
شنبه ١١ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٦
٤١

�< شر3ت بازرگان�
از بين جوانان با انگيزه 

ویزیتور و فروشنده خانم 
و آقا داراى خودرو و دیپلم 

استخدام ميکند.
تماس: ٣٨٧٨٥٨٩٧ 

ساعت ٩تا١۵ 
 آدرس: پيروزى ۴ پالک ۵٣

 

٩٥٢٩١٣٦٢/ ق

3ارشناس فروش 
خانم و آقا در زمينه فروش سنگ 
حقوق ثابت و پورسانت و پاداش
ساغریچی ٠٩١٥٤٠٨٠٨٣٨

٩٥٢٩٠٦١٠/ پ

�< شر3ت معتبر
استخدام می نماید : 

نيروى خانم 
جهت تکميل کادر بازرگانی 

حقوق ثابت +بيمه + 
مزایاى عالی 

مراجعه حضورى همه روزه
 از ساعت ٩ الی ١۵ 

بلوار معلم
 بين معلم ١٠ -١٢

 پالک ٢٣٠  طبقه دوم
٩٥٢٩٥٤٥٢/ ف

شر3ت پخش لبنيات 
به تعدادى نيروى فعال

 خانم و آقا 
جهت امور بازاریابی 
( تلفنی و حضورى) 

نيازمندیم 
٦٠-٣٣٧٥٩٢٥٩

٩٥٢٨٩٨٢٥/ ف

٩٥٢٦٣٧٠٦/ پ

مجله زندگ� ا�ده آل 
استخدام م� 3ند

کارشناس فروش درآمد باالى 
٢م در ماه ۵٠٠ تومان ثابت 

ماهانه+ پورسانت+ بيمه 
وکيل آباد باهنر ۶ پالک ١٢

٣٨٨٤٣١٠٣

به فروشنده و 
بازار�اب حضور� آقا 

جهت فروش حضورى و 
خانم جهت فروش تلفنی و 

غيرحضورى نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٨٩٢٥٢

٩٥٢٩٢٦٩٠/ ر

تعداد� بازار�اب جهت
موادغذایی باحقوق ثابت پورسانت

٠٩١٥٥١٢٢٣١٠  بيمه
٠٩١٥٠٠٦٠١١٩

٩٥٢٩١٩٠١/ ق

به تعداد� بازار�اب خانم و آقا
جهت کار در شرکت ساختمانی 

نيازمندیم ٠٩١٥٩١٤٧٨٥٠
٠٩١٥٨٠٣٤٧٦٨

٩٥٢٨٥٠١٨/ ف

�< شر3ت معتبر
بازاریاب 

جهت بازاریابی 
پایانه هاى بانکی 

استخدام می نماید
٣٠-٣٨٤٧٩٨٢٧

٩٥٢٨٧٤٨١/ ف

چند و�ز�تور تلفن� خانم
با روابط عمومی باال نيازمندیم 

خيابان خسروى نو جنب بانک رسالت 
ساختمان ٣٣٣,٢-٣٢٢٣٣٤٥٢

٩٥٢٧٩١٢٥/ ف

به �< بازار�اب 
جهت فعاليت در شهرستان ها 

نيازمندیم
٠٩١٥٣٠٨٧٩٨٩

٩٥٢٩٢٩٦٠/ ف

بازار�اب 
جهت نماى ساختمان نيازمندیم 

حقوق ثابت + پورسانت عالی 
٩٥٢٩٣٨٥٦/ ر٠٩١٥٩١٦١٥٦٠

شغل دوم درآمد عال� 
ساعت تماس : ١۵ - ٢٢ 

٠٩٩٠٤٢٦٠٢٣٧
٩٥٢٩٤٧١٤/ ر

جذب همLار 
و  فروش  رایگان  حضورى  تدریس 
مذاکره حقوق ثابت ۴٠٠ بدون سقف 

فروش + پورسانت ٣٥٠٩١٣٩٨
٩٥٢٩٥٢٣٠/ ف

شر3ت تبليغات� 
معتبر

یک  به  فروش  کادر  تکميل  جهت 
تحصيالت  با  فروش  کارشناس 
و  بازاریابی  بازرگانی،  (مدیریت 
تبليغات) جهت فروش رسانه  هاى
 تبليغات محيطی (بيلبورد، عرشه 
پل، اتوبوس و ...) نيازمند است 
دارا بودن خودرو الزاميست با 
ظاهرى مناسب و تسلط نسبی 
به زبان انگليسی کالهدوز ۴٧ 

منفرد ١١ پالک ١۴
٠٩١٢٣٠٥٤١٧١

٩٥٢٩٥٢٣١/ ف

٩٥٢٠٦٠٧٥/ ف

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

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

 �شر3ت فرآورده ها
لبن� 

ویزیتور ماهر به صورت 
حضورى نيازمندیم. 

