
شنبه ١١ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٦
٤٨

شر3ت مهندسين 

مشاور
به یک نفر مهندس آقا 

فارغ التحصيل
 رشته شهرسازى

 ( برنامه ریزى شهرى) 
داراى سابقه کار و مسلط به 
GIS ، CAD نرم افزارهاى

و .... نيازمند است . 
ارسال رزومه به :

info @tash.co.ir

 

٩٥٢٩٥٣٦٦/ ف

شر3ت ناظران حقوق� 
مرتفع سازان آراد

جهت تکميل اعضاى خود از
 مهندسين داراى پروانه 

اشتغال دعوت به عمل 
می آورد

٠٥١٣٣٤٣٨٢٤٨
رضایی ٠٩١٥٢٠٠١٥١١

٩٥٢٩٤٨١٧/ ق

شر3ت غذا� سبز
جهت تکميل کادر خود 

مسئول فنی صنایع 
غذایی استخدام 

مينماید
٠٩١٥٧١٧٨٢٣٨

٩٥٢٩١٠٥٥/ ق

 �< نفرخانم ليسانس
 متالوژى،جهت یک شرکت توليدى 
براى انجام امور ادارى نيازمندیم

٩٥٢٩٢٨٣٢/ ق ٣٥٤١٢٣٤٦

پروانه پا�ه ٣
نظام عمران اجرا و نظارت اجاره 

داده می شود
٠٩٣٦١٧١٢٠٤٩

٩٥٢٩٤٢٥٩/ ف

به �< نفر دارا� پروانه 
اشتغال 3اردان� جهت عضویت

در شرکت مجرى ذیصالح 
نيازمندیم ٠٩١٥١١٩٣١٤٠

٩٥٢٩٤٥٧٧/ ف

�دعوت به همLار
جهت  عمران  مهندس  یک  به 
پورسانتی  صورت  به  همکارى 

٣٧٦٦٢٥٥٠نيازمندیم
٩٥٢٩٤٨٤٧/ ف

از مهندسين پا�ه ١ و ٢ 
برق و معمارى جهت عضویت در 

دفتر طراحی دعوت می شود 
٠٩١٥١٠٩٧٥٠٩

٩٥٢٩٥٢٥٣/ ر

به �< مونتاژ3ار خانم 
قطعات الLتروني<

محدوده هاشميه نيازمندیم
٣٨٨٤١٣٠١

٩٥٢٨٩٨٤٦/ ف

به ٢پرسLار ماهر
چوب نيازمند�م

 

٩٥٢٨٩٨١٠/ ق٠٩١٥٣٠٣٥٠٢٧

به تعداد� استاد نجار و 
پل� استر3ارماهر ونيمه ماهر
نيازمندیم ٠٩١٥٦٥٣٣٩٠١

٠٩١٥٠٥٤٣٩٠٢
٩٥٢٩٠٠١٣/ ق

 مجموعه مبلمان 
(هارمون�)

 براى تکميل کادر فنی به تعدادى 
«نجار» و «منبت کار» ماهر و 
نيمه ماهر، استيل و راحتی با 

