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به 2 نفر خانم 
خانه دار و گارسون 

جهت شیفت روز و شب 
نیازمندیم. 

مراجعه حضوری از ساعت 10 
الی 16 آدرس: امام رضا 5 
چهنو 4 هتل آپارتمان پارت 

 

94418579/ م

هتل زمرد 
به تعدادی خانم جهت قسمت 

رزرواسیون و تعدادی خانم جهت 
پذیرش مسلط به زبان انگلیسی 

یا عربی نیازمندیم. 
مراجعه حضوری

 از ساعت 10 الی 1 امام رضا 6 
هتل زمرد 

 
94416827/ ف

به یک آقا 
جهت رستوران 

و یک آقا جهت پذیرش 
شیفت شب نیازمندیم 

خیابان آخوند خراسانی 24 

هتل درسا
94417971/ ف 

به یک نفر پذیرش
 و صندوقدار خانم 

با روابط عمومی باال 
نیازمندیم مراجعه حضوری 

از ساعت 10 الی 16 
امام رضا 5 

چهنو 4 هتل آپارتمان پارت 
 

94418581/ م

یک هتل
 5 ستاره 
در نظر دارد از افراد 

مجرب و متخصص 
در بخش های مختلف هتل 

با حقوق و مزایای مکفی 
استخدام نماید

 متقاضیان محترم 
می توانند رزومه کاری خود 

را به آدرس ایمیل:

Hotel.estekhdam@yahoo.

com

و یا به شماره فکس 

 33681657
ارسال نمایند.

94417511/ ف

هتل قصر نیلی
به افراد زیر نیازمند است:

سوپر وایزر 2  نفر
 تاسیسات 1 نفر 

خانه دار 2 نفر 
مراجعه فقط حضوری ساعت 8الی 14  

 آدرس :آخوند خراسانی 12
 هتل قصر نیلی

94418355/ ف

به تعدادی نیروی جوان 
جهت کار در کافی شاپ 

هتل نیازمندیم امام رضا 24 
 هتل پارمیدا 

94417522/ ف

به یک خانم
جهت خانه داری درهتل آپارتمان 
نیازمندیم. نبش چهارراه دانش

38513108
94418093/ خ

به تعدادی نیروی 
خانم و آقا 

با انگیزه و متعهد جهت 
مهمانداری تاالر نیازمندیم 
مراجعه حضوری همه روزه 
ساعت 8 به دفتر گزینش 

واقع در قاسم آباد، میثاق 5 
بین آزاده 18 و 20 پالک20.1 

 

94417362/ ر

به تعدادی 
پذیرشگر 
ترجیحا با سابقه کاری 

نیازمندیم. مراجعه حضوری، 
خیابان امام رضا، چهارراه 

دانش، نبش دانش غربی 11 
هتل آراد 

 
94416819/ ف

خانه دار خانم با 
سابقه کار نیازمندیم   

09305720036
94418273/ ف

به یک مشاور جوان 
جهت کار در دفتر امالک محدوده 

قاسم آباد نیازمندیم 
09154882506

94417329/ ف

به 2 نفر مشاور آقا 
جهت همکاری در امالک با 
پورسانت خوب نیازمندیم 

09364222900
94417341/ ف

مشاور باتجربه 
جهت کار در دفتری 

با موقعیت عالی واقع 
در محدوده احمدآباد 

نیازمندیم. 