٣٦٠١٩٢٣٥
٣٦٠٢٣١٤١

٩٥٢٧٤٦٩١/ ق

استخدام
 بازار�اب 

شرکت مهر زاگرس نمایندگی 
رسمی و انحصارى بيش از ٣٠ 
برند معتبر غذایی و بهداشتی
 در استان خراسان بزرگ از 

افراد واجد شرایط ذیل دعوت
 به همکارى می نماید : 

١- ساکن مشهد مقدس
 ٢- کارت پایان خدمت 

یا معافيت دائم
٣- حداقل مدرک تحصيلی 

دیپلم 

مزایا :
١- حقوق ثابت قانون کار
 ٢- بيمه تامين اجتماعی

 ٣- پورسانت فروش
 ۴- جوایز ماهانه 

۵- پاداش کارخانه ها 
آدرس : جاده سنتو - سه راه 

دانش - آزادى ١١١ شهيد جراح 
یک پالک ۵ 

٣٦٦٣٤٧١٣
٣٦٦٢٢٥٦٧
٣٦٦٢٧٥٠٠ 

٩٥٢٤٠٤٠٦/ ف

 �نما�نده انحصار
محصوالت غذا�� مLث

 در مشهد جهت تکميل 
کادر فروش خود به 

تعدادى ویزیتور آقا و خانم 
نيازمند است.

٠٩٠١١٨٥٣٠١٠ 
٩٥٢٩٣٣٩١/ م٣٨٩٢٠٣٣١

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

٠٩١٥٣٠٠٦٣٧٧پاداش  
٩٥٢٩٢٢٢٨/ ف

 �به تعداد
خانم و آقا

با روابط عمومی و فن بيان قوى 
جهت ثبت سفارشات شرکت 

معتبر بازرگانی آریا با حقوق و 
مزایاى عالی نيازمندیم

٠٩١٥٢٤٠٩٠٨٩
٩٥٢٩٣٤٩٨/ ف

 استخدام
 بازار�اب 
 بازرگانی پویان

 با  بيش از هفت برند معتبر 
در زمينه لوازم بهداشتی و 

آشپزخانه در استان خراسان 
از افراد واجد شرایط ذیل 

دعوت به همکارى می نماید.
١- ساکن مشهد مقدس 

٢- کارت پایان خدمت
 یا معافيت دائم 

٣- حداقل مدرک تحصيلی 
دیپلم 
مزایا:

١- حقوق ثابت توافقی 
٢- پورسانت فروش 
٣- پاداش کارخانه ها 

آدرس : چهارراه ابوطالب 
قرنی ٣١، پالک ٣۴

 ٣٧٢٧٣٣٦٠
٠٩١٥١٠٦١٨١٥

٩٥٢٩٠٤٩٣/ م

به چند نفر 
خانم و آقا

جهت بازاریابی محصوالت 
شوینده تاج نيازمندیم

 ٠٩١٥١١٣٣٠٠٦
٠٩١٠١١٣٣٠٠٦

٩٥٢٩٢٠٧٧/ ف

به تعداد� بازار�اب
در زمينه تاسيسات 

مکانيکی جهت همکارى 
نيازمندیم 

ساعت تماس:
 ٨ الی ١٣ تلفن:

