
يكشنبه ١٢ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٧
٣٩

٩٥٢٩٣٨٥٩/ ط

تعداد� بازار�اب خانم وآقا
نيازمندیم. پخش ادویه جات،زعفران 
سبزیجات خشک .پورسانت١٠درصد 

٠٩١٥٢٠٤٨٧١٤فروش

٣٠ نفر بازار�اب موادغذا��
پورسانت+ پاداش

+ حقوق+ بيمه 
٩٥٢٩٣٨٠٣/ م٠٩٣٦٩٦٩٧٦٧٩

 �به تعداد� و�ز�تور حرفه ا
رنگ مو با مزا�ا� خوب

نيازمندیم
٠٩١٥٧٠٩٦١٢٧

٩٥٢٩٥٢٦٥/ ف

سوپرمار3ت�  �ا حرفه  بازار�اب 
تمام وقت یا نيمه وقت
پورسانت ٢٠ درصد!!
٠٩٣٥١٣١٣٦٤٤

٩٥٢٩٥٧٤٣/ ق

پخش پروتئين متين
جهت تکميل کادر بازرگانی 

خود در مشاغل ذیل 
استخدام می نماید:

بازاریاب تلفنی (خانم)تعداد ٢نفر
بازاریاب حضورى، پروموتور 
فروشگاه هاى زنجيره اى خانم
آدرس محل کار: آزادى ١٣١ 

(همراه با سرویس
 رفت و برگشت)

جهت دریافت فرم استخدام به 
آدرس: مطهرى شمالی ٣ 
پالک ١٠٢ مراجعه شود.

 

٩٥٢٩٢٩٨٣/ م

استخدام 3ارشناس فروش
سابقه  با  تبليغات  زمينه  در   
 ١٠٠٠٠٠٠ ثابت  کار-حقوق 

 ٠٩٣٥٨٩٢٧٥٥٢تومان+کارمزد
٩٥٢٨٦٧١٥/ ب

 به تعداد� بازار�اب 
 با سابقه حداقل یک سال

(ترجيحا موادغذایی)
 جهت پخش قند و شکر و نبات

 نيازمندیم.
حقوق ثابت + پورسانت فروش

٠٩١٥١١٥٤٧٣٠
 ٠٩٣٧١٧٠٠٩٠٤

٩٥٢٩٦٦٢٥/ م

استخدام
بازاریاب تلفنی خانم با 
روابط عمومی باال حقوق 

ثابت+پورسانت
بدون سقف فروش

٠٩١٥٣٠٣٣١٣٩
٩٥٢٩٦٢٦٧/ ق

�= 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

 و�ز�تورخانم باروابط عموم� باال
 جهت بازدید وبازرسی هاى کپسولهاى 
آتش نشانی پورسانت عالی+سرویس 

 ٠٩٣٠٠٤١٨٥٨١رایگان
٩٥٢٩٦٤٢٣/ ق

�= 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

٩٥٢٠٦٠٧٥/ ف

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

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

به تعداد� نيرو� بازار�اب
حضورى و تلفنی با حقوق عالی 

نيازمندیم
تلفن ٠٩٣٦٨٥٣٧٦٧٧

٩٥٢٨٤٨٩٣/ ق

به �= بازار�اب
با وانت و مسلط به 

منطقه بولوار پيروزى 
جهت پخش قند و شکر و 

نبات نيازمندیم
٠٩٣٥٤٨٣٨٣٣٨

٩٥٢٩٦٣٣٢/ خ

به تعداد� بازار�اب
با انگيزه درآمد  در زمينه تابلوسازى 
باال حقوق ثابت+ پورسانت نيازمندیم 

٣٦٦٧٨٣٧٧-٠٥١
٩٥٢٩٤٩١٤/ ف

شر3ت بيمه 

پاسارگاد
براى تکميل پرسنل 

خود اقدام به 
استخدام تعداد 

محدودى بازاریاب 
با حقوق بيش 

از یک ميليون + 
کارمزد

 و بيمه می نماید .
٠٩١٥١١٨٦٤٤٥

٩٥٢٩٤٣٠٠/ ر

 بازار�اب تلفن�  خانم
در زمينه تابلو و نماسازى

٠٩١٥٩١٥٥٠٠٢
٩٥٢٩٦١٦٤/ ق

بازار�اب جهت موادپروتئين� 
با پورسانت عال� نيازمند�م  

 ٠٩٠٣١٣٢٠٠٦٢
٩٥٢٩٦٥١٣/ ف٠٩١٢٢٢٨٨٤٧٠

به تعداد� بازار�اب 
با  ترجيحا  آرایشی  محصوالت  جهت 
 + ثابت  حقوق  نيازمندیم  خودرو 

٠٩١٥٣٠٩٢٩١٨پورسانت 
٩٥٢٩٤٥٦٩/ ف

به ٢٠ نفر بازار�اب مجرب
جهت امور بانکی نيازمندیم 

٠٩٣٦٨٥٧٤٥٤٦
٩٥٢٩٥٧٥١/ ف

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

طریق شرکت تامين نيرو
 ارسال رزومه به

 hsmtoos@yahoo.com 
 

٩٥٢٨٥٢٦٨/ ف

گروه نرم افزار� زروان 
استخدام برنامه نویس 

مسلط به اندروید استودیو 
در شرکت معتبر نرم افزارى
Enfo@zarvan group. 

