
شنبه ١١ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٦
٤٥

به تعداد� خانم و آقا 
با سابقه کار و مسلط به 
فروشندگی با حقوق باال 

نيازمندیم.
 آدرس: طالب، بازار فردوسی ٢، 

طبقه همکف پایين، پالک٣۴٢ 
مانتو مينياتور 

تلفن: ٣٢٥٠٣٤٨٩
٩٥٢٨٩٦٠٣/ ر

متصد� فروشگاه
پوشاک مردانه فقط بازنشسته 
دولتی- حقوق١م تومان به باال

٠٩١٥٦٥٨٨٢٥٠
٩٥٢٩٤٨٢٤/ ق

به �< صندوقدار خانم 
جهت کار در غرفه گوشت فروشگاه 

اتما ميدان دانشجو نيازمندیم 
٠٩٠٣٧٠٨٢٣٦٥

٩٥٢٩٤٥٦٤/ ف

به �< جوان متعهد
فروشنده جهت فروشگاه لوازم 

لوکس نيازمندیم.
٣٧٦٢٠٥٢٧

٩٥٢٩٢٦٤١/ ق

به تعداد� فروشنده خانم 
نيازمندیم.

 مصلی ١ پاساژ بهشت پالک ١١٧
تماس تا ۵ روز ٣٣٦٥٩٣٤٢

٩٥٢٩٤١٦٠/ ف

استخدام فروشنده 
از تعدادى فروشنده 

با تجربه در زمينه فروش 
کاغذدیوارى و پارکت در 
محدوده فلسطين دعوت
 به همکارى می نمایيم 

٣٨٤١٧٣٣٠
٩٥٢٩٣٨٧٦/ م

به صندوقدار خانم
نيازمندیم.جمهورى ١٣
٠٩١٥٤٠٥٢٩١٧

٩٥٢٩٤٦٤٠/ د٣٣٤٩٣٣٢٠

به تعداد� فروشنده
خانم جهت عطر و بدليجات با 

حقوق عالی نيازمندیم
٠٩٣٨١٥٦٢٩١٣

٩٥٢٩٣٨٣٥/ ف

 "استخدام فروشنده"            
3د آگه� ٠٧٤

 فروشنده روغن موتور 
(مشهد)

