
سه شنبه ١٤ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٩
٣٨

تعداد� و�ز�تور ترجيحا خانم 
با پورسانت عالی جهت عصاره هاى

 گياهی، دم نوشهاى گياهی و ...
نيازمندیم    ٠٩١٥٦٨٩٠٣٢١

٩٥٢٩٨٨٧٩/ ق

�= 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

به ٢٠ نفر بازار�اب مجرب
جهت امور بانکی نيازمندیم 

٠٩٣٦٨٥٧٤٥٤٦
٩٥٢٩٥٧٥١/ ف

 �بازار�اب تلفن� حرفه ا
ساعت کارى ٨ الی ١۴ (حقوق ثابت 
مشخصات  ارسال   ( پورسانت   +

٠٩١٥٢٥٥٢٥٥٤
٩٥٢٩٨٠٠٧/ ف

به تعداد� بازار�اب 
حرفه ا� نيازمند�م 

 

٩٥٢٨٨٨٥٥/ م٣٨٤٨١٧١٧

٩٥٢٩٧٩٥٠/ م

 تLميل 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

شر3ت فعال
 در زمينه نرم افزار 

تعدادى  به  خود  کادر  تکميل  براى 
نيروى بازاریاب و فنی نيازمند است : 
- کارشناس فروش ١٠ نفر  
 - کارشناس پشتيبانی  ۵ نفر

 - ویزیتور حضورى  ۵ نفر 
-  مدیر فروش ٣ نفر 

از متقاضيان واجد شرایط 
دعوت به همکارى می شود : 

١- داراى فن بيان قوى
  ٢- روابط عمومی باال 
٣- داراى سابقه کار 
( کارشناس پشتيبان

 و مدیرفروش ) 
با حقوق باال ، پاداش

 پورسانت و بيمه
 آدرس : بين استقالل ٨ و ١٠ 

پالک ٣٠ 
٠٩١٥٩٠٤٤٥٥١
٠٩١٥٥٢١٤٥٥١

٩٥٢٩٨٣٢٥/ ف

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

٠٩١٥٣٠٩٢٩١٨پورسانت 
٩٥٢٩٤٥٦٩/ ف

گروه توليد� چوب طرح
بازاریاب حضورى با مزایاى 
حضورى استخدام می کند

٩٥٢٩٧٩٧٦/ ف٠٩٣٨٠٧٦٣٥٨٦

شر3ت نما�شگاه� 
انعLاس

استخدام فورى
 تعدادى بازاریاب خانم و آقا 

با روابط عمومی باال 
حقوق ثابت و پورسانت 

ساعت مراجعه ١٢ الی ١۶ 
ساعت تماس ٩ الی ١٢

٩٥٢٩٨٢٧٤/ ر٣٨٨٣٠٢٨٦

٩٥٢٩٣٨٥٩/ ط

تعداد� بازار�اب خانم وآقا
نيازمندیم. پخش ادویه جات،زعفران 
سبزیجات خشک .پورسانت١٠درصد 

٠٩١٥٢٠٤٨٧١٤فروش

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 تعداد محدود� و�ز�تور 
و  ثابت  حقوق  با  خانم  و  آقا  حضورى 
پورسانت در شرکت پخش مواد غذایی

 ٠٩١٥١١٨٨١٤٣نيازمندیم 
٩٥٢٩٨١٨٣/ م

�= 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

برتر�ن باشيد
یک شرکت معتبر 

محصوالت 
آرایشی و بهداشتی 
توليدکننده محصوالت 

ویسل و نمایندگی رنگ موى 
دیفرنت، ولنسی و دارنده 

محصوالت مواد غذایی 
جهت تکميل کادر فروش به 
تعدادى بازاریاب حرفه اى 
و آماتور خانم و آقا با حقوق 

بسيار عالی نيازمند 
می باشد. آدرس: بين 

مصلی ٣١ و ٣٣ پالک ١٩٧

٠٩١٥٦٨٣٧٥٥١
٩٥٢٩٦٥٠٢/ ف

٩٥٢٠٦٠٧٥/ ف

حقوق ٣٫٥ ميليون تومان 
به تعداد زیادى بازاریاب مبتدى و 

حرفه اى سریعا نيازمندیم.احمدآباد 
       ٣٨٤١٤٧٣٥رضا ۵ پالک ٢/٣۵  

بازار�اب با سابقه و فعال 
مواد غذا��

برند معتبر حقوق و پورسانت عالی 
٩٥٢٩٦٧٠٥/ ر٠٩٣٧٩٠٠٨٣٠٣

 IT 3ارشناس
مسلط به بانک اطالعاتی

 SQL Server ارسال رزومه به 
Estekhdam@TSIP.ir 

٩٥٢٩٣٥٣٥/ ف

استخدام برنامه نو�س 
�حرفه ا

 ios و android
با حقوق عالی در شرکت معتبر

ارسال رزومه به 
artanwebcreator@gmail.

com
٣٧٦٦٤٥٥٨

٩٥٢٩٣٢٦٤/ ق

 برنامه نو�س 
خالق و مسلط به 

html5 
javascript 
php- css

 مورد نياز است 
عالقمندان رزومه کارى خود 

را به آدرس الکترونيکی 
sana24.ir@gmail.com

ارسال نمایند.

