
يكشنبه ١٢ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٧
٤٠

 �= استاد3ار تعو�ض 
روغن 3ار نيازمند�م   

٠٩١٥٩٧٩٧١١٣
٩٥٢٩٦٣٦٧/ ف

به �= مLاني= ماهر
 بابت ماشينهاى سوارى 

نيازمندیم
٠٩٣٧٢١٠١٤٧٣

٩٥٢٩٢٦٤٦/ ق

به �= جلوبند� 3ار 
ماهر نيازمند�م   

٠٩١٥٤٨٦٠٧٣٥
٩٥٢٩٦٤٤٥/ ف

به مLاني= و سيمLش ماهر 
با لوازم نيازمندیم 

٠٩١٥٨٥٠٢٣٢٠
٠٩١٥٥٠٨٠١٥١

٩٥٢٩٥٩٨٠/ ف

به �= راد�ات ساز
طبرسی  بلوار  نيازمندیم  سيمکش  و 
شمالی بين ١٣ و ١۵ صافکارى نقاشی 

٠٩١٥٧٠٥٨٩٦٣نادرى
٩٥٢٩٦٤١٤/ ف

به �= سيم 3ش ماهر 
نيازمند�م  

٠٩١٥١٢٢١٥٦٥
٩٥٢٩٥٨٨٩/ ق

به �= مLاني= سوار� 3ار 
محدوده  در  درصدى  صورت  به   

شهرک صنعتی طرق نيازمندیم.
 ٠٩١٥٨٦٩١٠٤٠

٩٥٢٩٥٩٥٨/ ق

جوان� هستم متعهد 
با خودروى صفر ٣١۵ تشریفاتی آماده 
... و  ها   هتل  و  سازمانها  با  همکارى 

٠٩٣٥٥٦٩٣٦٦٢
٩٥٢٩٦٢٦٢/ ف

٩٥٢٨٠٧٣٠/ ف

و�ژه عالقمندان 
3ار در داروخانه 

دوره آموزشی دارویار داروخانه
٣٧٢٦٥٩٠٩-٣٧٢٧٧١١٨

 مهندس عمران با ٣٫٥سال 
 سابقه کار ابنيه، نقشه بردارى و

 توپوگرافی راهسازى و محوطه سازى
 ٠٩٣٠٦٦٥١٣٢٠ آماده همکارى 

٩٥٢٩٥٣٠٢/ م

حسابدار ، مد�رمال�
پاره وقت با ١٠سال سابقه 

تلفن تماس
٠٩١٥٦٤٦٢١٥٨

٩٥٢٨٩٤٤٨/ ق

٩٥١٩٦٢٣٦/ ف

توازن اعتماد
B٢٠ % تخفي

شماره ثبت ۴٨١٨
- قابل توجه تمامی عالقمندان

 به کار حسابدارى:
آموزش حسابدارى

 طی۴ دوره تحليل حسابدارى، 
حسابدارى پيشرفته،

حسابدارى مالياتی 
و نرم افزار ها ویژه کسانی
 که خيلی سریع ميخواهند 

استخدام شوند. 
- در ضمن دانش آموختگان این 
موسسه پس از اتمام دوره هاى 
آموزشی به وسيله این موسسه 
یا در همين موسسه استخدام 

ميشوند .
- قابل توجه کارفرمایان و   

صاحبان تمامی مشاغل:
انجام کليه خدمات مالی و مالياتی 
(تهيه و تنظيم اظهارنامه عملکرد 

و ...)، شرکت در جلسات و 
کميسيون هاى دارایی، طرح 

دفاعيه و الیحه جهت به حداقل 
رساندن ماليات در کمترین زمان 

و با حداقل هزینه
چهارراه معلم، سيدرضی ٢۴ 
پالک ٢۵۶ طبقه سوم واحد ٧

٣٦٠١٨٨٦٤-٣٦٠٦٦٩٣٦
٠٩١٥٠٥٨٦٥٩٦

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

٠٩١٥٥١٦٦٣٤٤-٣٢٧٣١٨٨٣
٩٥٢٩٢٠٩١/ ف

صبا اند�شه
 حسابدار� پيشرفته 

شماره ثبت ١٧٧٢ 
با مجوز رسمی از وزارت علوم 

پاره وقت، نيمه وقت، تمام وقت
 عضو انجمن حسابدارى ایران

مدیر مالی ،حسابدار و کمک حسابدار
با شرایط حقوقی عالی با بيمه از کليه 
رشته ها در شرکت ها و کارخانجات 