با سابقه کارى مرتبط در 
زمينه روغن موتور و یا 

مواد غذایی
حقوق+ پورسانت+بيمه

 تماس با شماره
 ٢٢٧٢٧٠٨٠-٠٢١

داخل�٤٠٢
٩٥٢٩٥٥٨٩/ ت

�به فروشنده حرفه ا
با حقوق باال آشنا به لوازم 

آشپزخانه و پالستيک نيازمندیم 
٠٩٣٥٢٢٢٨٦٠٥

٩٥٢٩٣٧٣٥/ ف

به �< نفر خانم
با سابقه کار در بازار موبایل 

نيازمندیم
٣٨٤٦٧١٧٢

٩٥٢٩٣٤٢٧/ ف

به تعداد� فروشنده مجرب
در فروشگاه موبایل ایران در 

احمدآباد نيازمندیم
زهانی ٠٩٣٧٩٣٦٣٦١٢

٩٥٢٨٧٤١١/ ق

به �< فروشنده 
جوان نيازمند�م   

٠٩٣٨٥٤١٣٥٢٥
٩٥٢٩٤٧١٥/ ق

به سه نفر فروشنده 
حرفه اى

 با روابط عمومی باال 
و مسلط به تکنيکهاى 

بازاریابی و توسعه فروش 
نيازمندیم نبش سناباد ۴۵ 

 مبل ترنج

٩٥٢٩٣٦٩٩/ ف

پوشاt اميد
به تعدادى فروشنده آقا و خانم 
باحقوق و مزایاى عالی نيازمند 

است
 ١٧ شهریور خيابان عنصرى 

شرقی خيابان نسترن
 بين نسترن ١ و ٣ 

 پوشاک اميد
٩٥٢٨٩٣٣٨/ ف

به چند فروشنده ماهر 
جهت کت و شلوار فروشی 

نيازمندیم 
٠٩١٠٢١٦٤١٠٠

٩٥٢٩٥٠٨٣/ ف

 به �< مشاور فروش خانم 
 با مدرک حداقل فوق دیپلم

 با روابط عمومی باال نيازمندیم. 
حقوق ثابت ۵٠٠ تومان+ 

پورسانت 
از ماه سوم هم بيمه تعلق می گيرد

٠٩١٥٥٨٠٥٢٤٧ 
٩٥٢٩٣٧٧٢/ م

به تعداد� فروشنده 
جوان آقا 

نيازمندیم تقی آباد ابتداى 
خيابان بهار پوشاک ملت 

 
٩٥٢٩٠٢٥٢/ ف

به چند فروشنده خانم
جهت فروش 

پوشاک نيازمندیم 
 ٠٩٣٦٤٨٥٤٠١٧

بلوار فردوسی نبش 
چهارراه فرامرز عباسی 

پوشاک اسپانه
 

٩٥٢٩٤٨٦١/ ف

به تعداد� فروشنده خانم
با حقوق عالی جهت مزون عروس 

نيازمندیم (پاساژ خوشبختی)
٩٥٢٩٢٨١٠/ ف٣٢٢٢٨٦٤٨

به �< خانم جهت 3ار 
در فروشگاه  پالستيک نيازمندیم 
قاسم آباد بين شریعتی ٣٧ و ٣٩ 

 پالستيک ٢٠٠٠
٩٥٢٩٥٢٦٧/ ف

به �< فروشنده خانم جهت 
کار در کاله و عينک فروشی (با حقوق 
ماهيانه ٧٠٠ هزار تومان) نيازمندیم. 
٠٩٣٥٣٦٩٤٣٨٥ شرق  الماس 

٩٥٢٩٤٥٣٠/ ف

به فروشنده جوان آقا 
جهت مانتو نيازمند�م   

٠٩١٥٣٥٨٤٧٦٤
٩٥٢٩٥١٧٥/ ف

�< برند معتبر 
tپوشا

جهت تکميل کادر فروشگاه هاى 
خود از جوانان عالقمند و فعال 

دعوت به همکارى می نماید. 
- حداقل مدرک فوق دیپلم
 - حداکثر سن ٣۵ سال  

- با روابط عمومی باال 
لطفا افراد واجد شرایط 

جهت ثبت نام به بخش استخدام 
 WWW.ENI.co.ir سایت

مراجعه نمایند .

 