 38476001
09154058725

94418260/ ر

به چند مشاور

با حقوق عالی 
نیازمندیم
09151177498

94416919/ پ

به یک مشاور با تجربه ) خانم( 
آشنا به منطقه قاسم آباد با پورسانت 

عالی نیازمندیم مراجعه حضوری 
 10-13 شاهد 46 و 48 امالک پاریز

94418170/ ف

مشاور با تجربه و فعال 
جهت کار در امالک در محدوده دانش 

آموز با پورسانت باال نیازمندیم 

09152025546
94417962/ ف

به یک انباردار
 مجرب و متعهد
آشنا به کار با لیفتراک 

و کامپیوتر با حقوق 
مکفی نیازمندیم

09152020284
94415781/ پ

استخدام 
بازاریاب تلفنی خانم 

باسابقه باحقوق مکفی 
بیمه و سرویس نبش 

شهرک صنعتی توس فاز 1 
شرکت آریا

09105638793
94417324/ ف

به یک بازاریاب آقا 
به صورت نیمه وقت جهت 

فروش نان فانتزی نیازمندیم 
09156115835

94418296/ ف

94401119/ ط

پخش رامشار
استخدام 10نفربازاریاب با روابط عمومی 

باال ،حقوق1م ثابت+پورسانت عالی و بیمه 
آموزش حرفه ای بازاریابی به صورت رایگان

09357236100

پخش شوکا 
و  اداری  پرسنل  تکمیل  جهت 
فروش خود استخدام می نماید 

1- منشی دفتری خانم 
2- ویزیتور خانم یا آقا با 

حقوق ثابت و پورسانت عالی 

09159034698
94417807/ م

به چند نفر خانم یا آقا 
جهت بازاریابی با روابط 

عمومی بسیار باال نیازمندیم 

94416267/ م09378412331

به تعدادی بازاریاب 
 با درآمد باال نیازمندیم

 ملکیان 09155578242
94416768/ ف

به تعدادی بازاریاب 
 حضوری نیازمندیم 

09153057604
94413100/ ب

بازاریاب حرفه ای خانم 
به صورت حضوری نیازمندیم 

حقوق و پورسانت عالی 

94417126/ م38401409

تعدادی بازاریاب 
حضوری خانم با حقوق

 و پورسانت نیازمندیم
09152048714

94417821/ ط

دعوت به 
همکاری 

شرکت تولید کننده 
محصوالت آرایشی 

بهداشتی 
 مدیر فروش باسابقه  

منشی
 با روابط عمومی باال  

فروشنده تلفنی  
فروشنده حضوری

94417220/ ف38689111

94341793/ ف

بیمه سامان 
مدیر فروش و بازاریاب حضوری و 
تلفنی خانم و آقا سه راه راهنمایی 
38466474-09151237890

استخدام 
شرکت پخش البرز جهت 
تکمیل کادر فروش خود 

تعدادی بازاریاب 
مواد غذایی و شوینده 

استخدام می نماید 
رزومه خود را به

 شماره 36653993 فکس
 و یا به آدرس

employer.service@ 
 yahoo.com

ارسال فرمایید 
 

94415749/ ف

توزیع کنندگان سیار مواد غذایی 
جهت پخش ادویه جات و نبات با 

بسته بندی شیک و قیمت مناسب 
09152048714

94417854/ ط

بازاریاب تلفنی خانم
حقوق ثابت و پورسانت عالی 

نبش فکوری 21
09363767740

94414959/ ر

همیاران کوثر 
جهت فروش کلیه محصوالت 

زر ماکارون، کشک دهکده 
خرم، رعنا، مانا، تن ماهی 

تحفه، چای شاهسوند، 
خیارشور به تعدادی بازاریاب 

حرفه ای نیازمندیم 
بازاریاب حضوری خانم و آقا 

10 نفر 
آزادشهرامامت 34 چهارراه دوم

36098377 
09353613225

94358435/ ف

شرکت پخش 
بیسکوئیت مادر)ویتانا(
به تعدادی ویزیتور با حقوق 

ثابت و بیمه و پورسانت 
ترجیحا با وسیله نقلیه)موتور 

یا ماشین( نیازمند است.

38941500
09154044883

94409949/ ق

بازاریابان 
حرفه ای 

2 میلیون درآمد قطعی 
بدون تداخل با شغل و 
ساعت کاری فعلی شما

 تامین کاال و مشتری از ما 
فروش و تحویل از شما 
مشاوره رایگان ارسال 10 به 

500010005010
94411978/ م

به تعدادی خانم 
جهت فروش اینترنت مخابرات 

با حقوق+پوسانت نیازمندیم
09150747404

94417979/ ق

یک شرکت معتبر 
به تعدادی ویزیتور 

حرفه ای و باتجربه دارای 

وسیله نقلیه با درآمد ثابت 

و استثنایی نیازمند است 

09360552177
94415841/ ف

به تعدادی ویزیتور 
باتجربه آقا و خانم 

جهت فروش محصوالت 
غذایی و سلولزی به صورت 
حضوری با مزایا و پورسانت 
عالی نیازمندیم بلوار خیام 

37119210
09013087895

94417223/ ف

به تعدادی نیروی 
بازاریاب مجرب

نیازمندیم در زمینه 
دکوراسیون داخلی ساختمان 

)پارکت، کف پوش، کاغذ 
دیواری( با پورسانت عالی

09383703797
94417382/ ف

تعاونی پخش لوازم یدکی 
بازاریاب تلفنی خانم محدوده 
قاسم آباد شاهد 83 قطعه 3 

09105009225
94413108/ ر

به تعدادی ویزیتور 
نیازمندیم  

09381480368
94417307/ ف

به تعدادی بازاریاب
بیمه با پورسانت عالی نیازمندیم 

تلفن 38445742
09158939890

94410170/ ر

فقط بانوان 
حرفه ای 

800 حقوق ثابت+
 2م درآمد قطعی 
نبش امامت 38 

فروشگاه کرشمه 

09158788158
94418431/ ف

راه آموزان 
نیازمندیم.  خانم  تلفنی  بازاریاب 
حداقل حقوق 500 ساعت تماس 

809359358372 الی 12 
94418195/ ف

تعاونی پخش لوازم یدکی 
جذب دانشجویان در شهرستان 

جهت بازاریابی 
09105009225

94413488/ ر

استخدام بازاریاب
حضوری خانم

 برای محصوالت 

انتشارات پرداخت یک میلیون 

ثابت بین معلم 40 و 42 

پالک 1050 طبقه 3

38670849
94410341/ ف

استخدام فوری 
کارشناس بازرگانی و بازاریاب و 

دیپلمه جویای کار نیازمندیم 
38649357

94417334/ ف

بازرگانی رویای سبز 
محصوالت  کلیه  فروش  نماینده 
رعنا،  سس  و  روغن  زرماکارون، 
آبلیمو زمانی، گالب و عرقیات شاهین، 
و  ماهی  تن  خرم،  دهکده  کشک 
پودر  حبوبات،  و  ادویه  کنسروجات، 
کیک آماده محصوالت سلولزی، آلوچه 
است:  نیازمند  غیره  و  لواشک  و 
)باتجربه(  حضوری  بازاریاب   -1
فروش  سرپرست   -2 خانم  و  آقا 
خراسان  )باتجربه(  تیم  با  همراه 
پورسانت+  ثابت+  حقوق  رضوی 
بیمه  فروش+  جایزه   پاداش+ 
مجتمع  حسین  امام  میدان  آدرس: 

