
دوشنبه ١٣ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٨
٤٤

�< شر3ت معتبر 
بازرگان� 

جهت تکميل کادر پرسنلی 
خود به تعدادى کارشناس 

فروش تلفنی و حضورى 
نيازمند است 

٠٩٠٣١٢٩٧٠٢٤
٣٤٧٩٨٢٨٥

٩٥٢٩٦٩٥٨/ ف

بيمه پاسارگاد 
نخستين نمایندگی

 حقوقی بيمه پاسارگاد در 
کشور به منظور گسترش

 خدمات بيمه اى در نظر دارد
 که از ميان افراد واجدالشرایط 

جهت اخذ نمایندگی
 پذیرش نماید . 

جهت کسب اطالع بيشتر
 به سایت شرکت مراجعه
 و یا با شماره هاى ذیل 

تماس حاصل نمایيد 
 Bimepasargad24.com

 ٣-٣٨٣٣٠٥٢٠
٠٩١٥٢٠٨٣٣٥٥

٩٥٢٩٧٨٧٠/ ر

٩٥٢٩٧٥٢٠/ ق

شر3ت معتبر 
آرا�ش� و بهداشت�

و  علمی  کادر  تکميل  جهت   
خراسان  استان  در  فروش 
دعوت به همکارى می نماید. 
١- نماینده علمی و فروش 

(فوق دیپلم به باال) 
٢- مشاور در امر فروش 

در داروخانه
  (دیپلم خانم)
اعتبار آگهی 

یک هفته ميباشد
٠٢١٨٨١٧٨٧١٣ 
٠٢١٨٨١٧٨٧٠٨

�< 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

جذب بازار�اب و موزع
پخش محصوالت آجيل و خشکبار 

ناتس لندس پورسانت عالی
٠٩١٥٨٥١١٧٠٥

٩٥٢٩٧٤٣٠/ ق

به تعداد� بازار�اب 
با وسيله جهت بازاریابی

 نماى کامپوزیت نيازمندیم
٩٥٢٩٥٢٤٩/ پ٠٩١٥٠٦٠٢٤٤٩

به تعداد� و�ز�تور خانم 
جهت کار خشکبار در مشهد 

نيازمندیم. 
٠٩٣٨٨٤٥٧٧٠٨

٩٥٢٩٧٧١٠/ ف

استخدام تعداد� بازار�اب 
جهت فروش 

لوازم آرایشی و بهداشتی
٠٩٣٠١١٦٨٠٣٧

٩٥٢٩٢٧٩٨/ ف

 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

به تعداد� بازار�اب 
دیپلم با حقوق مکفی نيازمندیم 

٠٩٣٦٨٥٧٤٥٤٦
٩٥٢٩٧٥٦٤/ ف

�< شر3ت معتبر 
نياز به تعدادى کارشناس فروش 

و اپراتور کامپيوتر دارد  
٣٨٤٧٥٦٣٩ -٣٨٤٧٦٢٧٩

٩٥٢٩٣٩٧٣/ ف

تاالر پذ�را�� 
ارغوان

جهت تکميل کادر 
فروش به تعدادى 

خانم با روابط عمومی و 
فن بيان باال و متخصص 

در امر فروش با 
شرایط عالی دعوت به 

همکارى می نماید.
٣٥٥٩٠٠٠٥

٩٥٢٩٤٣٢٤/ م

به تعداد� بازار�اب 
با پورسانت عالی نيازمندیم 

ساعت تماس ١۶ الی ٢١
٩٥٢٧٤٠٠٨/ ف٠٩٣٦٢٣٢٥٦٤٣

به �< بازار�اب
با وانت و مسلط به 

منطقه بولوار پيروزى 
جهت پخش قند و شکر و 

نبات نيازمندیم
٠٩٣٥٤٨٣٨٣٣٨

٩٥٢٩٦٣٣٢/ خ

 �به تعداد
خانم 

جهت بازاریابی تلفنی با حقوق و 
پورسانت عالی نيازمندیم 

محدوده قاسم آباد
٠٩٩٠٣٣٦٢٤١٣
٠٥١٣٥٣١٠٥١٧

٩٥٢٩٦٦٧٥/ ق

شر3ت تجهيزات 
دندانپزش�M دنتا پارت 
جهت تکميل کادر فروش خود 
به تعدادى نيروى فعال در ٢ 

