
پنجشنبه ٩ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٥
٤٥

به C5 منش� خانم 
نيازمندیم  کترینگ  جهت 

حقوق پایه ۴٠٠ تومان
 ساعت کارى

 ١١ الی ۵ بعدازظهر 
٠٩٣٩٠٨٢٦٦٥٠

٩٥٢٩٣٤٦٤/ ر

به C5 منش� خانم
با روابط عمومی باال و آشنا 

به فتوشاپ، آفيس و 
اینترنت نيازمندیم پروژه 
مجد مجتمع اطمينان طبقه 

پنجم واحد ۵٠٨
٠٩١٥٧٩٠٧٩٠٦

٩٥٢٩٠٩٧٦/ ر

منش� تا�س� تلفن� 
شيفت صبح 5ا بعدازظهر

محدوده رضاشهر نيازمندیم
٠٩١٥١٥٩٩٨١٠

٩٥٢٩٢٣٦٧/ ف

به C5 منش� 
جهت پاسخگویی به تلفن

 در شيفت روز نيازمندیم 
٩٥٢٩١٨٢٦/ ف٠٩٣٥٥٣٠٨٣٦٢

به C5 منش� 
شيفت  تلفنی  تاکسی  در  کار  جهت 
عصر در محدوده فدائيان نيازمندیم 

٠٩١٩١٠٥٨٧١٢
٩٥٢٨٩٩٢١/ ف

 به C5 منش� خانم  
 آشنا به کار کامپيوتر جهت کار 

در شهرستان رشتخوار، روستاى 
چمن آباد جهت کار در کوره آجر 

سفال نيازمندیم.
٠٩١٥٢٤٦٧٥٧٣ 
٠٩٣٣٩٠٦٠٦٥٩
٠٩١٥٦٤٥٧٥١٥
٠٩٠١٦٢٠٦٩٩٣

٩٥٢٩٤٠٧٢/ م

به C5 منش� آقا 
جهت تاکسی تلفنی به صورت 

نيمه وقت نيازمندیم 
٠٩١٥٨٣٥٨٠٤١ حسينی

٩٥٢٩٣٨٨٣/ ف

شر�ت مهندس�
منشی جهت اموردفترى و 

کامپيوتر، ساعت تماس ٨ الی ١۴
٩٥٢٩٤٠١٨/ خ٣٣٤٤٢٣٣٣

به چند نفر جهت پذ5رش 
با روابط عموم� باال (آقا) 

نيازمندیم
 

٣٧٦٨١٩٠٠
٩٥٢٩٣٤٤١/ ف

منش�
آشنا به کامپيوتر و ترجيحا آشنا 

به زبان عربی ، فلکه برق
٠٩١٥٢١٦٢١٦٢

٩٥٢٩٣٨٧٢/ خ

منش� خانم
 با روابط عموم� باال 

ثابت+  حقوق  پرستار،  خيابان 
پورسانت عالی ٠٩١٥١٠٣٦٨٣٣

٩٥٢٨٥١٠٣/ ر

به C5 منش� خانم جهت �ار
در تاکسی تلفنی نيازمندیم محدوده 

فرامرز جانباز       ٩تا١۴-١٧تا٢٣
٠٩٠٣٨١٢٤٩٧٠

٩٥٢٩٤٣١٨/ ق

به C5 منش�
جهت انجام امور دفترى مسلط به 

کامپيوتر نيازمندیم ترجيحا خانم
٩٥٢٩١٤٧٨/ ف٠٩١٥٥١٢٤٠٧٥

به C5 منش� خانم
جهت کار درآژانس ترجيحا ازشهرک 

شهيد رجایی وباهنر نيازمندیم
٠٩١٥٥١٧٣٩٦٥

٩٥٢٩٤٢٥٤/ ط

به C5 نفر خانم جهت 
منش� دفتر مهندس�
نيازمندیم ميدان نمایشگاه، 

نمایشگاه ١۵ ٠٩٠٣٦٤٢٤٣١٣
٩٥٢٩٤٣٢٩/ ف

به C5 منش� خانم
به  مسلط  و  باال  عمومی  روابط  با 
Word جهت کار در موسسه حقوقی

٠٩٣٨٢٠٣٧٥٧٥ نيازمندیم
٩٥٢٩٤١٣١/ ل

به C5 منش� خانم 
نيمه وقت جهت کار 

در دفتر حقوقی 
نيازمندیم

 ٠٩١٢٣٠٠٦٧٥٠
٠٩١٥٣١٦٣٤١٣

٩٥٢٩١٦١٩/ ل

تلفنچ� آژانس 
 با حقوق باال استخدام می کنيم.

