
چهارشنبه  ١٣ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٨
٥٥

٩١٣٣٩٧١٧/ خ

"ار
اب2 سامان "ار
با خدمات ویژه

نبش چهارراه گاراژدارها
٣٤٤٣٠٦٠

 Jاشتراك فرم ها

استخدام2 دولت2   

٩١٣٠٥١٩٠/ م٢١٥٠٤١٨

مر"ز "ار
اب2 
آ
نده سازان 

ميدان ده دى
 نبش امام خمينی ٣۵ 

 ٨٥١٣٣٣٩
٩١٠٠٩٦١٣/ م(۶ خط) 

٩١٢٢٩١٧٤/ م

كار
اب2 تخصص2
فرهيختگان دانشگاه
فارغ التحصيالن، دانشجویان

 دیپلمه ها و غيره جهت اشتغال 
ثبت نام نمایند.

روسا و كارفرمایان نيروى خود 
را تقاضا كنند.خ راهنمایی ١٩

٥٠-٨٤٤٢٧٤٥

"ار
اب2 پو
ا
ثبت نام از بيکاران و شاغلين 

جویاى کار بهتر
 تسهيالت معافيت بيمه ماده ٨٠ 

حاشيه
 بلوارمعلم- بعد از معلم ٣۵ 

پالک ۵١۵
٦٠٦٠٢٢٢

٩١٣٢٠٠٨١/ ق

٩١٣٠٢٦٢٢/ د

كار
اب2 آپادانا
ثبت نام متقاضيان 

كار تامين نيروى انسانی 
كارفرمایان

 مفتح ٣، ساختمان 
پزشكان، طبقه دوم

٢٧٦٨٥٣١-٢٧٦٦٩٥٩

٩١٣٥١٩٠٧/ م

جوانان
 جو
اJ "ار

آرایشگر ماهر شوید تضمينی به 
سبک جدید در آموزشگاه آرایشگرى 

مردانه (خسرو)با ارائه  دو مدرک
 فنی و حرفه اى جهت جذب بازار کار

٠٩١٥١٠٠١١٥٧-٧٢٩١٣١٣

جوان ٣٢ ساله 
متاهل

و متعهد داراى خودرو ال ٩٠ صفر 
آماده همکارى جهت 

سرویس خصوصی خانواده و شرکتها 
و ارگان هاى خصوصی و دولتی 
٠٩٣٨٠٠٢٦٣٦٣

٩١٣٥٧٣٤٠/ ر

فردJ ٥٠ ساله با سابقه کار کشاورزى
نگهبانی  کار   جویاى  دامدارى- 
٠٩١٥٧١٩٩٩٨٣ هستم  یامرتبط 

٠٩٣٨٦٨٠٠١٨٥
٩١٣٥٧١٥٩/ ف

نيسان "مپرس2 
با اتاق بارى آماده همکارى 

با ارگان ها
٠٩١٥٥١٦٨٤٧٢

٩١٣٥٥٠٨٧/ ف

وانت نيسان صفر 
دوگانه سوز آماده همکارى

 با شرکت هاى خصوصی و دولتی
با راننده 

٩١٣٥١٩٠٠/ ط٠٩١٥٣١٥٧٣٥١ 

mبازنشسته بان 
 ۵٠سال سن در ساعت ادارى 

آماده همکارى می باشم.
٩١٣٥٦٩٩١/ م ٠٩١٥٦٢٥٦٠٥١

به یک نيروى آقا ٢٠ تا ٣٠ ساله 
با گواهی نامه موتور و ماشين 

نيازمندیم سعدى ٢٠ پ ۵،طبقه ٢
٢٢١٨٤٦٧-٠٩٣٥٨٣٤٤٥٦٥ 

٩١٣٥٦٤٨٧/ ف

 استخدام 
 دعوت به همکارى در انتظامات 

مجتمع تجارى کيان سنتر 
زمان مراجعه صبح ها : 

