
يكشنبه ١٢ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٧
٤٢

�= شر3ت ساختمان� 
ادارى  امور  انجام  جهت  خانم  یک  به 
آفيس  افزارهاى  نرم  به  مسلط  و 

٠٩١٥٠٠٢٦١٢٠نيازمند است 
٩٥٢٩٥٩٠٠/ ف

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

٩٥٢٩٦٤٣٤/ 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

به نيرو� خانم 
براى کار دفترى یک شرکت 

بين المللی با قانون کار 
و بيمه از صبح تا ظهر 

نيازمندیم 
٠٩١٢٠٧٦٥٩٢٩

٩٥٢٨٨٦٠٢/ ف

به �= نفر 3ارمند خانم 
جهت امور دفترى نيازمندیم با 

سرویس از اول بلوار ميامی 
٣٣٧٨١٨٣٣

٩٥٢٩٥٩٦٢/ ف

استخدام آسيات=
فروشنده اینترنت با روابط عمومی 

باال، حقوق ثابت
٣٦٠٧٧٧٤٠

٩٥٢٨٢٨٢٢/ ق

بيمه البرز
به ٢ نفر خانم آشنا به صدور 

بيمه نامه نيازمند است
٠٩١٥٣١٤١٨٦٠

٩٥٢٩٥٧٠٣/ ل

مجله ا�ده آل
 استخدام ميLند
کارشناس فروش ، درآمد 

باالى ٢م درماه +۵٠٠ثابت 
ماهانه،پورسانت + بيمه 

وکيل آباد ،باهنر۶،پالک١٢
٣٨٨٤٣١٠٣

٩٥٢٧٩٣٨٤/ پ

به �= نيرو� خانم
 داراى تحصيالت باسابقه 

مدیریتی نيازمندیم
٣٧٦٣٩٨٤٦

٩٥٢٩٦٢٣٦/ ف

شر3ت حمل و نقل
 بين الملل�

به یک کارمند خانم 
جهت انجام امور ادارى 

نيازمند است
 ساعت تماس ١۴ الی ١۵

٣٨٥٩٤٩٦٧
٩٥٢٩٦٢٢١/ ف

به �= نفر خانم ماهر
به فتوشاپ و word با

روابط عمومی باال نيازمندیم.
٣٨٤٨٠٢٦٤-٠٩١٥٩٩٦٦٩٢٠

٩٥٢٩٥٧٦٠/ د

شر3ت سامان گسترپارسيس
براى تکميل کادر خود به تعدادى 

کارشناس فروش و فروشنده حرفه 
اى خانم و آقا (حضورى و تلفنی) 
نيازمند است آدرس: بلوار معلم 

