
شنبه ١١ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٦
٤٢

تعداد� بازار�اب
آقا و خانم با روابط عمومی 
باال جهت فروش حضورى 

محصوالت آرایشی، 
عطریات نيازمندیم. حقوق 

ثابت + پورسانت عالی
٣٨٤٠٠٩٦١

٩٥٢٨٩٣٩٧/ ق

استخدام برنامه نو�س 
�حرفه ا

 ios و android
با حقوق عالی در شرکت معتبر

ارسال رزومه به 
artanwebcreator@gmail.

com
٣٧٦٦٤٥٥٨

٩٥٢٩٣٢٦٤/ ق

استخدام
 PHP برنامه نو�س 
جهت کار در سازمان دولتی از 

طریق شرکت تامين نيرو
 ارسال رزومه به

 hsmtoos@yahoo.com 
 

٩٥٢٨٥٢٦٨/ ف

جذب نيرو� پشتيبان
در یک شرکت معتبر

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

٩٥٢٩٠٥٣٦/ ق

استخدام برنامه نو�س مجرب 
.iOS و Android در زمينه

ارسال رزومه به
mobile@ts.co.ir 

٩٥٢٦٦٨٨٤/ ق

فروشگاه ا�نترنت� 
استارت 3اال

جهت تکميل کادر ادارى خود 
از یک نفر برنامه نویس تحت 

وب دعوت به همکارى می 
نماید عالقه مندان می توانند 

جهت ارسال رزومه و ثبت 
اطالعات خود به وب سایت 

فروشگاه اینترنتی استارت 
کاال مراجعه نمایند.

WWW.STARTKALA.
COM

 

٩٥٢٩٥٠١٨/ ق

PHP-MVC برنامه نو�س
مسلط به یکی از فریم و رک ها 

جنب مترو پروین اعتصامی
٠٩٣٨٦٤١٠٦٠٦

٩٥٢٩٠٣٢٠/ ف

 IT 3ارشناس
مسلط به بانک اطالعاتی

 SQL Server ارسال رزومه به 
Estekhdam@TSIP.ir 

٩٥٢٩٣٥٣٥/ ف

�استخدام برنامه نو�س حرفه ا
Php مسلط به

تلفن تماس: ٣٨٦٥٢٣٨٤ 
 (ساعت١٠الی١٣)

٩٥٢٩٢٥٤٢/ ق

٩٥٢٩١١٢٢/ ف

شر3ت بهين
 توسعه فرآ�ند هماهنگ 

جهت تکميل کادر فنی خود
 دعوت به همکارى می نماید : 

برنامه نویس آقا مسلط به
PHP-MySQL-CSS3

ارسال رزومه : 
www.hamahang-co.ir

٠٩٣٨٠١٦٩٩١٩

 �پيشگامان دامنه فناور
به برنامه نویس مسلط به 

phonegap نيازمند است 
تماس: ٣٨٤٦٦٦٨٥

٩٥٢٩٥٠٢٦/ ر

استخدام
 ASP.NET MVC برنامه نویس

با شرایط عالی
saanaa.com/job

 
٩٥٢٨٢٣٠١/ ق

به تعداد� 3ارگر آقا داراى
در  تحصيلدارى  جهت  موتورسيکلت 
 ٨٠ خمينی  امام  نيازمندیم  خيریه 

٠٩١٥٨٠٠٧٠٤٥پالک ٢١٨
٩٥٢٩٥٠٣٧/ ف

پي< آر�انا
هزار   ١۵٠ تا   ۴٠ روزانه  درآمد  با 
تومان به تعدادى موتورسوار با موتور 