حقوق عالی نيازمند است.
٠٩١٥٠٧٨٩٥٠٥ 
٠٩٣٨٢٩٠١١٩٥

٩٥٢٩١٤٥٩/ م

صنا�ع چوب ساج
از تعدادى نجار ماهر مبلمان 

چوبی دعوت به همکارى می نماید 
٣٦٥١٨٣٤٥

٩٥٢٩٢٥٣٦/ ف

استخدام 
نصاب MDF و نجار 

٣٧٦٠٢٩٥٥ -٣٨٤٦١٥٦٥
٩٥٢٩٤٨٠١/ ف

 به تعداد� استاد3ار
ماهر نجار نيازمند�م  

٠٩١٥٣٠٥٩٠٥٨ 
٩٥٢٩١٠٩٩/ ق

3ارگر ساده 
ترجيحا دیپلم فنی چوب جهت نجارى 

مبل اول جاده کالت  نيازمندیم 
٩٥٢٩٤٠٧١/ ر٣٨٤٤٣٤٦٧

�استخدام توليد
به تعدادى استادکار نقاش-نجار-

ام دى اف-برشکارنيازمندیم
٠٩٠٣٣١٠٦٠١٦

٩٥٢٩٥١٦٤/ ق

به تعداد دونفر MDF 3ار 
ماهر یا نيمه ماهر نيازمندیم 

٠٩١٥٨٢٣٧٠٠١
٩٥٢٩٢٩٦٦/ ف

به تعداد� استاد3ار 
3ابينت

MDF و نجار ماهر نيازمندیم 
٠٩١٥٥٢٢٩٩٨٩

٩٥٢٩٤٩١٩/ ف

به تعداد� MDF 3ار ماهر جهت 
 سرویس خواب و سيسمونی نيازمندیم 
روبروى   ٢۵ کيلومتر  سنتو  جاده 