از ساعت ١١ الی ١٣:٣٠
آدرس : بلوار جانباز ،

 تقاطع فرامرز عباسی 
دفتر مدیریت مجتمع کيان سنتر 

 

٩١٣٥٣٦٥٤/ م

2Pاستخدام در پروژه بان
همراه با آموزش رایگان

 و امنيت شغلی 
٨٦٦٥٨٢٤-٠٩١٥٨٠٠٠٩٦٥

٩١٣٥٢٧٦٥/ ف

 Jگروه 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

٩١٣٥٥٢٤٠/ ف

شر"ت توليدJ 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

استخدام 
جهت  طوس  فر  شهاب  شرکت 
به  خود  بازرگانی  کادر  تکميل 
و  دیپلم  فوق   / دیپلم  تعدادى 
یا ليسانس خانم نيازمند است 

آدرس: شهرک صنعتی طوس
بلوار تالش شمالی نبش  فاز یک- 

خيابان هشتم- پالک ۴٧٣ 
 

٩١٣٥٣٥٤٠/ م

 Jموتور mارگر ساده و پي"
جهت "ار در آشپزخانه

نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٧٦٤٢٤-٧٦١٢٠١٥

٩١٣٥٥٠٤٧/ ف

نصاب پرده با حقوق 
ثابت نيازمندیم 

نبش عبدالمطلب ۴٠
٠٩٣٥٢٢٢٣٠٤٣

٩١٣٥٤١١٦/ ف

آگه2 استخدام
شرکت کامپيوترى 

پژوهش رسا 
از افراد ذیل دعوت

به همکارى می نماید:
کارشناس کامپيوتر آشنا به 

UPS تجهيزات شبکه و
نشانی: بلوار فردوسی- 

خيابان ثمانه ١- بن بست سوم
 پالک ٧۴

 مراجعه ٨ الی ١۴
٩١٣٥٦٩١٢/ آ

استخدام 
گروهی معمارى در نظر دارد

 با جذب نيروى فتوشاپ
 همراه با دوره کار آموزى 

استخدام نماید .
 ٨٤٦٣٧٤٤

٠٩١٥٤٢٧٩٦١٧
٩١٣٤٢٨٣٧/ ف


m شر"ت 
بازرگان2 

جهت تکميل کادر ادارى خود 
به نيروهاى زیر
 نيازمند است:

١- ليسانس بازرگانی ٢ نفر
و  برق  دیپلم  فوق   -٢

الکترونيک ٢ نفر 
شماره هاى تماس:

٢٢٢٦٦٠٥
٢٢٢٣٣٠٦

ساعت تماس: ٩ الی ١٣,٣٠
و ١٨ الی ٢٠,٣٠

٩١٣٥١٠٥٣/ ف

شر"ت2 
 Jتوليد

جهت افزایش فروش 
خود نيازمند افراد ذیل 

می  باشد. 
٣ نفر آقا جوان مدرک 

ليسانس (جهت مدیریت 
امور شعب و امور 

نمایشگاهی در کل ایران) 
١ نفر خانم یا آقا آشنا به 
اینترنت آفيس و ترجيحا 

زبان انگليسی ١ خانم 
ليسانس شيمی عالقه مند 

به صنعت شوینده پایه 
حقوق از ۵٠٠ به باال با 

تشویقی و حق ماموریت 
رزومه خود را به شماره

٠٥١٢٤٢٣٠٥٢٩ 
فکس نمایيد.

