
٤٨
سه شنبه ١٩   دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١٢

 صنا$ع چوب� 
پا$Fا

 جهت تکميل کادر اجرایی خود 
به چندنفر MDFکار نيمه ماهر 

نيازمند است.

٠٩١٥٣١٣٥٨٧١
 ٠٩٣٥٨٣٧٧٥٢٢

٩١٣٦٢١٢٨/ م

به تعداد9  
استادMار

 MDF ماهر و نيمه ماهر
کار و نجار نيازمندیم 

با حقوق مکفی
 سرویس و بيمه

٠٩١٥٧٠٦٧٠١٠
٩١٣٦٢٥٨٦/ ف

$r شرMت معتبر
 توليد9 و صنعت� 

در زمينه MDF و کابينت و 
دکوراسيون داخلی جهت تکميل 

پرسنل خود به ٢٠ نفر کارگر 
نيمه ماهر و ساده نيازمند است 

ترجيحا محدوده قاسم آباد و 
پليس راه امام هادى 

٦٥٧٦١٧٤
٩١٣٦٢٦٠٦/ ف

به چند Mارگرماهر 
MDF حقوق ۵٠٠+ بيمه ساعت کار 
١۴-٨ و٢٠-١۵,٣٠پيروزى ميدان 

حر سرافراز ۴٠ پالک ١١٨ 
٩١٣٦٠٧٣٩/ ف

به $r خانم مسلط به 
 After Effect افزار  نرم 

نيازمندیم ميدان حر پالک ١
٠٩١٥١٠٨٩٠٠١

٩١٣٥٩١٠٨/ ف

$r شرMت 
معتبر توليد9
نياز به یک نفر انباردار آقا 

با مدرک تحصيلی دیپلم 
داراى ۵ سال سابقه کار مفيد 

انباردارى صنعتی و آشنا به 
کدینگ دارد. واجدین شرایط 
رزومه کارى خود را به آدرس 

اینترنتی زیر ارسال نمایند.
Email:m_gol_sh@yahoo.com

شماره تماس: 
٢٤٠٠٣٠٠-٠٥١١

٩١٣٦٠٥٦١/ م

 $r شرMت معتبر
 جهت تکميل پرسنل خود 

به یک نفر انباردار
 نيازمند است.

امام رضا ٣۵-چهارراه دوم
جنب نانوایی-پالک ٨١

 ساعت مراجعه ١۴ الی ١٧

٩١٣٣٧٢٥٢/ ف

$r نفر دارا9 مدر. 
تحصيل� حداقل د$پلم 

جهت امور کارپردازى با 
ضامن معتبر نيازمندیم 

سعدى ٢٠ پالک ۵ 
طبقه ٢ 

٩١٣٦١٠٦٥/ ف

به $r بازنشسته آقا
کارکرده و ماهر جهت شيفت شب 

مهمانپذیر نيازمندیم
٠٩١٥٣١١١١٧٨

٩١٣٥٩٦٩٠/ ف

هتل آپارتمان 
افسون 

به یک خانم خانه دار 
باتجربه و یک نفر پذیرش 

شيفت شب آقا 
نيازمند است. خيابان امام 
 رضا (ع) ۶ مراجعه حضورى 

٩١٣٥٩٠٤١/ ف

هتل آپارتمان مشاهير 
 جهت تکميل کادر خود به افراد 

زیر نيازمند است.١- نيروى 
خدماتی شب (آقا-خانم) 

٢- حسابدار آشنا به کليه امور 
مالی و مالياتی (خانم) 

آدرس: خيابان امام رضا ۵ کوچه 
مهرآئين پالک ١۵ 
(مراجعه حضورى)

                                                ٩١٣٦٢٢١٠/ م 

هتل ارگ
در قسمتهاى ذیل به نيرو 

نيازمند است
١- پذیرشگر (خانم و آقا)

٢- خانه دار (فقط خانم)
٣- تاسيسات کار (فقط آقا)
 مراجعه حضورى: نبش امام رضا ١١

٩١٣٦٣٤٤٨/ ف

نيرو9 گارسون-خانه دار
عنصرى  نيازمندیم.  رزرواسيون  و 
١۵ و ١٧ هتل آپارتمان نگين شرق

٢-٨٥٥٠٣٥١
٩١٣٦٣٣٥٣/ ف

به $r خانه دار خانم
ترجيحا آشنا به لندرى نيازمندیم 
آزادى ، کوچه مخابرات هتل حاتم

٢٢٢٢٨٢١
٩١٣٦٠٦٦١/ ف

هتل آپارتمان
 آلما

خانه دارى ٢ نفر
پذیرش روز خانم دو نفر
 پذیرش شب آقا یک نفر

 کارگر ساده سه نفر
٠٩١٥٣٢٢١٨٤٦

٩١٣٦٢٨٥١/ ف

سوئيت آپارتمان
به یک خانم جهت پذیرش و یک خانم 
خانه دار نيازمندیم. با حقوق ٢۵٠هزار 
٠٩١٥٨٢٧٦٤٨٤ تومان  