 ٠٩٣٥٧٢١٥٢٢٠شيرحصار
٩٥٢٩٣١٤٣/ م

به تعداد� 3ارگر
 برش 3ار-گونيابند

 MDF کارخدمات  جهت  نوارکار 
نيازمندیم. ٠٩١٥٣١٦٥٤٨٠

٩٥٢٨٦١٥٨/ ف

به �< بردست
یا MDFکار نيمه ماهر 

نيازمندیم.کارگاه ویرانی شاندیز
٠٩١٥٣٢١٤٣٤٥

٩٥٢٧٦٠٨٨/ پ

 MDF ارLبرش
 �و 3الف 3ار ميز ال س� د

نيازمندیم.  
٣٦٥٨٥٣٥١-٠٩١٥٧٠٢٤٥٣٦

٩٥٢٩٥٢٣٣/ ف

به تعداد� نجار ماهر، 
نيمه ماهر و شاگرد

سریعا نيازمندیم
٩٥٢٩٤١٥٠/ ف٣٧٤١٧٩٥٣

نجار 
ماهر و نيمه ماهر و ساده 

سریعا نيازمندیم 
٩٥٢٩٣٨٣٣/ ف٠٩٣٧٢٥٤٧٥٤٤

به �< شاگرد جوان  
 MDFکار منظم و متعهد به کار و 

تضمين کارى نيازمندیم
٩٥٢٩٥٢٦٨/ م ٠٩١٥٩٠٦٨٨٠٢

گروه نجار و جوشLار 
جهت اجرا نما و آالچيق چوب و 

چوب پالست نيازمندیم 
٠٩١٥٤٠١٠٠٥٢

٩٥٢٩٤٧٠٩/ ق

به چندنفر 3م< نجار و 
 �چندنفر بردست نجار

جهت کار در پروژه 
ساختمانی نيازمندیم 

(ترجيحا جوان ) 
٠٩١٥٢٠٣٨٣٤٣

٩٥٢٨٥٨١٨/ ف

به نجار ماهر مبلمان 
سریعا  استيل  نيمه  و  راحتی 

نيازمندیم ٠٩١٥٩٠٣٩٨٥٣
٠٩١٠٥٩٩٣٩٦٠

٩٥٢٩٢٣٥٣/ ف

صنا�ع چوب� بلوط سبز
 MDF نيازمند کادر فنی چوب و

کار می باشد.
٣٧٦٦٦٤٤٩

٩٥٢٩٢٦٢٤/ ق

نيرو� ماهر و نيمه ماهر 
MDF 3ار نيازمند�م  

٠٩١٥٨٠٣٢٦٧٠
٩٥٢٩٢٢٠١/ ف

به تعداد� آقا 
با مدرک ليسانس حسابدارى 

صنعتی جهت امور انباردارى با 
سابقه کار در یک شرکت توليدى 

قطعات خودرو نيازمندیم
آدرس شهرک صنعتی توس 

فاز ١ بلوار صنعت بلوار تعاون 
جنوبی قطعه ٣٠۶

 ساعت مراجعه ٩ الی ١۶ 
٩٥٢٩٣٥٧٣/ ف٠٥١٣٥٤١٣٦٤٧

به �< همLار خانم 
جهت مدیریت سایت با مدرک 

ليسانس نيازمندیم. 
٠٩١٥١٢٣٠٠٢٩

٩٥٢٩٤٦٤٤/ ف

استخدام مد�ر فروش 
در دفتر بيمه به صورت شراکتی 

با سابقه کار مفيد
٩٥٢٩٥٢٢٨/ م٠٩٣٥٠٥٤٩٦٢٨

استخدام 
مترجم عرب� 
جهت  ترجمه  پارس  شرکت 
تکميل کادر ترجمه عربی خود 
از بين فارغ التحصيالن ادبيات 
عرب و طلبه هاى محترم دعوت 
به همکارى می نماید. متقاضيان

 رزومه خود را به آدرس 
 info@parstarjome.ir

ارسال نمایيد 
٠٥١٣٨٤١٢٠٣٠

٩٥٢٩٥٥٦١/ ر

 به �< نفر آقا 
 مسلط به زبان کشور برزیل

 (پرتغالی) جهت همکارى نيازمندیم 
٣٥٤١٢٣٢٥-٣٥٤١٢٣٢٢ 

٩٥٢٩٥٥٥٦/ ب

٤٥ روزه 
آرا�شگر شو�د

آموزشگاه مهدى
 تنها مرکز تخصصی در مشهد 

 ٠٩١٥١٠٠٨٤٠١
٩٥١٧٦٨٣٢/ ل٣٢٧٢٤٨٨٠

استخدام خانم
مسلط به اینترنت و 

کامپيوتر و تایپ محيط 
مناسب خانم ها و حقوق 
عالی لطفا با این شماره 

تماس بگيرید
٠٩٣٩٣٠٣٥٤٩٠

٩٥٢٩٥٦١٧/ ق

به �< نفر آقا 
با حداقل مدرک ليسانس 

الکترونيک مسلط به 
 ARM ميکروکنترل هاى

و AVR نيازمندیم.  
 ٠٩١٥٩٠٨١٠٩٠

٣٨٩٢٨٦٨٥
٩٥٢٩٢٤١٢/ ف

�< موسسه 
فرهنگ� معتبر

جهت تکميل کادر 
پرسنلی خود دعوت به 

همکارى می نماید
 واحد بازرگانی ۵ نفر

 واحد فروش ١٠ نفر 
تلفن ۵ رقمی ٣١٦١١ 

داخلی ١٠١ و ٣٠١ 
همراه 

 ٠٩١٥٨٩٧٦٩٤٩
آدرس: نبش امامت 

١٨ پالک ۴

 

٩٥٠١٦٧٥٥/ ف

و�ژه آن ها��
 3ه م� خواهند

 حرفه اى تر باشند 
دوره آموزشی مشاور 
خرید و فروش امالک 

٣٧٢٧٧١١٨
٣٧٢٦٥٩٠٩

٩٥٢٨٠٦٨٠/ ف

فروشندگان با تجربه
در زمينه هاى تبليغات -

تجهيزات پزشکی 
ودستگاه صنعتی 

جهت شغلی پر درآمد 
رزومه خود را به شماره 
 ٠٩١٥٣٥٨٢٢٩٢

ارسال کنند
 

٩٥٢٩٤٨٠٨/ ق

�< شر3ت پخش 
مواد غذا��

در محدوده بلوار توس 
نياز به:

١- راننده پایه ٢ 
با مدارک کامل مزایا: حقوق 
پورسانت  + بيمه   + ثابت 
٢- خانم مسلط به کامپيوتر 
با روابط عمومی باال ترجيحا 

