
٥٨
دوشنبه ١٨  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١١

 )m شرXت 
معتبر توليد9

 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

استخدام 
تعدادى  به  معتبر  شرکت  یک 
پشتيبانی  جهت  باتجربه  نيروى 
 (POS) فروشگاهی  کارتخوانهاى 
در شهرستان هاى (مشهد، قوچان، 
نيازمند است.  نيشابور، سبزوار) 

٧٦٦٢١٩٨
٠٩٣٥٩٤٩٤٠١٦

٩١٣٥٨٧٢٧/ م

قابل توجه افراد جو)اX 9ار
آموزش همراه اشتغال

 دوره هاى  حسابدارى و 
 ICDL کامپيوتر

ویژه بازارکار
با ارائه مدرک
 ٨٤٥٧٧٩٦

٠٩٣٥٨٠١٧٤١٤
٩١٣٤٢٨٨٤/ ف

 استخدام فور9
 تعدادى خانم و آقا 

با پورسانت عالی + بيمه 
جهت بازاریابی و امور دفترى 

نيازمندیم. بيمه پاسارگاد 
( نمایندگی گنجی)

٠٩١٥٨٠١٨٦٩٨ 
٨٥١٧٩٢٧

٩١٣٥٨٤٧٩/ خ

استخدام شرXت تبليغات� 
مدیرفروش خانم و آقا ٢٠ نفر
بازاریاب خانم و آقا ٢٠ نفر 
پورسانت  توافقی+  حقوق  مزایا: 
باال- درآمد ماهيانه باالى یک ميليون 

٠٩٣٣٤٢٥٩٢٢٩
٦٠٨١٩١٣

آگهی تا یک هفته معتبر است 
٩١٣٦١٥٠٣/ م

 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

دعوت از 
مشاور حرفه ا9

به یک مشاور
 حرفه اى 

رهن واجاره 
و یک مشاور باتجربه 
فروش جهت کار در 

دفترامالک اوایل 
هاشميه باشرایط 

و امکانات عالی 
نيازمندیم %۴٠ 
پورسانت+ آگهی 

مداوم+ کليه هزینه 
با دفتر

٨٨٣٧٣٣٣
٩١٣٥٧٢٧٤/ ف

)m هلد)نگ 
معتبر بازرگان�

جهت تکميل کادر ادارى 
و بازرگانی در شعبه جدید 

خود در مشهد دعوت به 
همکارى می نماید.

١ -کارشناس فروش ٧ 
نفر ٢ -مدیر فروش ٢ نفر 
٣ -مسئول دفتر مدیریت 

(کارشناسIT) یک نفر 
مزایا: جلسات کارگروه 

آموزشی، حقوق ثابت، پاداش 
فروش، بيمه، امنيت شغلی 

آدرس: بلوار معلم بين معلم 
۴٢ و ۴۴ پ ١١٢٢ طبقه دوم 

 ساعت مراجعه ٨ الی ١۵

٩١٣٥٤٠٤٧/ ف

به تعداد9 منش� خانم
بازاریاب حرفه اى و راننده 

تمام وقت جهت کار در دفتر 
پيشخوان دولت نيازمندیم 

با حقوق و مزایاى عالی

٠٩١٥٥١٠١٨٢٨
٩١٣٦١٢٦٩/ ف

 به تعداد9 پيm موتور9
و )m منش� خانم

به صورت نيمه وقت نيازمندیم.
٧١١١٥٥٢-٧١١١٥٥١ 

٩١٣٦٢٢١٥/ م

m( مسئول فن� و m( به
 سرپرست توليد خانم 

ترجيحا با سابقه جهت 
ساالدفصل نيازمندیم 

بهارستان ٢ 
ساالد بامداد 

٠٩١٥٣٢٢٥١٤٧
٩١٣٦١٠٧٦/ ف

به )m نفر جهت Xار در 
Xاف� شاپ نيازمند)م
٠٩٣٣١٣١٣٠٠٩

٩١٣٦٠٥٠٤/ ف

استخدام در 
شرXت بهساز
١- نگهبان باسابقه و 

ضامن معتبر
٢- کارپرداز با 

موتورسيکلت باسابقه و 
ضامن معتبر

٣- مينی بوس جهت
 سرویس کارگاه

۴- آبدارچی خانم باضامن
شماره تماس: 

