
يكشنبه ١٢ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٧
٤٤

 شهرباز� سرزمين عجا�ب 
 جهت تکميل کادر پرسنلی خود به 

افراد ذیل نيازمند است :
حداقل  خانم،   : ادارى  کارمند   -١
مسلط  مرتبط،  کارى  سابقه  سال   ٣
سرعت  آفيس،  افزارهاى  نرم  به 
انضباط  و  دقت  داراى  باال،  عمل 
کارى،آشنایی با کامپيوتر و مکاتبات 
ظاهر  انگليسی،  زبان   ، ادارى 

مناسب 
ترجيحا   ، خانم   : صندوقدار   -٢
فوق دیپلم، ظاهر مناسب، داراى 
قوى،  بيان  فن  باال،  عمومی  روابط 
آشنایی با کامپيوتر، ترجيحا سابقه 
کارى ، حداکثر ٢۵ سال، تمام وقت 
و  بازى:خانم  اپراتوردستگاه   -٣
آقا ، ترجيحا دیپلم، فن بيان قوى، 
مناسب،  ظاهر  آزاد،  کامال  وقت 
توانایی  باال،  عمومی  روابط  داراى 
قوى،  بيان  فن  تيمی،  کار  انجام 

حداکثر ٢۵ سال، تمام وقت 
۴- عکاس: خانم، وقت کامال آزاد

ظاهر   - خانم  آشپزخانه:   -۵
و  پذیرایی  امور  جهت   ، مناسب 

نظافت، وقت کامال آزاد 
ترجيحا  آقا،   : خدمات  کارگر   -۶
دیپلم، داراى سابقه کارى، داراى 
 ٣٠ حداکثر  خوب،  عمومی  روابط 

سال ،تمام وقت 
از افراد واجد شرایط خواهشمند 
است به صورت حضورى به آدرس 
شرق،  الماس  تجارى  مجتمع 
عمومی  روابط  دفتر  چهارم،  طبقه 

