
شنبه ١١ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٦
٤٩

شر3ت مهندس� 
معتبر 

در زمينه آسانسور و پله 
برقی از افراد ذیل دعوت 

به همکارى می نماید
 ١-کارشناس فروش 

آقا (با روابط عمومی 
باال و وسيله نقليه ) 
٢-کارشناس کنترل 

کيفيت (ليسانس برق، 
مکانيک، یا صنایع

 داراى وسيله نقليه )
 ٣-سرویس کار 

آسانسور 
(باتجربه داراى
 وسيله نقليه ) 

 تلفن ٣٨٠٠١ داخلی ٣

٠٩١٥١٠٣٠٤٦٩
٩٥٢٩٢٠٩٠/ ف

به �< عLاس مجرب 
جهت تکميل کادر پرسنلی آتليه 

نيازمندیم 
٣٧٦٥١٧٦٥

٩٥٢٨٩٥٥٣/ ف

 �< شر3ت مهندس� معتبر
حداقل  با  حسابدار  نفر  یک  به   
خانم  یک  و  کار  سابقه  ۵سال 
٣سال  حداقل  با  صنایع  مهندس 
سابقه کار و مسلط به نرم افزارهاى 
است.  نيازمند   MSP و   Office
به را  خود  رزومه  متقاضيان 

 آدرس ذیل ایميل نمایند.
m.ahmadi6913@yahoo.com

 

٩٥٢٨٩٢٧٣/ م

گرافيست- نگارگر  
تا�پيست نيازمند�م

نشر آرسس 
٣٨٩٢٤٢٠٩-٠٩١٥٥٠٢١٣٧٥

٩٥٢٩٥٠٦٤/ ر

مجتمع توليد� پنجره عا�ق پرد�س
نيازمند است: ١- بازاریاب

 ٢- نيروى دفترى (فلسطين) 
٠٩١٥٧٦٤٩٠٠٦

٩٥٢٩١٤٦٩/ ف

شر3ت� بازرگان�
در حوزه محصوالت بهداشتی 

و مراقبتی پوست و مو
 در نظر دارد تعداد ۴ نفر 

نماینده علمی را جهت معرفی 
محصوالت برندهاى جدید 

فرانسوى، اسپانيایی و 
سوئدى دراستان خراسان 
با شرایط حقوقی مناسب 

استخدام نماید.
تماس ٩ تا ١٩

٠٩١٥٧٠٩٢٠١٤
٩٥٢٩٥٢٤٠/ د٣٢٢٨٣٢٥١

�< شر3ت معتبر
 از تعداد� خانم و آقا 
با سابقه کار مکفی جهت 

فعاليت دردپارتمان 
نمایشگاه هاى خارجی 
با حداقل حقوق قانون 

کار و بيمه  دعوت
 به عمل می آورد.