 

٩٥٢٩٨٤٤١/ م

استخدام 
 asp.net برنامه نو�س  

٣٧٦٠٤٤٠٤
٩٥٢٩٧٠١٩/ ف

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

برا� تLميل و گسترس 
تيم برنامه نو�س�

 ،(asp) اندروید و وب
به متخصصين این دو رشته 

نيازمندیم. 
حقوق بر اساس مهارت
٠٩٣٧٦١٤٨٥٨٣
٠٩١٥٤٠٩٠١٦٤

٩٥٢٩٩١٣٢/ م

�= شر3ت معتبر 
بازرگان�

جهت توسعه بخش فن آورى 
اطالعات خود از یک نفر 

مدیر IT مسلط به برنامه 
نویسی، زبان انگليسی، 
طراحی سایت و آشنا به 

دیجيتال مارکتينگ دعوت 
به همکارى می نماید.

آدرس: بلوار معلم ،بين 
معلم ٣١ و ٣٣ پالک ۴١٩

 

٩٥٢٩٩١٢٠/ ق

�= نفر خانم مسلط 
PHP به زبان  

٣٨٥٨٠٦٤٠
٩٥٢٩٨٢٦١/ ق

به ١٠ نفر نيرو 
جهت کار در پيک موتورى 

نيازمندیم. ٠٩٣٨٩٨٥٣٢٠٠
٣٧١٣٠٠٤٠

٩٥٢٩٨٥٩٨/ ف

 �پي= موتور
ساعت ۵,۵٠٠ + غذا جهت کار 
در رستوران راد بين دانشگاه 

 ۶ و ٨ ظهرها نيازمندیم 
٩٥٢٩٨٨٣٢/ ف

پي= شهر گشت 
به تعداد زیادى موتور سوار با تضمين 

درآمد ٧٠ الی ١۴٠ نيازمندیم 
٣٢٢٤٢٠٢٠

٩٥٢٨٦٢٥٤/ ف

٩٥٢٩٧٧٤٨/ ف

پي= آرتا 
به تعداد زیادى موتورسوار با درآمد 

روزانه ۴٠ الی ١٢٠ نيازمندیم 
٠٩٣٦٦٢٧٦٨٦٦

�= واحد 
توليد� صنعت� 

به تعدادى جوشکار برق 
نيازمند است

 مراجعه حضورى
 آزادى ١٢٩

  پالک ٧
٩٥٢٩٨٩٢٦/ ف

به چند نفر جوشLار 
نيازمندیم شهرک صنعتی طرق

٠٩١٥٣١١٣٢٣٦
٩٥٢٩٨٧٠٢/ ف

�استخدام شر3ت توليد
جوشکار آرگون و برق مونتاژکار 

مخازن صنعتی- شهرک توس
٣٥٤١٠٢٢١

٩٥٢٩٨٦٧٤/ ق

به مLاني= و سيم 3ش 
ماهر خودرو نيازمند�م   

٠٩١٥٣٠٥٤٤٥٦
٩٥٢٩٨٠٤٧/ ف

٩٥٢٩٧٨٧٦/ ق

به �= �ا چند صافLار ماهر
 و یا نيمه ماهر 

در بولوار وکيل آباد نيازمندیم
٠٩٠٣٩٧٣٧٨٢٣

مجتمع 
تعميرگاه� زائر 

واقع در اتوبان مشهد باغچه با 
فضایی موجود و موقعيت عالی 
به تعميرکار اتومبيل و باطرى 

ساز ماهر نيازمند است .