شهربازى مراجعه فرمایند.
تلفن : ٧-٣٧١١٣٣٢٣

٩٥٢٩٦٤٦٥/ م

٩٥٢٩٦٥٠٧/ ف

�= شر3ت معتبر 
 �ر�خته گر

واقع در چناران
 به نيروهاى فنی

 با تخصص هاى برق، 
مکانيک و کوره بان 

نيازمند است. 
تلفن و تلگرام  

٠٩٣٠٠٦٣٩٥١٢

 �به �= نيرو
بازرگان�

حرفه اى خانم با حداقل ٣ 
سال سابقه کار با حقوق ثابت 

و شرایط عالی نيازمندیم 
ارسال رزومه به

f.company.2016@gmail. 
com

 
٩٥٢٩٥٨٧٩/ ف

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

٥٠ و٠٩١٥٠٣٥٨٠٤٠
٩٥٢٩٥٦٠٢/ 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

٩٥٢٩٥٣١١/ ق

استخدام بيمه ا�ران
 کارشناس فروش+حقوق و مزایا

و آموزش پشتيبانی،مبتدى و حرفه اى
٠٩١٥٢٠٠١١٧٠ 

�به تعداد
نيرو� بازرگان�

باروابط عمومی باال
نيازمندیم

آشيان ُدرالماس شرق
٣٨٥٥٣٢٣٩

٩٥٢٩٥٦٨٦/ د

 ��= مجموعه توليد
به چند اپراتور دستگاه 

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

٣٤٢٢١٢٤٤
٠٩١٩٥٩٧٠٩٠٥

٩٥٢٩٤٦٩٨/ پ

به ٣نفر نيرو� خانم
حداقل  مدرک کارشناسی با روابط 

عمومی باال نيازمندیم . محدوده بلوار
صارمی    ٠٩١٥٠٨٠٠٨٦٢

٩٥٢٩٦٣٥١/ ق

استخدام نيرو� توز�ع
جهت پخش بروشور تبليغاتی 

مراجعه حضورى بين معلم 
 ۴٣و۴۵ پالک۶۴١

٩٥٢٩٦٤١٢/ ق

�= شر3ت فن� و 
مهندس� معتبر 

استخدام می نماید
برق  ليسانس   -١

الکترونيک 
- کامپيوتر 

- ICT ،مدیریت 
با  پروژه  مدیریت  جهت 

سابقه کارى 
برق  کاردانی  حداقل   -٢
ICT ،الکترونيک، کامپيوتر

ها  پروژه  پشتيبانی  جهت 
در طبس، سبزوار، بجنورد، 

نيشابور 
٣٠- ٣٨٤٧٩٨٢٧

٩٥٢٨٧٤٧١/ ف

به �= صندوقدار خانم
 و �= نيرو� 3ارگر ساده 
جهت کاردر فست فود نيازمندیم 

٩٥٢٩٦٣٥٧/ ف٠٩١٥٥١٠٧٧٣٥

به چند نفر آقا  
 جهت کار در کارگاه معرقکارى 

نيازمندیم
٩٥٢٩٥٨٩٩/ م٠٩١٥٦٦٦٧٢٠٠ 

نما�ندگ� ٢٠١٧ 
3رمان موتور 

استخدام می کند 
جلوبندى کار

 برق کار تعميرکار 
 کارمند ادارى و 

فروش نيروى خدماتی 
آدرس: بزرگراه 

آسيایی بين پليس راه 
و خيابان رازى روبروى 

کارخانه پپسی جنب 
تابلوى رب صابرى 

مراجعه حضورى
 از ساعت ٨ الی ١٧

 

٩٥٢٩٦٥٢٣/ ف

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

٠٩١٥١٠٤١١٤٦غرفه ٢٩٨
٩٥٢٩٤٥٣٣/ ف

شر3ت خدمات�
 پا3سازان

جهت تکميل نيروهاى خود به 
تعدادى مراقب کودک و سالمند، 
نظافتچی آقا و خانم باسابقه کارى 

نيازمند است ابوطالب ٣٢ بين 
گلبرگ ۴ و ۶ جنب پالک ۴٠

٣٧٠٦٣١١٠
٩٥٢٩٥٧٦٧/ ر

 به �= نفر آقا 
 مسلط به زبان کشور برزیل

 (پرتغالی) جهت همکارى نيازمندیم 
٣٥٤١٢٣٢٥-٣٥٤١٢٣٢٢ 

٩٥٢٩٥٥٥٦/ ب

به تعداد� خانم 
 SMD جهت مونتاژ قطعات

با حداقل مدرک تحصيلی فوق 
دیپلم و یک خانم جهت 

بسته بندى با حداقل مدرک 
دیپلم نيازمندیم.  