٣٨٨٣٤٢٠٠
٩٥٢٩٠٧٤٤/ پ

 �استخدام� شهرباز
هپ� لند

١- انتظامات ٣ نفر آقا حداقل 
دیپلم شرایط جسمانی مناسب 

سن ٢۵ تا ٣٠ 
٢- اپراتور ۵ نفر آقا ۵ نفر خانم 

آدرس: طبرسی جنوبی ٢٩ مجتمع 
آرميتاژ طبقه ١- مراجعه فقط 

حضورى ١٢ الی ١۵
 

٩٥٢٩٣٥٠١/ ف

استخدام
كارمند فروش (خانم) ثابت ۶٠٠+ 
پورسانت ساعت كارى ٨.٣٠تا ١۵

٠٩١٥٤٠١٣٩٦٢
٩٥٢٨٤٧٥١/ ق

استخدام  در شر3ت  
 طراحی و معمارى، ١- طراح

 ٢- اپراتور فاز ١ و ٢     ٣- گرافيست
٩٥٢٨٧٥٣٩/ م ٣٧٦٣٥٦٨٤

٩٥٢٩٥٣١١/ ق

استخدام بيمه ا�ران
 کارشناس فروش+حقوق و مزایا

و آموزش پشتيبانی،مبتدى و حرفه اى
٠٩١٥٢٠٠١١٧٠ 

به تعداد� مترجم جهت کار
در منزل نيازمندیم. ٢۵۵ کلمه 

١٠٠٠ تومان ٠٩٣٥٤٤٦٣٦٩٦
٣٨٢٢٧٩٢١

٩٥٢٩٥٠٤٤/ ف

به چند بازرس خانم 
با حقوق ثابت

٨٠٠ هزار نيازمندیم 
٣٦٦٧٧٥٠٦- ٠٩١٥٢٠٣٤٢٦٦

٩٥٢٩٥٤١٢/ ف

استخدام
 �< شر3ت معتبر
جهت تکميل پرسنل خود 
تعدادى کارمند خانم در 
مقاطع تحصيلی ليسانس 

و فوق دیپلم استخدام       
می نماید مزایا:  حقوق 

ثابت + هزینه 
ایاب و ذهاب+ بيمه تامين 

اجتماعی+ امنيت شغلی 
آدرس: بلوار معلم ميدان 
تربيت معلم ۶٠ ساختمان 
پزشکان سينا پالک ٢٢,١ 
طبقه ۴ واحد ۴٠١ ساعت 
مراجعه حضورى ٩ الی ١۵

 

٩٥٢٩٤٥٢٩/ ف

 ��< مجموعه توليد
به چند اپراتور دستگاه 

پرس و یک نفر خانم جهت 
واحد بازرگانی داخلی 
با تجربه نيازمند است 

٣٤٢٢١٢٤٤
٠٩١٩٥٩٧٠٩٠٥

٩٥٢٩٤٦٩٨/ پ

استخدام
بازار�اب لبن�

با تجربه
٣٨٤٢١٤٢٨

٩٥٢٩٣٦٤٢/ ق

�به �< نفر 3ارشناس 3شاورز
خانم جهت پروژه هاى فضاى سبز

٨صبح  تماس  نيازمندیم  شهردارى 
٠٩١٥٧٢٥٢٠٠١تا٢ عصر

٩٥٢٩٥١٣٨/ ل

�پذ�رش هنرجو
 برنامه نو�س 

و اپراتورى CNC همراه با 
معرفی به مراکز صنعتی در پایان 

دوره با حقوق یک الی ١,۵٠٠م

٠٩٣٧٩٠١٣١١٣
٣٦٦٢٤٩٢٤

٩٥٢٩٤٥٩٧/ ف

عمان  
 کاریابی بين المللی کارآفرینان 

استخدام حسابدار 
٩٥٢٩٢٦٣١/ ب٣٨٤٥٣٣٧٧ 

به تعداد ٣ نفر 
 جهت کار در قابسازى و یک نفر 

جهت رنگ کارى نيازمندیم
 ٠٩١٥٨١٢٣٣٦٧

٩٥٢٩٢٢٥٩/ م

به تعداد محدود� خانم و آقا
باروابط عمومی باال حقوق 

١,٢٠٠م نيازمندیم
٠٩١٥١٠٠٢٩٤٨

٩٥٢٩٤٦٨٤/ ق

 tمدر �جوان� مجرد دارا

فن� دفاع شخص�
آماده همکارى باکليه 
ارگانهاى دولتی و شخصی

٠٩١٥٣١٠٣٤٤٠
٩٥٢٩٢٢٧٩/ پ

3ارگر ساده ترا3ت پخش 3ن
  و نگهبان نيازمند�م

٥٠ و٠٩١٥٠٣٥٨٠٤٠
٩٥٢٩٥٦٠٢/ ق

شغل دوم داشته باشيد
بدون صرف وقت  بدون سرمایه 

حتی شما زنان خانه دار 
 (دفتر بيمه ایران) ٣٦٥٨٢٥٠٨

٩٥٢٩٤٥٩٣/ ف

به �< نفر فروشنده
 مواد غذا�� و �< نفر

 راننده نيسان نيازمندیم. 
 