٣-٦٦٥١٠٠١
٩١٣٦٠٠٨٩/ ب

 )m شرXت توليد9 
معتبر

 جهت تکميل کادر فروش خود در 
استان خراسان دعوت به همکارى 

می نماید.
سابقه  ٢سال  فروش:  کارشناس 
کار، روابط عمومی قوى و آشنا به 
فنون مذاکره با سازمان ها و ادارات
متقاضيان می توانند فرم مشخصات 
نمابر: شماره  به  را  خود  فردى 

٥٠٢٧٤٨٤-٠٥١١ ارسال
و یا با تلفن:

٥٠١٧٧٥٨-٠٥١١ 
تماس حاصل نمایند.

 

٩١٣٥٨٧٣٠/ م

به تعداد9 راننده 
 با اتومبيل و یک منشی جهت 

شيفت شب نيازمندیم
 ٠٩١٥٥١٢١٦٥٩

٩١٣٥٤٦٣٧/ ف

نيازمند)م
١- مدیر پروژه تبليغات

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

٩١٣٤٩٤٠١/ ل

شرXت خصوص� 
مدرن  تجهيزات  زمينه  در 
ساختمان نيازمند به یک نفر مدیر 
باشد  می  زیر  باشرایط  فروش 
١- سابقه کارى مرتبط ٢- مدرک 
مرتبط  کارشناسی  یا  کاردانی 
 ١١ راهنمایی  خانم  ترجيحا   -٣

بخارایی ٩ پالک ۴٨
 

٩١٣٦١٥١٩/ ف

)m شرXت 
معتبر

توليد سازه هاى فلزى
 به تعدادى جوشکار، 

مونتاژکار، کارگر ساده و 
به یک نفر راننده ليفتراک 

با شرایط بسيار مناسب 
نيازمند می باشد. ساعت 

تماس: ٨-١۶

٥-٣٢١٠٣٦٤
٩١٣٦٠٢٧٣/ م

اشتراك فرم ها9 

استخدام� دولت�   

٩١٣٠٥١٩٥/ م٢١٥٠٤١٨

امال0 ز)گورات
به چندین مشاور با تجربه جهت 

همکارى با پورسانت عالی نيازمندیم
٠٩١٥٢٠٣٢٠٠١

٩١٣٥٠٧٤٦/ پ

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

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

به مشاور امال0
فعال باتجربه (هاشميه) نيازمندیم

٠٩١٥١١٠٩٨٩١
٩١٣٥٤٩٦٦/ م

به تعداد9 نيرو
با روابط عمومی باال و حقوق 
ماهانه ١,۵٠٠م نيازمندیم

٧٦٣٩٠٦٨-٠٩٣٣٤٥٠٠٣٦٥
٩١٣٦٠٢٤٢/ ف

به تعداد9
 Xميسيون Xار حرفه ا9 

با شرایط مناسب
 و پورسانت عالی 

نيازمندیم 
گروه مشاورین مسکن تاپ 

٠٩١٥٣١١٣٥٣٩
٩١٣٦١٨٠١/ پ

 استخدام 
فور9 

 به تعدادى نيروى جوان جهت 
کار شستشوى اتوبوس

(باس واش )با بيمه و حقوق 
اداره کار نيازمندیم .