٩٥٢٩٤٨٤١/ ف

به تعداد� فروشنده خانم 
جهت فروش عطر و ادکلن 
نيازمندیم با حقوق عالی 

٠٩١٥٢٤٦٢٦٣٦
٩٥٢٩٣٤٥٨/ ف

فروشنده
با حقوق و مزا�ا� باال

توس ۶۵ پرده سراى افشين
٩٥٢٩٢٠٩٢/ ف٠٩٣٩٨٣١٧٦٧٥

به چند نفر فروشنده 
باسابقه خانم 

جهت کار در پروما نيازمندیم
٠٩٣٩٥١٠٢١٦٩

٩٥٢٩٣٢٠١/ م

به تعداد� فروشنده خانم 
و آقا ماهر جهت فروشندگی مانتو 

سریعا نيازمندیم الماس شرق
٠٩٣٠٤٦٢١٩٤٤

٩٥٢٩١٤٥٣/ ف

شر3ت تو3ا چوب 
جهت تکميل کادر فروش در 

نمایشگاه هاى خود از تعدادى 
فروشنده خانم باتجربه دعوت 

به همکارى می نماید 

٣٥٥٩١٠٨٥
٠٩٠٣١٥٧٠٠٢٨

٩٥٢٨٩٣٩٩/ ف

صندوقدار خانم 
جهت کار درکبابی با معرف و ضامن 

معتبر نيازمندیم .محدوده طالب
٠٩٣٩٥٣٩٧٨٩١

٩٥٢٩٤٨٨٣/ ق

به �< فروشنده با تجربه 
لباس مجلسی خانم نيازمندیم 

بازار فردوسی پالک ١۵٠
٣٢٥١٣٦٩٣

٩٥٢٩١٦٨٨/ ف

به �< نفر خانم 
جهت فروش تلفنی نيازمندیم 

٣٨٤٣٠٩٣٥
٩٥٢٩٤٥٦٨/ ف

به �< فروشنده جوان آقا
جهت کار در پوشاک بچه گانه 

محدوده احمدآباد 
٠٩١٥٩١٤٧٧١٣

٩٥٢٩٤٥٧٩/ ف

به �< فروشنده باتجربه 
سيسمون�

 در محدوده ١٧شهریور نيازمندیم
٠٩٣٥٠٨١٦٦٣٦-٣٣٦٨٧٥٤٢

٩٥٢٩٣٧٢٩/ ق

به �< فروشنده 
 با سابقه ۵ ساله جهت کار در 

فروشگاه کفش نيازمندیم
٩٥٢٩٥٥١٢/ م ٠٩١٥٣١٤٤٤٤٧

فروشگاه لنا سنتر 
شعبه ١٧ شهر�ور 
به تعدادى فروشنده و 

صندوقدار خانم در محدوده 
نيازمند است 

ساعت تماس صبح ٩ الی ١۴، 
عصر ١۶ الی ٢٠ 

٠٩٣٦٣١١٥٥٠٩
٩٥٢٩١٠٣٦/ ف

٢ نفر خانم 
جهت فروشندگی لباس 

مجلسی زنانه با حقوق خوب 
نيازمندیم .

بلوار سجاد، بازار پردیس 
فروشگاه ثریا 

٠٩١٥١١٨٣٥٠٠
٩٥٢٩٣٥٠٧/ ف

�< جوان 
جهت کار در مغازه و فروشندگی 

نيازمندیم خيام ۴٠ بازار گل 
 فروشگاه ترنم 

٩٥٢٩٥٤٥٩/ ف

به �< نفر آقا 
جهت پخش تراکت با حقوق  ١م 

نيازمندیم حرم نواب ۴ 
٣٣٦٥٠٤٨٥-٠٩٣٣٣٧٢٤٥٣٥

٩٥٢٩٣٣٩٧/ ف

 به �< فروشنده خانم
 جهت فروش زیورآالت 
باحقوق عالی نيازمندیم
٠٩١٩٧٤٣٧٢٦٢ 

٩٥٢٩٤٨١٦/ ق

به تعداد� فروشنده خانم 
مانتو  فروشندگی  جهت  تجربه  با 

نيازمندیم .خيابان راهنمایی 
٩٥٢٩٥٢٠٣/ م٠٩١٥٩٢٥٩٥٩٧

به �< فروشنده خانم 
باتجربه 

جهت کار نيمه وقت در پروما 
نيازمندیم. ٠٩١٥٨١٨١٩٠٠

٩٥٢٩٥٤٦٣/ ف

�< شر3ت معتبر
به تعدادى فروشنده
 حرفه اى (خانم و آقا)
 به صورت نيمه وقت

 نيازمند می باشد
( بيمه + حقوق ثابت+پورسانت)

 ساعت تماس ٩ الی ١١
٩٥-٣٨٦٤٧١٩٣

٩٥٢٩٢٤١٤/ ف

به �< فروشنده 
داخلی  دکوراسيون  زمينه  در 
نيازمندیم ترجيحا محدوده قاسم آباد

٠٩١٥١٢٣٢٤٥٧
٩٥٢٩٥١١٧/ ف

�به نيرو� فن� حرفه ا
مسلط به نرم افزار و 

سخت افزار جهت نصب و 
پشتيبانی امور اتوماسيونی 
به صورت ٢شيفت و داراى 
٣سال سابقه کار نيازمندیم

