
سه شنبه ١٤ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٩
٤٢

�= شر3ت بازرگان�
نيروى  خود  کادر   تکميل  جهت 
خانم کارشناس فروش و حسابدار 
باروابط عمومی باال استخدام می کند 

ساعت کار ٨ صبح الی ١۴ 
حقوق ثابت ۵٠٠/٠٠٠ تومان 

بين استقالل ١٠ و ميدان معلم 
پالک ۴٨

٠٩٣٩٤٦٨٣٧٦٢
٩٥٢٩٨٥٠٨/ ل

از خانم ها� عالقمند
� به تصو�ربردار

جهت همکارى دعوت به عمل 
می آید 

ساعت تماس ومراجعه حضورى 
همه روزه 

از ساعت ١٠ صبح الی ٢٠
بلوار سجاد بهارستان ١٣ پ ٢٢٧

 ٣٧٦٧١٧٠٢-٠٩٣٣٩٤٤١١٢٩
٩٥٢٩٤٠٧٣/ ف

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 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

١-به نيرو� متخصص 
زبان  به  مسلط  ليسانس  حداقل 
انگليسی و فضاى مجازى با روابط 
عمومی باال جهت مشارکت و جذب 
٢-کارشناس  مردمی  هاى  کمک 
سال   ١٠ با  تغذیه  و  بهداشت 

سابقه کار ٣- آشپز نيازمندیم 
٣٨٠٩٤

٠٩٣٨٢٢٣٩٩٨٣
٩٥٢٩٨١٢٢/ ف

٩٥١٦٢٩٢٣/ ف

آرایشگر ماهر شوید١٠٠ تضمينی 
به روش جدید در آموزشگاه (خسرو)
گواهينامه با   تخصصی  مرکز  داراى   
٣٧٢٩١٣١٣ سالن  احداث  جهت   

 ٠٩١٥١٠٠١١٥٧

جوانان
 جو�ا� 3ار

به تعداد� رو�ه 3وب و 
خياط مبل نيازمند�م

محدوده جاده کالت
٠٩٣٠٥١١١٠٥٤

٩٥٢٩٨٤٩٥/ ق

شر3ت تجهيزات 
پزش�L معتبر 
نيازمند کارشناس فروش 
حرفه اى با مدرک تحصيلی 

مرتبط دارد
تلفن تماس 

٣٧١٢١٤٣٢
٩٥٢٩٨١٤٣/ ق

اشتغال در دفتر پيشخوان 
بصورت اجاره باجه

١-باجه بيمه٢-خدمات اینترنتی
٩٥٢٩٦٧٣٦/ ق٣٦٠٧٣٦٣٣

استخدام آمارگر آقا  
 همراه با بيمه و حقوق مکفی 

نيازمندیم 
ترجيحا ساکن استان خراسان 

٠٢١٨٨٠٤٠٣٤٢ 
JOB@EMRC.INFO

٩٥٢٩٥٩٤٢/ ت

جهت تLميل 
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

استخدام هنرجو و 3ارآموز خانم 
عالقمند به هنر عکاسی و 

فيلمبردارى و مونتاژ -آتليه برف
٣٦٠٧٧٩٢٤

٩٥٢٩٧٣٢٧/ ق

به افراد� حداقل د�پلم
جهت کاردربافندگی محدوده 

ميدان باررضوى نيازمندیم
٩٥٢٨٢٣٥٥/ ق٣٣٧٦٢٧٣٦

�= شر3ت 
بازرگان� مبل 
به یک نفر فروشنده آقا داراى 
سابقه کار و یک نفر خانم جهت 

واحد پذیرش با روابط عمومی باال 
نيازمند است 

٠٩١٥٥٢٠٩٨٥٣
٩٥٢٩٨١٤٠/ ف

به �= نفر راننده وانت
و یک نفر سرایدار جهت باغ نيازمندیم 

( بازنشستگان در اولویتند) 
٣٨٩٢٨٣٠٢

٩٥٢٩٨٠٣٠/ ف

به تعداد� 3ارآموز خانم 
جهت عکاسی و فيلمبردارى 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣٠٣٢٨٧٨