  com

٣٨٦٩٢٥٢٦
٩٥٢٩٥٧٨٣/ ف

استخدام برنامه نو�س 
�حرفه ا

 ios و android
با حقوق عالی در شرکت معتبر

ارسال رزومه به 
artanwebcreator@gmail.

com
٣٧٦٦٤٥٥٨

٩٥٢٩٣٢٦٤/ 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

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

٣٨٤٤٧٠٧٠نيازمند است
٩٥٢٦٢٧٤٢/ ف

پي= شهر گشت 
به تعداد زیادى موتور سوار با تضمين 

درآمد ٧٠ الی ١۴٠ نيازمندیم 
٣٢٢٤٢٠٢٠

٩٥٢٨٦٢٥٤/ ف

 �به تعداد� پي= موتور
در محدوده و3يل آباد 

نيازمندیم
 

٩٥٢٩٥٩٦٣/ ف٠٩١٥٧٧٠١٤٤٢

به تعداد� پي= 
�موتور

با مدارک کامل جهت 
کاردررستوران شيفت 
ظهر آشنا به قاسم آباد 

نيازمندیم.
تلفن ٠٩٣٥٤٧٤٧١٦٠

٩٥٢٩٥٢٠١/ ق

٩٥٢٠٠٩١٠/ خ

 �به پي= موتور
نيازمند�م 

پيک بشارت 
٠٩١٥٨٢٤١٣٩١

٩٥٢٩٥٧٤٩/ ف

�به تعداد� پي= موتور
جهت کاردر رستوران و آشنا به 

محدوده چهارراه لشکر
٠٩١٠٥٨٠٠٧٥١

٩٥٢٩٦١٧٨/ خ

 �پي= موتور
به صورت پاره وقت در رستوران 

نيازمندیم بين فرهاد ٢۵و ٢٧ 
٠٩١٥٣١٥٨٣٠١

٩٥٢٩٥٦٥٥/ ف

به چند نفر جهت پي= 
موتور� با اخالق نيازمند�م.   

٠٩٣٦٤٦٢٢٦٠١
٠٩١٥١١٨٠٤٦٠-٣٧٢٩٢٥١١

٩٥٢٩٥٨١٣/ ق

پي= موتور� حام� 
به تعدادى راننده متعهد به کار 
نيازمند است با تضمين درآمد 

٠٩١٥٥١٩٢٥٨٨
٩٥٢٩٥٩٦٦/ ف

به �= جوشLار و تراشLار 
نيمه ماهر نيازمندیم 

٠٩١٥٦٠١٧٣٦٠
٩٥٢٩٦٢٧٠/ ف

تعداد� جوشLار 
اسLلت نيازمند�م  

٠٩٣٦٠٨١٣٦٧٢
٩٥٢٩٥٧٧٣/ ق

به �= نفر جوشLار آرگون
 با سابقه کار نيروگاهی 

نيازمندیم
٩٥٢٩٤١٩٠/ م ٠٩١٥٥١٣٨٤٢٠

تحصيلدار و
�پي= موتور

تراشكار وجوشكار 

برنامه نو�س

٩٥٢٠١٠٢٦/ م

٩٥٢٦٥٧٤١/ م

 �= شر3ت توليد� موادغذا��
 معتبر جهت تکميل پرسنل فروش و ادارى خود در سطح مشهد

 از افراد با مشخصات ذیل دعوت به همکارى می نماید.
Bمشخصاتتعدادعنوان شغل�رد�

حداقل ٢ سال سابقه کارى٢سرپرست فروش١
حداقل ١ سال سابقه کارى١٠بازاریاب حضورى٢
داراى تجربه کارى١بازاریاب تلفنی٣
حداقل ٣ سال سابقه کارى١مسئول حسابدارى۴
حداقل ٢ سال سابقه کارى١مسئول توزیع۵
داراى تجربه کارى٣توزیع کننده۶
داراى تجربه کارى٢اپراتور٧     

مزایا: حقوق ثابت + پورسانت + بيمه تأمين اجتماعی
 جهت 3سب اطالعات بيشتر با تلفن ها� ٣٧٥٠١ داخل� ٣٠٩ 

و �ا ٠٩١٥٣٢٢٠٠٨٩ آقا� مشير�ان تماس حاصل فرما�يد.
٩٥٢٩٦٤٠٣/ ب

٩٥٢٩٦٤٤٨/ ف

٩٥٢٩٦٣٧٩/ ف

٩٥٢٩٥٤٤٩/ ف

٩٥٢٩٦٤٨٢/ پ

٩٥٢٩٦٠١٩/ ف

٩٥٢٨٢٥٢٢/ م

فست فود فاردفود
به تعدادى پيک موتورى

 با ضامن معتبر
 نيازمندیم

 مصاحبه ١٢ الی ١٨ 
بلواروکيل آباد 

نبش جالل آل احمد۶