زیر مجموعه موسسه
صبا اندیشه در تهران و مشهد به 

انضمام دوره فوق تخصصی کارگاهی 
مالياتی و مالی

شرکتهاى توليدى صنعتی پيمانکارى 
و گزارشات فصلی

و اظهار نامه هاى مالياتی و دفاتر 
قانونی و کليه امور مالياتی 

اساتيد  نظر  شده-زیر  تمام  بهاى  و 
مدرک  ارائه  و  المللی  بين  مجرب 
 ۵ و  ترجمه  قابل  و  المللی  معتبربين 
سال سابقه کارى زیر نظر وزارت علوم

همراه با تضمين نامه 
مجهز به سيستمهاى پيشرفته روز دنيا

خدمات و برند ما را با تمامی 
موسسات دیگر مقایسه نمایيد

ارائه رایگان آموزشهاى تصویرى 
و ٣٠ نرم افزار بروز بازار کار

از جمله پایا هلو محک تدبير و غيره
راه ورود به بازار کار از ما می گذرد
به تعداد زیادى حسابدار و کمک 
حسابدار و مدیر مالی با شرایط 
حقوقی عالی سریعا نيازمندیم

احمدآباد رضاى ۵ پالک ٢,٣۵ 
اساتيد برتر - خدمات رایگان

٣٨٤٤٤٣٩٧-٣٨٤١٤٧٣٥
٩٥١٨٤١٨٣/ ف

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

جنب پالک ٢٢ فروشگاه ماوى
٣٦٩٠٤١٧٢-٣٦٩٠٩٣١٣

٩٥٢٩٥١٤٧/ ف

�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
شماره تماس:

٣٥٠٩٩٦٣٠-٠٥١ 
٩٥٢٩٤٣١٧/ م

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

شر3ت صنا�ع غذا��
استخدام حسابدار
 خانم با سابقه مکفی 

٣٧٤٩٨١٩٥-٣٧٤٩٨١٩٧
٩٥٢٩٦٤٣٧/ ف

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

٩٥٢٠٢١٧٨/ ف

به �= حسابدار آقا 
جهت فروشگاه پروتئينی 

نيازمندیم 
٠٩٣٣٨٤٥٣١٥٣

٩٥٢٩٥٠٢٠/ ق

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

سرا� مهر-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩

٩٥٢٤٢٢٢٩/ ل

به �= نظافتچ� آقا
جهت باشگاه ورزشی واقع در 

خيابان جنت نيازمندیم
٠٩٣٧٤٩٦٣٣١٠

٩٥٢٩٥٧٥٦/ ف

به چند مهماندار خانم و 
آقا جهت تاالر نيازمند�م   

٣٨٤٠١٩٢٩
٩٥٢٩٥٦٦٩/ ف

٩٥٢٥٥١٩٨/ م

مر3ز هيراد
استخدام خانم جهت نگهدارى 
کودک و سالمند وامور منزل 

با حقوق باال 
٣٨٤٧٤٢٢٩
٣٨٤٧٦٨٩٥

٠٩١٥٧٦٥٣٧٩١

�به تعداد ز�اد� نيرو
خانم و آقا جهت خدمات روزمزد 
نيازمندیم (شایان) امام رضا٧٠

٣٨٥٢٨٧٤٦
٩٥٢٩٥٩٢٤/ خ

به �= نفر جهت نظافت 
و آبدارخانه دفتر امالک محدوده 

معلم (صدف) نيازمندیم 
٣٨٦٧٧٠٣١

٩٥٢٩٦٥٠٣/ ف

به �= همLار خانم
جهت امور خدماتی شرکت

 با مدرک دیپلم نيازمندیم 
خيابان آبکوه نبش آبکوه ۵ 

ساختمان سعدآباد 
طبقه چهارم واحد۴٠٣
٣٧٢٧٧٧٧٥

٩٥٢٩٦٠٠٢/ ف

آر�اگستر- استخدام خانم
جهت نگهدارى از سالمند و 

خردسال در منزل
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٢٤٢٢٤٦/ ل

٩٥٢٦٦٣١٩/ پ

3ارگاه آموزش را�گان
قاليبافی و گليم بافی فروش نخ 

و نقشه با مدرک فرش ترنج
٠٩١٥٣١٧٣٩٦١-٣٨٦٧٧٥٨٦

٩٥١٧٨٤٥٦/ ف

خوداشتغال� با هز�نه 3م 
 آموزش فوق تخصصی
 با ١٠ سال سابقه 

تعميرات حرفه اى قطعات کامپيوتر
 - لپ تاپ- موبایل - تبلت

 LCD-LED تلویزیون هاى -
- سيستم هاى امنيتی و حفاظتی 

(دوربينهاى مداربسته تحت 
شبکه دزدگير، اعالن حریق و ...)
 کالس هاى فشرده آخر هفته 

ویژه شهرستانی ها 
مجتمع انفورماتيک بيان 

 