شيفت کارى نيازمندیم
 حقوق توافقی+ بيمه 

ساعت کار ٨,٣٠ الی ١۴ و 
١۵,٣٠ الی  ٢١

آدرس: روبروى چمران ١١ 
تجهيزات دندانپزشکی دنتا 

پارت پالک ٧٨ 
٣٢٢٢٥٧٨٠

٠٩١٥٥٠٧٩٠٨٢
٩٥٢٩٧٧٧٨/ ف

استخدام
 بازار�اب 

شرکت مهر زاگرس نمایندگی 
رسمی و انحصارى بيش از ٣٠ 
برند معتبر غذایی و بهداشتی
 در استان خراسان بزرگ از 

افراد واجد شرایط ذیل دعوت
 به همکارى می نماید : 

١- ساکن مشهد مقدس
 ٢- کارت پایان خدمت 

یا معافيت دائم
٣- حداقل مدرک تحصيلی 

دیپلم 

مزایا :
١- حقوق ثابت قانون کار
 ٢- بيمه تامين اجتماعی

 ٣- پورسانت فروش
 ۴- جوایز ماهانه 

۵- پاداش کارخانه ها 
آدرس : جاده سنتو - سه راه 

دانش - آزادى ١١١ شهيد جراح 
یک پالک ۵ 

٣٦٦٣٤٧١٣
٣٦٦٢٢٥٦٧
٣٦٦٢٧٥٠٠ 

٩٥٢٤٠٤٠٦/ ف

بازار�اب 
جهت نماى ساختمان نيازمندیم 

حقوق ثابت + پورسانت عالی 
٩٥٢٩٣٨٥٦/ ر٠٩١٥٩١٦١٥٦٠

بيمه نو�ن 
استخدام بازاریاب حضورى و

تلفنی، حقوق ثابت+پورسانت عالی 
٠٩١٥١٠٣٤٦٠٥

٩٥٢٩٧٨٢٣/ ق

به ٢ نيرو� متخصص 
برنامه نو�س نيازمند�م

php ١- مسلط به زبان
MVC ٢- مسلط به معمارى

HTML ٣- تسلط به
 PHP ۴- دانش کافی در

Framework
Responsive ۵- طراحی
Java Scrip ۶- مسلط به

٠٩١٥٠٠٩١٨٧٨-٣٧٦٦٩٠٨٢
٩٥٢٩٧٠٨٥/ ل

�نيرو� حرفه ا
نرم افزارهاى officeو برنامه نویسی
 اندروید، رزومه از طریق تلگرام 

٩٥٢٩٧٥٥١/ د٠٩٩٠٠٤٦٢٥٩٨

  �استخدام فور
چند همکار با تجربه جهت پشتيبانی 
نيازمندیم  دفترى  امور  و  سایت 

٩٥٢٩٦٧٤١/ م٣٨٤٥٠١٨١ 

 word press برنامه نو�س
آشنا به فتوشاپ و شبکه هاى 

اجتماعی 
٠٩١٥٥١٥٤٥١٨

٩٥٢٩٧٤٢٥/ ف

٩٥٢٩١١٢٢/ ف

شر3ت بهين
 توسعه فرآ�ند هماهنگ 

جهت تکميل کادر فنی خود
 دعوت به همکارى می نماید : 

برنامه نویس آقا مسلط به
PHP-MySQL-CSS3

ارسال رزومه : 
www.hamahang-co.ir

٠٩٣٨٠١٦٩٩١٩

استخدام برنامه نو�س مجرب 
.iOS و Android در زمينه

ارسال رزومه به
mobile@ts.co.ir 

٩٥٢٦٦٨٨٤/ ق

فروشگاه ا�نترنت� 
استارت 3اال

جهت تکميل کادر ادارى خود 
از یک نفر برنامه نویس تحت 

وب دعوت به همکارى می 
نماید عالقه مندان می توانند 

جهت ارسال رزومه و ثبت 
اطالعات خود به وب سایت 

فروشگاه اینترنتی استارت 
کاال مراجعه نمایند.