میدان بار ولیعصر غرفه 297
09330334055-37498297

94391365/ ف

94417987/ ق

فروشنده بیمه عمر 
با شرایط ویژه،حقوق ثابت -پورسانت 

بیمه ایران -احمد آباد  
09159047734

بازاریاب تلفنی خانم
جهت فروش بتن حقوق ثابت + 
پورسانت بین امامت 58 و 60 

پالک 718 09158009770
94414771/ ف

به بازاریاب خانم
باماهی500تومان

باپورسانت عالی
نیازمندیم

بصورت حضوری 
09158805662

93478830/ پ

یک فروشگاه معتبر 
کاالی خواب جهت 

تکمیل کادر خود به یک 
نفر کارشناس فروش 
باتجربه نیازمند است 

09334081546
94418395/ ف

استخدام فوری
 بازاریاب حرفه ای
حقوق ثابت +پورسانت

09153165663-38455131
94416516/ ف

به یک ویزیتور باتجربه 
خانگی  لوازم  همکاری  جهت 
خانگی  لوازم  شرکت  نیازمندیم. 

09153073454زایمر 
94412216/ ف

شرکت معتبر 
جهت تکمیل کادر فروش و بازاریابی 
نیروی آقا و خانم با روابط عمومی باال 
و تحصیالت دیپلم به باال نیازمندیم 

آدرس:سه راه کاشانی نبش
 حرعامل 10 مجتمع رضا طبقه سوم 

شرکت مجریان طرح

09154017403
94418384/ ف

بازاریاب خانم
با حقوق ثابت بدون پورسانت 
نشریه غذا برای شیفت عصر 

)5 شنبه ها تعطیل( 
نیازمند است 

مراجعه حضوری 
عصرها 17-19 

امامت 9 پالک 110
 

94417590/ ر

به تعدادی نیروی 
بازاریاب نیازمندیم 

 

09153078797
94413267/ ف

 بازاریاب بیمه 
درآمدایده آل درهرسطح به همراه 

 09155187324آموزش
94383065/ ب09156143732

استخدام
بازاریاب تلفنی خانم

شرکت مهرزاگرس 
نمایندگی رسمی 30 برند 
معتبر غذایی، بهداشتی، 

آرایشی جهت تکمیل کادر 
فروش ویژه بخش بازاریابی 

تلفنی دعوت به همکاری 
می نماید.

مزایا: حقوق ثابت + 
پورسانت + پاداش + بیمه 

+ سرویس رفت و آمد
جاده سنتو، آزادی 113 
اولین کوچه  سمت چپ

 پالک 8 شرکت مهرزاگرس
36675207-9

ساعات مراجعه 11 الی 13
 

94416980/ ف

شرکت لبنیات تاشال 
و  حضوری  بازاریاب  تعدادی  به 

تلفنی باتجربه نیازمند است 
09354763677

94417237/ ف

94374183/ ف

حقوق 3.5 میلیون تومان 
به تعداد زیادی بازاریاب مبتدی و 

حرفه ای سریعا نیازمندیم.احمدآباد 
       38474299رضا 5 پالک 35/2  

موسسه فرهنگی

 هنری آفتاب 
استخدام می کند :

6 نفر خانم 
با روابط عمومی باال 

جهت کادر بازرگانی

پورسانت +حقوق ثابت + بیمه 

آدرس : بلوار معلم

 حد فاصل معلم 62 و 

64 پالک 23 

 طبقه پنجم 

94293540/ ف

استخدام 
)مواد غذایی(  

بازاریاب حضوری 
)خانم و آقا( 

حقوق ثابت 1.000.000 + 
پورسانت

36044082
94337450/ ف

استخدام
کارمند فروش

 مستقر در کارخانه

32600517-518-519

94418044/ ر

بازاریاب ماهر 
در زمینه مواد غذایی نیازمندیم 

37663814
94413494/ ف

94399183/ ف

درآمد باالی 
2میلیون  در ماه

مجله زندگی ایده آل 

بازاریاب تبلیغاتی 
 حقوق ثابت 600 هزار تومان 

+ پورسانت

38843103-5 

به تعداد زیادی خانم 
جهت بازرسی کپسولهای آتش نشانی 
 48 شریعتی  توس  حریق  نیازمندیم 

09363308144پالک 17 
94418574/ م

بازار�اب

انباردار

امور مشاور�ن امال�

94409525/ ف

94410526/ ف


