
دوشنبه ١٣ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٨
٥٠

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

�< شر3ت 
بازرگان� 

به تعداد ٣ نفر خانم 
جهت مدیر پروژه و ۵ نفر 

خانم جهت کادر ادارى 
نيازمند است 

٠٩٠١٣٠٣٤٦٥٣
٩٥٢٩٥٧٢٣/ ف

�فروشنده حضور
پخش گرم 

لبنيات
١٠ نفر

٣٨٤٢١٤٢٨
٩٥٢٩٧٧٠٨/ ق

 به �< نفر آقا 
 مسلط به زبان کشور برزیل

 (پرتغالی) جهت همکارى نيازمندیم 
٣٥٤١٢٣٢٥-٣٥٤١٢٣٢٢ 

٩٥٢٩٥٥٥٦/ ب

به تعداد� نيرو� خانم  
 جهت همکارى در یک موسسه فرهنگی 
نيازمندیم با حقوق ثابت +پورسانت عالی 
٠٩١٥٥٥٢٤٠٠٧ -٣٢٧٢٤٠٤٥

٩٥٢٠٣٨١٥/ ط

به چند نفر خانم جهت
نيازمندیم  برقی  لوازم  بندى  بسته 
 ٢١ الی   ١۶ از  کار  ساعت  وقت  نيمه 

٠٩١٥٢٢٩٩٩٤٩امامت 
٩٥٢٩٦٧٣٨/ ف

 tشر3ت� واقع در شهر
صنعت� توس

جهت سرپرست واحد 
تدارکات از ميان آقایان 
با شرایط ذیل دعوت به 

همکاى می نماید:
سابقه  سال   ۵ حداقل  داراى   -١

کارى مرتبط
و  داخلی  خریدهاى  به  مسلط   -٢

خارجی
از  کاال  ترخيص  به  مسلط   -٣

گمرکات
۴- مسلط به زبان انگليسی

داراى  و  کامپيوتر  به  آشنا   -۵
ضامن معتبر

متقاضيان می توانند رزومه کارى 
خود را به ایميل ذیل ارسال نمایند
estekhdam1363@gmail.com

 

٩٥٢٩٧٥٩٩/ آ

به تعدادى نيروى فروش بازاریاب و 
ویزیتور نيازمندیم حقوق + پورسانت 

www.Notricashop.com
٠٩١٠٥٦٥٦٥٠٠

٩٥٢٩٧٠١٣/ ف

به �< نفر سالن 3ار
جهت کار در کافی شاپ 

نيازمندیم. ساعت کار ٩ الی 
١۴ و ١٧ الی ٢٢ حقوق ٨٠٠   

آدرس : خيابان خسروى 
مجتمع طال و جواهر ليدوما 

پالک ۵٠ 
تلفن :٣٢٢٣٠٢٩٢

٩٥٢٩٤٩٩٧/ 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

استخدام
به چند نفر   خانم 

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

٠٩٣٧٤٠٩٨٥٥٤
٠٩١٥٥١١٤٦٤٢

٩٥٢٩٤٤٣٣/ م

به تعداد� آقا 
با مدرک ليسانس حسابدارى 

صنعتی جهت امور انباردارى با 
سابقه کار در یک شرکت توليدى 

قطعات خودرو نيازمندیم
آدرس شهرک صنعتی توس 

فاز ١ بلوار صنعت بلوار تعاون 
جنوبی قطعه ٣٠۶

 ساعت مراجعه ٩ الی ١۶ 
٩٥٢٩٣٥٧٣/ ف٠٥١٣٥٤١٣٦٤٧

�< موسسه 
فرهنگ� معتبر

جهت تکميل کادر 
پرسنلی خود دعوت به 

همکارى می نماید
 واحد بازرگانی ۵ نفر

 واحد فروش ١٠ نفر 
تلفن ۵ رقمی ٣١٦١١ 

داخلی ١٠١ و ٣٠١ 
همراه 

 ٠٩١٥٨٩٧٦٩٤٩
آدرس: نبش امامت 

١٨ پالک ۴

 

