
دوشنبه ١٣ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٨
٤٣

 �شر3ت گردشگر
ا�ران هتل 

جهت تكميل كادرخود به 
تعدادى خانم با مدرک 
ليسانس به باال جهت 
پاسخگوئی تلفنی و 

پشتيبانی نرم افزار با 
شرایط زیر نيازمند است:

١-روابط عمومی باال
٢-مسلط به اینترنت و تایپ
٣-ترجيحا با سابقه کار در 

پذیرش هتل یا رزرواسيون 
۴-توانائی كار گروهی

۵-مسلط به زبان انگليسی
تلفن تماس: 

٣٨٦٨٩٠٠٥
داخلی ٢٠٨

ساعت تماس (٩ الی ١٧)
٩٥٢٩٦٨٣٥/ ق

آموزش
هتلدارى ، گردشگرى
٠٩١٥٥٠٢٠٢٧٥-٣٨٩٢٣٥٩٠

٩٥٢٧٥٦١١/ ل

3اف� شاپ مطرح 
در حال 3ار 

محدوده وکيل آباد جهت 
شيفت صبح ١٠ الی ١۶ 

کافی من ماهر و نيمه ماهر 
استخدام ميکند. حقوق 

ماهانه ۵٠٠ هزار تومان. در 
صورت استخدام سفته بابت 
تعهد کار ١ ساله اخذ ميشود.

ارسال مشخصات کامل و 
رزومه کارى فقط پيامک به 
٠٩٣٨٥٨٠٢٣٨١

٩٥٢٩٦٧٧٨/ ق

به �< نفر رزرواسيون خانم 
با روابط عموم� باال

و سابقه کار جهت همکارى در سوئيت 
آپارتمان نيازمندیم. ٣٨٥١٧٨٨٨

٩٥٢٩٦١٣٢/ ف

هتل ميقات 
استخدام خانم خانه دار داراى سابقه 
 ٢٨ رضا  امام  مکفی  حقوق  با  کارى 

٣٨٥٢٣٦١٢
٩٥٢٩٧٤٧٢/ ف

به �< نيرو� ماهر
جهت راه اندازى کافی شاپ 

و عصرانه در رستوران با 
تجهيزات نيازمندیم.

مراجعه حضورى
بلوار فرامرز عباسی بين ١ و ٣

رستوران ترنج

٩٥٢٩٧١٦٢/ د٣٦٠٤٥٤٨٧

هتل پاو�ون 
باال  باتجربه  خانم  رزرواسيون  به 

نيازمندیم. (امام رضا٨) 
٩٥٢٩٤٢٩٢/ ف٣٨٥٣٦٧٥١

به �< آشپز و خدمات رستوران 
نيازمندیم امام رضا ٨ هتل 

آپارتمان لبخند 
٠٩١٥٢٠٥٠٠٩٤

٩٥٢٩٠٠٦٥/ ف

فقط باسابقه 3ار 
مشاورفعال تمام وقت 

منطقه دانش آموز فورى   
٠٩٣٦٨٣١٤٠٩٣

٩٥٢٩٧٨٢٨/ ق

به �< مشاور فعال و با تجربه 
آشنا به منطقه شهيد کریمی 
با پورسانت عالی نيازمندیم. 

٠٩١٥٨٩٥٧٣٠٣
٩٥٢٩٧٩١٣/ ق

مل< آباد - سجاد
به ۵ نفر مشاور مجرب و مبتدى 

نيازمندیم
٩٥٢٩٧٣٧٠/ ف٠٩١٥٩٠٠٥٢٨٠

tبه �< مشاورامال 
 آشنابه منطقه الهيه 

باپورسانت باال نيازمندیم
٩٥٢٩٤٨٠٥/ ق ٠٩١٥٧٥٧٥٦٠٥

مشاور ماهر و وارد
به کار امالک محدوده چهارراه 
آزادشهر و امامت نيازمندیم

٠٩١٥٣١٥٨٥٠٢
٩٥٢٩٧٦١٢/ ل

به �< نفر آقا
جهت کار در دفتر امالک

 ميدان عدل خمينی نيازمندیم
٣٨٥٣٢٢٥٠

٩٥٢٩٧٣٧٧/ خ

 tمشاور امال
مجرب و مبتدى محدوده 

هنرستان نيازمندیم 
٠٩٣٦١٩٦٥٣٩٨

٩٥٢٨٨٠٥٦/ ف

مشاور
فقط حرفه اى  تا ٨۵%

٩٥٢٨٤٩١٩/ پ٠٩١٥١٠٩٣١٨٨

مشاور فعال و مجرب
و آشنا به محدوده فرامرز و سجاد 

با پورسانت عالی نيازمندیم
٣٦٠٦٧١٠٦

٩٥٢٩٧٠٠٠/ ف

 �مشاور حرفه ا
امالک احمدآباد 

پورسانت+ درصد  
٩٥٢٩٥٩٩٩/ ف٠٩١٥٧٢٥٨٠٣٠

tمشاور امال �به تعداد
باتجربه نيازمندیم سيدرضی ٢٣

٠٩١٥٣١٧٦٦٢١
٩٥٢٩٧٠٢٦/ ف

 �به تعداد� مشاور حرفه ا
امالک  امور  در  عالی  پورسانت  با 
نيازمندیم محدوده جالل آل احمد 