٠٩٣٥٤٠٧٩١٤١-٣٨٤٣٣٦٥٦

برگزار� 3الس ها� ارزان قيمت 
گوهر تراش� 

ارائه مدرک + بازار کار 
٣٧٦٦٠٠٢٤-٠٩٣٨١١٢١٣٦٨

٩٥٢٨٦٣٠٧/ ف

٩٥١٩٢٨١١/ ف

3ار در منزل 
درآمد هفتگی ٩۵٠ ، بيمه، پيک رایگان

+ ساخت فيلتر تاج و جعبه 
٣٧٢٣٢٥٢٣-٠٩٣٧١١٣٧١٢٣

3ار پاره وقت (ا�نترنت�) 
ویژه بانوان آموزش رایگان 

تماس ٩ الی ١٩
٠٩٠٣٣١٥٤٨٣٥

٩٥٢٩٥٦٧٧/ ف

٩٥٢٧٣٧٣٧/ ب

 درآمد عال�  
 درآمد ۴٠٠ الی ٩٠٠ دائم 

استخدام + پيک و لوازم رایگان 
 ٠٩٣٩٨٣٢٢٥٢٥

3ار پاره وقت درآمد باال
آشنابه کامپيوتر -دیپلم به باال

٠٩١٥٨٩٣١٢٠٣
٩٥٢٩٥٧٢١/ ق

٩٥٢٩٢٦٥٤/ ط

اشتغال در منزل
 با خرید ١دستگاه تمام اتومات
 یک فرصت شغلی بادرآمد عالی

٣٢٧١١٠٧٠ -٠٩٣٨٤٧٤٠٧٣٨

٩٥٢٤١٥٠٤/ ف

3ار دائم در منزل درآمد روزانه
١٠٠ الی ٢۵٠ پاسخگویی ٢۴ ساعته

 ٠٩٠١٧٣٧٤٨١٥
٣٧٢٣٠١٠٦   فيلتر

لوازم �= 3ارگاه اسLاچ
 کاوردوزى ودستگاه برش ابر بفروش 
ميرسد با شرایط عالی وقيمت مناسب

٠٩٣٩٦٨٦٦٧٤٥
٩٥٢٩٦٠٤٦/ ق

به تعداد� خانم -جهت کار در
 منزل(بسته بندى محصوالت هنرى)  

نيازمندیم ترجيحا در محدوده 
قاسم آباد ٣٨٤٤٠١٤٦

٩٥٢٩٦٥٢٠/ ف

٩٥١٨١٤٩٧/ ط

آموزش و وسا�ل آموزش را�گان
تابلو فرش گليم فرش 

مدرک وتضمين کار
٣٢١٣٢١٦٨-٠٩٣٥٩٧٣٤٥٣٠

٩٥٢٧٣٧٣٦/ ب

درآمد عال�  
 ،٩٠٠ تا   ۴٠٠ هفتگی  درآمد   
استخدام+قرارداد+ بيمه (جعبه)

 ٠٩٣٧٠٠٢٦٧٠٠

آموزش را�گان
تضمين  قاليچه،  و  فرش  تابلو 

خرید، بدون تعيين زمان
٣٣٤٣١٦٨٣

٩٥٢٧٣٦٦٠/ خ

�فور
در  کار  براى  چرخکار  خانم  چند  به 
کارگاه نيازمندیم به صورت تمام وقت 

تسویه کامل ماهانه ٣٢٧١٠٩٩٨
٩٥٢٩٥٦٧٩/ ف

به تعداد� چرخLار
و خياط راسته دوزنيازمندیم

٠٩٣٨٤٦٤٣٩٩٦
٩٥٢٩٥٠٨٦/ ف

tشركت توليدپوشا
استخدام خانم 

چرخكاروزیگزاگ دوز
ساعت كار ٧/۵ تا ۴/۵

ميدان عدل خمينی 
پالک١٨٩

تلفن ٠٩٠١٤٢٤٩٠٥٤
٩٥٢٨٤٨٣٦/ ق

به تعداد� مانتو دوز ماهر خانم 
داخل کارگاه و بيرون بر نيازمندیم. 

