
پنجشنبه ٩ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٥
٤٢

به چند نفر مهماندار خانم و آقا
همکارى  جهت  مناسب  ظاهرى  با 

در رستوران فرنگی نيازمندیم
٣٧٦٧٦٧٢٢

٩٥٢٩٣٥٠٦/ ف

تعداد� 
سالن دار باتجربه 

و کارگر ساده و ظرفشوى 
و کمک آشپز و تخته کار با 

حقوق مکفی نيازمندیم 
٠٩٣٧٨٩٠٠٢٢٠

٩٥٢٨٩٧٤٠/ ف

rرستوران فد
واقع در خيابان دانشگاه به تعدادى 

سالن دار با سابقه کارى مرتبط
٠٩٠٣٩١٠٠٨٥٦نيازمندیم.

٩٥٢٩٤٢١٢/ د

٩٥٢٠٠٩١٠/ خ

فست فودفاردفود
خانم جهت کانتر و پذیرش 

و آقا ترجيحًا شهرستانی
باجاى خواب و خانم

جهت كار در آشپزخانه
 با ضامن معتبر نيازمندیم

مصاحبه ١٢ الی ١٨
بولوار وكيل آباد

 نبش جالل آل احمد٦

نيرو� شهرستان� آقا
جهت کار در رستوران
 سن ١٨ الی ٢۵ سال 

کارت پایان خدمت یا معافيت
 محدوده استان خراسان 

مزایا: حقوق طبق قانون کار + 
بيمه + صبحانه، نهار، شام

٠٩٠٣٣٦٠٦٥٨٦
٩٥٢٩٣٠٣٦/ ف

تعداد� خانم جهت �ار در 
فست فود (چهارراه لشکر) نيازمندیم 
٠٩١٥١١٨٦٠٣٠-٣٧٦٨٥٥٠٠

٩٥٢٨٩٣٧٦/ م٠٩١٥٣١٣٠٧٢٩

به C5 گارسون 
باتجربه نيازمند5م   

٠٩١٥٠٠٣٠٥٩٠ 
٩٥٢٩٣٧١٨/ ف

به C5 �ارگر ساده 
جهت کار در طباخی نيازمندیم 

محدوده قاسم آباد 
٠٩٣٦٨٠١٠٨٧٧

٩٥٢٩٣٨٣٠/ ف

به تعداد� پيC موتور� 
و یک نفر ظرفشوى نيازمندیم 

منطقه معلم 
١٧-٣٦٠١٥٥١٦

٩٥٢٩٣٥٢٧/ ف

به چند نفر پيC موتور� 
و یک نفر آشپز جهت کار در آشپزخانه 
آباد  قاسم  محدوده  نيازمندیم 

٠٩٣٠٨٣٢٧١٥٥
٩٥٢٩٣٤١٨/ ف

مجموعه بين الملل� 
قصر هد5ش 

استخدام می نماید 
روابط  با  خانم  رزرواسيون   -١

عمومی باال با سابقه کار
٢- مهماندار خانم و آقا با سابقه کار

مراجعه حضورى: بلوار جانباز 
جنب کيان سنتر یک 

٩٥٢٩٢٠٧٨/ ف

آموزش
هتلدارى ، گردشگرى
٠٩١٥٥٠٢٠٢٧٥-٣٨٩٢٣٥٩٠

٩٥٢٧٥٦١١/ ل

هتل ٤ ستاره 
استخدام می نماید: 

مدیر داخلی آقا پيتزازن 
رزرواسيون تاسيسات 

مرتبط  کارى  سابقه  با  موارد  کليه 
مراجعه حضورى: از ساعت ١٠ الی ١٧ 

خيابان شيرازى بين شيرازى
 ١٧ و ١٩ هتل تارا 

 