٣٧٦٢٨٦١٧
٩٥٢٩٣٦٩٦/ ف

ورود به 3سب و 3ار 
در حوزه روانشناخت�

با ارائه و دریافت گواهی 
مربيگرى و مدرس کشورى

 زوج درمان گرى و ایماگوتراپی
 فقط ویژه فارغ التحصيالن 

روانشناسی و مشاوره جهت 
حضور در جلسات معارفه 

رایگان واژه زوج درمان گر را 
به سامانه ٥٠٠٠٥٩٤٣٢٠

پيامک کنيد.خانه علوم 
تربيتی و روانشناسی مشهد

٩٥٢٧٩٧٩٤/ ل٣٧٦٦٧٨٥٣

3ارشناس صنا�ع 
غذا�� خانم

با وسيله نقليه شخصی 
جهت کار در کارخانه نبات 

نيازمندیم. آدرس: 
صد مترى بلوار ميامی. 

٠٩١٥٣١٢٩٠٧٥
٩٥٢٩٤٢٠٢/ ق

استخدام� ليسانس خانم
جهت امور بازرگانی و فروش 

در یک شرکت مهندسی
٣٧٦٢٠٣٦٩

٩٥٢٨٩٥٤٥/ ف

فروشگاه ا�نترنت� 
استارت 3اال

در نظر دارد جهت تکميل 
کادر ادارى خود، از افراد 

ذیل دعوت به همکارى نماید:
١-کارشناس خرید

(خانم/آقا)
٢-کارشناس پشتيبان سایت 

و امور مشتریان(خانم)
عالقه مندان می توانند 

جهت ارسال رزومه و ثبت 
اطالعات خود به وب سایت 

فروشگاه اینترنتی استارت 
کاال مراجعه نمایند.

وب سایت:
WWW.STARTKALA.COM

 

٩٥٢٩٥٠٧٠/ ق

شر3ت معتبر 
فرهنگ�

نيروى جدید استخدام
 می نماید ١- ليسانس ٣ نفر 

٢- فوق دیپلم ٢ نفر 
بين معلم ١٠ و ١٢ پالک ٢٣٠ 

زنگ ١
 

٩٥٢٨٨٩٢٦/ ف

�< موسسه علم� 
استخدام م� نما�د

- ویراستار انگليسی
 مسلط به پزشکی

- فارغ التحصيل علوم پزشکی 
آشنا با گرافيک و انگليسی 

- ویراستار متون علمی
 فارسی کار 

حضورى در مشهد 
بر اساس قانون کار 

 رزومه :
telehealth.ir@gmail.com 

تلفن : ٣٨٤١٤٤٩٩
٩٥٢٩٣٤٦٧/ ر

�< شر3ت معتبر 
در زمينه تجهيزات

 پزشکی
 (شعبه مشهد )

 استخدام می نماید
 کارشناس فروش 

 ٣٨٥٨٠٢٦٠
٩٥٢٩٥١٦٦/ ر٠٩١٢١٧٨٤٩٦٥

مدارt مد�ر�ت  
مهندس� صنا�ع و اقتصاد 

با بيش از ۵ سال 
سابقه جهت رتبه بندى 

نيازمندیم 
٠٩١٥٧٠٧٢٧٩٤

٩٥٢٩٤٦٨١/ ر

به تعداد� 3ارشناس فروش 
تلفن� نيازمندیم. 