چهارراه صدف، پالک ١٢٢٨ واحد ٣
 ٠٩١٥٠٠٩١٨٠٠

٣٨٩١٥٠٧٧-٣٨٦٩٤٥٦٧
٩٥٢٩٥٦٦٨/ ف

استخدام كارمند
یک شركت معتبر جهت 

توسعه بخش هاى ادارى و 
بازرگانی خود از ٨ نفرخانم 
با روابط عمومی باال دعوت 

به همكارى می نماید. 
آموزش كامل در حين كار، 

حقوق ثابت، بيمه
مراجعه از ساعت ٩ الی ١۴ 
به آدرس بين معلم ٣١ و 

٣٣ پالک ۴١٩
 

٩٥٢٩٦٤٧١/ ق

استخدام نيرو� ادار� خانم 
در آژانس هواپيمایی با حقوق و 

مزایاى عالی 
٠٩١٥١٢٣٦٠١٨

٩٥٢٩٢٤٨٢/ ر

�= شر3ت معتبر
جهت تکميل کادر پرسنل خود 

از فرد واجد شرایط دعوت
 به همکارى می نماید

 مسئول دفتر ١ نفر خانم 
ساعت کارى ٨ الی ١۶ 
حقوق ثابت + بيمه +

 وام پرسنلی 
 مراجعه حضورى 

درساعت کارى بلوار آزادى 
 آزادى ٩٧ برج سامان 
طبقه اول واحد ١٠٣ 

به همراه داشتن
 یک قطعه عکس

 الزامی است 

١٧-٣٦٥٨٥٠١٣
٩٥٢٩٥٨٧٦/ ف

�= نفر خانم مسئول دفتر 
با ٣ سال سابقه کار در بيمه 

مسلط به آفيس محدوده دانشجو 
٩٥٢٩٣٨٠٠/ م٠٩٣٦٦٣٦١١٦٦

به �= خانم
جهت انجام امور 

ادارى شرکت حمل 
ونقل بين المللی 

نيازمندیم.
٤٧ الی ٣٨٣٨١٤٤٥

٩٥٢٩٥٣٢٤/ ق

استخدام تعداد� خانم
یک شرکت بازرگانی در 
بلوارسجاد ارسال رزومه

٠٩١٢٠٩١٥٠٦٤ پيامک
٩٥٢٩٤٩٢٢/ ق

استخدام نيرو� خانم
ادارى+ بازرگانی جهت افتتاح 

دفتر آریان بلوارفردوسی
٠٩١٥٢٣٨١٠٧٠

٩٥٢٩٥٠١٢/ ق

 �دعوت به همLار
امور  و  کامپيوتر  به  آشنا  خانم 
مسلط  الملل،  بين  بازرگانی 
رزومه  لطفا  انگليسی  زبان  به 
خود را به آدرس رایانامه ذیل 

ارسال نمایيد
Email:resume.

marketing@gmail.com
 

٩٥٢٩٦١٣٤/ م

به �= خانم آشنا 
به امور دفترى ، حسابدارى

 و کامپيوتر نيازمندیم 
٠٩١٥٧٧٠٧١٠٤

٩٥٢٩٥٣١٤/ ف

به تعداد� 3ارگر آقا
قطعات  توليدى  شرکت  جهت 
الستيکی با مدرک حداقل سيکل 

٣٤٦٩٣٤٣٤نيازمندیم
٩٥٢٩٠٩٦٤/ ر

�= نفر 3ارگر 
جهت 3ار نيازمند�م   

٣٨٤٥٣٧٤٤
٩٥٢٩٦٢٦١/ ف

به نيرو� ساده 
جهت بردست برقکار نيازمندیم. 

٠٩٣٧٦٤٠٠٦٦٩
٩٥٢٩٥٩٧٦/ ف

نيرو� خانم نيمه وقت 
نيازمندیم  صحافی  کارگاه  جهت 

محدوده ميدان ده دى 
٣٨٥١٤٥٧٦

٩٥٢٩٥٣٤٢/ ف

به �= 3ارگر ساده 
جهت کار در گاودارى نيازمندیم 

٠٩١٥٩٢٣٩٣٩٨
٠٩٣٨٢١١٩١٩٣

٩٥٢٩٦١٤٢/ ف

استخدام نيرو� جوان
و خوش برخورد جهت کار در 
توليدى(پایه حقوق۶٠٠هزار)
٠٩١٥٩١٥٩٣٢٥

٩٥٢٩٥٣٨٩/ پ

به تعداد� نيرو 
جهت کار در فست فودنيازمندیم

با جاى خواب احمدآباد مقابل بلوار 
رضا پيتزا کارینا     ٣٨٤٣١٠٩٨

٩٥٢٩٣٠١١/ ف

3ارگر ساده خانم و آقا 
 جهت کار در کارخانه نيازمندیم 

 ٣٧٣٩٠٥٩٢
٩٥٢٩٤٨٤٨/ م٠٩٠٣١٠٢٩١٥٦

به چند نيرو� خانم و آقا
جهت اپراتورى صندلی ماساژ در 
پاساژ نزدیک به حرم نيازمندیم