٩٥٢٩٣٦٩٥/ ف

هنرستان 
به تعداد� مشاور 

با تجربه 
جهت کار در دفتر 
امالک نيازمندیم 

٠٩١٥٥٧٧٢٠٠٣
٩٥٢٩٣٣٩٦/ ف

 rمشاور امال
مجرب و مبتدى محدوده 

هنرستان نيازمندیم 
٠٩٣٦١٩٦٥٣٩٨

٩٥٢٨٨٠٥٦/ ف

به فرد� فعال جهت فا5لينگ 
در بلوار سجاد به صورت خانه به 

خانه با حقوق ثابت نيازمندیم
٠٩١٥٣١٩٤٤٠٤

٩٥٢٩٤٢٣٧/ ق

٩٥٢٠٦٠٧٥/ ف

حقوق ٣٫٥ ميليون تومان 
به تعداد زیادى بازاریاب مبتدى و 

حرفه اى سریعا نيازمندیم.احمدآباد 
       ٣٨٤١٤٧٣٥رضا ۵ پالک ٢/٣۵  

به تعداد� 
نيرو� خانم

جهت معرفی محصوالت 
شرکت صنایع غذایی به 

آرا (چاکلز) در سطح 
فروشگاه هاى شهر 

نيازمندیم حقوق ثابت + 
پورسانت + بيمه بازار 

سپاد بازار مواد غذایی خيام 
مجتمع کوکاکوال و چاگلز 

ساعت مراجعه
 ٩ تا ١۴

 

٩٥٢٩٣٨٨٧/ ف

استخدام تعداد� بازار5اب 
جهت فروش 

لوازم آرایشی و بهداشتی
٠٩٣٠١١٦٨٠٣٧

٩٥٢٩٢٧٩٨/ ف

به C5 نفر بازار5اب 
فقط با سابقه 

حداکثر سن ٣۵ 
داراى وسيله، با هوش

 روابط عمومی باال
 خوش برخورد، متعهد، درآمد 

ماهيانه ٢ ميليون
 ارسال پيامک رزومه

٠٩١٥٤٤٤٤٢٢١
٩٥٢٩٣٩٦٥/ ر

استخدام
یک شرکت معتبر جهت تکميل
پرسنل فروش در رسته هاى
زیر دعوت به همکارى می نماید.

مدیر فروش
 با حقوق ثابت

١,۵٠٠,٠٠٠ تومان به باال

سرپرست فروش 
با حقوق ثابت

١,٢٠٠,٠٠٠ تومان به باال 

بازاریاب تلفنی خانم 
با حقوق ثابت بدون قيد و شرط 

بازاریاب حضورى
 آقا و خانم

با حقوق ثابت  قانون کار 
دیگر مزایا تمامی رسته ها:

پورسانت فروش 
بيمه تامين اجتماعی 

پاداش فروش

٩٥٢٣٥٣٥٩/ م ٣٨٤٢٧٩٣٩

به C5 مد5رفروش 
آقا باتجربه 

درفروش ابزارجانبی آرایشی 
نيازمندیم .

رضاشهر پيروزى٣
رودکی١٢پالک ۶٣

فقط٩تا١و١٧,٣٠تا١٩
٩٥٢٨٣٨٣٣/ قتماس ٣٨٧٩٩٨٣٩

به تعداد� بازار5اب خانم و آقا
جهت کار در شرکت ساختمانی 

نيازمندیم ٠٩١٥٩١٤٧٨٥٠
٠٩١٥٨٠٣٤٧٦٨

٩٥٢٨٥٠١٨/ ف

شر�ت آذرخش
 صنعت پا5داره

به یک همکار فروش 
خانم و تعدادى بازاریاب 
در زمينه سيستم هاى 

حفاظتی و خانه هوشمند 
نيازمند است 

ساعت تماس ٩ الی ١٣ 
و ١٧ الی ١٩

    ٠٩١٥٢٦٥٢٦٥٩
٣٨٧٠٤٤١٢

٩٥٢٩٣٤٤٧/ ر

به تعداد� نيرو� بازار5اب
حضورى و تلفنی با حقوق عالی 

نيازمندیم
تلفن ٠٩٣٦٨٥٣٧٦٧٧

٩٥٢٨٤٨٩٣/ ق

به تعداد� بازار5اب حرفه ا�
نيازمندیم.  مو  رنگ  فروش  جهت 
 + بيمه  پورسانت+  ثابت+   ٧۵٠