جهت دریافت مشخصات شرکت با 
 ٠٩٣٩٠٥١٠٨٦٩ تماس بگيرید

٩٥٢٩٣٨٥٧/ ف

 به نيرو� بازنشسته
 آقا جهت کار در شرکت
 آتش نشانی نيازمندیم

٠٩١٥٨٩٠٠٠٣٢-٣٦٦٢٦٣٠٠ 
٩٥٢٨٦٢٠٠/ ق

استخدام آسيات<
فروشنده اینترنت با روابط عمومی 

باال، حقوق ثابت
٣٦٠٧٧٧٤٠

٩٥٢٨٢٨٢٢/ ق

آموزشگاه پاسارگاد نو�ن
به یک نفر نيروى خانم  متخصص 

جهت کار ادارى نيازمندیم  
٣٦٠٢٣١٣٣

٩٥٢٩٤٧٤٩/ ف

٩٥٢٩٥٤١٣/ ف

استخدام چند 
نفر خانم

باتجربه در زمينه 
بيمه جهت بستن 

قراردادهاى
 بيمه اى با حقوق 
ثابت یک ميليون 

تومان احمدآباد بين 
ابوذر غفارى ١۶ و ١٨ 

پالک ١۶٠ واحد ١۴
 ٠٩١٥١٢٣٤٣٦٢

٣٨٤٧٣١٥٥

 مر3ز خدمات ا�رانسل
 جهت تکميل کادر پرسنلی 
به تعدادى خانم مسلط به 

(word،exel،office)کامپيوتر
 مدرک ليسانس ترجيحا ساکن 

شهرک غرب استخدام نماید 
مراجعه حضورى از ساعت١٠ الی ١٣

 و ١٨ الی٢٠ شهرک غرب 
شریعتی٢۶ مرکز خدمات ایرانسل

 

٩٥٢٨٤٥٥٧/ ق

به �< 3ارشناس و متخصص 
 امور تسهيالت بانکی و ادارى جهت 

شرکت پيمانکارى نيازمندیم
٩٥٢٨٧٥٤٥/ م ٠٩١٥٣٠١٧٥٢٧

٩٥٢٩٤٧٣٦/ ف

استخدام 
 �فور

کارمند ادارى 
(خانم )

 شرایط عمومی :
سابقه کار مرتبط و مفيد 

خودانگيزش روابط عمومی باال
 مزایا :

حقوق ثابت قانون کار +بيمه
www.zarinkhak.com 

 ٣٨٩٤١٤١٤
٠٩١٥٧١٥٨٨٤٨

استخدام 
در نما�ندگ� فروش خودرو

(شرکت آرین دیزل)
 به ٢ نفر خانم مشخصات ذیل جهت 

کار در واحد فروش نيازمندیم
 ١-روابط عمومی بسيار قوى 

٢-ترجيحا سابقه کار
 در واحدهاى فروش

  word ٣-مسلط به 
لطفا رزومه خود را تلگرام 

٠٩١٥٣١٧٠٠٥٩
 یا به آدرس ایميل

 khodro_cento@yahoo.com 
ارسال فرمایيد

 تلفن تماس: ٣٨٥٤٢٠٩١
٩٥٢٩٤٣٢٨/ فساعت تماس : ٩الی ١٨

به �< خانم آشنا 
به امور دفترى ، حسابدارى

 و کامپيوتر نيازمندیم 
٠٩١٥٧٧٠٧١٠٤

٩٥٢٩٥٣١٤/ ف

به تعداد� خانم جهت
پشتيبانی سایت مسلط به شبکه هاى 

اجتماعی و فتوشاپ با حقوق عالی 
نيازمندیم ٠٩٣٥٤١٦٨٦٨٧

٩٥٢٩٠٤٧٣/ ف

استخدام نيرو� خانم و آقا
امامت - بلوار معلم
٠٩١٥٣٢٣٣٢٢٨

٩٥٢٨٨٨٣٧/ ر٠٩١٥٠١٤٨٤٢٧

به �< خانم
جهت انجام امور 

ادارى شرکت حمل 
ونقل بين المللی 

نيازمندیم.
٤٧ الی ٣٨٣٨١٤٤٥

٩٥٢٩٥٣٢٤/ ق

نما�ندگ� سا�پا
(٣٠٥٠ �(احسان 3شمير

جهت تکميل کادر خود از افراد با
 تجربه و با سابقه کار مفيد و مرتبط با 
خودرو دعوت به همکارى می نماید.
خانم٢-انباردار  فروش  ١-مدیر 
خانم٣-مکانيک(سوارى-نيسان)
مصاحبه فقط حضورى:بلوار مفتح