٠٩١٥٦٤٤١٤٧٢
٩٥٢٩٧٧٩٣/ ف

V.MAX شر3ت
واقع در خيابان سنایی جهت 

تکميل پرسنل ادارى خود آقاى 
جوان ترجيحا سن١٨-٢۴با 

کارت پایان خدمت ساکن همين 
محدوده

اطالعات خودرا به شماره 
٠٩٩٠٥٤٩٣٨٨٩ ارسال 

کنيد
 

٩٥٢٩٥٧٩٧/ ق

درآمد تا ٣م 
تسویه آخر هفته صرفا آقا در زمينه

تبليغات ٠٩١٥٤٠٨٥٧٣٧
دفتر ٣٨٤٦٥٤٣٢

٩٥٢٨٦٥٣٨/ ر

شر3ت ز�باصنعت
جهت تکميل کادر فروش خود

 به تعدادى بازاریاب
 باحقوق ثابت ،بيمه و 

پورسانت عالی نيازمند است
 (آموزش رایگان )

٠٩١٥١٠٦٣٥٩٥
٩٥٢٨١٥٢٠/ ف٣٨٤٤٠٥٥٠

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

٠٩١٥٣٠٩٢٩١٨پورسانت 
٩٥٢٩٤٥٦٩/ ف

شر3ت پخش 
 �اسباب باز

واقع در تهران جهت دفتر مشهد 
خود تعدادى بازاریاب با ضامن 

معتبر و موتور نيازمند است
 محل کار مشهد 

با بيمه و حقوق ثابت + پورسانت 
٠٩٣٥٩٦٠٩١٦٠

٩٥٢٩٧٨٦٩/ ر

به �< بازار�اب 
ترجيحا آشنا به ورزش نيازمندیم 

حقوق باال
٠٩١٥٩١١٦٤٧٧

٩٥٢٩٤٣٤٩/ ف

 �بازار�اب تلفن� و حضور
آقا و خانم 

جهت پخش مواد غذایی حقوق + 
پورسانت  ٣٥٠١٤٧٥١

٩٥٢٩٧٥٥٨/ ر

 �شر3ت فرآورده ها
لبن� 

ویزیتور ماهر به صورت 
حضورى نيازمندیم. 

٣٦٠١٩٢٣٥
٣٦٠٢٣١٤١

٩٥٢٧٤٦٩١/ ق

 �به بازار�اب حرفه ا
در رابطه با امور مسکن در محدوده 
بلوار سجاد نيازمندیم با پورسانت 

مناسب             ٣٦٠١٩٠٠٠
٩٥٢٩٦٦٧٣/ ف

به تعداد� بازار�اب خانم
به صورت تمام وقت جهت شرکت 

پخش دارویی نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٠٨٥١٥-٣٧٦٧٤٧٩٧

٩٥٢٩٦١٨٣/ ف

و�ز�تور خانم و آقا
با سابقه کار نيازمندیم. تلفن 

تماس جهت هماهنگی:
٣٨٤٧٧١٤٠

٩٥٢٩٦٤٩٢/ ق

٩٥٢٩٥٤٩٥/ ق

 شر3ت رافونه

شعبه مشهد
 توليدکننده محصوالت شوینده 

و بهداشتی و سلولزى جهت 
تکميل کادر فروش خود 

تعدادى بازاریاب حضورى آقا 
و خانم بامزایا و شرایط عالی 

استخدام می نماید
 مزایا:حقوق ثابت طبق 

وزارت کار+بيمه+پورسانت+
پاداش+عيدى و سنوات

٠٩٣٧٩٧٦٥٢٩٢
٣٦٥١٤٠٢١

 �به تعداد
3ارشناس فروش 
در زمينه تاسيسات مکانيکی

 با ٣سال سابقه فروش 
نيازمندیم ارسال رزومه کارى 

 info@nseco.ir به ایميل
٣٨٤٥٦٦٤٨

٩٥٢٩٧٨٦٥/ ر

بازار�اب بتن  
 با پورسانت و حقوق عالی 

 ٠٩٣٧٩٣٤١٤٢٤
٩٥٢٩١٩٩٥/ م

٩٥٢٩٧٩٥٠/ م

 تMميل 3ادر فروش 
 یک شرکت معتبر با هدف گسترش
 فعاليت خود در زمينه فروش و 
بازاریابی از افراد زیر دعوت به 