دیپلم حسابدارى 
٠٩١٥٣٠٧٧١٠٧

٩٥٢٩٤٩٥٣/ ل

�< دانشگاه خصوص� 
جهت تکميل کادر بازرگانی 

خود به تعدادى نيروى فعال 
خانم در محيط پویا و امن 

نيازمندیم 
حقوق ثابت+ بيمه 

ساعت تماس ١٨,٣٠ الی ١۵
٠٩١٥٦١٨٧٩٤٠

٩٥٢٨٦٤٦٣/ ف

 tنيرو با مدار �به تعداد
دانشگاه�

جهت طراحی روى شيشه (ویتراى) 
نيازمندیم ٠٩١٥٥١٣٦٥٧٦

٩٥٢٩٠١٩٤/ ف

شر3ت بازرگان� 
به نيروى خانم جهت

 ١-مدیر بازرگانی با دو سال سابقه
 ٢- مدیر فروش ٢نفر 

با یک سال سابقه 
٣-دبيرخانه ۵نفر با حقوق 
و مزایا و بيمه نيازمندیم 

٣٨٦٧٣٥٩٨
٩٥٢٩٤٦٨٨/ ر

استخدام
به چند نفر   خانم 

با روابط عمومی باال باحقوق 
و مزایاى عالی جهت کار در 
مطب تخصصی نيازمندیم.

٠٩٣٧٤٠٩٨٥٥٤
٠٩١٥٥١١٤٦٤٢

٩٥٢٩٤٤٣٣/ م

استخدام در شر3ت معتبر 
همکار خانم آشنا به 

اینستاگرام و تلگرام 
٠٩١٥١٥٩٩٣١٩

٩٥٢٩٥٤١٥/ ف

IOS٬Android برنامه نو�س
به صورت تمام وقت

job@respina24.com 
٩٥٢٩٤٦٥٨/ ق

به �< نفر آقا 
ليسانس  یا  دیپلم  فوق  مدرک  با 
مکانيک و با روابط عمومی باال نيازمندیم 

٩٥٢٩٥١١٩/ ف٠٩١٥٣١٠٤٣٢٧

به تعداد� تا�پيست خانم 
و فتوشاپ 3ار (آقا)

خيابان  چاپ  دفتر  در  کار  جهت 
راهنمایی نيازمندیم ٣٨٤٢١٦٥٦

٩٥٢٩٤٧٨٥/ ف

به �< همLار خانم 
جهت کتابفروشی شيفت  عصر 

نيازمندیم. احمدآباد
  اول مالصدرا زبانکده خراسان 

٩٥٢٩٥٢٢١/ ف

شر3ت 3اال� ناب
یک منشی جهت امور دفترى و 
چند کارگر ساده دست به آچار 
نيازمند است ٣٦٠٢١٤٩٠

٩٥٢٩٥٠٧٩/ ف

�استخدام فور
در آسياتک و مخابرات 

کارشناس فروش اینترنت
٣٦٠٧٧٧٤٠

٩٥٢٨٥٠٧٥/ ق

٩٥٢٩١٧٥٣/ ف

استخدام 
شر3ت 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

 استخدام خانم 
 حقوق ثابت منظم ماهانه
کارانه -بيمه اداره کار 

درآمد تضمينی
 ١,۵٠٠,٠٠٠ تومان 

بلوار وکيل آباد-بين دانش آموز 
و دانشجو جنب بيمه کوثر

٩٥٢٧٨٨٠٧/ م پالک ٧٠٣

به تعداد� مد�رفروش تلفن�
آقا- خانم باساعت کارى ١۴-٩ 

(سيدرضی) نيازمندیم.
٠٩١٥٠٧٩٩٦١٩

٩٥٢٩٢٣٣١/ ق

استخدام هلد�نگ
بين الملل� و�ستان

با بيش از ١۵ سال 
سابقه فعاليت تجارى 

جهت تکميل کادر 
بازرگانی خود از تعداد 

۴ نفر خانم دعوت به 
همکارى می نماید . 