مفتح ۴٣ نبش چهارراه اول
 

٩٥٢٩٣٠٧٩/ د

 ��< شر3ت معتبرتوليد
١- کادر ادارى ٣ نفر خانم 

٢- بازرگانی خارجی ٣ نفر  خانم 
مسلط به زبان انگليسی

٣- کمک حسابدار ٣ نفر  خانم 
تلفن هماهنگی جهت 

مراجعه حضورى  نبش بهار ١٨

٠٩٠٣٥٨٤٩٥٦٥
٩٥٢٨٩٥٤٩/ ف

استخدام 
مسئول دفتر

خانم دیپلم یا فوق دیپلم 
رشته هاى فنی، الکترونيک یا 

کامپيوتر یا گرافيک 
ساعت کار ٨:٣٠ الی ١۴ 

بلوار آزادى نرسيده به آزادى ١٢٧
٣٦٥٨٥٩٠٣

٩٥٢٩٣٧٥٧/ ف

 به تعداد� خانم
 جهت مدیریت فروش با حقوق 

ثابت و بيمه نيازمندیم.
٩٥٢٨٦٤٢٦/ م ٣٧٠٥١٨٠٠

به �<  نفر خانم 
جهت همکارى در زیبایی نغمه و نگين 
نبش  نيازمندیم  باال  عمومی  روابط  با 

٧-٣٧٦٦٠٢٧٦فردوسی ١۶ 
٩٥٢٩٣٩٩٢/ ف

3ارمند ادار� جهت 
نما�ندگ� مشهد مارال 

٥٢٨١٢-٠٢١
٩٥٢٩٣٧١٩/ ط ٠٩٩٠٥٢٢٠٠١٤

استخدام تعداد� خانم
یک شرکت بازرگانی در 
بلوارسجاد ارسال رزومه

٠٩١٢٠٩١٥٠٦٤ پيامک
٩٥٢٩٤٩٢٢/ ق

به دو نفر 3ارمند آقا و خانم
 جهت کار امور زیارتی و خدماتی 

نيازمندیم .
٣٣٤٤٣١٠٢-٠٩١٥٢٠٦٢٦٤٠

٩٥٢٩٤٦٥٣/ ش

شر3ت مسافرت� و 
هواپيما�� 

کارمند استخدام می نماید 
- مدیر فنی بند (ب) حضورى 

- کارمند تور داخلی 
- کارمند تور خارجی
- کارمند تور زیارتی

به  آشنا  چارتر  پرواز  کارمند   -
سيستم سپهر

حقوق خوب و درصد 
کارآموز خانم با روابط عمومی باال 

و حداقل فوق دیپلم آشنا به 
کامپيوتر ، یک ماه دوره کارآموزى 

رایگان به شرط استخدام 
٠٩١٥٥٦٥٦١٠٦

٩٥٢٩٠٣٣٤/ ف

استخدام 
یک نفر خانم مسلط به زبان انگليسی 

جهت شرکت معتبر بازرگانی 
نيازمندیم.  ٠٩١٥٣٢٤٥٢١٤

٩٥٢٩٣٢٧٩/ ق

به �< نفر خانم 
مسلط به نرم افزار طراحی 
صنعتی جهت کار در شرکت 

راهسازى نيازمندیم.
بين آزادى ١٣١ و ١٣٣ 

شرکت راهسازى
٠٩١٥٨٨١٧٢٩٦

٩٥٢٩٥٢٨٨/ خ

به تعداد� 3ارگر ساده خانم
نيازمندیم. باحقوق عالی، 

سرویس و محيطی کامال زنانه
٠٩٣٠٣٠٤٤٢٧٥

٩٥٢٩٤٣١٣/ م

خانم +آقا ز�ر ٣٠ سال 
با کارت خدمت خط توليد کارخانجات   
،حقوق ٨٠٠ الی ١ تومان ،ابوطالب ٢۵ 

٠٩١٥٩٩٦٢١٧٦پالک ٢١٢
٩٥٢٩٢٠٠٢/ م

كارگرساده

3ارشناس و
3ارشناس ارشد 

�3ارمند ادار

٩٥١٧٧٠٨٣/ ف

٩٥٢٩١٣١٣/ ف

٩٥٢٩٥٣٢٦/ ف