٠٩١٥٥١٧٥٨٥٦
٩٥٢٩٨٢١٩/ ش

به �= مLاني= سوار� 3ار 
محدوده  در  درصدى  صورت  به   

شهرک صنعتی طرق نيازمندیم.
 ٠٩١٥٨٦٩١٠٤٠

٩٥٢٩٥٩٥٨/ ق

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

٠٩١٥٧٠٥٨٩٦٣نادرى
٩٥٢٩٦٤١٤/ ف

آقا جوان
آشنا به کامپيوتر آماده همکارى
٠٩٣٦٤٩٠٧٥٣١

٩٥٢٩٨٢٧١/ ق

حسابدار ، مد�رمال�
پاره وقت با ١٠سال سابقه 

تلفن تماس
٠٩١٥٦٤٦٢١٥٨

٩٥٢٨٩٤٤٨/ ق

 مهندس عمران با ٣٫٥سال 
 سابقه کار ابنيه، نقشه بردارى و

 توپوگرافی راهسازى و محوطه سازى
 ٠٩٣٠٦٦٥١٣٢٠ آماده همکارى 

٩٥٢٩٥٣٠٢/ م

٩٥٢٨٠٧٣٠/ ف

و�ژه عالقمندان 
3ار در داروخانه 

دوره آموزشی دارویار داروخانه
٣٧٢٦٥٩٠٩-٣٧٢٧٧١١٨

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

٩٥٢٦٥٠١٢/ م

استخدام 
د�پلم به باال

شماره ثبت:٢٠١٩
شرکت خدمات مالی و حسابدارى 

نيمه  صورت  نفربه   ٣۵ تعداد  به 
وقت ، تمام وقت و پاره وقت  از سطح 
دیپلم تا ليسانس در کليه رشته ها به 
عنوان حسابدار و کمک حسابدار جهت 
پروژه هاى خود در شهر مشهد همراه 
شرایط  و  حسابدارى  عملی  کارگاه  با 

قانون کار سریعا نيازمند است 

٣٨٤٥١٢٠٩-٣٨٤٠٢٠٦٧

به �= حسابدار خانم 
آشنا به امور فروشگاه�

نيازمندیم
٠٩٠٣١٠٥٩٧٨٧

٩٥٢٩٦٩٨٤/ ف

به �= حسابدار خانم
باتجربه ترجيحا محدوده قاسم آباد 
٢۵ پالک   ١٢٩ آزادى  نيازمندیم 

(شر3ت رهروان شرق)
٩٥٢٩٨٠٠٨/ ف

به حسابدار با تجربه 
با روابط عمومی باال در شرکت 
پخش مواد غذایی در محدوده 

مطهرى شمالی نيازمندیم
 ساعت کار از ٩:٣٠ الی ١٧:٣٠ 

با حقوق ٨٠٠ هزار تومان
 ماهانه بدون بيمه 

٠٩٣٣٢٨٢٣٥١٤
٩٥٢٩٨٦٩٣/ ف

به �= حسابدار
 نيازمند�م

 (جهت کار در MDF کارى)
٣٦٩٠٤٨٣٣-٠٩١٥٥١٤٤٩٦٩

٩٥٢٩٨٤١٤/ 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 3امپيوتر 

جهت امور حسابدارى و 
کارپردازى نيازمندیم. احمدآباد، 

نبش خيابان بهشت مجتمع 
موبایل مشهد، طبقه ٢، واحد ۴

٠٩٣٩٥٣٣٨٣٠٠ 
٩٥٢٩٨٠٦٢/ ف

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

٠٩١٥٥١٦٦٣٤٤-٣٢٧٣١٨٨٣
٩٥٢٩٢٠٩١/ ف

استخدام 
�= نفر حسابدار 
با مدرک تحصيلی ليسانس و باالتر 

آشنا به نرم افزار پایا سيستم 
آدرس: شهرک صنعتی فناوریهاى 

برتر، صنعت٢، پالک ١٣١
 نام آوران رنگ توس 

ساعت مراجعه ١٠ الی ١٣
 

٩٥٢٩٣٤٩٩/ ف

به �= حسابدار
آشنا به نرم افزار پایا نيازمندیم

٣٧١٢٤٥٥٣
٩٥٢٩٨٨٠٧/ م

صبا اند�شه
 حسابدار� پيشرفته 

شماره ثبت ١٧٧٢ 
با مجوز رسمی از وزارت علوم 

پاره وقت، نيمه وقت، تمام وقت
 عضو انجمن حسابدارى ایران

مدیر مالی ،حسابدار و کمک حسابدار
با شرایط حقوقی عالی با بيمه از کليه 
رشته ها در شرکت ها و کارخانجات 

زیر مجموعه موسسه
صبا اندیشه در تهران و مشهد به 

انضمام دوره فوق تخصصی کارگاهی 
مالياتی و مالی

شرکتهاى توليدى صنعتی پيمانکارى 
و گزارشات فصلی

و اظهار نامه هاى مالياتی و دفاتر 
قانونی و کليه امور مالياتی 

اساتيد  نظر  شده-زیر  تمام  بهاى  و 
مدرک  ارائه  و  المللی  بين  مجرب 
 ۵ و  ترجمه  قابل  و  المللی  معتبربين 
سال سابقه کارى زیر نظر وزارت علوم