٣٨٤٤٧٠٧٠نيازمند است
٩٥٢٦٢٧٤٢/ ف

پي< موتور� جهت 3ار 
در آشپزخانه نيازمند�م.
 سجاد-بهارستان ٩ - بنفشه ۶ 

 آشپزخانه بنفشه
٩٥٢٩٣٤٦٥/ ق

٩٥٢٦٨١٤٩/ ف

پي< شهر گشت 
در موقعيت عالی با درآمد عالی 

به تعداد زیادى موتور سوار 
 نيازمندیم داخل امام خمينی ٢۵

 �به تعداد� پي< موتور
با کارکرد روزانه حدودا ٣٠ هزار 

تومان نيازمندیم 
٣٢٢٩٤٠٤٥-٠٩١٥٤٤١٧٦٩٠

٩٥٢٩٥١٣٩/ ف

پي< دانشگاه
به تعدادى موتورسوار با درآمد ۴٠ 
تا بيش از ١۵٠ تومان نيازمندیم 

٠٩١٥١١٦٤٢٦٧
٩٥٢٩١٤٧٦/ ف

 �به تعداد� پي< موتور
 جهت 3ار در اغذ�ه نيازمند�م

٠٩٣٠٦٦١٧٠٠٢
٩٥٢٩٠١٧٤/ ف

به تعداد� موتورسوار
به  معتبر  وضامن  کامل  مدرک  با 
قاسم  محدوده  در  وقت  تمام  صورت 
آباد نيازمندیم ٠٩٣٥١١٠١٧٤٩

٩٥٢٩٥٤٦٦/ ف

�به تعداد� پي< موتور
جهت کبابی نيازمندیم نبش فالحی ۴

کبابی احمد (متاهل ) 
٠٩١٥٣٠١٥٤٧٤-٣٥٢١٨٨٢٠

٩٥٢٩٥٣١٥/ ف

به �< پي< 
جهت کار در البراتوار عکس 

نيازمندیم 
٣٨٨٣٣٣٨٦-٠٩١٥٣١٩٥٥٦٧

٩٥٢٩٤٨٣٢/ پ

به تعداد� پي< 
�موتور

با مدارک کامل جهت 
کاردررستوران شيفت 
ظهر آشنا به قاسم آباد 

نيازمندیم.
تلفن ٠٩٣٥٤٧٤٧١٦٠

٩٥٢٩٥٢٠١/ ق

 �به تعداد� پي< موتور
جهت کار در کترینگ 
شهرزاد نيازمندیم 

ساعت کار ١٢ الی٣٠,١۵ 
ساعتی ۵,۵٠٠ تومان به 

همراه ناهار و جوایز ماهيانه 
 وکيل آباد،  کوثر شمالی ٢ 

٩٥٢٩٤٦٠١/ ف

جوشLار ماهر 
درب و پنجره ساز نيازمندیم. 

٠٩١٥٧٧٧٥٨٦٥
٩٥٢٩٥١٧٦/ ف

به �< نفر جوشLار آرگون
 با سابقه کار نيروگاهی 

نيازمندیم
٩٥٢٩٤١٩٠/ م ٠٩١٥٥١٣٨٤٢٠

تراشLار، جوشLار
 آرگون، ورقLار 

 نيازمندیم 
حقوق  و مزایا مطابق قانون کار  

بلوار توس بيست متر مانده 
به توس ۶۵ تجهيزات صنعتی 

آشپزخانه فيزیک ماشين 
٠٩١٥٦٤٩٩٨٣٨

٩٥٢٩٣٢٠٧/ ر

به دو نفر تراشLار نيمه ماهر 
ترجيحا مقيم بلوارتوس 

نيازمندیم
٠٩١٥٣١٠٠١٤٥ جمالی

٩٥٢٩٤٩٢٧/ ف

گروه جوشLار و نجار 
جهت اجرا نما و آالچيق چوب و 

چوب پالست نيازمندیم 
٠٩١٥٤٠١٠٠٥٢

٩٥٢٩٤٦٩٤/ ق

 �به تعداد
مLاني< سيم 3ش 
جلوبندى کار جهت فعاليت در 

نمایندگی نيازمندیم.
 ميدان شهيد فهميده 
نمایندگی ایران خودرو

  حسين پور 
٩٥٢٩٢٥٩٢/ ف

به �< مLاني< ماهر
 بابت ماشينهاى سوارى 

نيازمندیم
٠٩٣٧٢١٠١٤٧٣

٩٥٢٩٢٦٤٦/ ق

به تعداد� شاگرد 
مکانيک و یک استاد کار

 سيم کش نيازمندیم
 ٠٩١٥٨٣٦٩٠١٧

٩٥٢٩٢٥٣٧/ ف

به �< استاد3ار سيم 3ش 
وارد به استارت و د�نام

نيازمندیم
٠٩٣٦٦٩٤٦٠٨٨

٩٥٢٩٤١٥٦/ ف

به �< امدادگر خودرو 
نيازمندیم. 