٠٩٣٥٥٢٦٠١١٤
٩٥٢٩٥٧٢٨/ ف

 3ارگر خانم جهت نظافت 
 ١١ صبح الی ٩ شب حقوق ۵٠٠ با 
ناهار خيام جنوبی ١٠ پيتزا بهروز

٩٥٢٩٦٦٢٩/ م ٠٩١٥٥١٥٤٠٦٠

به تعداد� 3ارگر ساده 
جهت کار و فروشندگی در قنادى 

نيازمندیم سه راه آب و برق 
٩٥٢٩٦٤٤٢/ م٠٩١٥١١٧٦٢٢٠

به تعداد� نيرو� 3ار ساده خانم 
جهت بسته بندى در کارگاه قنادى 

نيازمندیم.  ٣٧٢٨٥٤٨٥
٠٩٣٦٠٨٣٦٢٥٨

٩٥٢٩٦١٤٠/ ف

به تعداد� 3ارگر ساده ساختمان� 
جهت پروژه ساختمانی نيازمندیم 

بيمه+ مزایا 
٠٩٣٦٨٢٠١٣٩٣

٩٥٢٩٤٦٢٤/ ف

 3ارگر شهرستان�
 با جا� خواب و غذا 

 حقوق ۶٠٠ ،خيام جنوبی ١٠پيتزا 
٠٩١٥١١٩٤٠٦٠ بهروز

٩٥٢٩٦٦٣٠/ م

به چند نيرو� جوان آقا 
جهت کار در توليدى نيازمندیم 

٣٨٧٦٤٦٤٤
٩٥٢٩٦٣٩٥/ ف

به تعداد� جوان 
در محدوده قاسم آباد جهت کار در 

کارگاه به صورت کنترات نيازمندیم 
٣٥٢١٠٩٩٧

٩٥٢٩٦٥١١/ ف

به تعداد� خانم 
فروش  و  نان  بندى  بسته  جهت 
٠٩١٥٤٨٢٢٢٠٣ نيازمندیم  

٩٥٢٩٦٤٢٨/ ف

3ارگر ماهر و نيمه ماهر 
جهت کار در کارواش نيازمندیم 

٠٩١٥٦٠٠٧٦٩١
٩٥٢٩٥٩٧٢/ ف

3ارگر ساده خانم و آقا  
 جهت توليد و بسته بندى نيازمندیم

 ٠٩٣٠٩٥٤٣٨٥٣
٩٥٢٩٤٨٣٦/ م٣٢١٢١٨٨٧

به تعداد� نيرو خانم 
جهت پخش ترا3ت

نيازمندیم
٠٩٣٩٥٩٣٧٠٢٠

٩٥٢٩٦٣٢٨/ ف

به ٣ نفر 3ارگر ساده 
خانم نيازمندیم در محدوده جاده 

سيمان و رسالت 
٩٥٢٩١١٣٣/ م٠٩١٥٨١٣٢٤٩٦

به نيرو� خانم جهت فروشگاه  
سبزیجات آماده در شيفت عصر 

نيازمندیم  (فرامرزعباسی) 
٠٩١٥١٠٥٢٩٤٤

٩٥٢٩٣٩٦٤/ ف

به �= نفر جهت تبليغات 
جلو� مغازه نيازمند�م  

٣٨٤١٥٩٥٩
٩٥٢٩٥٩٨٨/ ف

به چرخLار و تخته 3ار 
خانم یا آقا (ماهر و ساده ) جهت توليدى

 کيف نيازمندیم عبادى 
٠٩٣٧٢٥٥١٢٥٨-٣٧٣١٥٦٩٩

٩٥٢٩٦٢٢٣/ ف

به تعداد� خانم 
پيراشکی  کارگاه  در  کار  جهت 
و  آزادشهر  محدوده  نيازمندیم. 