همچنين به سه نفر بازاریاب 
حرفه اى جهت تکميل کادر 

بازرگانی نيز نيازمندیم 
٨٠٥٠-٠٥١١ 

٩١٣٦١٠٢٦/ ب

استخدام دائم� 
آقا جوان، مجرد

مدرک کامپيوتر از ٨ الی 
١۴ نيازمندیم ٢۵٠ تومان 

ثابت + بيمه + پورسانت
٨٤٥١٧٦٦

نبش فلسطين ٢٧ بيمه ایران
٩١٣٦٠٧٣٥/ ف

 m( نيرو فروشنده و m( به
نفر حسابدار نيازمند)م  

٧٢٥٩٧٨٩-٧٢٨٢٣٥٣
٠٩١٥٤١٢٨٥٣٦

٩١٣٦١٥٧٩/ ف

استخدام فور9 
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

گروه مبلمان 
ليپار)س

به افرادذیل نيازمند است 
-کمک حسابدار

 - فروشنده 
- راننده

 - کارگر ساده 
جاده ویالشهر امام رضا ١١

 ٥٥١١٤٤٧
٠٩١٥١٢٥٧٧٤٩

٩١٣٦٢١٢١/ ق

٩١٣٥٧٦٦٢/ ف

به تعداد9 مشاور باتجربه
تمام وقت جهت کار در دفتر امالک 

نيازمندیم (محدوده وکيل آباد )
٠٩١٥١١٣٤٦٩٩

به تعداد9 توز)ع Xننده 
با شرایط قانون کار حقوق ثابت 

و بيمه نيازمندیم
٨٩٣٨٥٧٧

٩١٣٥٦٧٠٤/ ف

به )m نو)سنده
نيازمندیم  داستانی  ادبيات  به  آشنا 

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

٩١٣٥٥٩٣٨/ ف

به )m مشاور 
و  خرید  قسمت  در  همکارى  جهت 
فروش نيازمندیم نبش کوهسنگی ۵

٠٩١٥٥٠٢٠٤٤٦
٩١٣٦٠٢٤٣/ ف

Xارگر فن�
 Xارگر ساده 
مسلط به کار در روى داربست 

ترجيحا مسلط به جوشکارى 
داراى مدرک تحصيلی

 سيکل یا دیپلم، 
ساعات کارى

 ٧,٣٠ الی ٣٠,١۶ 
بيمه تامين اجتماعی حقوق قانون کار
 احمد آباد بلوار ابوذر غفارى، بين 

٢٠ و ٢٢ پالک ٢١٢ واحد اول 
٨٤٥٣٤٣٨

٩١٣٦١٩٣٠/ ف

شرXت همياران
 سپهر راستين

سازمان  بازارهاى  بردار  بهره 
جهت  مشهد  شهردارى  ميادین 
خود  انسانی  نيروى  کادر  تکميل 

نياز به افراد ذیل دارد:
١- انباردار

٢- نيروى سطح فروش
٣- صندوق دار

Hsr-Employer@yahoo.com

٣٤٣٨١٥٨
٣٤٤٦٧٥٨

٩١٣٦٠٣٢٠/ ف

به تعداد9 فارغ التحصيل 
رشته حقوق

نيازمندیم.
٩١٣٥٩٢٤٣/ م٠٩١٥٧٦١٧٥٥٣

استخدام 
Xانون ميرنگار 

مدیر فروش خانم با روابط 
عمومی باال ترجيحا رشته 

مدیریت بازرگانی 
 ٧٦٦٤١٧٦

٠٩٣٥٣٢٤١٧٣٩
٩١٣٦١٧٠١/ ف

بيمه آسيا 
نيروى فعال جهت مشاور 

بيمه اى، سرمایه گذارى و تأمين 
خانواده نيازمندیم 

پورسانت عالی+ آموزش رایگان 
تمام وقت و نيمه وقت 

ساعت تماس: ٨,٣٠ الی ١۴

٧١٣٠٣٢٣
٩١٣٦٠٣١١/ ف

٩١٣٦٠٩١٧/ ف

به چند خانم جهت بازد)د 
طور  به  نشانی  آتش  هاى  کپسول  از   
نيمه وقت نيازمندیم آزادى ١٨ پالک ۴
 ٠٩٣٥٤٥١٤٥٨٢-٦٠٨٤١٩٦