حقوق ثابت + پورسانت 
+بيمه + تشویق

 آدرس : بلوار معلم  
معلم ٧ پالک ٢٠,٢ 

طبقه دوم 
٠٥١٣٨٩١٨٥١٧ 
٠٩١٥٩٣١٢٨٢٥

٩٥٠٠٨٩٤٤/ ف

استخدام  
 چند نفر 

بازاریاب حرفه اى در 
کانون آگهی

 و تبليغات....
 ٣٧٦٦١٥٣٣

٩٥٢٨٨٢٩٢/ م

استخدام
شرکت ریخته گرى 

و ماشين کارى قطعات خودرو:
ترجيحا  ماهر  نيمه  نجار   -١

دیپلم جهت کار در واحد 
مدلسازى

با سابقه کار  ٢- مدلساز ماهر 
ترجيحا آشنا به ریخته گرى

٣- اپراتور ساده واحد ریخته گرى 
۴- تکنسين تعمير و نگهدارى   

مسلط به سيستم هاى 
هيدروليک و پنوماتيک 

(یا طرح ١٨ ماهه ایران آلمان) 
تلفن: 

 ٣٢٤٠٠٠٦١-٠٥١
آدرس: کيلومتر ٢٧ جاده 

قوچان  شهرک صنعتی 
فناوریهاى برتر  صنعت ٧

 کوشش ٣
Email:sinatoos@gmail.com  

٩٥٢٩٥٤٠٧/ ف

استخدام
یک شرکت پخش معتبر جهت 

تکميل کادر پرسنل خود به افراد 
با شرایط ذیل نيازمند است: 

١- سرپرست فروش، ٢ نفر 
(خانم/آقا)، سابقه سرپرستی 

حداقل ٢ سال 
٢- مسئول IT، ١ نفر، مهندس 

  SQL خانم مسلط به زبان و
٣- بازاریاب، ١٠ نفر

 (خانم/آقا)، حداقل دیپلم 
شرایط کارى: حقوق قانون کار + 

بيمه +پورسانت 
 ساعت مراجعه حضورى:

 ٩ الی ١١ صبح 
آدرس: نبش مصلی ٣٠ درب 
اول سمت راست واحد ۵ تلفن

٣-٣٣٦٩٧١٠١
٩٥٢٩٠٣٥٠/ ف

نيرو� آقا و خانم
جهت ثبت سفارش مواد غذایی حقوق 
ثابت خواجه ربيع ١٠ مجتمع وليعصر 

٠٩١٥١٠٤١١٤٦غرفه ٢٩٨
٩٥٢٩٤٥٣٣/ ف

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

شر3ت بازرگان� 
به تعدادى خانم و آقا نيازمند است 

٠٩٣٥٩٦٥٣٣٤٩
٩٥٢٩٠١٩٧/ ف

 �شر3ت بسته بند
پون< محصول

 در شهرستان سرخس 
به یک مسئول فنی 

بامدرک کارشناسی صنایع غذایی 
نياز دارد

 سرخس،مرکز بهداشت
٩٥٢٩٤٩٨٧/ ق٣٤٥٣٩٢٢٤

�< شر3ت 
 �پيمانLار

جهت تکميل کادر پيمانی 
خود در منطقه جنوب کشور 

نيازمند نيرو در تمامی 
رشته ها و مقاطع از سيکل 
تا کارشناسی ارشد ميباشد 

جهت ثبت رزومه خود در 
سامانه ٢۴ ساعته با شماره 
٩٠٩٩٠٧١٧٤٢

تماس حاصل فرمایيد 
( تماس از خط ثابت )

