک تحصيلی سيکل 
یا دیپلم ساعات کارى ٧,٣٠ 

الی ١۶,٣٠ بيمه تامين 
اجتماعی حقوق قانون کار

٨٤٥٣٤٣٨
احمدآباد بلوارابوذرغفارى 

بين ٢٠ و ٢٢ پالک ٢١٢
٩١٣٦٢٣٨٥/ ف

٩١٢٩١٧٠٦/ م

مشاوره را$گان شغل� 
در Mليه رشته ها9 فن� :تماس باما 

فقط  عدد ١٠٠٠ را به شماره 
 ٣٠٠٠٥٩١٩ پيامک نمائيد 

تFميل نيرو 
پخش محصوالت دکوراتيو 

منشی آشنا به کامپيوتر با روابط 
عمومی باال، کارپرداز آقا آشنا به 

امور بازار و فنی،  بازاریاب
 حرفه اى حقوق و پورسانت 

٨٨٤٠٠٨٦
٩١٣٦٣٤٣١/ ف

به نيرو9 
دانشجو9   

 پاره وقت 
نيازمندیم

 ٨٧٩٩٨٣٩
٩١٣٦٢٨٣٣/ ف

به تعداد9
 ١- فتوشاپ Mار

٢- تایپيست حرفه اى
 ٣- کمک حسابدار

 ۴- خدمات کپی
 ۵- انجام پروژه هاى دانشجویی 

(پایان نامه)
 بين راهنمایی ٢۴ و ٢۶ (ایما ٢)

٩١٣٦١٤٥٦/ ف٨٤١٥٩٣٠

دعوت به همFار9 
جهت امور پذیرایی حداقل 
مدرک دیپلم با سابقه کار 

٩١٣٥٨٧٩٣/ ب٠٩٣٥٤٦٤٨٤٤٨

$r شرMت معتبر 
توليد9 و صنعت� 

 جهت تکميل
 کادر خود از افراد 

زیر دعوت به 
همکارى می نماید :

١- خانم ١ نفر :
انگليسی  زبان  ليسانس   
و  کامپيوتر  به  مسلط 
اینترنت جهت اداره دفتر 

مدیریت 
٢- آقا ٢ نفر : 

مسئول فروش و بازاریابی
 ليسانس بازرگانی و شيمی
انگليسی  زبان  به  آشنا   
دو  با  باال  عمومی  روابط  و 

سال سابقه 
٣- آقا و یا خانم : ١ نفر 

دفتر  جهت  دیپلم  فوق 
سال   ٢ حداقل  و  فروش 

سابقه 
۴- آقا یک نفر :

 فوق دیپلم جهت کارهاى 
ادارى با ٢ سال سابقه 
٥٤١١١٩٢ 

٩١٣٦٣٣٢٦/ ب

 به $r نفر مشاور
امالک  دفتر  در  کار  جهت   

٠٩١٥٥١٥٨٥٨٠ نيازمندیم.
٩١٣٦١٨٨٣/ ب

استخدام
٣نفر خانم، مدیر فروش و 
بازرس کپسول هاى آتش 

نشانی حقوق ثابت+ پورسانت+ 
سرویس ایاب و ذهاب+ بيمه 

تأمين اجتماعی+ وام 
قرض الحسنه -سيدرضی ۵٧

٠٩١٥٧٧٧١٤٨٩
٦٠٣٣٢٥٦

٩١٣٦٢٤٠٥/ ف

شير$ن� سرا9 نورالمهد9 
کارگرساده ٢نفر و فروشنده 
ماهر یک نفر نيازمند است 

٠٩١٥١٠٣٧٧١٠
٩١٣٦٢٣١٨/ ف

جذب فور9 بازار$اب
تحصيلدار

(متاهل با وسيله نقليه)
آزادى ١۶ پالک ۴
٠٩١٧٥٥٢١٧٣٤
٠٩١٠٥٥٥٤٥٣٢
٠٩١٥٧٠٠٥٦١٩

٩١٣٦٣٦٠١/ م٦٠٣٩٩٥٢

 شرMت توMاچوب 
خاوران

 CNC به چند نيروى اپراتور 
 AutoCAD و  solid مسلط به

نيازمند است
٧٦٣٧٣٠٠ 

٠٩١٥١١٠٦٩٤٤
٩١٣٥٤١٤٦/ ف

مجموعه 
گردشگر9 

باباقدرت
استخدام می نماید.

١-آشپزتخته کار ۵ نفر 
 ٣ کارى  سابقه  با  -انباردار   ٢

سال ٣ نفر خانم
٣ -دفتردار آشنا به کامپيوتر 

و حسابدارى ٢ نفر خانم 
۴ -صندوقدار ٢ نفر

آدرس: ١٧ شهریور نبش 
صدر ١۶ مجتمع گردشگرى 

باباقدرت

٣٤٤٠٨٠٦
٩١٣٦٣٧٣٣/ ف

نما$ندگ� وا$مFس مبين نت 
کامپيوتر  و  برق  تکنسين  تعدادى  به 
خود  فنی  و  فروش  بخش  جهت 

٦٠٨٢٥٠٣نيازمند است 
٩١٣٥٩٤٢٥/ ف

به چند مشاور با تجربه
 امالک محدوده هاشميه 

نيازمندیم 
محمدى ٠٩٣٧٦٧٧٥١٤٠

٩١٣٦٣٤٠٠/ پ

به $r خانم
جهت امور دفترى نيازمندیم 

راهنمایی ٢٣
٠٩١٥٥١٩٧٤٨٢

٩١٣٦٣٢٨٧/ ف

٩١٣٦٣٦٢٧/ ف

شرMت الماس ترنم پاسارگاد 
جهت تPميل Nادر پرسنل� خود در Nارگاه شيشه 

دعوت به همPار5 م� نما�د. 
١- تعداد9 د$اموندMارماهر 

٢- تعداد9 برشFار ماهر 
و تعدادM 9ارگر ساده 

٩١٣٥٨٨١١/ ب٦٩٠٥٣٠٦

٩١٣٥٩٩١٣/ ف

 آگهی استخدام نقشه کش
 یک شرکت معتبر توليدکننده قطعات خودرو نياز به یک نفر فوق دیپلم 
یا ليسانس نقشه کشی صنعتی با حداقل سه سال سابقه کار و آشنایی 

کامل به نرم افزارهاى Officeو Solid Work و Auto Cad دارد.
متقاضيان رزومه کارى عکس دار خود را حداکثر ظرف یک هفته به 

آدرس ذیل با موضوع استخدام ارسال نمایند.
ABS-BEHESHTI@YAHOO.COM

 

٩١٣٦٣٩٣٤/ م


