
سه شنبه  ١٢ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٧
٤٩

جو�اA "ار 
جوانی هستم متاهل داراى 

گواهينامه پایه ٢ قدیم 
و ماشين پراید، آماده 

عقدقرارداد با ارگان هاى 
دولتی و شرکت هاى خصوصی 

 ٠٩١٥٣٠٧٦٦٢٥
٩١٣٥٤٨٩٦/ ش

به �k مشاور
جهت کار در دفتر امالک نيازمندیم.

محدوده صياد   ٠٩١٥٥٥٩٣٦٤٥
٠٩١٥٩٢٠٠٠١٩-٨٩٠٣٦٠٤

٩١٣٥٤٧٩٥/ ل

٩١٣٥٥٤١٤/ ب

به تعدادA مشاور 
آشنا به امور ملکی 

جهت همکارى
 با دفتر امالک 

عابدزاده نيازمندیم 
٠٩١٥٢٠٤٨٠٢٠

به �k نفر خانم 
آشنا با کامپيوتر جهت کار 
بليت  فروش  دفتر  در 

اینترنتی نيازمندیم. 
آدرس: ١٧شهریور

تلفن تماس:
٠٩٣٥٧٢٣٧١٣١

٩١٣٥٣٤٧٣/ ر

به �k خانم
 مسلط به زبان انگليس%

آشنا به کار بازرگانی 
بين الملل نيازمندیم. 

زیست خاور- طبقه دوم 
واحد ٢٠٨ 

٠٩٣٨١٥٥٦٧٦٧
٩١٣٥٥١٧٦/ د

شر"ت آراد 
از افراد واجد شرایط ذیل 
در حوزه سایت و اینترنت 

دعوت به همکارى مينماید: 
خانم ۴ نفر- مدرک 

تحصيلی حداقل کاردانی 
عالقمندان می توانند جهت 
هماهنگی مصاحبه حضورى 

با مسئول پذیرش
 آقاى حسينی با شماره 
 ٠٩١٥٤٣٥٨٣٩٧
تماس حاصل نمایند.

 آدرس : بلوار پيروزى، 
ميدان هنرستان جنب 

امالک همایونی، پالک ١٢ 

 

٩١٣٥٥٤٦٣/ پ

استخدام بازار�اب 
آقا و خانم

 + کار  قانون  ثابت  حقوق 
کارگر  و  پورسانت    + بيمه 
به  استخدام  براى  ساده 

سایت زیر مراجعه نمایيد
www.Dreamroad.ir

٩١٣٥٥٢٢٠/ ر

�k شر"ت 
معتبر بازرگان% 

جهت تکميل کادر فنی 
خود احتياج به نيرویی با 
تخصص فنی یا فيزیک، 
مسلط به زبان انگليسی 
دارد متقاضيان مدارک 

خود را به آدرس زیر 
ارسال نمایند

marjanidavood1@Gmail.
com

 

٩١٣٥٤٧٨٢/ ف

به �k منش% 
و �k حسابدار

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

 ٢٦٢٠٦٠٤
٠٩١٥١١٧٤٣٤٠

٩١٣٤٩٤٦٦/ ل

گروه توليدA عاليس دعوت 
به هم.ارA 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

 نيروA آشنا 
 Access به برنامه

 و تعميرات پرینترهاى hp نيازمندیم 
٧٦٨٦٧٧٧-٧٦١٦٧٧٧ 

٩١٣٥٢٤٨٦/ م

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

استخدام 
مدیر بخش ادارى 
مهندسين مشاور

با حداقل مدرک ليسانس و 
۴ سال سابقه کار مرتبط

٤-٨٩٢٠١٠٣
٩١٣٥٤٠٨٩/ ف

آموزش و اشتغال
دوره هاى هتلدارى : مدیریت 

هتل ،فرانت آفيس، خانه دارى 
ميزبانی ،آشپزى ایرانی و 

فرنگی سفره آرایی، کافی شاپ، 
مدیریت رستوران، تشریفات 

مدیریت ،غذا و نوشيدنی
 زبان تخصصی هتلدارى 

٨٤٠٦٤٣٥-٨٤٥٥٣٤٥
٩١٣٥٢٣٥٤/ د

آگه% استخدام
یک شرکت معتبر در زمينه 

فروش خدمات تبليغاتی 
در حوزه هاى صدا و سيما 

بيلبوردهاى  محيطی، تبليغاتی 
نمایشگاهی و روزنامه اى به 

تعدادى نيروى مجرب و مسلط 
به فنون مذاکره با حداقل 
مدرک کاردانی نياز دارد. 
عالقه مندان جهت تکميل 
فرم ثبت نام از تاریخ درج 
آگهی به مدت یک هفته به 

سایت 
www.Farahang.com

مراجعه نمایند.