٩٥٠١٦٧٥٥/ ف

شر3ت� بازرگان�
در حوزه محصوالت بهداشتی 

و مراقبتی پوست و مو
 در نظر دارد تعداد ۴ نفر 

نماینده علمی را جهت معرفی 
محصوالت برندهاى جدید 

فرانسوى، اسپانيایی و 
سوئدى دراستان خراسان 
با شرایط حقوقی مناسب 

استخدام نماید.
تماس ٩ تا ١٩

٠٩١٥٧٠٩٢٠١٤
٩٥٢٩٥٢٤٠/ د٣٢٢٨٣٢٥١

�استخدام فور
در آسياتک و مخابرات 

کارشناس فروش اینترنت
٣٦٠٧٧٧٤٠

٩٥٢٨٥٠٧٥/ ق

 �استخدام� شهرباز
هپ� لند

١- انتظامات ٣ نفر آقا حداقل 
دیپلم شرایط جسمانی مناسب 

سن ٢۵ تا ٣٠ 
٢- اپراتور ۵ نفر آقا ۵ نفر خانم 

آدرس: طبرسی جنوبی ٢٩ مجتمع 
آرميتاژ طبقه ١- مراجعه فقط 

حضورى ١٢ الی ١۵
 

٩٥٢٩٣٥٠١/ ف

آتليه ليوسا
به خانم با روابط عمومی باال جهت 

امور داخلی نيازمندیم
٣٧٦٦٥٦٣٦-٣٦٠١٨٢٥٤

٩٥٢٩٧٦٦٥/ ف

اشتغال در دفتر پيشخوان 
بصورت اجاره باجه

١-باجه بيمه٢-خدمات اینترنتی
٩٥٢٩٦٧٣٦/ ق٣٦٠٧٣٦٣٣

جهت فعاليت 
  tدر دفتر امال
 به جوانی حداکثر ٢٢ ساله 

با روابط عمومی باال و آشنا به 
کامپيوتر و دارا بودن

 کارت پایان خدمت نيازمندیم. 

٠٩١٥٦١٤٣٦٨٦
٩٥٢٩٦٧٨٥/ م

٩٥٢٩٧٢٤٨/ ف

 tنيرو با مدار �به تعداد
دانشگاه�

جهت طراحی روى شيشه (ویتراى) 
نيازمندیم ٠٩١٥٥١٣٦٥٧٦

 �< 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

 �گروه شر3ت ها
مMسين

به نيروى خانم جهت
١- حسابدارى ٢- فتوشاپ 

٣- آفيس با روابط عمومی باال 
نيازمند است ۴-نصاب دوربين 

مداربسته باسابقه
 آدرس قاسم آباد نبش اماميه ۴١

 ٣٦٦٧٧٨٦٧
٩٥٢٩٧٠٤٦/ ف٠٩١٠٥٦٨٠٠٩٠

شر3ت معتبر 
مهندس� 

به تعدادى نيروى دفترى خانم 
نيروى فروش آقا نيازمند است. 
بين سيدرضی ٨ و ١٠، پالک ۴٨ 

طبقه اول 
 ٠٩١٥٤٦٣٠٣٣٣

٩٥٢٩٧٦٨٧/ ف٣٦٠١٨٧٦٠

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

استخدام
كارمند فروش (خانم) ثابت ۶٠٠+ 
پورسانت ساعت كارى ٨.٣٠تا ١۵

٠٩١٥٤٠١٣٩٦٢
٩٥٢٨٤٧٥١/ ق

�< شر3ت معتبر
 از تعداد� خانم و آقا 
با سابقه کار مکفی جهت 

فعاليت دردپارتمان 
نمایشگاه هاى خارجی 
با حداقل حقوق قانون 

کار و بيمه  دعوت
 به عمل می آورد.