٩١٣٦٣١٨٢/ ف

به تعداد9 خانم جهت 
رزرواسيون هتل 

با آموزش رایگان 
نيازمندیم انتهاى 

دانش شرقی ٨ پالک ٣۴
٠٩١٥٩٠٠١٧١٠

٨٥٥٣٩٤٠
٩١٣٥٩٣١٢/ ف

 هتل آپارتمان ماهور
 به نيروهاى زیرنيازمند است 

پذیرش روز خانم 
پذیرش شب آقا 

نيروى آشنا به رزرواسيون 
خانه دار خانم 

مراجعه حضورى :عنصرى ۴
هتل آپارتمان ماهور 

 

٩١٣٦٣٠٨١/ م

پذ$رش شب آقا- خانه دار 
و یک کارگر رستوران نيازمندیم 

هتل آپارتمان مثلث
٨٥٣٧٨٩٠

٩١٣٦٢٣١٧/ ف

هتل آرMس
پذیرش  براى  نيرو  تعدادى  به 
رستوران، خانه دارى و الندرى نيازمند 

٨٥٥٣٥٣٠است ١٧ شهریور ١,١-
٩١٣٦٠٣٨٠/ ف

Mارگر نيمه ماهر 
در زمينه آبميوه بستنی 

نيازمندیم 
٩١٣٦٢٧٦٨/ ف٠٩١٥٤٣٥٣٩٣١ 

تعداد9 فرMار و Mمr آشپز 
جهت Mار در فست فود 

نيازمندیم 
٠٩٣٠٧٧٨٩٢٨٣-٦٠٣٩٤٥٢

٩١٣٦٢٩٥١/ ف

 rمM ارگر ساده وM 9به تعداد
شهرستان� ترجيحا  آشپز 

جهت رستوران نيازمندیم
٠٩٣٣٥١٨٨٣٠٠

٩١٣٦٠٤٦٠/ ف

مجموعه پذ$رائ�
 تشر$فات

استخدام می نماید: مهماندار خانم 
با ۴ روز کار در هفته باحقوق 
کامل، بيمه، سرویس رفت و 
برگشت و آشپزماهر و کارگر 
شهرستانی ساده با جاى خواب

طرقبه نرسيده به جاغرق
٠٩١٥٦٩١٧٨٥٧

٩١٢٥٨٥٨٩/ م٠٥١٢٤٢٥٣٥٤١

فست فود فاردفود
 جهت تFميل پرسنل خود 
ساعت  از  صندوقدار 
١٢ الی پایان شب حقوق

 ۵٠٠,٠٠٠ تومان
و تعدادى آقا ترجيحا 

شهرستانی جهت
 آشپزخانه با حقوق ۴٠٠ 
تومان  هزار   ۴۵٠ الی 

و تعدادى خانم 
جهت تحویل غذا (کانتر) 

از ساعت ٣,٣٠ 
الی پایان شب 

حقوق ٣٠٠ الی ٣۵٠ 
هزار تومان 

و تعدادى پيک موتورى 
هر ساعت ٣٠٠٠ 

تومان 
به عالوه هر فيش ٢٠٠ 
است  نيازمند  تومان 

مصاحبه فقط حضورى 
از ساعت ١٠ الی ١۶ 

بلوار وکيل آباد 
احمد  آل  جالل  بلوار 

نبش جالل ۴ 
 

٩١٣٥٣٩٦٧/ ب

استخدام نيرو (خانم) 
جهت پذیرایی و خدمات و ١ کارگرساده 
داخل فود  فست  در  آقا  نوجوان 