 

٩١٣٥٤٠٨٠/ ف

شر"ت 
Aمهندس% توليد
به افراد ذیل نيازمند است

 CO١- جوشکار ٢
٢- کابينت ساز ماهر (فلزى)

٢-٦٥١٢٦٦١
ساعت تماس ١۶ الی ٨,٣٠

٩١٣٥٣٣٠١/ ف

شر"ت% معتبر
به تعدادى کارشناس فروش 

حضورى و تلفنی خانم
 (با سابقه کار) به صورت نيمه 

وقت نيازمند است 
حقوق ثابت+ پورسانت+ بيمه 

چهارراه فرامرزعباسی 
ساختمان ٧٢

٩١٣٥٢٠٦٩/ ف٦٠٩٩٥٠٩

امالj فرهنگ
مشاور خانم و آقا 

جهت همکارى نيازمندیم
٠٩٣٧٥٩١٦٨٧٦

٩١٣٤٠١٧٦/ ل

شر"ت 
پخش و توز�ع
سراسرى دارو
جهت تکميل پرسنل 

خود نيازمند به 
افراد ذیل می باشد. 
١-انباردار ١ نفر آقا 

فوق دیپلم به باال 
و آشنا به دارو 

٢-کارگر موزع یک نفر 
دیپلم به باال 
آشنا به دارو 

٣-نگهبان- سرایدار 
ساعت تماس ٨ الی ١۴
٩-٦٦٧٧٨٩٨

٩١٣٥٥٣١٧/ 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

 �k دفتر مهندس%
 به �k نيروA خانم
 کاردان معمارى مسلط به 

نرم افزار اتوکد آشنا به ضوابط 
نقشه هاى شهردارى جهت کار در 

شيفت صبح نيازمند است
 ٦٠٧٧٢٩٥

معلم ٣١، پالک ۶، طبقه ١
پاسخگویی ١٣:٣٠-٩

 

٩١٣٥٤١١١/ ف

 Aگروه معمار
سفارش% 

به یک مدیر فروش 
باتجربه با گروه بازاریابی و 

یک منشی نيازمندیم 
٠٩٣٧٢٨٣١٠٧٠

٩١٣٥٤٩٧٦/ ف

 Aگروه شر"ت ها
"يان 

و  باتجربه  زیر  هاى  سمت  به 
تحصيالت کافی نيازمند است. 
١- کارشناسان فروش خودرو 

۵ نفر خانم 
فروش  کارشناس   -٢
اینترنت، کامپيوتر ۵ نفر خانم 

و آقا (ترجيحا خانم)
٣- مدیر فروش خودرو ١ نفر آقا 
نفر   ١ گرافيست  و  طراح   -۴

خانم یا آقا 
 ١ تبليغات  فروش  مدیر   -۵

نفر خانم یا آقا 
۶- خدمات ١ نفر خانم یا آقا 

٦٠٧٠٧٧٩-٠٥١١
٠٩١٥٤٠٦٠٢٠٩

٩١٣٥٣٩٧٥/ ب

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

استخدام نماید
٨٤٦٣٧٤٤

٠٩١٥٤٢٧٩٦١٧ 
٩١٣٤٢٩٠٤/ ف

٩١٣٢٤٤٥٣/ د

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

عالی نيازمندیم پخش فانوس
٠٩١٥٧٦٢٤٥٦٠-٨٤٦٢٩٨٥

به تعدادA بازار�اب و 
kمونتاژ"ار ال.تروني
 LED براى توليد تابلوهاى

نيازمندیم ٠٩١٥١٠٢٢٨٠٠
٩١٣٥٤٤٦٣/ ف

به خانم% جهت سرپرست%
خوابگاه دانشجویی نيازمندیم.