٩٥٢٩١٤٠٩/ م ٠٩٠٣٤٢٢٣٦٦٦

محاسبه سازه + آموزش بهينه
تایيدیه نظام

 آماده همکارى با دفاتر 
٠٩١٥٥٣٣٥٣٤٠

٩٥٢٩٣٤٣٧/ ر

C5 شر�ت ساختمان� 
در مشهد 

 سرپرست کارگاه مهندس
 با حداقل ١٠ سال سابقه کار 

نازک کارى 
ساعت تماس

 ٧,٣٠ لغایت ٣٠,١۴ 
٠٩١٥٥١٩٣٩٢٩

٩٥٢٩٣٦٤٤/ م

مهندس عمران 
داراى حداقل چهار سال سابقه 
کار در امور دفتر فنی سيویل 
و متره برآورد و ترجيحا امور 

قراردادها در طرح احداث 
کارخانه فوالد سبزوار 

٢-٠٥١٤٥٢٤٤١٩١
٠٩١٥٣٧١٧٤٥٠

٩٥٢٩٣١٢٢/ ش

مهندس�
 صنا5ع غذا5� 

سابقه کارى مرتبط حداقل ٣ سال 
ساعت کارى ۶ الی ٣٠:١۵ 

آدرس: شهرک صنعتی توس، 
فاز یک تالش شمالی ۶,۴ 

قطعه ١۵٩ 
٠٩٣٩٧٩٨٠٩٩٠

٩٥٢٩٢٢٠٠/ ف

دعوت به هم�ار� به تکنسين 
با  مکانيک  مهندس  و  تاسيسات 
حداقل ۵ سال سابقه جهت سرپرستی 
٠٩١٥٤١٤٥٩٧٥ کارگاه 