 ٠٩١٥٩٠٨١٠٩٠
٣٨٩٢٨٦٨٥

٩٥٢٩٥٨٤٠/ 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

�به �= قصاب حرفه ا
 و �= 3ارگر ساده

جهت کار در 
فروشگاه پروتئينی 

محدوده پيروزى 
نيازمندیم

٠٩٠٣٨٤١٨٣٦٣
٩٥٢٩٥٧٤٢/ ف

 شر3ت محيا دارو
شبه مشهد

 جهت تکميل کادر پرسنلی خود 
دعوت به همکارى می نماید

١.حسابدار آقا
حداقل کارشناس 

حسابدارى و سابقه کار 
در شرکت پخش

٢.فروشنده آقا
ترجيحا کارشناسی

و سابقه کار 
در شرکت هاى مطرح 

دارویی
متقاضيان واجد شرایط

 باتلفن هاى 

٠٩١٥٥٠٩٣٣٥٨
٠٩١٥٣٦٣٨٢٩٣

تماس حاصل فرمایند
 

٩٥٢٩٦١٣٧/ ق

استخدام
بازار�اب لبن�

با تجربه
٣٨٤٢١٤٢٨

٩٥٢٩٣٦٤٢/ ق

به تعداد محدود� خانم و آقا
باروابط عمومی باال حقوق 

١,٢٠٠م نيازمندیم
٠٩١٥١٠٠٢٩٤٨

٩٥٢٩٤٦٨٤/ ق

به تعداد ٣ نفر 
 جهت کار در قابسازى و یک نفر 

جهت رنگ کارى نيازمندیم
 ٠٩١٥٨١٢٣٣٦٧

٩٥٢٩٢٢٥٩/ م

استخدام آمارگر آقا  
 همراه با بيمه و حقوق مکفی 

نيازمندیم 
ترجيحا ساکن استان خراسان 

٠٢١٨٨٠٤٠٣٤٢ 
JOB@EMRC.INFO

٩٥٢٩٥٩٤٢/ ت

فوتون �خچال سفيد مدل ٨٧ 
فنی سالم بيمه یکسال همراه با 

کار در شرکت دارویی
٠٩١٥٦٢٣٥٨١٧

٩٥٢٩٦٢١١/ ق

بهداشت�  غذا��           مواد 

بازرگان� آر�ا وش 
جهت تکميل پرسنل خود

 از افراد ذیل 
دعوت به عمل می آورد. 
١- حسابدارتسلط کامل 

به نرم افزار محک، یک نفر 
٢- بازاریاب تلفنی خانم ٢ نفر 

٣- بازاریاب حضورى خانم و  آقا 
٣٠ نفر 

۴- راننده با ماشين جهت توزیع ٣ نفر 
ساعت تماس ٩ الی ١۴ 

٣٧٤٩٨٢٥٩
٩٥٢٩٥٨٨٠/ ف

استخدام در شر3ت معتبر 
همکار خانم آشنا به 

اینستاگرام و تلگرام 
٠٩١٥١٥٩٩٣١٩

٩٥٢٩٥٤١٥/ ف

٤٥ روزه 
آرا�شگر شو�د

آموزشگاه مهدى
 تنها مرکز تخصصی در مشهد 

 ٠٩١٥١٠٠٨٤٠١
٩٥١٧٦٨٣٢/ ل٣٢٧٢٤٨٨٠

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

خيابان  چاپ  دفتر  در  کار  جهت 
راهنمایی نيازمندیم ٣٨٤٢١٦٥٦

٩٥٢٩٤٧٨٥/ ف

٩٥٢٩٦٢٥٦/ ق

 3ارمند ادار� خانم
 مسلط به تایپ و آفيس 

ترجيحا محدوده بلوار پيروزى
عدل خمينی، پروین اعتصامی 

سيدى و طرق 
آدرس:شهرک صنعتی طرق 

شرکت تعاونی وانت بارها

٣٣٩٢٦٥٥٣ 

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 افراد� حداقل د�پلم
جهت کاردربافندگی محدوده 

ميدان باررضوى نيازمندیم
٩٥٢٨٢٣٥٥/ ق٣٣٧٦٢٧٣٦

استخدام 
جهت آقا�ان

 آشنا به عيب یابی و تعميرات (برق 
هاى  دستگاه  تابلوبرق،  صنعتی، 
صنعتی و غيره) جهت ثبت نام به 

قسمت download از سایت 
 Shabforouz.com

مراجعه فرمایيد. 
 

٩٥٢٩٥٠٣٣/ م

 �= 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

به �= خانم پرستار �ا ماما 
در درمان اعتياد شيفت صبح 
نيازمندیم. حضورى ١١تا ١٢ 

 بين سيدرضی ٢٧ و٢٩پالک ٢٣
٩٥٢٩٦٣٤٣/ ق

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

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

٠٩١٥٩٧٥٨٦٢٥
٩٥٢٦٣٥٧٤/ ف

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

٣٦٠٩٣٨٩٨ 
٩٥٢٧٩٩٩٧/ م

٩٥٢٩٤٢٢٢/ پ

ا�ده ها� ميليون�
براى موفقيت و افزایش درآمد

٠٩١٢٠٢١٥١٣٧

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

٩٥٢٧٦٧٤٤/ پ٠٩١٥٤١٨٧٧٠٨

٩٥٢٨٧٨٢٨/ ف

  �نو�ن تر�ن طرح ها و پد�ده ها
�زودبازده اقتصاد

با مشاوره نخبه علمی و کارآفرین 
نمونه ملی ٠٩٣٣٢٦٨٧٢٨٥

3ـــار و ســرما�ه

واگذار� و قبول 
نما�ندگ�

�مشاوره و سرما�ه گذار

محل مراجعه جهت دریافت مدارك پيدا شده:
 ١- اداره كل پست استان خراسان رضوى - عدل خمينی