آدرس طرقبه مجتمع 
پارسه واحد ۴ مراجعه با 

تعيين وقت قبلی
٩١٣٥٦٩٠٦/ ر

استخدام برنامه نو
س 
C# و ASP.NET مسلط به  

٧٢٨٧٢٨٨
٩١٣٥٦٠٤٥/ ف


m شر"ت تعاون2  
و شر"ت ساختمان2 
 جهت تکميل کادر خود

 به تعدادى مدیر فروش 
با روابط عمومی باال 

و یک حسابدار (خانم ) 
نيازمند است 

بلوارمعلم ، بين معلم ۴۵ 
و چهارراه دانشجو 

ساختمان صبا طبقه سوم 
٨٩٢٩٠٠٦ 
٨٩٢٩٠٠٥

ساعت تماس:  ٩ الی ١٣
١٧ الی ١٩

٩١٣٥١٢٠٠/ م

 استخدام 
Jفور

 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

pبه مشاور امال
فعال باتجربه (هاشميه) نيازمندیم

٠٩١٥١١٠٩٨٩١
٩١٣٥٤٩٦٦/ م

 mاتوماتي Jدربها
هوشمندسازه مد
ر فروش 

درزمينه درب هاى اتوماتيک
 

٠٩١٥٣١٢٧٨٩٨
٩١٣٥١٧٥٤/ ف

شر"ت مهر را
انه توس 

به تعدادى خانم و آقا
 جهت مدیریت فروش 

دوربين هاى مداربسته 
نيازمند است 

٣٤١٥٣٤٠-٣٤١٥٣٥٠
٠٩١٥٥١٦٩٣٦٣

٩١٣٥٦٤١٦/ ف

به چند "ارگر خانم 
و یک استاد کارخشک کار 

نيازمندیم. خيابان گاز نبش گاز ٧
٠٩١٥٤١٢٣٣١٧

٩١٣٥٦٧٢٤/ ف

 Jاشتراك فرم ها

استخدام2 دولت2   

٩١٣٠٥١٩٥/ م٢١٥٠٤١٨

استخدام 
یک شرکت معتبر توليدى به 

افراد ذیل نيازمند است : 
- فوق دیپلم الکترونيک 

- مهندس الکترونيک 
- مونتاژ کار محصوالت 

الکترونيکی 

٢٢١٧٠٦٤
٩١٣٥٧١٥٦/ ف

مشاور 
جهت کار در امالک واقع در هاشميه با 

پورسانت ٣۵% نيازمندیم 
٠٩١٥٦٥٤٠٠٥٤

٩١٣٥٦٨٨٩/ ف

به تعدادJ 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


m هلد
نگ 
معتبر بازرگان2

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

٩١٣٥٦١٩٧/ ف

"ارگر ساده و"ارشناس
خانم نيازمندیم خيابان خسروى نو رو 
به روى هتل بستان ساختمان ٣٣٣,٢ 

٢٢٢٨١٨٣طبقه پایين 

استخدام 
از تمامی مقاطع تحصيلی 

دیپلم به باال همراه با دوره 
Vray-3DMAX کارآموزى

حقوق ۵٠٠,٠٠٠+بيمه
٨٤٦٣٧٤٥

٠٩١٥٤٢٧٩٦١٧
٩١٣٤٢٩٥٦/ ف

٩١٣٥٦١٢٥/ ل

Jاستخدام فور
+ یک روز آموزش رایگان
ماهيانه ۴٠٠ هزار تومان 
+ پورسانت با بيمه طی دو 
شيفت ساعت کار ۶ تا ٢ و 