٩٥٢٩٣٦٠٥/ ف

 C5 شر�ت معتبر توليد�
 واقع در شهرک 

صنعتی چناران به 
دانشجوى متالوژى آقا 

نيازمند می باشد .
٤٦١٣٩٣٥٤-٠٥١ 

٩٥٢٧٦٧١٦/ ش

٩٥١٧٢٦٣٠/ ف

ليسانس و کاردان عمران معمارى 
مکانيک برق کشاورزى و زمين 

شناسی با ٣ سال سابقه بيمه جهت 
رتبه   ٠٩٣٠٤٩١١٤٩٢

C5 شر�ت معتبر 
در زمينه هاى توليد و 

بازاریابی کودهاى گوگردى 
و گرانوله و عالی خواستار 

همکارى و یا مشاوره افراد 
متخصص می باشد 
٠٩٣٥٣٧٣٥٧٣٥

٧-٣٨٥٥١٢٨٠
٩٥٢٨٩٢٠٩/ ف

به C5 مونتاژ�ار خانم 
Cقطعات ال�تروني

محدوده هاشميه نيازمندیم
٣٨٨٤١٣٠١

٩٥٢٨٩٨٤٦/ ف

به چند �ارگر 
نيازمندیم  نجارى  و  کارى  جهت منبت 

بلوار توس  ٠٩٣٥٤٣١٣٣٧٧
٩٥٢٩١٤٧٣/ ف٠٩١٥٤٠٠٢٦٨٤

به چند استاد�ار ماهر و 
 MDF نيمه ماهر

 و فلز نيازمندیم .برمک (گلبهار )
٠٩٠١٦٠٨٦٣٠٦

٩٥٢٩٣٧٥٣/ ش

به چند �ارگر جوان جهت 
نجار� نيازمند5م  

٠٩١٥٥١١٦٢٥٥
٩٥٢٩٢٢١٥/ ف

نجار 
ماهر و نيمه ماهر و ساده 

سریعا نيازمندیم 
٩٥٢٩٣٨٣٣/ ف٠٩٣٧٢٥٤٧٥٤٤

 MDF به استاد�ار ماهر
�ار با حقوق م�ف�

و بردست نيازمندیم
٠٩١٥٥١٠٩٦٣٢

٩٥٢٩٤٣٣١/ ف

به C5 برش �ار 
  MDF ماهر

 و تعدادى بردست جهت کار
 خدمات MDF نيازمندیم
٠٩١٥٣١٦٥٤٨٠
٠٩٣٩٨٣٩٥٤٨٠

٩٥٢٩٤٢٣٦/ م

به تعداد� نجار و MDF �ار 
 ماهر و نيمه ماهر نيازمند5م

٠٩٣٠٨٥٣٣١٢٨
٩٥٢٩٣٥٢٥/ ف

به C5 نصاب حرفه ا� 
کابينت و اشکاف با ارائه نمونه 

کار سریعا نيازمندیم
٩٥٢٩٣٨٤٠/ ف٠٩١٥٥٢٣٧١٣٦

�ارگر ساده 
ترجيحا دیپلم فنی چوب جهت نجارى 

مبل اول جاده کالت  نيازمندیم 
٩٥٢٩٤٠٧١/ ر٣٨٤٤٣٤٦٧

C5 شر�ت معتبر 
نياز به همکارى افراد ذیل دارد: 
( آقا  و  (خانم  باتجربه  ١-منشی 

کامپيوتر  به  مسلط  بازنشسته 
زبان  به  مسلط  ترجيحا  و  تایپ  و 
و  خدمات  عربی٢-  یا  انگليسی 
ترجيحا  بازنشسته  آقا  کارپرداز 

داراى خودروى شخصی 
٣٧٠٥٠٦٠٠-٣٧٠٥٠٦٠١

٩٥٢٩٣٣٩٩/ ف

رانندگ�  گواهينامه  با  خانم   C5
و ضامن معتبر براى کار 

خشکشویی 
٠٩١٥١٢٥٥٢٣٠-٣٥٤١٢٧٤٢

٩٥٢٩٣٨٦٧/ ر

 rبه تعداد� نيرو با مدار
دانشگاه�

جهت طراحی روى شيشه (ویتراى) 
نيازمندیم ٠٩١٥٥١٣٦٥٧٦

٩٥٢٩٠١٩٤/ ف

جهت فروش قلم 
خش گير اتومبيل 
به تعدادى فروشنده و بازاریاب 

با روابط عمومی باال نيازمند یم 
با حقوق و پورسانت باال ترجيحا با 

تحصيالت کاردانی به باال 
٣٧١١٠٣٢٤

٠٩١٥٣١١١٧٦٤
٩٥٢٨٧٩٤٩/ ف

جهت مشار�ت وهم�ار� 
 درشرکت مهندسی آب از افراد داراى 
تخصص در زمينه آب وکشاورزى دعوت 

 ٠٩٣٩٥٠٦٩٦٦٧به همکارى ميشود
٩٥٢٩٤١٣٠/ ق

٩٥١٦٢٩٢٣/ ف

آرایشگر ماهر شوید١٠٠ تضمينی 
به روش جدید در آموزشگاه (خسرو)
گواهينامه با   تخصصی  مرکز  داراى   
٣٧٢٩١٣١٣ سالن  احداث  جهت   

 ٠٩١٥١٠٠١١٥٧

جوانان
 جو5ا� �ار

C5 خانم جهت 
پذ5رش 

یک خانم خانه دار جهت نظافت 
یک آقا جهت شيفت شب

 با ضامن معتبر
 نيازمندیم 

هتل آپارتمان ستاره شب
٠٩٣٣٦٣٣٠٩٢٢

٩٥٢٩٤٣٨٠/ خ٣٨٥٥٢٢٠١

C5 موسسه خير5ه 
با  بانو  متخصص  نيروهاى  به 
و  کار  سابقه  سال   ١٠ حداقل 
هاى  بخش  در  مرتبط  تحصيالت 
زیر نياز دارد ١- مدیر مهدکودک

 ٢- مربی مهدکودک 
٣- مشاور روانشناس 

٣٨٠٩٤
٠٩٣٨٢٢٣٩٩٨٣

٩٥٢٩٢٧٧٢/ ف

به تعداد ٣ نفر 
 جهت کار در قابسازى و یک نفر 

جهت رنگ کارى نيازمندیم
 ٠٩١٥٨١٢٣٣٦٧

٩٥٢٩٢٢٥٩/ م

محصوالت پروتئين� 

داميتا
واقع در تربت حيدریه 

استخدام می کند : 
مدیر مالی 

مدیر بازاریابی
مدیر توليد

 کارشناس فنی
 دکتر و تکنسين دامپزشکی 

حداقل ٣ سال سابقه کار مرتبط 
رزومه :

victorymale@yahoo.com

 

٩٥٢٩٣٥٠٢/ ر

استخدام فور�
یک موسسه فرهنگی 

معتبر به تعدادى جوان با 
انگيزه و عالقمند در زمينه 
فروش استخدام می نماید 

حقوق و شرایط قانون کار
٠٩١٥٨٩١٨٤٥٤

٩٥٢٩٢٩٧٢/ ف

٩٥٢٩١٧٥٣/ ف

استخدام 
شر�ت سهام�

عضو اتحادیه تزئينات ساختمان 
با درجه صنفی یک 

در زمينه طراحی دکوراسيون 
( 3DMAX)داخلی و نما

از افراد واجد شرایط 
از تمام رشته ها با پایه حقوق

 ١,١٠٠ م تومان + بيمه 
بعنوان کارمند بخش طراحی

 استخدام می نماید
 (همراه با دوره کارورزى)