٠٩١٥٣٠٠٦٣٧٧پاداش  
٩٥٢٩٢٢٢٨/ ف

استخدام
بازاریاب تلفنی پورسانت + 

حقوق ثابت + پاداش
٠٩١٥٩١٥٥٠٠٢

٩٥٢٩٣٩٣٣/ ل

بازار5اب حرفه ا� 
ساختمان�

جهت دکوراسيون داخلی آقا،
تمام وقت

باسابقه کار
حقوق ثابت+پورسانت

ارسال رزومه به
٠٩١٥٥١٠٦٨٥٩

٩٥٢٩٢٢٨٩/ ق

به تعداد� بازار5اب
تلفنی خانم نيازمندیم شهرک 

صنعتی مشهد
٠٩١٥٦٥٧٤٨١٠

٩٥٢٩٤٣٥٥/ ف

بازار5اب با سابقه و مهارت
فروش آدرس: چهارراه فرامرزعباسی 
جنب بانک سرمایه ، رستوران سامان، 

 ساعت مراجعه : ١۴ تا ١٧ 
٩٥٢٨٧٥٤٦/ ر

C5 شر�ت معتبر
تعدادى  به  لبنيات  پخش  زمينه  در 
بازاریاب حضورى و تلفنی نيازمند است

٠٩١٢٠٢٠٤٢٦٢
٩٥٢٩٣٧٠٤/ ف

به تعداد� و5ز5تور خانم 
حضورى یا تلفنی جهت فروش 

پروتئينی نيازمندیم. حقوق عالی + 
پورسانت  ٠٩١٥٠٨٦٢١٢٣

٩٥٢٩١٥٥٧/ ف

٩٥٢٩٣٨٥٩/ ط

تعداد� بازار5اب خانم وآقا
نيازمندیم. پخش ادویه جات،زعفران 
سبزیجات خشک .پورسانت١٠درصد 

٠٩١٥٢٠٤٨٧١٤فروش

به C5 بازار5اب 
ترجيحا آشنا به ورزش نيازمندیم 

حقوق باال
٠٩١٥٩١١٦٤٧٧

٩٥٢٩٤٣٤٩/ ف

سالن ز5با5� ني�ادل 
به چند نفر بازاریاب حرفه اى 

نيازمندیم 
٠٩٣٧٤٢٥٢٨١٠

٩٥٢٩١٦٩٥/ ف

 استخدام 

و5ز5تور
از تعدادى آقا با مدرک 

تحصيلی حداقل دیپلم، با 
تجربه و ترجيحا داراى موتور 

سيکلت با حقوق و مزایاى 
قانون کار+ پورسانت دعوت 

به همکارى می شود. 
شرکت کشت و صنعت نادر 

٣٧٢٩٧٢٩١
ساعت تماس:٨ الی ١۵

بلوار قرنی- بين ٢٢ و ٢۴
٩٥٢٩٢٦٨٩/ ب

به تعداد� بازار5اب
در زمينه تاسيسات 

مکانيکی جهت همکارى 
نيازمندیم 

ساعت تماس:
 ٨ الی ١٣ تلفن:

٣٨٤٥٦٦٤٨
٩٥٢٨٨٩٦٠/ ر

استخدام �ارشناس فروش
سابقه  با  تبليغات  زمينه  در   
 ١٠٠٠٠٠٠ ثابت  کار-حقوق 

 ٠٩٣٥٨٩٢٧٥٥٢تومان+کارمزد
٩٥٢٨٦٧١٥/ ب

٩٥٢٩٢٠٣١/ ب

درب ها� اتوماتيC درآسان 
 به تعدادى بازاریاب پاره وقت و 

تمام وقت نيازمند است
٣٩٤٣٢٩٢١-٣٨٤٧٠٠٠٥ 

استخدام
 PHP برنامه نو5س 
جهت کار در سازمان دولتی از 

طریق شرکت تامين نيرو
 ارسال رزومه به

 hsmtoos@yahoo.com 
 

٩٥٢٨٥٢٦٨/ ف

استخدام برنامه نو5س 
حرفه ا�

 ios و android
با حقوق عالی در شرکت معتبر

ارسال رزومه به 
artanwebcreator@gmail.