٩٥٢٩٤٦٤٧/ ف٣٨٤١٩٦٩٧

 tنما�ندگ� فروش پوشا �اعطا
با حداقل سرمایه یا ضامن معتبر و 
ریسک کارى صفر تماس ١١ الی ١٩

٠٩١٥٩٧٥٨٦٢٥
٩٥٢٦٣٥٧٤/ ف

3ارگاه آموزش� و صنعت�
 گوهر تراش� نما�ندگ� خراسان 

در حال کار با درآمد عالی آماده 
واگذارى ٠٩١٥٣٠٤٠٥٠٢

٩٥٢٩٤٢٩٧/ ف

3ارآفر�ن� پردرآمد 
 ایده هاى پردرآمد به همراه وام

٣٦٠٩٣٨٩٨ 
٩٥٢٧٩٩٩٧/ م

�سرما�ه گذار
 برا� توليد بيسLو�ت

٠٩١٥٠٠٤٤٩١٥
٩٥٢٩٣٦٦٥/ خ٠٩٣٥٥٦٥٧٥٥٥

٩٥١٣٥٧٦٦/ پ

جذب ومعرف� ضامن 
3ارمند و 3اسب

براى کليه
 شعب بانکی

 ٠٩٣٨٧١١٧٥٩٥
٠٩١٥٢٢٠٠٥٠٤

٣٨٩٢٧٣٠٥

حالل مشLالت شما
فقط پول نيست 

مشاوره اقتصادى
سرمایه گذارى، کسب و کار

فروش، معرفی پروژه
٠٩١٥٨٥٠٥٠٧٠

٩٥٢٧٨٢٤٠/ ق

بورس ا�ران 
مشاوره سرمایه گذارى هاى 
اصولی و برتر در یک جلسه

٩٥٢٧٦٧٤٤/ پ٠٩١٥٤١٨٧٧٠٨

پرداخت وام و سرما�ه 
فقط با ضمانت طال 

٠٩١٥٣٥٨٠٨٠٢-٣٢٢٨٠٧٣٩
٩٥٢٧٣٠١٨/ ف

 �سرما�ه گذار
زود بازده

تحویل محصول به صورت 
اعتبارى

تنها با ٣٠ الی ۵٠م تومان 
سرمایه اوليه

حداقل ١٠م تومان درآمد 
ماهيانه آسان را تجربه نمایيد

جهت اطالعات بيشتر عدد 
٢٢ را به

 ٥٠٠٠٥٠٠٠٣ 
ارسال نمایيد.

 

٩٥٢٩٠٩٥٧/ ق

به مبلغ ٥ تا ١٠ م سرما�ه 
با تضمين سفته یا چک و تعهد 

محضرى سریعا نيازمندیم 
٠٩١٥٦٦١٣٩٦٦

٩٥٢٩٤٩٠٩/ ف

3ـــار و ســرما�ه

واگذار� و قبول 
نما�ندگ�

�مشاوره و سرما�ه گذار

٩٥٢٦٥٧٣٩/ م

فراخوان همکارى گروه شرکتهاى الکترواستيل 
اولين و بزرگترین توليدکننده یخچال فریزرهاى نوفراست خانگی، ویترینی، نمایشگاهی، ساندویچ پانل، 

انواع کانکس و سردخانه در کشور جهت تکميل کادر پرسنلی خود در مشهد از نيروهاى مستعد و خالق در تخصص  هاى 
ذیل دعوت به همکارى می نماید.

 متقاضيان رزومه کارى خود را به همراه یک قطعه عکس حداکثر ظرف یک هفته پس از تاریخ درج آگهی به آدرس ایميل
 Electrosteel.es@gmail.com و یا صندوق پستی ٣۴٩٩-٩١٣٧۵ ارسال فرمایند. 