٠٩١٥٣٠٩٢٠١٨قاسم آباد 
٩٥٢٩٥٨٣٦/ ف

 3ارگر خانم و آقا 
جهت خط توليد با حقوق ٧٠٠ الی ١ م 

٠٩٠٣١٠٢٩١٥٧ 
٩٥٢٩٤٨٢٠/ م٠٩٣٠٢٩٦٦١١٤

به ٣ نفر 3ارگر ساده 
خانم �ا آقا 

 جهت کار در کارگاه کفاشی نيازمندیم
٩٥٢٩٣٧٥٨/ ف٠٩١٥٤١٢٥١٣٨

�= نفر خانم 
نيازمندیم.  پوشاک  توليدى  جهت 

(چمن ٩)  ٠٩٠٢٥٢٧٢٢٦٢
٩٥٢٩٦١٦٥/ ف

3ارگر ساده
 جهت پيتزا فروش� 

نيازمندیم. فلکه برق، نبش بهار ١۴ 
٠٩١٠٥١٩١٥٣٢

٩٥٢٩٥٨٠٨/ ف

به تعداد� نيرو 
جهت کار در مغازه نيازمندیم 

چهارراه ابوطالب
  بين ٢٨-٢۶ تهران قفل جبلی

٩٥٢٩٥٧٥٥/ ف

به �= نيرو� ساده 
جهت کار در کافی شاپ 

نيازمندیم
٣٦٠١٤٥٠٥

٩٥٢٩٦١٧٧/ ف

3ارگر ماهر جهت 
تعو�ض روغن   

٠٩١٥٥١٧٣٢٦٥
٩٥٢٩٥٨١٧/ ف

٩٥٢٩٦٢٧٨/ ق

به تعداد� نيرو� برقLار

ساده و نيمه ماهر نيازمندیم
تدین ٠٩٣٨٢٩٨٨١٨٥

به تعداد� 3ارگر 
نيمه ماهر و ماهر پلی استرکار 

روزمزد نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٠٠٧٩١

٩٥٢٩٣٤٣١/ ف

به 3ارگر ماهر 
جهت کار در کارواش محدوده 

ابوطالب نيازمندیم
٠٩٣٣١٣١٨٥٨٤

٩٥٢٩٥٨٢٠/ ف

به سه نفر نيرو
سازى  تابلو  کارگاه  در  کار  جهت 

نيازمندیم ( ماهر و نيمه ماهر)
٩٥٢٩٤٠٨٨/ ف٠٩١٢٢٢٢١٠٤٦

سنگ 3ار ماهر و 
نيمه ماهر نيازمند�م  

٠٩١٥١٠٨٩٢٤٩
٩٥٢٩٥٠٨٤/ ف

به تعداد� رو�ه 3وب و 
نجار ماهر نيازمند�م

٠٩٣٣٧٠٢٩٠٠٩ ابرى
٩٥٢٩٤٠٨٩/ ق

به استاد3ار تعو�ض روغن
آشنا به ماشينهاى داخلی و خارجی 

باسابقه کار مفيد نيازمندیم
٠٩١٥٣١٨٥٠٩٨

٩٥٢٩٥٢٣٩/ ف

٩٥٢٩٦٣٩٤/ ف

به چند 3ارگر ماهر 3ارواش 
با حقوق باال و متعهد به کار 

نيازمندیم. توس ۶۵ نجف ٢ 
٠٩١٥٥١٩٣٦٣٠

به تعداد� خياط و 
رو�ه 3وب مبل راحت� 

٠٩١٥٢٤٥٤٧٢٧نيازمندیم
٩٥٢٩٥٩٩٧/ ب

به �= استاد3ار 
خش= 3ار 

و چند خانم و آقا ساده و ماهر 
جهت کار در شيرینی پزى 

نيازمندیم چراغچی ۴٧ 
سه راه اول سمت راست 
جنب دکه تلفن پالک ٢٠ 
٠٩٣٩٣٢٥٠٩٧٥

٩٥٢٩٥٨٨٢/ ف