٩٥٢٩٢٢٨٥/ ق

�< شر3ت معتبر
جهت تکميل کادر بازرگانی خود 
تعداد محدودى نيرو استخدام 
مينماید.حقوق ثابت+پورسانت 

فوق العاده +بيمه +امنيت شغلی 
آدرس:بين چهارراه دانش آموز 
و دانش آموز ١٩ پالک ١٩٧ طبقه اول
 ساعات تماس: ٨:٣٠ الی ٣٠:١۵

٩٥٢٩٥١١٣/ ل٣٦٠٧٦٨٩٢

 �< شر3ت معتبر 
استخدام م� نما�د :

 نيروى خانم جهت تکميل 
کادر ادارى و بازرگانی 
حقوق ثابت + بيمه + 

مزایاى عالی 
مراجعه حضورى همه 

روزه از ساعت ٩ الی ١۵
بلوار معلم 

 بين معلم ١٠و ١٢ 
پالک ٢٣٠ - طبقه دوم  

 

٩٥٢٩٠٧٦٨/ ف

آژانس هواپيما��
کارمند فروش پرواز باسابقه شيفت 

شب ٨ الی ٨ صبح حقوق ٩٠٠تا ١
٠٩١٥٤٢٠٩٨٦٥

٩٥٢٨٣٩٩١/ ق

نما�ندگ� قطعات سا�پا 
١-حسابدار آقا یا خانم (ليسانس 
به  آشنا  کامپيوتر)  یا  حسابدارى 

امور حسابدارى و ادارى
مکانيک  ليسانس  آقا  نفر  یک   -٢

آشنا به لوازم یدکی خودرو 
D.shahtahmasebi@

gmail.com
٠٩١٥٥١٠٤٩٩٠

٩٥٢٩٣٥٨٤/ ف

استخدام شر3ت 
�توليد

جوشکار آرگون داراى مدرک 
۴ نفر

تکنسين برق و تاسيسات ٢ نفر
مونتاژکار مخازن صنعتی ١ نفر

تلفن ٣٥٤١٠٢٢١
شهرک صنعتی توس

 
٩٥٢٩٤٣٣٥/ ق

استخدام ١٥ نفر 
خانم

با روابط عمومی باال در واحد 
بازرگانی موسسه آموزش 
عالی با حقوق ثابت.مراجعه 

حضورى ساعت ١٢-٩ و
٢٠-١٧ حاشيه احمد آباد 

بين رضا و طالقانی پالک ٢۵٢
 

٩٥٢٩٢٥٦٤/ ق

به تعداد� نيرو� خانم  
 جهت همکارى در یک موسسه فرهنگی 
نيازمندیم با حقوق ثابت +پورسانت عالی 
٠٩١٥٥٥٢٤٠٠٧ -٣٢٧٢٤٠٤٥

٩٥٢٠٣٨١٥/ ط

٩٥١٠٦٣١٩/ ف

آرایشگر ماهر شوید١٠٠ تضمينی 
به روش جدید درآموزشگاه (خسرو)

 داراى مرکز تخصصی با  گواهينامه
 جهت احداث سالن   ٣٧٢٩١٣١٣

٠٩١٥١٠٠١١٥٧

جوانان
 جو�ا� 3ار

 �به تعداد
همLار خانم

جهت کار در عکاسخانه سنتی 
در مجتمع هاى تجارى وصال 

و اميد (جنب حرم) با حقوق و 
مزایاى باال نيازمندیم

٠٩٠١٠٢٠٣٢٣٩
٩٥٢٩٥٣٨١/ ف

پشتيبان نرم افزار 
حضورغياب  

٤٩٩-٣٧٦٦٠٤٨٨
پيامک ٠٩٣٧٨٧٥٤٤٦١

٩٥٢٩٥٦٢٢/ ق

مشاغل گوناگون

نجار و ام د� اف 3ار

مونتاژ3ـــار

٩٥٢٩٤٩٨٣/ ف