همکارى می نماید
 ٨ نفر کارشناس فروش حضورى

 آقا و خانم 
 ۵ نفر کارشناس فروش تلفنی خانم 

٢نفر سرپرست فروش آقا
 (حداقل ٢ سال سابقه سرپرستی)
 ١ نفر مدیرفروش آقا (حداقل ۴ 

سال سابقه مدیریت فروش)
شرایط مورد نياز :

١- کارت پایان خدمت یا معافيت دائم
 ٢- ظاهر مناسب و فن بيان قوى

 حقوق و مزایا:
 ١- حقوق ثابت بدون قيد و  شرط 
فروش  بر  مبتنی  پورسانت   -٢

٣- بيمه تأمين اجتماعی 

 ٣٨٤٢٧٩٣٩

پخش مواد غذا�� 
مصل�

جهت تکميل کادر فروش
 خود در زمينه مواد غذایی 

و شوینده از افراد واجد 
شرایط ذیل دعوت

 به همکارى می نماید : 
ویزیتور آقا و خانم

 با حداقل ٢ سال سابقه کار
 و روابط عمومی 
و قدرت بيان باال

 با حقوق و مزایاى ذیل :
 حقوق ثابت ١٠ ميليون ریال 
+ پورسانت + تامين اجتماعی 

آدرس: بلوار مصلی
 روبروى مصلی ٣۵ 

٣٣٦٥٣٨٩٣
٩٥٢٨٩٩٢٢/ ف

به تعداد� بازار�اب 
نيازمند�م  

٠٩١٥٦٢٠٠٧٨٢
٩٥٢٩٧٤٨٤/ ف

 �به تعداد
بازار�اب 

در امر فروش ادکلن در یک 
شرکت معتبر نيازمندیم 

دانشجو ١٠ پالک ٣١ 
(فقط حضورى) 

٣٨٦٧٦٧٩٥
٩٥٢٩٧٧٩٧/ ف

�< شر3ت معتبر
تعدادى  به  لبنيات  پخش  زمينه  در 
بازاریاب حضورى و تلفنی نيازمند است

٠٩١٢٠٢٠٤٢٦٢
٩٥٢٩٣٧٠٤/ ف

چند و�ز�تور تلفن� خانم
با روابط عمومی باال نيازمندیم 

خيابان خسروى نو جنب بانک رسالت 
ساختمان ٣٣٣,٢-٣٢٢٣٣٤٥٢

٩٥٢٧٩١٢٥/ ف

به تعداد� بازار�اب
 حرفه ا� خانم

جهت ویزیت سالن هاى زیبایی 
ترجيحا با وسيله نقليه با حقوق 

و مزایاى مکفی نيازمندیم 
مدیریت: خانم حسينی

٣٦٠٦٢٦٦٦
٠٩٣٣٢٣٥٤٨٥٣

٩٥٢٩٦٢١٤/ ف

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

به �< و�ز�تور 
باتجربه آقا �ا خانم 
با رزومه کارى قابل قبول

 با پورسانت مکفی
نيازمندیم. 

٠٩١٥٣٠٣٧٥٧٩
٩٥٢٩٧٥٦٨/ ر

 فرصت� و�ژه برا� بازار�اب�
در صنعت ساختمان ( تعداد محدود) 
با آموزش حرفه اى رایگان همراه 

٩٥٢٩٧٣٥٣/ م ٠٩١٥٨٠٨٠٨٠٦

بازار�اب 
جهت پخش مویرگی با زمان کارى 
باورنکردنی  دریافتی  و  دلخواه 

نيازمندیم ٠٩٣٣٠٣٥٤٦١٠
٩٥٢٩٧٤١٠/ ف

�< شر3ت پخش دارو 
از بازاریابان دارو دعوت 

به همکارى می نماید 
٠٩٠٣٤٨٧١٦٩١

٩٥٢٩٧٣٩٠/ ر

به �< نفر خانم 
جهت ویزیتورى و فروش کاالى 

خواب نيازمندیم. 
٩٥٢٩٥٦٦٣/ ف٣٢٢٢٢٨٢٠

حقوق ٩٠٠ الی ١,٢٠٠م +پورسانت
به تعدادى بازاریاب تلفنی و حضورى 

مبتدى و حرفه اى نيازمندیم 
٠٩١٥٤٠٨١٩٤٠-٣٧١٣٩٠٩٩

٩٥٢٩١١٠٨/ ف

شر3ت پخش لبنيات 
به تعدادى نيروى فعال

 خانم و آقا 
جهت امور بازاریابی 
( تلفنی و حضورى) 