امامت ۴٨ پالک ١٢
٦٠٩٦٦٦٥

٩١٣٥٤٨٩٢/ ف

٩١٣٥٥٢٤٠/ ف

شر"ت توليدA و�ستا 
صنعت پارت

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

ارسال رزومه
 alovista 32605@yahoo.com

ساعت تماس: ٨ الی ١۴
٨٤٣١٨٦٠

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

 به چند نفر پرسنل خانم 
 جهت کاردر کارگاه ورق طال کارى

مبلمان نيازمندیم 
گالرى مبل الفونته رضا شهر 

بلوار رضوى ، رضوى ٨
مبل الفونته 

٠٩١٥١٠٩١٠٤٠ 
٨٧٨١٣٤٢

٩١٣٥٣٠٢٥/ م

 استخدام 
Aفور

 به تعدادى آقا و خانم
با حداقل مدرک دیپلم 
جهت کار در فست فود 

کيان سنتر با حقوق مکفی 
و بيمه و سرویس برگشت 

نيازمندیم.

٦٠٩٢٨٧٠ 
٩١٣٥٣٦٩٤/ م

به تعدادA و�ز�تور و راننده 
با سابقه فروش در امر مواد 

غذایی نيازمندیم 
٧٦٥٤٠٢٠-٧٦٥٤٠٨٠

٩١٣٢٩٨١٤/ ط

استخدام 
گروهی معمارى در نظر دارد

 با جذب نيروى فتوشاپ
 همراه با دوره کار آموزى 

استخدام نماید .
 ٨٤٦٣٧٤٤

٠٩١٥٤٢٧٩٦١٧
٩١٣٤٢٨٣٧/ ف

به ٢ بردست خشk "ار 
 و یک کارگر ساده جهت کار در 

قنادى نيازمندیم
٠٩١٥٨١٣٥٣٩٢ 

٩١٣٥٤٧٦٠/ ف

�k شر"ت صنعت%
به یک نفر آقا دیپلم با شرایط 

ذیل نيازمند است
 ١-داشتن کارت پایان خدمت یا 

معافيت ٢- سن زیر ٢٣سال 
٣-مجرد 

مشهد- شهرک فناورى صنایع غذایی

٥٤٢٤٣٧٨
٩١٣٥٤٠٣١/ ف

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

استخدام مد�ر فروش
برقی  پله  و  آسانسور  شرکت 
اميد یار براى تکميل کادر فروش 
خود نياز به مدیر فروش با روابط 
عمومی باال و سابقه کارى می باشد

حقوق ثابت+ پورسانت
+ بيمه و مزایا

٨٤٦٤٤٩٨
٩١٣٥٤٠٢٧/ ف

 شر"ت تو"اچوب 
خاوران

 CNC به چند نيروى اپراتور 
 AutoCAD و  solid مسلط به

نيازمند است
٧٦٣٧٣٠٠ 

٠٩١٥١١٠٦٩٤٤
٩١٣٥٤١٤٦/ ف

شر"ت فعال در 
زمينه بازار�اب%

محصوالت صادراتی فرش، 
مواد غذایی، مواد معدنی و 
ساختمانی به منظور تکميل 

کادر بازرگانی و فروش خود 
به افراد ذیل نيازمند است.

١- کارشناس مدیریت 
بازرگانی ٢ نفر

٢- کارشناس فروش
 ٧ نفر

آدرس: بلوار معلم
 بين معلم ۶٢ و ۶۴ 
پالک ٢٣ طبقه سوم

 ساعت مراجعه ٨ الی ١۵

٩١٣٥٤٠١٠/ ف

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

عالی و بيمه نيازمندیم
٨٤٥٢٢٣٥

٠٩١٥٤٧٩٤١٧٠
٩١٣٢١٩٠٢/ ف

jبه مشاور امال
فعال باتجربه (هاشميه) نيازمندیم

٠٩١٥١١٠٩٨٩١
٩١٣٥٤٩٦٦/ م

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

به تعدادA نيرو
جهت کار تعمير و نگهدارى 

تاسيسات با مدرک 
دیپلم و فوق دیپلم برق 
یا تاسيسات نيازمندیم. 
ساعات تماس: ١۶ الی ٢٠