شيفت دوم ۴ تا ١٢
 به صورت انتخابی

محل کار در جایگاههاى 
CNG به عنوان مامور 

بازدید مجوز سوخت گيرى
مراجعه به صورت حضورى

ميدان ابوطالب، بين 
حرعاملی ۵٨ و ۶٠

٠٩٣٧٣٢٣٠٢٩٦
٠٩٣٨٤٣٨١٩٦٠

 استخدام 
 سه نفر خانم ، مد
ر فروش 

حقوق ثابت 
+پورسانت عالی 

+ سرویس ایاب ذهاب  
+بيمه تامين اجتماعی 
+وام قرض الحسنه 

سيدرضی ۵٧
 ٦٠٣٣٢٥٦-٠٩١٥٧٧٧١٤٨٩

٩١٣٥٢٦١٨/ م

شر"ت پخش محصوالت 
لبن2 

(با برندهاى معروف) نياز به افراد 
ذیل دارد: ١- بازاریاب خانم و آقا 

١٠ نفر ٢- راننده نيسان ١ نفر
٣- راننده کاميونت ١ نفر 

آدرس: آزادى ١٢٧ کوچه سوم 
سمت چپ پالک ٢٣
٦٣٨٥٣٨٥

٩١٣٥٥٩٨٧/ ف

امالp ز
گورات
به چندین مشاور با تجربه جهت 

همکارى با پورسانت عالی نيازمندیم
٠٩١٥٢٠٣٢٠٠١

٩١٣٥٠٧٤٦/ پ

١٥٨٠
جو
اJ "ـــار

١٥٩٠
مشاغل گوناگــون

١٥٧٠
"ار
ابــــ2

 دعوت به همکارى 
 یک گروه معتبر مهندسی جهت تکميل کادر پرسنلی خود از دارندگان شرایط ذیل

 دعوت به همکارى می نماید :
سایر شرایط رشته تحصيلی تحصيالت جنسيت عنوان شغلی ردیف 

١ IT کارشناسی و مرد کارشناس
باالتر

مهندسی 
کامپيوتر 

حداقل شش سال سابقه  کار ، مسلط به 
شبکه ، نرم افزار ، سخت افزار ، با توان 

مدیریتی درکليه سطوح انفورماتيک 

کارشناسی و مرد مدیر انبارها ٢
باالتر

آمار و رشته هاى
 مرتبط 

انبار  در  اجرایی  سابقه  سال  پنج  حداقل 
امور  کليه  به  آشنا  و  ساختمانی  پروژه هاى 
انباردارى ونرم افزارهاى مربوطه و اتوماسيون 

 عالقه مندان شرح2 از سوابق "ارJ و تحصيل2 خود را به شماره ٨٤٤٩٤٩١-٠٥١١ فPس و 
ا به آدرس
٩١٣٥١٨٦٦/ بjobs.baran@yahoo.com ا
ميل نما
ند.

آگهی استخدام
کارخانه  آریا کرخه زرین 

جهت تکميل کادر فروش خود در 
استان خراسان اقدام به جذب 
نيروى مالی، توزیع و فروش با 

مزایاى ذیل می نماید:
حقوق قانون کار+ بيمه+ پورسانت و 

مزایاى غيرنقدى
دارندگان شرایط فوق تا ١٠ روز کارى 

پس از درج آگهی جهت تکميل فرم 
به آدرس: خيابان احمدآباد، خيابان 

قائم ١، پالک ١١ مراجعه و یا با شماره 
تلفن هاى ٠٩٣٥٤٤١٧٠١٥ و 

٥٤١١٦٠٦ تماس حاصل فرمایند. 
ساعت تماس: ٨تا ١٣

جنسيتتعدادشرح
آقا- خانم١مالی

آقا- خانم۶فروشنده
آقا٢موزع

خانم١منشی  
٩١٣٥١٠٥٤/ ب

 آگه2 استخدام 

m شر"ت توليدJ معتبر جهت توليد تابلو فرش 

 نياز به تعدادى بافنده خانم با حداقل سه سال 
سابقه کار دریافت تابلوهاى نفيس را دارد .

 تلفن : ٥٤١١٥٩١ : تربت2 
٩١٣٥١٥٩٣/ ب

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 شرکت توليدى کنترل صنعت
جهت تکميل کادر ادارى و فنی خود به افراد با تخصص ذیل نيازمند است:

١- ورق کار یا کابينت ساز ماهر ٢ نفر
٢- مونتاژکار خانم و آقا ۵ نفر

٣- نيروى خدماتی آقا باسابقه کار مرتبط یک نفر
آدرس: شهرک صنعتی توس- اندیشه ٧- دانش ۶- پالک ۶١١

تلفن: ٦-٥٤١٣٨٥٥ و ٠٩٣٥٤٦٥١٥٢١
٩١٣٥٠٠٥٨/ م