سایپا بيک خراسانی 
٠٩١٥٥٠٧٢٧٤٠

٩٥٢٩٤٥٢٣/ ف

جوان� هستم ٣٧ ساله 
در  همکارى  آماده  دیپلم  مجرد 
کارهاى سبک با حقوق ۵٠٠ تومان 

٣٣٤١٢٤٧٦
٩٥٢٩٣٤١٥/ ف

بازنشسته، حسابدار
3ارپرداز- راننده اختصاص�

 با خودرو مدل باال آماده همکارى 
٩٥٢٩٤١٨٨/ م٠٩١٥١٢٣٧٤٤٩

قابل توجه جوانان فعال
و جویاى کار مشارکت در 

احداث فروشگاه هاى زنجيره 
اى با حداقل ١٠ م سرمایه و 

سود آورى بسيار باال و مطمئن 
مراجعه حضورى انتهاى مصلی 

 بازار حافظ پالک ٣٨٨

٩٥٢٩٤٧٠٤/ ف

MVMشاس� صفر 
 آماده همکارى

٠٩١٥٣١٠٣٢٣٦ 
٩٥٢٩٤٥٨٩/ ق

جوان� ٢٧ ساله متاهل 
و معلول هستم آماده همکارى 

در زمينه منشی تلفن  
٠٩٣٣٨٣٠٨٥٤٨

٩٥٢٩٥٣٧٨/ ف

 شر3ت� دانش بنيان 
براى   در زمينه طعم هاى غذا 
سرمایه  با  کار  جویاى  جوانان 
شغلی تومانی  ميليون  یک  اى 
 با درآمد ۶٠٠ تا ١,٢٠٠ هزار تومان

 فراهم می نماید 

 ٠٩٠٣٧٦٢١٣٩٦
٩٥٢٩٥١٣٣/ م

٩٥٢٨٠٧٣٠/ ف

و�ژه عالقمندان 
3ار در داروخانه 

دوره آموزشی دارویار داروخانه
٣٧٢٦٥٩٠٩-٣٧٢٧٧١١٨

جوان ٢٨ساله با خودرو سمند
 آماده همکارى با ارگان ها

و شرکت هاى دولتی
٠٩١٥٩٠٨٩٧١٠زارع

٩٥٢٩٤٩٧٤/ م

�دعوت به همLار
جهت امور مالی و ادارى در 
یک شرکت معتبر خصوصی

فارغ التحصيل
رشته حسابدارى- مسلط 
به excelحداکثر سن ٣٠ 
سال- تجربه کارى اولویت 

محسوب می شود. 
ساعت مراجعه ١٠ الی ١٣

انتهاى بلوار معلم حدفاصل 
معلم ٧۶ و ٧٨ پالک ٢٢

 

٩٥٢٩٤٣١٧/ م

به �< حسابدار 
مسلط به نرم افزار حسابدارى 
محک براى آموزش نيازمندیم.

٩٥٢٩٤١١٨/ ل٠٩٣٨٢٠٣٧٥٧٥

به تعداد ز�اد� 3م< حسابدار
و حسابدار با شرایط حقوق عالی بعداز 
دوره عملی ١٠ روزه سریعا نيازمندیم 
٣٨٤١٤٧٣٥-٣٨٤٤٤٣٩٧

٩٥٢٠٢١٧٨/ ف

شر3ت تيراژه گستر
استخدام می نماید:

تعدادى خانم حسابدار با شرایط ذیل 
و حقوق و مزایاى عالی نيازمندیم

١- مدارک: حداقل ليسانس حسابدارى
٢- سابقه کار: حداقل ٣ سال مرتبط
٣- مسلط به نرم افزارهاى حسابدارى

۴- روابط عمومی مناسب
ساعت کارى: ٨ الی ٣٠:١۵

تجارى  مجتمع  خيام-  بلوار  آدرس: 
الماس شرق- طبقه سوم- شهربازى 

سرزمين عجایب
تلفن:  ٣٧١١٣٣٢٧ داخلی ١١

ساعت مراجعه: ١٠ الی ١۵
٩٥٢٩٤٣١٩/ م

٩٥١٨٢٠٠٢/ ف

 �با مجوز از سازمان فن� و حرفه ا
اداره 3ار و امور اجتماع� 3ل 3شور

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

٩٥٢٦٥٠١٢/ م

استخدام 
د�پلم به باال

شماره ثبت:٢٠١٩
شرکت خدمات مالی و حسابدارى 

نيمه  صورت  نفربه   ٣۵ تعداد  به 
وقت ، تمام وقت و پاره وقت  از سطح 
دیپلم تا ليسانس در کليه رشته ها به 
عنوان حسابدار و کمک حسابدار جهت 
پروژه هاى خود در شهر مشهد همراه 
شرایط  و  حسابدارى  عملی  کارگاه  با 