نيازمندیم 
٦٠-٣٣٧٥٩٢٥٩

٩٥٢٨٩٨٢٥/ ف

تعداد� بازار�اب
آقا و خانم با روابط عمومی 
باال جهت فروش حضورى 

محصوالت آرایشی، 
عطریات نيازمندیم. حقوق 

ثابت + پورسانت عالی
٣٨٤٠٠٩٦١

٩٥٢٨٩٣٩٧/ ق

به تعداد� بازار�اب 
�حرفه ا

با حقوق باال نيازمندیم.
٠٩٠٢٤١٢٩٣١٥

٩٥٢٩٦٠٧٩/ ق

به چند نفر 3ارشناس فروش
روغن اتومبيل نيازمندیم.

٠٩١٥٤٠٥٢٩١٧
٩٥٢٩٤٦٤٩/ د٣٣٤٩٣٣٢٠ 

 �به تعداد
و�ز�تور با تجربه 

جهت فروش محصوالت لبنی 
با حقوق و پورسانت عالی 

نيازمندیم.
٠٩١٥١١٣٣٢٩٦
٠٩١٥٥١٤٣٤٤٦

٩٥٢٩١١٧٧/ ق

مجموعه  3ليني< 
ساختمان ميهن

جهت تکميل کادر فروش
 به چند نفر مسئول فروش 
و بازاریاب در زمينه فروش 
متریال ساختمان باسابقه کار 

نيازمندیم 
٩٥٢٩٤٢٥٨/ ف٠٩١٥٦٦١٠٠١٨

٩٥٢٦٣٧٠٦/ پ

مجله زندگ� ا�ده آل 
استخدام م� 3ند

کارشناس فروش درآمد باالى 
٢م در ماه ۵٠٠ تومان ثابت 

ماهانه+ پورسانت+ بيمه 
وکيل آباد باهنر ۶ پالک ١٢

٣٨٨٤٣١٠٣

�بازار�اب حرفه ا� و حضور
جهت جذب پروژه هاى ساختمانی 

با پورسانت عالی
٠٩١٥٥١٥٤٠٢١

٩٥٢٩٧٩٣٢/ م

به �< بازار�اب 
تلفن� خانم
با روابط عمومی باال و 

حداقل مدرک تحصيلی 
فوق دیپلم جهت کار در یک 
فروشگاه معتبر نيازمندیم 
ساعت کارى ٨:٣٠ الی ١٩ 
حقوق ١,۵٠٠م + بيمه و مزایا

 ٣٣٦٨٤٣٢٧ 
مصلی ٧,١ بعد از بازار مولوى 

فروشگاه تندیس
 

٩٥٢٩٤٩١٥/ ف

بازار�اب تلفن� خانم
نيمه وقت - شرایط عالی

٣٨٤٧٦١٣٣
٩٥٢٩٣٦١١/ ف

�< 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

بازار�اب خانم جهت ویزیت  
مزون نيازمندیم حقوق ۵٠٠ + 
پورسانت - دفتر فرامرز عباسی

٠٩١٠٩٦٠١٤٣٠
٩٥٢٩٥٤٥٤/ ف

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� بازار�اب تلفن� 
خانم نيازمندیم 

حقوق ثابت+ پورسانت 
٠٩٣٩٨٧٤٤٢٣٠

٩٥٢٩٢٩٥٢/ ر

خانم با روابط عمومی باال با  
پورسانت و حقوق ثابت 

امام رضا ۵ چهنو ١,١ هتل نعيم 
 مراجعه حضورى

٩٥٢٩٧٦٩٩/ ف

�پخش خسرو
با ٢۵ سال  سابقه در فروش 

برندهاى محبوب
 آرایشی و رنگ مو 
( از بازاریاب هاى

حرفه اى پاره وقت و تمام 
وقت ) دعوت به همکارى 

می نماید . 
١ م ثابت +درصد + پاداش

 = ٢ تا ٣ م 
٠٩١٥٣٠٧٣٦٠٦
٠٩١٥٩٠٦٥٥٧٥

٩٥٢٩٧٠٧١/ ف

به چند و�ز�تور 
نيازمند�م   

٠٩٠٣٦٣٦٨٣٤٢
٩٥٢٩٧٧١٩/ ف

بازار�اب

انباردار

tامور مشاور�ن امال

٩٥٢٠١٠٢٦/ م

٩٥٢٦٥٧٤١/ م

٩٥٢٩٤٩٧٩/ م

٩٥١٨٧٣٥٧/ م

٩٥٢٨٥٢٣٣/ ف