com
٣٧٦٦٤٥٥٨

٩٥٢٩٣٢٦٤/ ق

جذب نيرو� پشتيبان
در یک شرکت معتبر

PHP,HTML,CSS,ANDROID
Job@poopesh.com رزومه 

٩٥٢٩٠٥٣٦/ ق

پيC موتور� جهت سفارشات 
نيازمندیم تمام وقت( مدارک کامل) 

ماهيانه ٧۵٠/٠٠٠ تومان 
٠٩١٥٢٠٤٨٧١٤

٩٥٢٩٣٨٣٨/ ط

پيC آشنا
بهترین  در  موتورسوار  تعدادى  به 
موقعيت کارى با درآمد باال نيازمندیم 

 مراجعه حضورى نبش امام خمينی ٩
٩٥٢٨٨٨٨٧/ ف

به تعداد� پيC موتور� 
نيازمند5م  

٠٩١٥٩١٥٣٥٨٤
٩٥٢٩٣٤٢٣/ ف

پيC آر5انا
هزار   ١۵٠ تا   ۴٠ روزانه  درآمد  با 
تومان به تعدادى موتورسوار با موتور 

٣٨٤٤٧٠٧٠نيازمند است
٩٥٢٦٢٧٤٢/ ف

 به تعداد� پيC موتور�
 درمحدوده قاسم آباد نيازمندیم

٠٩١٥٤٠٠٤٥١٢ 
٩٥٢٩٣٩٣٠/ ق

پيC شهر گشت 
به تعداد زیادى موتور سوار با تضمين 

درآمد ٧٠ الی ١۴٠ نيازمندیم 
٣٢٢٤٢٠٢٠

٩٥٢٨٦٢٥٤/ ف

به C5 نفر جوش�ار آرگون
 با سابقه کار نيروگاهی 

نيازمندیم
٩٥٢٩٤١٩٠/ م ٠٩١٥٥١٣٨٤٢٠

استخدام
 cnc به یک نيروى تراشکار ماهر

جهت ماشينکارى قطعات
 با حقوق مکفی نيازمندیم.

 ترجيحا آشنا به کنترل 
 SIEMENS، FANUC

٣٦٢٠٧٨٥٦
٣٥٤١٢٥٧٢

٩٥٢٩٢١٧٤/ ق

به C5 نفر �ارگر ماهر 
یا نيمه ماهر جهت کار در تعویض 

روغنی نيازمندیم 
٠٩٣٨٨١٩٢٠٥٦

٩٥٢٩٣٠٤٥/ ف

به C5 م�انيC ماهر
 بابت ماشينهاى سوارى 

نيازمندیم
٠٩٣٧٢١٠١٤٧٣

٩٥٢٩٢٦٤٦/ ق

به C5 نفر جلوبند� �ار 
سوارى  ماهر  ساز  گيربکس  یا 
بلوار  قوچان  قدیم  جاده  نيازمندیم 