همراه با تضمين نامه 
مجهز به سيستمهاى پيشرفته روز دنيا

خدمات و برند ما را با تمامی 
موسسات دیگر مقایسه نمایيد

ارائه رایگان آموزشهاى تصویرى 
و ٣٠ نرم افزار بروز بازار کار

از جمله پایا هلو محک تدبير و غيره
راه ورود به بازار کار از ما می گذرد
به تعداد زیادى حسابدار و کمک 
حسابدار و مدیر مالی با شرایط 
حقوقی عالی سریعا نيازمندیم

احمدآباد رضاى ۵ پالک ٢,٣۵ 
اساتيد برتر - خدمات رایگان

٣٨٤٤٤٣٩٧-٣٨٤١٤٧٣٥
٩٥١٨٤١٨٣/ ف

به �= حسابدار خانم 
جهت کار در شرکت نيازمندیم

 در محدوده بلوار مجد 
٠٩١٥٩٠٣١٠٧٢

٩٥٢٩٨٠٧٦/ ف

دفتر آهن آالت 
به �= حسابدار نيازمند�م

 

٠٩١٥٣٢٠٦٠١٧
٩٥٢٩٨١٢٤/ ف

حسابدار آقا تمام وقت
با حداقل ٢ سال سابقه کار 

مسلط به ویندوز و اکسل 
نيازمندیم ساعت مراجعه:
 ١١ الی ١۴ - ١۶ الی ٢١ 

چهارراه شهدا بازار مرکزى، 
 فاز ٢، پالک ٣,١٢

٩٥٢٩٧٧٩١/ ف

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

٩٥٢٠٢١٧٨/ ف

به �= حسابدار
با مدرک تحصيلی 

ليسانس آشنا به نرم 
افزار پایا با حداقل ٣ 
سال سابقه کار مرتبط 

نيازمندیم.
متقاضيان می توانند 
از تاریخ درج آگهی به 
مدت یک هفته رزومه 

کارى خود را به
gozinesh.co2017@

 gmail.com
ارسال نمایند.

 

٩٥٢٩٩٠٧٩/ ق

سردخانه 
سمانه

استخدام می نماید:
 ١- حسابدار آقا فوق دیپلم 

 ٠٩١٥٤٠٢٥١٣١
٢- مسئول کنترل کيفی 
ليسانس صنایع غذایی 

٣٥٤٢٠٠٦٩
 

٩٥٢٩٨٩٧٢/ ر

٧٠٠ تا ٩٠٠ 
جهت  باتجربه  آقا  خدماتی  نيروى 
فروشگاه مبل ابتداى جاده طرقبه 

٩٥٢٩٨٥٧٤/ م٠٩٣٨٥١٥٩٧٠٢

مراقب سالمند (خدمات�)
جهت کار در مرکز سالمندان 

مقابل پيروزى ۵۶
٩٥٢٩٨٢٣١/ ل       ساعت مراجعه ١٩-٩

به �= نفر جهت نظافت 
و آبدارخانه دفتر امالک محدوده 

معلم (صدف) نيازمندیم 
٣٨٦٧٧٠٣١

٩٥٢٩٦٥٠٣/ ف

سرا� مهر-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩

٩٥٢٤٢٢٢٩/ ل

٩٥٢٥٥١٩٨/ م

مر3ز هيراد
استخدام خانم جهت نگهدارى 
کودک و سالمند وامور منزل 

با حقوق باال 
٣٨٤٧٤٢٢٩
٣٨٤٧٦٨٩٥

٠٩١٥٧٦٥٣٧٩١

آر�اگستر- استخدام خانم
جهت نگهدارى از سالمند و 

خردسال در منزل
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٢٤٢٢٤٦/ ل

 به �= نفر آبدارچ� نظافتچ� خانم 
هواپيمایی  آژانس  در  کار  جهت   
نيازمندیم. نبش پاسداران ۴ پالک ۴۴

٩٥٢٩٨٩٨٤/ م ٠٩١٥٦١٣١٣٠٨

تعمير3ـــار

خدمتگزار و آبدارچ� حسابدار

تحصيلدار و
�پي= موتور

تراشكار وجوشكار 

جو�ا� 3ـــار

برنامه نو�س

٩٥٢٩٠٨٧٣/ق

٩٥٢٩٦٣٣٨/ ف