حداقل سابقه مدرک تحصيلی شغل مورد تقاضا ردیف 
سایر شرایط جنسيت کار مفيد

 ١
مدیر و کارشناس 

ارشد خرید خارجی 
و صادرات 

ليسانس/ فوق ليسانس مدیریت بازرگانی، 
برق، مکانيک، زبان انگليسی و سایر رشته 

هاى وابسته 

٧ سال سابقه 
آشنایی کامل به زبان انگليسی، کامپيوتر، آقا مدیریتی 

اینترنت و قوانين و مقررات گمرکی

مدیر و کارشناس ٢ 
ارشد کنترل کيفيت 

ليسانس/فوق ليسانس مکانيک، برق، 
سابقه کار در واحد توليد و کنترل کيفيت آقا ٧ سال الکترونيک و سایر رشته هاى وابسته 

ترجيحا کارخانجات صنعتی 

کارشناس ارشد ٣ 
بازاریابی 

MBA  و DBAبازاریابی و فوق ليسانس 
 (Marketing شاخه) خانم/٣ سال مدیریت اجرایی

آقا

داشتن سابقه کار مدیریتی و اجرایی در 
واحدهاى بازرگانی، بازاریابی صنعتی،  

توليدى صنعتی و تحقيقاتی 

مدیر و کارشناس ۴ 
ارشد خرید 

ليسانس/ فوق ليسانس مدیریت 
سابقه کار در بخش هاى خرید شرکتهاى آقا ٧ سال بازرگانی- برق و الکترونيک- مکانيک 

توليدى و صنعتی 

مدیر و کارشناس ۵ 
ارشد فروش 

ليسانس/ فوق ليسانس 
مدیریت بازرگانی /حسابدارى

٧ سال سابقه 
مدیریتی 

خانم/
آقا

داشتن سابقه کار مدیریتی و اجرائی 
در سازمان فروش واحدهاى توليدى و 

صنعتی 

کارشناس اداره ۶
داراى مهارتهاى ICDL و مسلط به امور آقا ۴ سالليسانس- فوق ليسانس مکانيک مهندسی

مستندسازى و مدیریت پروژه 

کارشناس مهندسی ٧
خانم/٣ سال ليسانس/ فوق ليسانس مهندسی صنایع صنایع 

آقا
آشنایی با سيستم هاى برنامه ریزى توليد 
انبار  و  موجودى  کنترل  هاى  سيستم  و 

کارشناس طراحی ٨
خانم/٣ سال ليسانس/ فوق ليسانس طراحی صنعتی صنعتی

آقا

داشتن سابقه کار در واحدهاى توليدى 
صنعتی و آشنایی با نرم افزارهاى مرتبط 

و گرافيکی 

ليسانس برق، مکانيک سياالت، بازرگانی، کارشناس فروش٩
خانم/٣ سال سابقه مدیریت 

آقا
داراى روابط عموى قوى، آشنایی با 

کامپيوتر و سابقه کار در سازمان فروش

کارشناس ١٠
آشنایی با اکسل و همکاران سيستمآقا٢ سالحداقل ليسانس حسابدارى

کارشناس خرید ١١
داخلی

ليسانس مدیریت بازرگانی، برق و 
خانم/۴ سال الکترونيک، مکانيک 

آقا
سابقه کار در بخش هاى خرید شرکتهاى 

توليدى و صنعتی 

کاردان بهداشت ١٢
حرفه اى 

فوق دیپلم رشته هاى بهداشت حرفه اى، 
گذراندن دوره هاى آتش نشانی، کمک آقا ۴ سال آتش نشانی و رشته هاى مرتبط 

هاى اوليه، حفاظت ایمنی و بهداشت

 

٩٥٢٩٥٢١١/ آ

٩٥٢٩١٢٠٦/ ف

٩٥٢٩٤٩٦٥/ م

٩٥٢٩٥٣٢٩/ ل

٩٥٢٩٢٢٤٦/ ف

دعوت به همکارى گروه صنعتی 
 پارت الستيک - شرکت بسپارسازه توس

شرایط جنسيت تحصيالت واحد محل کار

ليسانس صنایع 
حداقل ٢ سال مرد/زنمهندسی صنایع 

سابقه مرتبط 
واجدین شرایط رزومه خویش را در اسرع وقت از طریق ایميل

Recruitment@polybas.com ارسال نمایند.
 

٩٥٢٩٣٣٧٥/ آ