٣٨٤٤٩٠٥٥-٣٨٤٤٨٩٩٨
٠٩١٠٥٨١٩٠٠٧

٤٥ روزه 
آرا5شگر شو5د

آموزشگاه مهدى
 تنها مرکز تخصصی در مشهد 

 ٠٩١٥١٠٠٨٤٠١
٩٥١٧٦٨٣٢/ ل٣٢٧٢٤٨٨٠

انجام حسابدار� وخدمات مال� 
شما توسط حسابدار مجرب

به صورت پاره وقت 
٠٩٣٦٣٢٠٥٠١٤

٩٥٢٩٣٤٧٤/ ق

 rاعطا� نما5ندگ� فروش پوشا
با حداقل سرمایه یا ضامن معتبر و 
ریسک کارى صفر تماس ١١ الی ١٩

٠٩١٥٩٧٥٨٦٢٥
٩٥٢٦٣٥٧٤/ ف

بورس ا5ران 
مشاوره سرمایه گذارى هاى 
اصولی و برتر در یک جلسه

٩٥٢٧٦٧٤٤/ پ٠٩١٥٤١٨٧٧٠٨

٩٥٢٨٧٨٢٨/ ف

نو5ن تر5ن طرح ها و پد5ده ها�  
زودبازده اقتصاد�

با مشاوره نخبه علمی و کارآفرین 
نمونه ملی ٠٩٣٣٢٦٨٧٢٨٥

�ارآفر5ن� پردرآمد 
 ایده هاى پردرآمد به همراه وام

٣٦٠٩٣٨٩٨ 
٩٥٢٧٩٩٩٧/ م

جذب و 
معرف� ضامن

 

 ٠٩١٥٢٣٠٢١٧٤
٣٨٦٩١٢٨٢

٩٥٢٨٩٢٦٣/ ل

 چC آزاد

٩٥٢٨٠٩٠٤/ ق٠٩٣٩٨٨٠٠٤٥٩

خر5د وام ٤ درصد
استعالم شهردارى 

٠٩٠٢٧٠٢٠٠٢٧
٩٥٢٥٩٩٦٧/ ف

فور�
 �ارمند و �اسب 

نيازمندیم
 ( جهت ضمانت بانکی 

با پشتوانه محکم)
٠٩٣٨١٨٥٥٠٠٣

٩٥٢٤٧٣٥٦/ ف

وام فور�
با سند ششدانگ ملکی در 

مشهد و شهرستانها و پرداخت 
سرمایه فورى و فک رهن

 انجام می پذیرد
٠٩١٥٥٢٤٠٣٥٤

٣٨٦٦١٤٢٩
٩٥٢١٢٣٠٠/ ف

�ـــار و ســرما5ه

منش� و تا5پيست

مشاغل گوناگون

مهندس

نجار و ام د� اف �ار

مونتاژ�ـــار

آماده به �ار حسابدار�

واگذار� و قبول 
نما5ندگ�

مشاوره و سرما5ه گذار�

مشاوره وام بان��

٩٥٢٦٥٧٣٩/ م

 نمایندگی هيوندا (کرمان موتور)
م�انيC با سابقه ١٠ سال 

برق�ار با سابقه ١٠سال 
ترمز ساز با سابقه ٥ سال 
پذ5رشگر با سابقه ٣ سال 

انباردار با سابقه ٢ سال 
�مC انباردار با سابقه ٢سال 

 آدرس : بلوار وکيل آباد، بين وکيل آباد ٣۴ و ٣۶
پنجشنبه از ساعت ١٢ الی ١٧بعدازظهر 

جمعه از ساعت ١٠ الی ١۵ بعدازظهر 
به مدت یک هفته 

همراه داشتن عکس الزامی است.
 

٩٥٢٩٤٥٠٧/ ب

٩٥٢٩٣٨٤٣/ آ

شر�ت سرزمين موج ها� آب�
به تعدادى صندوقدار

 آقا باتجربه
 و آشنا به کامپيوتر 

با مدرک حداقل دیپلم نيازمندیم.

تلفن : ٣٦٢٣٢٤٤٠
٩٥٢٩٣٠٨٤/ ب

٩٥٢٩٤١٨٠/ ق

٩٥٢٩٤٢٠٤/ م