٩٥٢٩٨٢٥٥/ ف

نيرو� خانم جهت کار در
و  هزار   ٧٠٠ حقوق  با  انتشارات 
نبش   ١٣ پيروزى  عالی  پورسانت 

خاقانی ۶ -٠٩٠٣٧٩٩٦٦٧٣
٩٥٢٩٧٩٧١/ ف

 �به تعداد محدود
نيرو� فعال

با حقوق عالی جهت انجام امور 
خيریه فورى نيازمندیم بين 
هاشميه ٣٨و ۴٠ پالک ٢٩٢

 ٣٨٨٣٦٩٣٦
٠٩٣٦٠٩٥٤٥٤٣

٩٥٢٩٨٢٩٦/ ر

به تعداد� 3ارآموز خانم 
جهت کار در آژانس هواپيمایی 

محدوده فلکه برق نيازمندیم
٠٩٩٠١١٧٠٩٣٠

٩٥٢٩٨٧٥٦/ ف

٩٥٢٩٨٤١٨/ د

�= شر3ت 
3شت� ران� جهت 
بازاریابی بين المللی

نياز به نيرو
 با شرایط ذیل دارد:

١-تسلط کامل به
 زبان انگليسی 

٢-حداقل ٢سال سابقه 
فعاليت در حمل ونقل یا 

بازرگانی بين المللی 
٣- مسلط به قوانين بين المللی 

حمل و نقل و کشتی رانی
عالقه مندان رزومه خود را به 

آدرس ایميل
chairman@ 

 zamaniangroup.com
ارسال نمایند.

�= شر3ت بازرگان� 
به تعدادى منشی خانم 

جهت تکميل کادر فروش 
در محيطی کامال رفاهی

 واقع در احمدآباد 
( ثابت - پورسانت - بيمه ) 

نيازمند است .
٠٩٩٠٦٦٠٧٠٥٥

٩٥٢٩٥٧٢٤/ ف

قابل توجه خانمها��
3ه به صورت نيمه وقت 

حقوق باال را خواستارند 
موسسه فرهنگی هنرى

 با ١٧سال سابقه کار
 به تعدادى خانم

 جهت استخدام با  حقوق 
ثابت + بيمه +پورسانت باال 

نيازمند است
٠٩٣٣٥٧١٨٨٠٠

مهندس عمرانی
٩٥٢٩٨٣٠٢/ ف

 �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

استخدام در شر3ت معتبر 
همکار خانم آشنا به 

اینستاگرام و تلگرام 
٠٩١٥١٥٩٩٣١٩

٩٥٢٩٥٤١٥/ ف

استخدام
فوق دیپلم در توليدى مصنوعات چوبی

مشخصات خود را پيامک کنيد
٩٥٢٩٩١٨٦/ م٠٩١٥٤٠٧٦٤٦٠

نما�ندگ� رسم� 
بيمه ا�ران 

استخدام می نماید: 
خانم و آقا 

دیپلم و باالتر  
٣٨٤٣٩٠٠١
٣٨٤٥٧٣٥١

٩٥٢٩٧٩٨٠/ ف

 ��= 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 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
پرسنل خانم بلوار امامت