قانون کار سریعا نيازمند است 

٣٨٤٥١٢٠٩-٣٨٤٠٢٠٦٧

حسابدار خانم
با سابقه کار جهت موسسه 

آموزشی نيازمندیم
٣٨٨٤٣٠٢١

٩٥٢٩٥١٠٤/ ل

استخدام 
�< نفر حسابدار 
با مدرک تحصيلی ليسانس و باالتر 

آشنا به نرم افزار پایا سيستم 
آدرس: شهرک صنعتی فناوریهاى 

برتر، صنعت٢، پالک ١٣١
 نام آوران رنگ توس 

ساعت مراجعه ١٠ الی ١٣
 

٩٥٢٩٣٤٩٩/ ف

 به �< انباردار با سابقه 
   با مدرک حسابدارى 

نيازمندیم. 
شرکت ماشين روستا

بين آزادى ١۴۵ و ١۴٧ 

٠٩١٥٣٢٢٧٤٠٢ 
  ٧-٣٦٥١٦٥٠١

٩٥٢٩٥٤٩٣/ م

در �< شر3ت 
توليد� و پخش 
حسابدار ارشد با سابقه باالى

 ٧ سال نيازمندیم 
فقط حضورى 

دانشجو ١٠ پالک ٣١

٣٨٦٧٦٧٩٥
٩٥٢٩٠٤٤٨/ ف

�استخدام فور
ليسانس حسابدارى خانم 
حداقل ٢ سال سابقه کار 

آشنا به امور مالياتی و بيمه و 
نرم افزار پایا

٠٩١٥٩٠٩٤٥٠٠-٣٦٠٦٠٢٢٢
تماس از٨ تا١۴

 

٩٥٢٩٢٥٥٩/ ق

به �< حسابدار 
باتجربه با روابط عمومی باال به 
صورت تمام وقت نيازمندیم

٠٩١٥٥١٦٦٣٤٤-٣٢٧٣١٨٨٣
٩٥٢٩٢٠٩١/ ف

3م< حسابدار خانم نيازمند�م
خين عرب کشاورز یک 

جنب پالک ٢٢ فروشگاه ماوى
٣٦٩٠٤١٧٢-٣٦٩٠٩٣١٣

٩٥٢٩٥١٤٧/ ف

�< شر3ت معتبر 
بازرگان�

به تعدادى نيروى حسابدار 
با ۵ سال سابقه کار مرتبط 
و مسلط به نرم افزار پایا 
نيازمند است متقاضيان 

می توانند رزومه خود را به 
آدرس

Raymand.hrm@ 
 gmail.com
ارسال نمایند

 

٩٥٢٩٥٠٦٧/ ف

شر3ت 
�توليد� - پيمانLار

استخدام حسابدار 
مسلط به امور مالياتی و 

دفترنویسی خانم ٢ نفر، 
آقا ٢ نفر

٠٩١٥٣١٦٤٣٥٠
٩٥٢٩٤٧٢٢/ ف

حسابدار خانم 
ترجيحا محدوده بهمن 

٠٩١٥٧٠٦٩٠٠٦
٩٥٢٩٣٨٢٠/ پ

به �< حسابدار آقا 
جهت فروشگاه پروتئينی 

نيازمندیم 
٠٩٣٣٨٤٥٣١٥٣

٩٥٢٩٥٠٢٠/ ق

 ��< نفر حسابدار حرفه ا
مسلط به نرم افزار محک 

نيازمندیم بازار مواد غذایی سپاد
٠٩١٥٤١٨٦٠٠٤

٩٥٢٩٤٧١٢/ ف

به �< حسابدار خانم
با سابقه کار مسلط به نرم افزار 

حسابدارى نيازمندیم.خيام۴۶
٣٧٦٨٧٨٠٨

٩٥٢٩٢٩٦٨/ خ

به �< خانم حسابدار 
در محدوده ابوطالب هدایت، 

خيام نيازمندیم 
٠٩٣٥٧٤٠١٩٨٤

٩٥٢٩٤٧١٧/ ف

صبا اند�شه
 حسابدار� مدرن
شماره ثبت: ١٧٧٢ 

با مجوز رسمی از وزارت علوم 
عضو انجمن حسابدارى ایران

 پاره وقت، تمام وقت، نيمه وقت 
حسابدار باحقوق و مزایاى عالی 
جهت امور حسابدارى شرکتها 
و کارخانجات معتبر در مشهد 
و تهران براى کليه رشته ها و 
مقاطع تحصيلی همراه با دوره 