٧٢٨٢٨٦٠
٩١٣٥٥٠٦٧/ م

 Aاشتراك فرم ها

استخدام% دولت%   

٩١٣٠٥١٩٥/ م٢١٥٠٤١٨

استخدام در پروژه بان.%
همراه با آموزش رایگان

 و امنيت شغلی 
٨٦٦٥٨٢٤-٠٩١٥٨٠٠٠٩٦٥

٩١٣٥٢٧٦٥/ ف

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

 jمشاور امال k� به
اجاره کار حرفه اى نيازمندیم 

٨٨٤٢٥٣٠
٩١٣٥٥٠١٤/ م

 Aموتور kارگر ساده و پي"
جهت "ار در آشپزخانه

نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٧٦٤٢٤-٧٦١٢٠١٥

٩١٣٥٥٠٤٧/ ف

به تعدادA "ارگر ساده و 
ماهر و نيمه ماهر جهت "ار

نصب آسانسور نيازمندیم
آذرى٠٩١٥٩٢٢٤٩٦٩

٩١٣٥٤٩٣٩/ ف

استخدام "ارشناس بيمه
و سایر رشته ها- در زمينه فروش بيمه 
عمر حقوق ۴٠٠ به باال در کارگزارى بيمه

٨٣٨٤١٥٧
٩١٣٤١٥٦٨/ ف

مجموعه توليدA "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 تعدادA راننده 
 با اتومبيل و یک منشی جهت 

شيفت شب نيازمندیم
 ٠٩١٥٥١٢١٦٥٩

٩١٣٥٤٦٣٧/ ف

استخدام
ذیل  تخصص  با  نيروهاى 

نيازمندیم:
١- سرایدار خانم و آقا

٢- منشی خانم با روابط عمومی باال
٣- بازرگان و بازاریاب

جوشکار  و  فرزکار  و  تراشکار   -۴
CO٢ ماهر

و  کارورزى  جهت  دیپلم  فوق   -۵
استخدام

ساز  فرم  و  صنعتی  کار  برق   -۶
تابلوبرق

٧- مدیر توليد
کليه نيروها باسابقه 
ماشين سازى صنعتی

٥٤٢٢٢٦٣
٠٩١٥١١٤٥٣٠٢

٩١٣٥٥٢٢٨/ م

٩١٣٥٤٦٠٥/ ف

 jجهت دفتر امال
به دو نفر مشاور با ساختمان و ضامن 
معتبر پورسانتی نيازمندیم (محدوده 

٠٩١٥٥٠١٨٦٩٣نخریسی) 

شر"ت نرم افزارA سما توس 
وقت  تمام  مرد  پرسنل  تکميل  جهت 
خود  با حقوق و مزایاى عالی استخدام 

می نماید.
کارشناس  حداقل  فروش  -مدیر 

IT مرتبط و ۵ سال سابقه در
-مدیر مالی حداقل کارشناسی 

و ۵ سال سابقه
به مسلط  نویس  برنامه  نفر   ۴-

JAVA و یا PHP ویا ANDROID
 -٢ نفر نيروى ادارى با ٣ سال سابقه

سال   ٣ با  اى  حرفه  بازاریاب  نفر   ٣-
سابقه 

رزومه خود را به آدرس 
job@samatoos.ir  ارسال نمائيد

٩١٣٣٩٠٥٨/ ف٠٩١٥٣٥٨١٥٣٨

�k جوان آقا آشنا به "ار فتو"پ% 
و کامپيوتر صبح تا ظهر نيازمندیم 

(با ضامن معتبر ) 
٠٩١٥١١١٣٨٦٣

٩١٣٥٥٠٦٩/ د

سرپرست "ارگاه 
با ۵ سال سابقه کار و مترور مسلط به 
اتوکد جهت کار در شرکت ساختمانی 

نيازمندیم          ٨٨٢٧٥٧١
٩١٣٥٤٤٠٦/ ف

Aبه چند مجر
وسمينار  همایش  برگزارى  جهت 

نيازمندیم ٦٠٧٩٨٤١
٠٩١٥١٢٠٧٥٨٦

٩١٣٥٥١٤٢/ ف

١٥٩٠
مشاغل گوناگــون

استخدام
درشرکت بين المللی معتبر وابسته دولتی
آقایان فوق دیپلم و ليسانس در رشته هاى کامپيوتر، برق، مخابرات، 

الکترونيک، مدیریت، علوم اجتماعی، اقتصاد و زبان انگليسی،
 سایر رشته ها مشروط به آشنایی کامل به زبان انگليسی و کامپيوتر

محل مراجعه حضورى فورى- کاریابی خراسان
امام خمينی ٧ (دانشگاه ٨) کوچه سجادى

 

٩١٣٥٣٧٩١/ م

٩١٣٥٣٤١١/ ف