 تلفن: ١٩٣
٢ - كليه دفاتر خدمات ارتباطی و آژانسهاى 

پستی سطح شهر مشهد
را  شده  پيدا  مدارك  شود  م3  تقاضا  گرام3  همشهر�ان  كليه  (از   
به نزد�ك تر�ن صندوق پست3 بيندازند تا از طر�ق ا�ن سرو�س به 

صاحبان آن تحو�ل گردد)

سرو�س پست �افته
طرح مشترك پست و روزنامه خراسان

3ارت مل�
Dدمل3 نام پدر  نام خانوادگ3  نام 

٠٩٣٥٢١٥٧٤٣ حسين  اباذرB فرد  رجبعل3 

٠٩٤٤٥٨٨٠٦٩ حسن   Bابراهيم پور دوغ اباد عليرضا 

٥٢٢٨٠٥٢٧٦٣ مسلم  ابراهيم زاده  جاسم 

٠٧٠٣٢٢٠١٦٠ حسين  ابراهيم3  زهرا 

٥٢٢٩٧٧٠٧٨٣  Wوس� ابراهيم3  حسن 

٠٩٢٤٣٠٣١٥٨ �داله   Bابراهيم3 گرو امير رضا 

٠٠٨١٠٥٤٩٧١ رضا  احمد خان ا�روان3  محمد 

٣٩٧٩٨٥١٥١٦ موالقل3   Bاحمدوند الهام 

٠٩٤٢٣٧٠٨٠٥ محمد حسن   Bاحمد فاطمه 

٤٢٧٠٤٧٩٢١٣ كاظم   Bاحمد �اسمن 

٠٩٤٦٠٥٤٢٧٤ جعفر   Bاحمد عل3 

٠٩٢٣٥١٥٦٩٠ محمود   Bاحمد پيمان 

٠٠١٦١٥٦٥٦٠ رمضان   Bاحمد احسان 

٥٢٢٨٧٠١٩٦٦ ابوالقاسم  احمدB بقمچ  حسين 

٠٩٢٢٠٦٨٦٤١ رمضان  احمدB رحمت3  سعيد 

٠٩٢٠٤١٠٣٨٣ محمد  احمدB سعد اباد  مر�م 

٠٨٤٩٨١٨٥٢٤ عبدالحسين  احمدB نيا  عذرا 

٠٠١٣٨٧٥٨٦٨ عليرضا  احمدB وفس  سعيد 

٠٨٧٢٣٠٣٠١٢ احمد  احمد�ان   Bمهد

٠٩٣٣٣٢٥٧٠٣ حسين   Bاخرو دار�وش 

٦٥٠٩٦٩٠٠٤٧ محمد رضا   Bاخالق3 فتح اباد جواد 

٠٩٤٤١٨٦٠٦٨ غالمعل3  اخوند   Bمهر

٠٩٤٢٣٨٤٣٤٢ محمدگل   Bاخوند عليرضا 

٠٠٧٠٢٢٦٣٨٥ غالمحسن   Bس اباد�ادر احسان 

٢٢٠٠٧٣٠٢٤١ حسين  اذر پيرا  محمد هاشم 

٠٧٩٥٠٣٣٤٠٠ حسين  ارا   Bهاد

٣٩٧٨٩٧٣٨٢٠ كهزاد  ارژ  مر�م 

٢٣٧٢٤٦٩١٧٧ غالمرضا  ارفع  امر اله 

٠٧٠٢٦٦٩٣٢٦ �ارمحمد  ارنده   Bهاد

٥٧٤٩٣٨٦٥٠٣ ناصر  اروج3  معصومه 

٠٩٣٣٣٢٤٠٢٢ محمد  ار�ن   Bمهد

٠٩٤٠٩٨٧٤٥٧ غالمرضا   3�اسا منصوره 