 به تعدادى اکيپ یا برقکار متعهد 
و عالقمند جهت پروژه ساختمانی 

نيازمندیم
 ٠٩١٥١٠٣٤١٢١

٩٥٢٩٤٤٤٦/ ب

به تعداد٢٥ نفر 3ارگر 
ماهر و نيمه ماهر 

کانال ساز نيازمندیم 
٠٩٣٣٦٧٧١٦٠٧

٩٥٢٩٥٨١٩/ ط

�ه ٣نفر استاد3ار صافLار 
نيازمند�م 

٠٩٣٧٦٩٥٧٦٤٤
٩٥٢٩٥٨٣٤/ ط

به تعداد� چرخLار 
 خانم و آقا و تعدادى رویه کوب 

جهت کار در مبل سازى نيازمندیم
خجسته    ٠٩١٥٦٢٤٣٣٢٧

٩٥٢٩٢١٨٦/ م

اپراتور ماهر
دستگاه ليزر جهت کار در 

تابلو سازى نيازمندیم.
٠٩٣٦٣٠١٥٥٨٠

٩٥٢٩٦٤٣٣/ ق

�3ارگاه قناد
جهت تکميل نيروى انسانی 

خود به فردار، بردست ترکار 
خانم یا آقا و کارگر ساده 

خانم و آقا نيازمندیم 
دالوران، دالوران ٢٠

 نبش نخل ٢
٩٥٢٩٦٢٨٥/ ر٣٨٢٢٤١١٢

ماهر  کار  سرویس  نيازمند�م 
آالت  ماشين  سرویس  جهت 

٠٩١٥٥٦٢٥٢٨٦راهسازى
٩٥٢٩٥٢٩٥/ ج ٠٥٦٣٢٥٢٠٣٢٦

به تعداد� استاد3ار ماهر 
رویه کوب مبل راحتی و استيل و 

نجار نيازمندیم 
٩٥٢٩١٩٤١/ م٠٩١٥٨٠٢٠١٤٧

به �= رنگ 3ار 
پيسوله نيازمندیم.

 ساعت تماس ٧ الی ١۴ 
٩٥٢٩٦١٢٥/ ف٣٦٥١٢٤٤٨

به جوشLار 
 �لوله ها� گاز

نيازمندیم ٣٦٠١٠٢٧٣ 
٩٥٢٩٦٢٥١/ ف

 استخدام مبل چوب گستر
 ١-MDF کار ماهر جهت سرویس 

خواب و سيسمونی
 ٢- خياط مبل راحتی ترجيحا خانم 
(ماهر )  ٣- رویه کوب مبل راحتی 

فقط ماهر  ۴-نظافت چی خانم
روبروى   ٢۵ کيلومتر  سنتو  جاده 
خاورميانه  گستر  چوب  شيرحصار 

(جهت تبليغات تماس نگيرید)
٩٥٢٩٣١٥٢/ م٠٩٣٥٧٢١٥٢٢٠ 

نصاب تابلو و حروف ساز 
چنيلوم و فلز

به صورت دائمی نيازمندیم
٠٩١٥٥١٢٦٩٧٨

٩٥٢٩٦٣١٢/ ر

به تعداد� آجرنما 3ار 
ماهر

به صورت روزمزد نيازمندیم 
٠٩١٥١١١٦٥٩٢

٩٥٢٩٦١٧٩/ ف

3ار�اب� ا�نترنت� برزمهر
WWW.7020.BIZ

٣٧٠٢٠
٣٧٦٤٩٥٥٥

٩٥١٠١٣٧٦/ ق

ثبت نام و مشغول به 3ار 
از افراد جویاى کار، کاریابی آرمان توس

٧-٣٦٥١٨٩٧٦
@ tooskar   ٣٦٥٨٥٨٧٦

٩٥٢٩١٥٠٩/ ف

3ار�اب� فرهيختگان دانشگاه
 اشتغال فور� دانشگاهيان و...