به تعداد9 
بازار)اب و منش�
جهت امور ادارى در 
دفتر بيمه پارسيان 

نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٥٢٩٧٣

٩١٣٥٨٢٨٧/ د

به ٢نفر خانم
آشنا به کامپيوتر به طور نيمه 

وقت نيازمندیم 
ساعت کار ٨ الی ١٣

 یا ١٣ الی ١٩ 
حقوق ٢٠٠تومان 

امام رضا ۵ پالک ۵۶
٠٩١٥٣٢٠٩٨٦٥

٩١٣٦٠٣٥٣/ ف

٩١٣٥٥٢٤٠/ ف

شرXت توليد9 و)ستا 
صنعت پارت

به یک نفر خانم کارشناس بازرگانی 
مسلط به زبان انگليسی نيازمند است 

ارسال رزومه
 aluvista 32605@yahoo.com

ساعت تماس: ٨ الی ١۴
٨٤٣١٨٦٠

مترور مسلط به اتوXد و 
آفيس  جهت دفتر فن�

شرکت ساختمانی و راهسازى 
نيازمندیم ٨٨٢٧٥٧١

٩١٣٦٠٨٢٨/ ف

به )m نفر آشنا به Xامپيوتر
در کافی نت نيمه وقت نيازمندیم 

نبش طبرسی شمالی ١٧
٢١٧٢٢٨٥

٩١٣٦٠٢٥٧/ ف

شرXت شهر بابانا
به دو نفر برق کار آقا جهت بخش 
شرایط  با  تعميرات  و  نگهدارى 
١-داشتن  است:  نيازمند  ذیل 
برق  زمينه  در  دیپلم  فوق  مدرک 
با حداقل دو سال سابقه  صنعتی 
پایان  کارت  بودن  ٢-دارا  کارى 

خدمت ٣-حداکثر سن ٣٠سال 
تاریخ  از  توانند  می  مندان  عالقه 
درج آگهی به مدت یک هفته با در 
خود  مدارک  اصل  داشتن  دست 
به آدرس: شهرک صنعتی توس- 
فاز ١- بلوارتالش شمالی- نبش 
 ١۴۴ قطعه   ۶,٢ شمالی  تالش 

٩١٣٦٠٣٠٢/ فمراجعه نمایند.

مرXز بيست، پانزده
به تعدادى اپراتور خانم
از ساعت ٨:٣٠ الی ١۶ با حقوق 

ماهيانه ٣۴٠هزارتومان همراه با 
بيمه نيازمند است:

ميدان شهدا، نبش ناظر٧، پالک ٢۴

تلفن: ٢٢٣٣٥٨٠
٩١٣٦١٨٠٥/ آ

شرXت� معتبر 
استخدام م� نما)د
تعدادى خانم جهت بازدید و 

بازرسی در سطح شهر با سرویس 
ایاب و ذهاب حقوق ثابت

 بيمه و وام
آدرس: سيدرضی ٣۶ پالک ٢٨۵

٦٠٣٥٠١٣
٩١٣٥٤١٣٠/ ف

خانم آشنا به Xامپيوتر 
نيازمندیم  توليدى  در  کار  جهت 
بين شفا ۴٠ و تقاطع هدایت پالک 

 ١۵۶٧٥٢٦٩٣٣
٩١٣٦١٤٨٨/ م

٩١٣٥٨٤٤٠/ ف

شرXت الماس ترنم پاسارگاد 
جهت تQميل Oادر پرسنل� خود در Oارگاه شيشه 

دعوت به همQار3 م� نما�د. 
١- تعداد9 د)اموندXارماهر 

٢- تعداد9 برشIار ماهر 
و تعدادX 9ارگر ساده 

٩١٣٥٨٨١١/ ب٦٩٠٥٣٠٦

٩١٣٥٨٦٩٢/ ب