٠٩٣٠١٨٦٦٦٠٠
٩٥٢٩٨٤٢٠/ ق

زبانLده آفاق 
به یک خانم و دو آقا جهت کار

 در کتابفروشی نيازمندیم
 آقایان نهایتا ٣٠ سال مجرد 

و با کارت پایان خدمت
 ميدان احمدآباد ، ابتداى مالصدرا 

 انتهاى پاساژ کتاب پردیس 
٣٨٤٢٨٤٤٧

٩٥٢٩٨٩٣١/ ف

 3ارگر ساده
آشنا به MDF   ٢ نفر

 آشنا به CNC چوب ٢ نفر
٩٥٢٩٧٣١٨/ م٣٦٥١٧٦٢٦

٩٥٢٩٧٢٤٨/ ف

 sنيرو با مدار �به تعداد
دانشگاه�

جهت طراحی روى شيشه (ویتراى) 
نيازمندیم ٠٩١٥٥١٣٦٥٧٦

٩٥٢١٩٣٨٤/ ق

مهندس نرم افزار 
خوش فLر  

٤٩٩-٣٧٦٦٠٤٨٨
پيامک ٠٩٣٧٨٧٥٤٤٦١

�جهت انجام پروژه ها
 صنف� بانوان

به تعداد محدودى 
کارشناس فروش خانم با 

روابط عمومی باال و تعدادى 
کارشناس IT حرفه اى 

خانم با حقوق و مزایاى عالی 
نيازمندیم بين هاشميه 

٣٨ و ۴٠ پالک ٢٩٢

 ٣٨٨٣٦٩٣٦
٠٩٣٦٠٩٥٤٥٤٣

٩٥٢٩٨٢٩٩/ ر

3ارآموز خانم
جهت کار در آتليه محدوده بلوار 

معلم پذیرفته می شود
٠٩١٥٥٧٤٨٦٠٦

٩٥٢٩٩١٤٢/ ق

صنا�ع چوب بلوط سبز
نيازمند کادر فنی پلی استر کار 

می باشد.
٣٧٦٦٦٤٤٩

٩٥٢٩٩١٥١/ ق

نما�ندگ� رسم� 
ا�نترنت

جهت تکميل کادر فروش خود به 
تعدادى همکار ترجيحا خانم در 

دو شيفت (انتخابی) نيازمندست.
آدرس: بين معلم١٢و١۴پالک 
٣٠۴ طبقه فوقانی فرش نگين

٣٦٠٣٥٠٧٠
٩٥٢٩٨٤٦٩/ ق

٤٥ روزه 
آرا�شگر شو�د

آموزشگاه مهدى
 تنها مرکز تخصصی در مشهد 

 ٠٩١٥١٠٠٨٤٠١
٩٥١٧٦٨٣٢/ ل٣٢٧٢٤٨٨٠

 �استخدام فور
دبيرخانه،  جهت  خانم  تعدادى 
بازرگانی  مدیر  عمومی،  روابط 

٣٨٩٣٩٧٣٢تلفن:
٩٥٢٩٩٠٧٣/ ر

٩٥٢٦٥٧٣٩/ م

٩٥٢٩٨٥٩٣/ ف

�= شر3ت نيمه دولت� جهت تLميل 3ادر فروش خود از افراد 
واجد شرا�ط دعوت به همLار� م� نما�د 

جنسيتسابقه کار سمت
خانم و آقا٢ سالکارپرداز واحد حقوقی

متصدى فروش در 
آقا٣ سالفروشگاه

بازاریاب تلفنی و 
خانم و آقا٢ سالحضورى

 حداقل حقوق برا� سمت ها� فوق، قانون 3ار م� باشد. متقاضيان م� توانند 
مشخصات و رزومه 3ار� خود را به آدرس: خيابان سناباد، انتها� سناباد٢ 

پالs ٤٨ و �ا به آدرس ا�ميلedari.raymand@gmail.com   ارسال نما�ند. 
 ٠٥١٣٨٠٧٩ �همچنين در صورت نياز م� توانند با شماره ها
                               داخل� ١١٠ و ٠٩١٢٠٥٣٨٢٥٦  تماس حاصل فرما�ند.

٩٥٢٩٨٩٠٢/ ب

٩٥٢٩٨٨٨٣/ ف

٩٥٢٩٨٣١٥/ ف

سرزمين موجها� آب�
استخدام سوپروایزر آقا

 ترجيحا با مدرک ليسانس تربيت بدنی
تلفن: ٣٦٢٣٢٤٤٠

٩٥٢٩٩١٠٦/ ب

٩٥٢٩٩١٣٥/ م