٣٨٨٣٤٢٠٠
٩٥٢٩٠٧٤٤/ پ

�< شر3ت پخش 
مواد غذا��

در محدوده بلوار توس 
نياز به:

١- راننده پایه ٢ 
با مدارک کامل مزایا: حقوق 
پورسانت  + بيمه   + ثابت 
٢- خانم مسلط به کامپيوتر 
با روابط عمومی باال ترجيحا 

دیپلم حسابدارى 
٠٩١٥٣٠٧٧١٠٧

٩٥٢٩٤٩٥٣/ ل

 به �< آقاجهت 3ار
 در سوپرمارکت نيازمندیم

٠٩١٥٣٢١٠٧٠٢ 
٩٥٢٩٧٥٢٢/ ق

به تعداد� خانم 
شرکت  در  ظریف کارى  کارهاى  جهت   

٣٦٧٧٥٣٧٧توليدى نيازمندیم.
٩٥٢٩٦٧٢٦/ م٠٩١٥٥٥٩٩٠٦٣

٩٥١٠٦٣١٩/ ف

آرایشگر ماهر شوید١٠٠ تضمينی 
به روش جدید درآموزشگاه (خسرو)

 داراى مرکز تخصصی با  گواهينامه
 جهت احداث سالن   ٣٧٢٩١٣١٣

٠٩١٥١٠٠١١٥٧

جوانان
 جو�ا� 3ار

استخدام
بازار�اب لبن�

با تجربه
٣٨٤٢١٤٢٨

٩٥٢٩٣٦٤٢/ ق

به �< خانم 3ارشناس
مسلط به کامپيوتر و داراى 

روابط عمومی باال جهت 
ارتباط با مشترى نيازمندیم 

بلوار پيروزى 
قنادى نيشکر

 ٣٨٩٣٧٤٣٠
٩٥٢٩٥٨٢٤/ ف

IOS٬Android برنامه نو�س
به صورت تمام وقت

job@respina24.com 
٩٥٢٩٤٦٥٨/ ق

به تعداد� نيرو� خانم و آقا 
ترجيحا مهماندار جهت باغ تاالر 

نيازمندیم 
٣٧٤٢٦١٣٧

٩٥٢٩٧٧٥٣/ ف

به تعداد� نيرو 
جهت پشتيبانی دستگاه 

کارت خوان با حقوق و مزایا 
نيازمندیم. 

مراجعه حضورى: 
ساعت ٩ الی ١٧ نرسيده
 به معلم ۶٣ جنب نانوایی 

پالک ١۴٧ طبقه دوم واحد ۴ 
 

٩٥٢٩١١٧٨/ ف

درمانگاه تخصص� پوست و مو
جهت تکميل کادر پرسنلی خود به 

افراد ذیل نيازمند است : 
١- نيروى پذیرش 

با روابط عمومی باال خانم 
٢- متخصص کامپيوتر مسلط 

به شبکه هاى اجتماعی ( خانم )
( بلوار سجاد ) 

٣٦٠٣٨٦٦٥-٣٦٠٣٨٦٨٠
٩٥٢٩٧٤٦٤/ ف

شر3ت طاووس
استخدام می کند: 
١- مدیر اجرایی و فروش 

با مدرک مرتبط 
٢- حسابدار حرفه اى آشنا 

به نرم افزارهاى مرتبط 
٣- طراح آشنا به کورل و 

ایلوستریتور 
۴- رئيس دفتر خانم با 

روابط عمومی باال آشنا به 
آفيس و فتوشاپ 

۵- یک آقا آشنا به صنعت 
چاپ جهت کار با دستگاه 

۶- بازاریاب حرفه اى

٣٨٩١١٢٦٦
٩٥٢٩٧٠٣٢/ ف

نما�ندگ�
 بيمه پارسيان نوذر�ان 
به تعدادى محدود مدیر فروش 

و بازاریاب فعال خانم و آقا با 
آموزش ویژه رایگان نيازمندیم .

 ٠٩٠١٠٤٠٧١٤٠
٣٨٧٨٣٣٣٨

٩٥٢٩٧٢٣١/ ق

�< صراف� معتبر 
التحصيل  فارغ  خانم  تعدادى  به 

زبان انگليسی نيازمند است 
٩٥٢٩٧٠٨٠/ ف٣٧٦٧١١٧٠

�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

پذ�رش هنرجو 
نرم افزار

Solid works-Catia
 مقدماتی و  پيشرفته 

همراه با معرفی 
به مراکز صنعتی در پایان دوره 

 ٠٩٣٧٩٠١٣١١٣
٩٥٢٩٦٣٨٧/ ف٣٦٦٢٤٩٢٤

به ٣نفر نيرو� خانم
حداقل  مدرک کارشناسی با روابط 

عمومی باال نيازمندیم . محدوده بلوار
صارمی    ٠٩١٥٠٨٠٠٨٦٢

٩٥٢٩٦٣٥١/ ق

استخدام
کارشناس مالی و ادارى
داراى سابقه و آشنا به

 نرم افزارهاى مالی و ادارى
شرکت معتبر صنعتی

واقع در شهرک صنعتی توس
ارسال رزومه:

hrm@raysanat.com
 

٩٥٢٩٧٠٨٣/ ق

به تعداد� نيرو� 3ار 
(خانم و آقا) براى کار در شرکت

 با درآمد و حقوق ثابت باال
٠٩١٥٨٩٢٨٤٧٩-٣٨٢٣٤٣٨٩

٩٥٢٩٧٥٣٩/ م

 استخدام خانم 
 حقوق ثابت منظم ماهانه
کارانه -بيمه اداره کار 

درآمد تضمينی
 ١,۵٠٠,٠٠٠ تومان 

بلوار وکيل آباد-بين دانش آموز 
و دانشجو جنب بيمه کوثر

٩٥٢٧٨٨٠٧/ م پالک ٧٠٣

استخدام
تعدادى کارشناس فروش 

(ترجيحا آسانسور) 
با حقوق و مزایاى عالی 

مراجعه حضورى:
 ازساعت ١٠الی ١۴ تقاطع بلوار 

پيروزى و خيابان کوثر- نبش 
کوثر جنوبی  ۶ پالک ١ طبقه اول

 

٩٥٢٩٧٨٠٦/ ق

 3ارگر ساده
آشنا به MDF   ٢ نفر

 آشنا به CNC چوب ٢ نفر
٩٥٢٩٧٣١٨/ م٣٦٥١٧٦٢٦

 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

جهت تMميل 
3ادر خود 

به دو نفر سرایدار ۵ نفر 
ميوه فروش حرفه اى 

یک نفر حسابدار (خانم) 
٢ نفر خانم مسلط به اینترنت

جهت فروش اینترنتی نيازمندیم 
٠٩٣٩٧٧٠٦٥٥٨

٩٥٢٩٧٦١٣/ ف

شهرباز� لگوسيت�
جهت تکميل کادر پرسنلی خود

 به تعدادى نيروى خانم
 با حداقل مدرک دیپلم 

نيازمند است مراجعه حضورى 
کيان سنتر ٢ طبقه چهارم 

تلفن ٣٦١٤٤٤٠٣
٩٥٢٩٧٨٧٨/ ف

استخدام خانم
مسلط به اینترنت و 

کامپيوتر و تایپ محيط 
مناسب خانم ها و حقوق 
عالی لطفا با این شماره 

تماس بگيرید
٠٩٣٩٣٠٣٥٤٩٠

٩٥٢٩٥٦١٧/ ق

٩٥٢٩٥٣١١/ ق

استخدام بيمه ا�ران
 کارشناس فروش+حقوق و مزایا

و آموزش پشتيبانی،مبتدى و حرفه اى
٠٩١٥٢٠٠١١٧٠ 

به تعداد محدود� خانم و آقا
باروابط عمومی باال حقوق 

١,٢٠٠م نيازمندیم
٠٩١٥١٠٠٢٩٤٨

٩٥٢٩٤٦٨٤/ ق

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

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

٠٩١٥٩٧٥٨٦٢٥
٩٥٢٦٣٥٧٤/ ف

«اعطا� نما�ندگ�» 
تعداد ٣٠ نفر بازاریاب بيمه، فقط 
حضورى حقوق+ پورسانت+ پاداش

٠٩٣٦٦٣٦١١٦٦+ بيمه
٩٥٢٩٣٨١٦/ م

3ارگاه آموزش� و صنعت�
 گوهر تراش� نما�ندگ� خراسان 

در حال کار با درآمد عالی آماده 
واگذارى ٠٩١٥٣٠٤٠٥٠٢

٩٥٢٩٤٢٩٧/ ف

3ـــار و ســرما�ه

واگذار� و قبول 
نما�ندگ�

٩٥٢٦٥٧٣٩/ م

٩٥٢٩٥٣٢٩/ ل

٩٥٢٩٧٧٦٠/ ف