٣٨٤٥٦٦٤٨
٩٥٢٨٨٩٦٠/ ر

بازار�اب خانم 
با روابط عمومی باال جهت ثبت 
فرم درب منازل درآمد عالی 

٩٥٢٩٤٧٠٣/ ر٠٩٠٣٣٧٢٦١٢٣

تعداد� بازار�اب آقا و خانم 
با حقوق مکفی نيازمندیم

ميدان الدن پالک١٨
٠٩١٥٠٠٨٠٦٣٥

٩٥٢٨٥٤١٨/ ق

به �< زوج جوان  
جهت ویزیتورى پوشاک 

نيازمندیم. 
٩٥٢٩٤١٤٤/ ف٠٩١٥٠٧٩٨٠٦٦

استخدام و�ز�تور
حضورى و تلفنی با آموزش رایگان 

پاداش+ پورسانت+ حقوق ثابت
 ٣٧٤١٤٤٥٠-٠٩١٥٤١٣٧٩١٣

٩٥١٧٧٥٠٨/ م

به �< خانم 
آشنا به کامپيوتر جهت 

بازاریابی اینترنتی نيازمندیم 
مصاحبه حضورى بين وکيل آباد

 ١۴ و ١۶ دفتر فنی طلوع
 از ساعت ١۶ الی ١٩ 

٠٩١٥٦٤٤٦٩٥٨
٩٥٢٩٣٨٥٣/ م٠٩٣٥٥٤٣٣٠٧٨

�< مجموعه 
توليد� صنعت�

 در زمينه تاسيسات 
سرمایش و گرمایش 

واحدهاى صنعتی و ساختمانی 
نيازمند به کارشناس 

بازاریابی و فروش آقا با 
سابقه کار مرتبط ميباشد  

ارسال رزومه عکسدار 
الزامی است

Estekhdam-mps
@gmail.com

 

٩٥٢٩٤٦٣٤/ ق

درآمد تا ٣م 
تسویه آخر هفته صرفا آقا در زمينه

تبليغات ٠٩١٥٤٠٨٥٧٣٧
دفتر ٣٨٤٦٥٤٣٢

٩٥٢٨٦٥٣٨/ ر

به تعداد� بازار�اب
تلفنی خانم نيازمندیم شهرک 

صنعتی مشهد
٠٩١٥٦٥٧٤٨١٠

٩٥٢٩٤٣٥٥/ ف

با   و�ز�تور   �محدود تعداد  به 
و  کيک  پخش  جهت  باال  پورسانت 
وانت  یا  سوارى  ماشين  با  کلوچه 

 نيازمندیم ٠٩١٥٥٠٣٨٥١٠
٩٥٢٩٥١٣٥/ ف

شر3ت ز�باصنعت
جهت تکميل کادر فروش خود

 به تعدادى بازاریاب
 باحقوق ثابت ،بيمه و 

پورسانت عالی نيازمند است
 (آموزش رایگان )

٠٩١٥١٠٦٣٥٩٥
٩٥٢٨١٥٢٠/ ف٣٨٤٤٠٥٥٠

بازار�اب تلفن� خانم
نيمه وقت - شرایط عالی

٣٨٤٧٦١٣٣
٩٥٢٩٣٦١١/ ف

٩٥٢٦٥٧٤١/ م

٩٥٢٠١٠٢٦/ م

٩٥٢٨٦٦٥٦/ ف

٩٥٢٩٤٧٤٨/ ف

٩٥٢٨٤٢٤٧/ ف

٩٥٢٩٢٣٠٧/ ق

دعوت به همکارى 
شرکت کاله

جهت تکميل کادر فروش خود در واحد انجمادى به تعدادى نيرو با شرایط ذیل نيازمند است:

توضيحاتعنوان شغلیردیف
داراى روابط عمومی قوى- حداقل مدرک بازاریاب حضورى١

تحصيلی دیپلم- حداکثر سن ٣٠سال 
کارت پایان خدمت براى آقایان

همراه داشتن دوقطعه عکس هنگام 
مراجعه الزامی است

بازاریاب تلفنی٢

آدرس جهت مراجعه حضورى: مشهد، بلوار آزادى، آزادى ٧٧، ابتداى ورودى 
جانباز، پالک ١۴، طبقه اول، واحد٢

تلفن: ٣٦١٤٥٦٩١
٠٩٣٨٦٨٦٦٩٥٧-٠٩١٠٥٦٠٦٢٦٦

 

٩٥٢٩٠٠٥٣/ آ

٩٥١٨٧٣٥٧/ م

٩٥٢٩٥١٥١/ ق

٩٥٢٩٥٤١٠/ ف

٩٥٢٩٥٣٥٥/ ق

٩٥٢٧٥٢١٠/ ف