WWW.STARTKALA.
COM

 

٩٥٢٩٥٠١٨/ ق

استخدام برنامه نو�س 
�حرفه ا

 ios و android
با حقوق عالی در شرکت معتبر

ارسال رزومه به 
artanwebcreator@gmail.

com
٣٧٦٦٤٥٥٨

٩٥٢٩٣٢٦٤/ ق

استخدام 
 asp.net برنامه نو�س  

٣٧٦٠٤٤٠٤
٩٥٢٩٧٠١٩/ ف

به تعداد� پي< موتور� با 
درآمد روزانه باالى ۶٠ هزار 

تومان سریعا نيازمندیم  
٩٥٢٩٦٨٣٨/ ف٣٦٠١٣١٢٧

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

محدوده چهارراه لشکر
٠٩١٠٥٨٠٠٧٥١

٩٥٢٩٦١٧٨/ خ

٩٥٢٦٨١٤٩/ ف

پي< شهر گشت 
در موقعيت عالی با درآمد عالی 

به تعداد زیادى موتور سوار 
 نيازمندیم داخل امام خمينی ٢۵

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

٣٨٤٤٧٠٧٠نيازمند است
٩٥٢٦٢٧٤٢/ ف

٩٥٢٠٠٩١٠/ خ

فست فود فاردفود
به تعدادى پيک موتورى

 با ضامن معتبر
 نيازمندیم

 مصاحبه ١٢ الی ١٨ 
بلواروکيل آباد 

نبش جالل آل احمد۶

٩٥٢٩٦٩٦٥/ ف

پي< دانشگاه
به تعدادى موتورسوار با درآمد ۴٠ 
تا بيش از ١۵٠ تومان نيازمندیم 

٠٩١٥١١٦٤٢٦٧

به تعداد� نيرو� جلب مشار3ت
 مردم� نيازمند�م ٩٠٠ حقوق +

بيمه بلوار الدن دور ميدان الله خيریه 
١٩ الی   ١٧ مراجعه  مهدى   حضرت 

٩٥٢٩٧٦٥١/ ف

٩٥٢٩٧٣٩١/ ف

پي< آشنا
بهترین  در  موتورسوار  تعدادى  به 
موقعيت کارى با درآمد باال نيازمندیم 

 مراجعه حضورى نبش امام خمينی ٩

پي< احمدآباد
تومان  هزار   ١۵٠ تا   ۵٠ درآمد 
نيازمند  موتورسوار  تعدادى  به 

٠٩٣٣٥١٧١٠٦٠است
٩٥٢٩٦٨٢٧/ ف

 �به پي< موتور
شيفت ظهر در محدوده فرامرز 

نيازمندیم
٩٥٢٩٧٣٤٦/ ف٠٩١٥٨٩٥١٥٢٦

به تعداد� 3ارگرساده 
ونيمه ماهر جهت جوشکارى 

نيازمندیم
٠٩١٥٥١٤٨٧٠٠ 

٩٥٢٩٧٤٠٧/ ق

توليد3ليه قطعات
بادقت باالدراسرع وقت

آماده همکارى باشرکتهاى توليدى
٠٩٣٧١٤٤٨٣١١

٩٥٢٩٧٦٨٥/ ق

به تعداد� جوشMار آرگون 
و تراشMار ساده و ماهر

 نيازمندیم ٣٧٤١٥٣٩٤
٩٥٢٩٧٧٤١/ ف

به دو نفر تراشMار نيمه ماهر 
ترجيحا مقيم بلوارتوس 

نيازمندیم
٠٩١٥٣١٠٠١٤٥ جمالی

٩٥٢٩٤٩٢٧/ ف

به �< مMاني< ماهر
 بابت ماشينهاى سوارى 

نيازمندیم
٠٩٣٧٢١٠١٤٧٣

٩٥٢٩٢٦٤٦/ ق

به �< نفر نيرو� آقا 
جهت تعمير3ار� موبا�ل

نرم افزار و سخت افزار با 
مجوز نيازمندیم . محدوده 