تامين نيرو، معافيت حق بيمه
خ    راهنمایی١٩ ٥٠-٣٨٤٤٢٧٤٥ 

٩٥١١٢٦٨١/ آ

همLار ماما �ا بهيار 
جهت فعاليت در کلينيک درمان 

اعتياد شهرک رجایی 
٠٩٣٣٩٤٧٠٠٣١

٩٥٢٩٢٧٠٠/ ر

٩٥١١٠٧٧٤/ د

دستياردندانپزش= دوره 
دارویارداروخانه -امدادگر حوادث

وارستگان نوین
٠٩١٥٢٠٠٣٧٧٤-٣٥٠٩٩١٥٧

mmt  tمدر با  پزش=   =� به 
جهت کلينيک ترک شيفت عصر 

نيازمندیم
٠٩١٠٩٦٦٢٥٥٧

٩٥٢٩٥٦٦٠/ ف

استخدام
به چند نفر   خانم 

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

٠٩٣٧٤٠٩٨٥٥٤
٠٩١٥٥١١٤٦٤٢

٩٥٢٩٤٤٠٧/ م

 �دعوت به همLار
کارشناس پرستارى(خانم) 

کارشناس مامایی 
پزشک عمومی 

جهت کار در درمانگاه شبانه روزى 
ساعت تماس ١۴ لغایت ٢٠ 
٠٩٣٧٢٥٤٨٧٦١

٩٥٢٩٦٤٣١/ م

به �= پزش= عموم�
داراى مدرکskin careجهت کار 

در مطب پوست و مو نيازمندیم.
٠٩٣٩٠١٨٩٢٠٠

٩٥٢٨٩٠٨٢/ د

به �= همLار اپتومتر�ست 
با حقوق توافق� نيازمند�م   

٠٩٣٠٦٠٦٨٩٨٢
٩٥٢٩١٠٨٠/ ف

دستيار دندانپزش=
با حداقل ۵ سال سابقه جهت مطب

نيازمندیم  آزادشهر  محدوده 
٣٦٠٤٩٧٥٠ساعت کارى ٢٢-١۶

٩٥٢٩٥٦٢٨/ ل

به �= اپتومتر�ست 
با  همکارى  جهت   ( سنج  (بينایی 
شرایط مناسب نيازمندیم. تنکابن 

٠٩١١١٩٣٤٥٢٥ هنرورى
٩٥٢٩٢٨٥٧/ م

�= نفر منش� 
جهت کار در مطب 

دندانپزشکی ساعت کارى 
١۴ الی ٢٢ احمدآباد قائم ١ 

داخل کوچه ساختمان پزشکان 
طبقه دوم مهدى خوشباف

٣٨٤٤١٧٨٠
٩٥٢٩٦٣٥٣/ ف

گروه پزشك� و درمان�

كارگرساده

3ارگر ماهر

3ار�ابــــ� شرکت فوالد
 نيک صدراى توس 

جهت  برتر  هاى  آورى  فن  صنعتی  شهرک  در  واقع 
تکميل کادر نيروى انسانی خود اقدام به استخدام 

اشخاص واجد شرایط ذیل می نماید : 
تعدادتخصصردیف

٢- آقاتراشکار و فرزکار ماهر - ۵ سال سابقه کار١

٢- آقا مکانيک صنعتی ماهر- ٣ سال سابقه کار٢

٣
برقکار ماهر صنعتی مسلط به PLC و برنامه 

نویسی و ابزار دقيق - ۵ سال سابقه کار
١- آقا

٢- آقادیپلم برق صنعتی - ٣ سال سابقه کار۴

١- آقا انباردار ماهر- ٣ سال سابقه کار ۵

١- آقاکنترل کيفی گرایش متالورژى ( ليسانس)۶

تلفن تماس : ٣٧١٢٧٠٦٠-٣٧١٣٩٠٨٠
٩٥٢٩٦١٨٦/ ف ٣٧١٣٠١٠٠