مدرن آموزشی و منحصر به فرد 
و اساتيد کشورى و پشتيبانی 
مادام العمر رایگان و تضمين 
نامه کتبی ، انعقاد قرارداد با 

حقوق و مزایاى عالی در هنگام 
ثبت نام 

ارائه آموزش هاى تصویرى 
مالياتی مالی و ٢٨ نرم افزار بروز 

بازار کار بصورت رایگان 
مدرنترین اطالعات بروز حسابدارى 
بخواهيد ما  اى  حرفه  تيم  از  را 

 خدمات و برند ما را با تمامی 
موسسات دیگر مقایسه نمایيد. 
راه ورود به بازار کار از ما ميگذرد
آموزش حرفه اى تخصص ماست 

مجهز به سيستمهاى مدرن روز دنيا 
ارائه مدرک معتبر قابل ترجمه

و ۵ سال سابقه کارى
اساتيد برتر -خدمات رایگان

 به تعداد ١٧ نفر کمک حسابدار 
و حسابدار سریعا نيازمندیم. 

احمدآباد رضاى ۵ پالک ٢,٣۵  
٣٨٤٤٤٣٩٧

٣٨٤١٤٧٣٥- ٠٩١٥٣٠٩٠٣٢١
٩٥١٠٠٦١٠/ ف

قابل توجه 
 به یک حسابدار خانم نيازمندیم 

 ٠٩١٥٩٠٢٨٣٠٦
٩٥٢٩٤٥١٦/ م

استخدام
یک شرکت حسابدارى و 

حسابرسی با همکارى انجمن 
حسابداران و حسابرسان استان
 از فارغ التحصيالن رشته ى 

حسابدارى و رشته هاى مرتبط  
ضمن آموزش حسابدارى مالی 
و مالياتی و نرم افزار، دعوت 

به همکارى می نماید
 ٣٦٠٦١٠٣٠
٣٦٣٨٤١٠١

٩٥٢٦٠٢٧٢/ ف

به �< حسابدار باتجربه 
باسابقه 3ار نيازمند�م  

٠٩١٥٩٥٧٨٦٨٢
٩٥٢٩٥٥٤٤/ ق

به �< انباردار خانم
امور  به  آشنا  باال  به  دیپلم  ترجيحا 
عالی  حقوق  با  کامپيوتر  و  حسابدارى 

٠٩١٥٩٧٧٤٠٨٦نيازمندیم
٩٥٢٩٥٤٧٦/ ف

پخش پروتئين متين
استخدام  ادارى  کادر  تکميل  جهت 
می نماید: (با سرویس رفت و برگشت)
حسابدار و آشنا به صدور فاکتور 

(با مدرک حسابدارى) خانم
آدرس محل کار: آزادى ١٣١

جهت دریافت فرم استخدام به 
آدرس: مطهرى شمالی ٣ پالک 

١٠٢ مراجعه شود.
 

٩٥٢٩٢٩٩٦/ م

به �< حسابدار خانم
با حداقل ٣ سال سابقه کار 
و یک کمک حسابدار خانم با 
یک سال سابقه نيازمندیم 
(ترجيحا آشنا با رایسيس و 

محدوده ميدان سپاد ) 
٠٩١٥٩٢٣٩٠٤٦

٩٥٢٩٤٦٩٥/ ر

حسابدار خانم تمام وقت
پاره وقت مسلط به نرم 
افزارحسابدارى محک 

بازارحافظ،غرفه٢١۴
٩٥٢٩٣٦٢٦/ خ٠٩١٠٥٦٨٤٢٨٠

تعمير3ـــار

حسابدار

تحصيلدار و
�پي< موتور

تراشكار وجوشكار 

جو�ا� 3ـــار

برنامه نو�س

٩٥٢٩٠٨٧٣/ق

٩٥٢٩٥٥٧٣/ ط

٩٥٢٩٥٢٦٩/ ف٩٥٢٩٥٣٠١/ ل