٠٩٣٥٥٣٦٦١٣٧ هفت تير ۶ 
٩١٣٦١٩٥٨/ م

 r$ نفر ساالدزن و r$ به
نفر جهت ظرف شو$� 

١٣ صادقی  سازمان  بلوار  نيازمندیم 
٠٩١٥٧٦٠٠٦٠٠

٩١٣٦٢٩٣٦/ ف

Mارآفر$نان 
تامين  المللی  بين  کاریابی  اولين 
نيرو کارفرمایان حوزه خليج فارس 

٨٤٥٣٣٧٧و آسياى ميانه 
٩١٣٦١٣٠٢/ ب

٩١٣١٣١٢٨/ ل

كار$اب� آر$ا
ثبت نام از جویندگان كار 

تسهيالت معافيت بيمه ماده ٨٠
www.aryajob.com

بلوار وكيل آباد، سه راه آب وبرق

٨٦٦٠٩٩٩

Mار$اب� افق
تامين نيروى انسانی 

کارفرمایان 
چهارراه ميدان بار نادرى

 قرنی ٧ پالک ۴
٧٢٣١٦٢٣-٧٢٥٥٤٧٧

٧٢٥٥٣٧٧
٠٩٣٦٢٠٨٥٦٧٥

٩١٣٤٤٢٧٠/ ف

٩١٢٢٩١٧٤/ م

كار$اب� تخصص�
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

٩١٣٣٩٧١٧/ خ

Mار$اب� سامان Mار
با خدمات ویژه

نبش چهارراه گاراژدارها
٣٤٤٣٠٦٠

اشتراك فرم ها9 

استخدام� دولت�   

٩١٣٠٥١٩٠/ م٢١٥٠٤١٨

Mار$اب� پارس
پيگيرى تخفيف بيمه

 تامين اجتماعی 
کارفرمایان 

نرسيده به استقالل ٣ ، پالک ٧١ 

٣-٦٠٨٥٢٢١
٩١٣٢٥٧٠٤/ ل

خانم� متاهل و متعهد
 فوق ليسانس 

زیست سلولی و مولکولی از 
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک 
تهران همکارى در زمينه ادارى

 یا آزمایشگاهی نيمه وقت
 یا تمام وقت 

٠٩١٥٥١٦٢٣٨٨
٩١٣٦٣٦٩٧/ پ

زوج جوان جو$اM 9ار
(آماده همکارى با 

مساجد- باغات- نگهبانی)
٠٩١٥٨٩٢٥٢٤٦

٩١٣٦٠٤٢٤/ ف

نيسان Mمپرس� 
با اتاق بارى آماده همکارى 

با ارگان ها
٠٩١٥٥١٦٨٤٧٢

٩١٣٥٥٠٨٧/ ف

بازنشسته
داراى اطالعات کامل برق و تاسيسات 

و سمند LX آماده هرگونه همکارى
٠٩٣٦٣١٦٠٥٨٢

٩١٣٥٤٧٤٥/ ف

جو$اM 9ار- داراى گواهينامه
پایه ١ با مدارک کامل آماده همکارى 

در تحویل تریلی ترانزیت می باشم 
٠٩٣٧٥٩٧٦٣٠٤

٩١٣٦٣٢٠٩/ ف

 جوان� ٢٨ساله
آماده  ذیل  مدارک  و  سوابق  با   
زمينه  در  کار  سابقه  ۵سال  همکارى 
فرهنگی،  ادارى،  حسابدارى،  مالی- 
مدیریت، آشنا با کامپيوتر و اینترنت، 
با  انگليسی  زبان  به  نسبی  آشنایی 
مدرک فوق دیپلم و اخذ گواهی دوره 
و  کار  اداره  از  کار و کسب  با  آشنایی 

 ٠٩١٥٣٥٨٢٦٨٥تامين اجتماعی
٩١٣٦٣٣٧٩/ م

٩١٣٥١٩٠٧/ م

جوانان
 جو$اM 9ار

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

فوتون ٦ تن $خچالدار آماده
  همFار9 با شرMت ها

٠٩٣٦٥٥٤٥٧٢٢
٩١٣٦٣٥١٦/ م

استخدام 
به تعدادى نيروکار جهت کارواش 
نيازمندیم ٠٩١٥٥٠٣٣٩٣١

٠٩٣٥٤٣٣٨٩١١
٩١٣٦٣١٤٤/ ف

 $r شرMت معتبر

 در زمينه توزیع و 
پخش به افراد ذیل 

نيازمند است:
١- یک نفر آقا آشنا به امور تنظيم 
١٠٣ داخلی  فاکتور  و  بارنامه 
همراه  به  نيسان  راننده   -٢

ماشين داخلی ١١٩
٣- موزع داخلی ١١٩

تلفن:
٥٤١٠٠٣٠-٥٤١٠٠٢٩ 

٩١٣٦٣٩٦٤/ م

شرMت 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

به٢نفر جهت 
توليدشرینگ،نایلون،نایلکس 

بابيمه نيازمندیم 
 ٠٩١٥١٢٠٧٤٣٩

٩١٣٦٣٦٤٠/ ر

 دعوت به همFار9 
 شرکت گندم دشت مشهد 

(نان مزرعه ) جهت تکميل کادر 
پرسنلی خود به نيروهاى ذیل 

نياز دارد
اپراتور    ،     دیپلم ،       آقا 

دیپلم     ،    آقا /خانم فروشنده  ، 
راننده با نيسان مدل باال   ،    آقا  

بهداشت  دیپلم  فوق  تکنسين  
حرفه اى                آقا 

شماره  با  توانند  می  متقاضيان 
به  یا  و  حاصل  تماس   ٥٤٢٠٢١٨
نشانی بزرگراه آسيایی بعد از سه راه 
فردوسی ،کوچه شهيد یزدى ، شرکت 
. نمایند  مراجعه  مشهد  دشت  گندم 