٠٩١٥٤٢٥٣٦١٨توس
٩٥٢٩٣٨٣٧/ ف

به C5 تعمير�ار 
باتجربه موبا5ل

نيازمندیم
٠٩١٥١١٥٠٩٩١-٣٦٠٩٦٩٠٠

٩٥٢٩٣٦٠٣/ ف

Cم�اني C5 جلوبند� �ار و
و دوگانه سوز ماهر، نيمه ماهر 

نيازمندیم
٠٩١٥٨٨٣٥٥٦٣

٩٥٢٩٣٧١٥/ ف

به C5 نفر راد5ات ساز 
ماهر نيازمند5م   

٠٩١٥٣٠٣٩٩٢٤-٣٧٥١٠٠٣٦
٩٥٢٩٣٥١٥/ ف

 Cفوق د5پلم م�اني C5 به
و بردست صافکار جهت کار در 

نمایندگی جيلی نيازمندیم 
٣٧٦٢٣٢٢٢

٩٥٢٩١٠٥٢/ ف

و5ژه عالقمندان 
کار در عطارى ها 

یا تاسيس آن آشنایی کامل با 
گياهان دارویی و خواص آن با 

ارائه گواهينامه سازمان
 فنی و حرفه اى 

 ٣٧٢٦٥٩٠٩
٠٩١٥٥١٥٨٦١٤

٩٥٢٩١٣٠٢/ ف

جوان� ٢٧ ساله
متاهل جویاى کار شيفت شب 

بين ساعت٢٢ تا ٧ صبح
٠٩١٥٩٠٣٠٥٨٠

٩٥٢٩٣٩٧٨/ ق

5ه C5 نفر نيرو� �ار
آقا یا خانم جهت پخش تراکت 

نيازمندیم
٠٩١٥٣٥٨٠٢٤٩

٩٥٢٩٤١٩٧/ ق

حسابدار ، مد5رمال�
پاره وقت با ١٠سال سابقه 

تلفن تماس
٠٩١٥٦٤٦٢١٥٨

٩٥٢٨٩٤٤٨/ ق

به C5 حسابدار 
ليسانسه خانم  متاهل با ٢ سال 
سابقه کار نيازمندیم بين تعبدى 
٧ و خيابان قرنی ٣٧٢٣٢٠٣٣

 

٩٥٢٩٢٦٩١/ ف

به C5 حسابدار خانم
با سابقه کار مسلط به نرم افزار 

حسابدارى نيازمندیم.خيام۴۶
٣٧٦٨٧٨٠٨

٩٥٢٩٢٩٦٨/ خ

صبا اند5شه
 حسابدار� پيشرفته 

شماره ثبت ١٧٧٢ 
با مجوز رسمی از وزارت علوم 

پاره وقت، نيمه وقت، تمام وقت
 عضو انجمن حسابدارى ایران

مدیر مالی ،حسابدار و کمک حسابدار
با شرایط حقوقی عالی با بيمه از کليه 
رشته ها در شرکت ها و کارخانجات 

زیر مجموعه موسسه
صبا اندیشه در تهران و مشهد به 

انضمام دوره فوق تخصصی کارگاهی 
مالياتی و مالی

شرکتهاى توليدى صنعتی پيمانکارى 
و گزارشات فصلی

و اظهار نامه هاى مالياتی و دفاتر 
قانونی و کليه امور مالياتی 

اساتيد  نظر  شده-زیر  تمام  بهاى  و 
مدرک  ارائه  و  المللی  بين  مجرب 
 ۵ و  ترجمه  قابل  و  المللی  معتبربين 
سال سابقه کارى زیر نظر وزارت علوم

همراه با تضمين نامه 
مجهز به سيستمهاى پيشرفته روز دنيا

خدمات و برند ما را با تمامی 
موسسات دیگر مقایسه نمایيد

ارائه رایگان آموزشهاى تصویرى 
و ٣٠ نرم افزار بروز بازار کار

از جمله پایا هلو محک تدبير و غيره
راه ورود به بازار کار از ما می گذرد
به تعداد زیادى حسابدار و کمک 
حسابدار و مدیر مالی با شرایط 
حقوقی عالی سریعا نيازمندیم

احمدآباد رضاى ۵ پالک ٢,٣۵ 
اساتيد برتر - خدمات رایگان

٣٨٤٤٤٣٩٧-٣٨٤١٤٧٣٥
٩٥١٨٤١٨٣/ ف

٩٥١٨٢٠٠٢/ ف

با مجوز از سازمان فن� و حرفه ا� 
اداره �ار و امور اجتماع� �ل �شور

طراحان نوین
شماره ثبت ١٨۴۵

 استخدام از کليه مقاطع تحصيلی 
جهت کار در بخش حسابدارى و 

ادارى شرکت هاى معتبر با حقوق 
و مزایاى عالی همراه با بيمه تامين 
اجتماعی تمام وقت و نيمه وقت به 

همراه پشتيبانی مادام العمر 
(با ما حرفه اى مشغول به کار شوید )