کرامت یک  ٠٩١٥٠٥٤٤١٨١
٠٩١٥٩٠٤١٩٤٤

٩٥٢٩٣٥٣٧/ ف

٩٥٢٩٥٧٤٧/ ف

بردست برشLار خانم و مانتو دوز
نيازمندیم.  برشکار  و  آقا  و  خانم 
 ۵١ و   ۴٩ طبرسی  بين  اول  طبرسی 

پالک ١٠٣٧-٠٩١٥١٠٢٦٠١٠

بردست برشLار ماهر 
جهت برش مانتو نيازمندیم 

٠٩١٥٦٨٤١٩٠٧
٩٥٢٩٦٤٠٤/ ف

به �= 3ارگاه مانتودوز 
حرفه ا� نيازمند�م  

٠٩٠٣٩٨٨٣٣٠٣
٩٥٢٩٦٠٣٢/ ل

توجه    توجه 
چرخکار حرفه اى خانم 

و بردست 
جهت کار در توليدى تریکو به صورت 

دائم در محيط زنانه نيازمندیم 
پروین اعتصامی ١۶ بعد از چهارراه 

سوم احد ١۶ پالک ۵۵٩

٩٥٢٩٦٢٤٠/ ف٣٣٤٢٥٧٤٠

٢نفر چرخLار زنانه دوز ماهر 
نيازمندیم با حقوق مکفی و مزایا 

مزون تک دوزى 
٣٧٦١٢٦٠٨

٩٥٢٩٤٦٢١/ ف

به تعداد� بردست و 
برشLار خانم 

در مانتودوزى نيازمندیم (مفتح) 
٠٩١٥٥١٦٦٣٤٤-٣٢٧٣١٨٨٣

٩٥٢٩٥٦٥٧/ ف

SET WORK
راسته دوز، سردوزکار
 کابوئی دوز ماهر خانم 

حقوق ٧٠٠ الی٢ م ، بردست 
ساده خانم حقوق ۴٠٠ الی ۵٠٠ 

نيازمندیم. همراه با سرویس
 ٨ صبح الی ۶ بعدازظهر - گلشهر 
بين آوینی ٣٧ و ٣٩ ، پالک ۴٧٣

٠٩١٥٨٨٨٣٩٨٨-٣٢٥٦٠١٩٨
٩٥٠٥١٧٩٦/ ل

چرخLار ماهر و بردست 
خانم و آقا نيازمند�م.   

٠٩١٥٤٠٩٣٢٦٥
٩٥٢٩٦٥٢٦/ ق

راسته دوز ماهر
نيازمندیم محيطی کامال زنانه 

(خواجه ربيع)
٠٩٣٦١٢٤٣٩٨٥

٩٥٢٩٢٤٢٨/ ف

به تعداد� بردست خانم 
ماهر جهت 3ار در 3ارگاه

نيازمندیم مسلم شمالی ۶ پالک ٢٧۵
٠٩٣٨٢٥٥٦٩٩٥

٩٥٢٩٥٧٥٧/ ف

مانتو دوز ماهر مجلس� 
و تعدادى بردست چرخکار خانم 

نيازمندیم. 
٠٩١٥٣٥٨٠٧٩٤

٩٥٢٩٥٦٥٨/ ف

به تعداد� چرخLار
نيازمندیم  بردست  و  ماهر  مانتودوز 
طبرسی  نقدى  تسویه  و  عالی  اجرت 

٠٩٣٥٨٩٧٧٤٣١دوم
٩٥٢٩٦٤٠٥/ ف

٩٥٢٩١٣٤٠/ ف

به تعداد� چرخLار
 و بردست خانم و آقا 
راسته دوز و کمک برشکار

 با حقوق عالی و تسویه نقدى 
آخر هفته نيازمندیم 
کالهدوز ٢١ پالک ١١

٠٩١٥٦٢٩٦٤٦١-٣٧٢٩٠٩٢٦
٠٩٣٥٩٨٠٧٠٠٤

به �= خانم جهت 
 بردست برشLار نيازمند�م

٠٩٣٥٢٢٢٩٦١٢
٩٥٢٩٦٣٥٦/ ف

استخدام 
دونفر سرپرست کارگاه با سابقه 

کارى با حقوق ٨٠٠,٠٠٠ تا 
١,۵٠٠,٠٠٠م   ۵نفر بسته 

بندى گر و بردست با سابقه کارى 
چمن ١۴ پالک ١٠

٠٩١٥٩٠٠٥٥١٧
٠٩١٠٥٥٣٥٥١٧

٩٥٢٩٠٥٣٣/ ف

تعمير3ـــار

خدمتگزار و آبدارچ�

حسابدار

خياط و چرخLار

خوداشتغال�

جو�ا� 3ـــار

٩٥٢٩٠٨٧٣/ق

٩٥٢٩٦٣٣٨/ ف

٩٥٢٧٥٢١٠/ ف

٩٥٢٩٥٥٧٣/ ط