طالب  ، حاشيه مفتح 
 ٠٩١٢٠١٢٨٠٧١

نظرى
٩٥٢٩٧٢٧٧/ ق

به تعداد� مMاني< ماهر 
در زمينه اتومبيل هاى جدید 

نيازمندیم نبش توس ١٩
٣٧٦٠١٨٨٨-٠٩١٥٥١٨٧٠١٠

٩٥٢٩٦٨٨١/ ف

به �< �ا چند صافMار ماهر
 و یا نيمه ماهر 

در بولوار وکيل آباد نيازمندیم
٠٩٠٣٩٧٣٧٨٢٣

٩٥٢٩٦٩٩٠/ ق

به �< همMارنيمه ماهر
 جهت کارجلوبندى یامکانيکی 
محدوده قاسم آباد نيازمندیم

٠٩١٥١٢٢٤٩٧٢ 
٩٥٢٩٦٩٧٨/ ق

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

٠٩١٥٧٠٥٨٩٦٣نادرى
٩٥٢٩٦٤١٤/ ف

 شر3ت� دانش بنيان 
براى   در زمينه طعم هاى غذا 
سرمایه  با  کار  جویاى  جوانان 
شغلی تومانی  ميليون  یک  اى 
 با درآمد ۶٠٠ تا ١,٢٠٠ هزار تومان

 فراهم می نماید 

 ٠٩٠٣٧٦٢١٣٩٦
٩٥٢٩٥١٣٣/ م

و�ژه عالقمندان 
کار در عطارى ها 

یا تاسيس آن آشنایی کامل با 
گياهان دارویی و خواص آن با 

ارائه گواهينامه سازمان
 فنی و حرفه اى 

 ٣٧٢٦٥٩٠٩
٠٩١٥٥١٥٨٦١٤

٩٥٢٩١٣٠٢/ ف

قابل توجه جوانان فعال
و جویاى کار مشارکت در 

احداث فروشگاه هاى زنجيره 
اى با حداقل ١٠ م سرمایه و 

سود آورى بسيار باال و مطمئن 
مراجعه حضورى انتهاى مصلی 

 بازار حافظ پالک ٣٨٨

٩٥٢٩٤٧٠٤/ ف

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

٩٥٢٠٢١٧٨/ ف

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

استخدام
حسابدار مسلط در یک شرکت مهندسی

٠٩١٥١١١٥١١٣
٩٥٢٩٦٧٢٥/ ف

به �< خانم حسابدار
جهت کار در دفتر پخش 

نيازمندیم
٠٩٣٥٧٤٠١٩٨٤

٩٥٢٩٧٦٨٤/ ف

به �< حسابدار خانم 
آشنا به امور فروشگاه�

نيازمندیم
٠٩٠٣١٠٥٩٧٨٧

٩٥٢٩٦٩٨٤/ ف

استخدام خانم 
(آموزش  حسابدارى  ١-کارآموز 
رایگان ) ٢-منشی، آدرس: سه راه جم
  نبش پاسداران ۵ پالک ٩٩ طبقه ٢ 

٩٥٢٩٠٤٤٦/ ف

بلوط سبز
پذیرش نيرو خانم به صورت
 پاره وقت آشنا به سيستم

حسابدارى       ٣٧٦٦٦٤٤٩
٩٥٢٩٧١٥٣/ ق

�دعوت به همMار
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

 �< حسابدار خانم 
با سابقه کارى مفيد

 حداقل ٣سال 
در شرکتهاى توليدى نيازمندیم 
بزرگراه آسيایی مقابل پپسی 

ساختمان صدرا طبقه سوم

٣٦٦٦٣٣٣٠
٩٥٢٩٧٠٥٢/ ف

به �< خانم حسابدار
مهندسی  دفتر  جهت  عالی  شرایط  با 
حسابدارى  شرکتهاى  نيازمندیم 