 به تعداد زیادى حسابدار و کمک 
حسابدار سریعا نيازمندیم در ضمن 
افرادى که عالقمند به این رشته پر 

درآمد با زمينه کارى باال می باشد 
(کليه رشته ها) می توانند با شرکت 
در دوره هاى کوتاه مدت آموزشی با 

کمترین هزینه که شامل یادگيرى ٣٠ 
نرم افزار به روز بازار کار از جمله 
پایا، محک، هلو و با انجام تمام امور 
مالياتی ، اظهارنامه، ارزش افزوده، 

گزارشات فصلی، تحریر دفاتر قانونی 
در کارگاه هاى فوق تخصصی و عملی 

همراه با تعهد نامه کتبی از سمت 
شرکت با حقوق عالی مشغول به 

کار شوند مجهز به پيشرفته ترین 
سيستم هاى روز دنيا با بهره گيرى از 
اساتيد برتر شرق کشور ارائه مدرک 

معتبر بين المللی ترجمه معادل ۵ 
سال سابقه کار اجرایی، ارائه و نصب 

تمامی نرم افزارها، 
شرکت در جلسات رفع اشکال

 به صورت رایگان
 احمدآباد - راهنمایی ۴ پالک ۵ 

٣٨٤٣٩٧٦٧- ٣٨٤٠٩٢٠٧
٠٩١٥٢٤٤٨٠٠٥

به تعداد ز5اد� �مC حسابدار
و حسابدار با شرایط حقوق عالی بعداز 
دوره عملی ١٠ روزه سریعا نيازمندیم 
٣٨٤١٤٧٣٥-٣٨٤٤٤٣٩٧

٩٥٢٠٢١٧٨/ ف

آشنا به 
امور حسابدار� 

(خزانه، حقوقی، کارپردازى، 
بایگانی) تمام وقت، باضمانت 

معتبر و سابقه حداقل ۴ سال و 
تحصيالت مرتبط، جهت شرکت 

توليدى - بازرگانی
٠٩١٥١٠٧٦٧٧٥

٩٥٢٩٣٤٧٩/ ق

به C5 حسابدار 
باال  عمومی  روابط  با  خانم  باتجربه 

نيازمندیم ٠٩١٥٥١٦٦٣٤٤
٣٢٧٣١٨٨٣

٩٥٢٩٢٠٩١/ ف

٩٥١٩٦٢٣٦/ ف

توازن اعتماد
s٢٠ % تخفي

شماره ثبت ۴٨١٨
- قابل توجه تمامی عالقمندان

 به کار حسابدارى:
آموزش حسابدارى

 طی۴ دوره تحليل حسابدارى، 
حسابدارى پيشرفته،

حسابدارى مالياتی 
و نرم افزار ها ویژه کسانی
 که خيلی سریع ميخواهند 

استخدام شوند. 
- در ضمن دانش آموختگان این 
موسسه پس از اتمام دوره هاى 
آموزشی به وسيله این موسسه 
یا در همين موسسه استخدام 

ميشوند .
- قابل توجه کارفرمایان و   

صاحبان تمامی مشاغل:
انجام کليه خدمات مالی و مالياتی 
(تهيه و تنظيم اظهارنامه عملکرد 

و ...)، شرکت در جلسات و 
کميسيون هاى دارایی، طرح 

دفاعيه و الیحه جهت به حداقل 
رساندن ماليات در کمترین زمان 

و با حداقل هزینه
چهارراه معلم، سيدرضی ٢۴ 
پالک ٢۵۶ طبقه سوم واحد ٧

٣٦٠١٨٨٦٤-٣٦٠٦٦٩٣٦
٠٩١٥٠٥٨٦٥٩٦

بازار5اب

تعمير�ـــار

حسابدار

تحصيلدار و
پيC موتور�

تراشكار وجوشكار 

جو5ا� �ـــار

برنامه نو5س

امور هتل

rامور مشاور5ن امال

٩٥٢٠١٠٢٦/ م

٩٥٢٩٠٨٧٣/ق

٩٥٢٩٣٤٠٣/ ف