٩١٣٦٣١٩٧/ م

مجموعه توليدM 9يميا
نيازمندیم

١- گچ کار ماهر
٢- رابيتس بند ماهر

٣- سازنده درب وپنجره آهنی 
وفرفورژه

 ۴- سازنده درب هاى چوبی و
MDFکارماهر

۵-نقاش 
۶-کاشی کار ماهر
٩١٣٣٥٤٠٢/ ف٨٤٨٣٩٨٤

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

$r شرMت مهندسين 
مشاور 

جهت تکميل کادر  فنی خود به تعدادى 
نيرو به شرح ذیل نيازمند است:

و  اتوکد  افزار  نرم  به  آشنا  ١-خانم 
GIS  ٢-نقشه بردار آقا 

٣-کارشناس زمين شناسی آقا 
بلوار امامت، امامت ١٩ پالک ١٣٢
٦٠٤٥٦٦٩-٦٠٩٤١٣٨

٩١٣٥٩٥٤٥/ ف

$r نفر نوجوان 
داخلی  امور  جهت  معتبر  ضامن  با 

فروشگاه پرده نيازمندیم 
٠٩١٥٦١٢١٩٤٥

٩١٣٦٢٩٥٩/ ف

دعوت به همFار9 
شرکت توليدى جهت 

امور فنی تکنسين 
مکانيک ترجيحا طرح 

ایران وآلمان را
 گذرانده باشد به 

همکارى دعوت می نماید 
زمان ارسال رزومه

 تا آخر دیماه به 
صندوق پستی

٩١٣٧۵-٣٣٩۵ 

 

٩١٣٦٣٢٧٥/ د

$r شرMت فن� مهندس� به 
تعدادى نيرو با مدرک فوق دیپلم 
و ليسانس برق، الکترونيک  مقيم 

در شهرستانهاى  سرخس، قوچان و 
قاین نيازمند است. متقاضيان جهت 
تعيين وقت مصاحبه از ساعت ٩ الی 

١٣ به شماره تلفن  ٧٢٦٧٠٤٢ 
٧٢٩٠٩٠٢ - ٠٥١١
 تماس حاصل فرمایند. 

٩١٣٦٢٢٦٩/ ف

 معرف� Mتاب 
چگونه Mار پيدا Mنيم ؟

 تأليف علی غفوریان مالزاده 
راهنماى افرادى که بخواهند :

- وارد بازار کار شوند .
- شغل مناسب پيدا کنند .

محل فروش نواحی پستی مشهد و 
کليه ادارات پست خراسان رضوى

٩١٣٦٣٦٣٣/ ل

$r شرMت معتبر 
به تعدادى آقاى موتورسوار 

با حداقل مدرک دیپلم 
 POS در زمينه پشتيبانی

با حقوق عالی نيازمند است . 
تلفن تماس :

٧٦٢٠٣٠٩
٩١٣٦٢٣٧٩/ ل

به $r نفر آشنا به 
تشخيص رنگ اتومبيل مطابق با 

قانون کار نيازمندیم 
٠٩١٥٩٠٠٨٨٤٢

٩١٣٦٢٥١٧/ ف

٩١٣٦٣٩٣٧/ ب

به تعداد9 مشاور 
آشنا به امور ملکی 

جهت همکارى
 با دفتر امالک 

عابدزاده نيازمندیم 
٠٩١٥٢٠٤٨٠٢٠

گروه مهندس� آتيه سازان معمار9
جهت تکميل کادر فروش به تعدادى نيرو 

جهت مدیریت فروش نيازمند است
٨٨٤٤٥٠٨-٠٩٣٦٨٦٥٠٥١١

٩١٣٥٩٤٣٥/ ف

به $r نفر با روابط عموم�
باال و سابقه کار در امالک در محدوده 

قاسم آباد نيازمندیم
٠٩١٥٨١٨١٢٧٥

٩١٣٦٢٢٢٩/ ف

٩١٣٦٣٤٣٧/ 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 ها با دفتر

٨٨٣٧٣٣٣

به تعداد9 مشاور با تجربه 
جهت همکارى در دفتر امالک 

محدوده صياد شيرازى نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٢٦٠٤٤

٩١٣٦٣٢٣٧/ پ

١٥٨٠
جو$اM 9ـــار

١٥٩٠
مشاغل گوناگــون

١٥٢٦
مونتاژ Mــار

١٥٢٧
انبـــاردار

١٥٢٨
Mارپــــرداز

١٥٢٩
امور هتـــل

١٥٣٠
امور رستوران

١٥٧٠
Mار$ابــــ�

٩١٣٦٣١٣٠/ د