تماس نگيرند ٠٩٠٣٦٤٢٤٣١٣
٩٥٢٩٧٣٨٣/ ف

به �< نفر رئيس 
حسابدار� خانم 

با ۵ سال سابقه کار مرتبط و 
آشنا با قوانين مالی و مالياتی 

نيازمندیم
 آدرس: نبش پيروزى ٩، پالک ٣ 

٠٩٣٠٣٤٩١٨٠٩
٩٥٢٩٧٢٢٧/ ف

شر3ت 
�توليد� - پيمانMار

استخدام حسابدار 
مسلط به امور مالياتی و 

دفترنویسی خانم ٢ نفر، 
آقا ٢ نفر

٠٩١٥٣١٦٤٣٥٠
٩٥٢٩٤٧٢٢/ ف

�< شر3ت معتبر 
بازرگان�

به تعدادى نيروى حسابدار 
با ۵ سال سابقه کار مرتبط 
و مسلط به نرم افزار پایا 
نيازمند است متقاضيان 

می توانند رزومه خود را به 
آدرس

Raymand.hrm@ 
 gmail.com
ارسال نمایند

 

٩٥٢٩٥٠٦٧/ ف

شر3ت تيراژه گستر
استخدام می نماید:

تعدادى خانم حسابدار با شرایط ذیل 
و حقوق و مزایاى عالی نيازمندیم

١- مدارک: حداقل ليسانس حسابدارى
٢- سابقه کار: حداقل ٣ سال مرتبط
٣- مسلط به نرم افزارهاى حسابدارى

۴- روابط عمومی مناسب
ساعت کارى: ٨ الی ٣٠:١۵

تجارى  مجتمع  خيام-  بلوار  آدرس: 
الماس شرق- طبقه سوم- شهربازى 

سرزمين عجایب
تلفن:  ٣٧١١٣٣٢٧ داخلی ١١

ساعت مراجعه: ١٠ الی ١۵
٩٥٢٩٤٣١٩/ م

به �< نيرو� آقا
 با مدرک ليسانس حسابدارى 
جهت کار در تجهيزات پزشکی 

نيازمندیم.
شماره تماس

٣٨٤٦٦٠٤٠
ساعت تماس
١٠-١٢صبح

٩٥٢٩٦٧٩١/ ق

به �< حسابدار باسابقه 
3ار جهت 3ار آهن فروش�

نيازمندیم
٠٩١٥١١٩٩٥٥١

٩٥٢٩٧٠٥٣/ ف

استخدام
یک شرکت حسابدارى و 

حسابرسی با همکارى انجمن 
حسابداران و حسابرسان استان
 از فارغ التحصيالن رشته ى 

حسابدارى و رشته هاى مرتبط  
ضمن آموزش حسابدارى مالی 
و مالياتی و نرم افزار، دعوت 

به همکارى می نماید
 ٣٦٠٦١٠٣٠
٣٦٣٨٤١٠١

٩٥٢٦٠٢٧٢/ ف

 به �< نفر آشنا به نرم افزار
 حسابدارى هلو به صورت پاره وقت

٠٩١٥٩١٦٠٤٠٠ نيازمندیم 
٩٥٢٩٧٨٤٨/ م٠٩٣٩٩١٦٠٤٠٠ 

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

٠٩١٥٥١٦٦٣٤٤-٣٢٧٣١٨٨٣
٩٥٢٩٢٠٩١/ ف

به حسابدار تمام وقت 
جهت انجام امور مالی شرکت تمام وقت

 نيازمندیم حقوق ١,۵٠٠م 
٠٩١٥٥٠٨٧٠٢٥

٩٥٢٩٧١٠٤/ ف

تعمير3ـــار

حسابدار

تحصيلدار و
�پي< موتور

تراشكار وجوشكار 

جو�ا� 3ـــار

برنامه نو�س

٩٥٢٩٠٨٧٣/ق

٩٥٢٩٥٣٠١/ ل


