
چهارشنبه ١٥ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٠
٤٣

�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

�استخدام فور
با حقوق  بازاریاب فعال آسانسور 

و مزایاى عالی و بيمه نيازمندیم
٠٩١٥٥١٦١٠١٣

٩٥٢٩٦١٧٠/ ف

�< 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 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

و�ز�تور آشنا به بازار�اب� 
جهت آزمایشگاه تشخيص طبی 

نيازمندیم 
٠٩٠٣٥٧٥١٩٢٩

٩٥٢٩٩٧٣٤/ ر

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

٠٩١٥٣٠٩٢٩١٨پورسانت 
٩٥٢٩٤٥٦٩/ ف

به تعداد� 3ارگر ساده 
نيازمند�م

نبش کالهدوز ١٣,١
  آبميوه سجاد

٩٥٢٩٨٨٠٠/ ف

به تعداد� بازار�اب 
 باحقوق ثابت و بيمه و 

پورسانت نيازمندیم 
شرکت طالیه داران 

صنعت توس
٠٩١٥٠٠١٥٢٠٥ 

٩٥٢٩٩٤٢٩/ ق٣٥٤٢٥٤٢٣

استخدام بازار�اب خانم و آقا 
با حقوق ثابت و روابط عمومی باال 

در آتليه برف
٣٦٠٧٧٩٢٤

٩٥٢٩٧٣٣٧/ ق

٩٥٢٠٦٠٧٥/ ف

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

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

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

تلفن�  بازار�اب   >� به 
حرفه اى خانم نيازمندیم 

٠٩١٥٤٠٩٠٤٤٣
٩٥٢٩٩٢٣١/ 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

بازار�اب 
جهت نماى ساختمان نيازمندیم 

حقوق ثابت + پورسانت عالی 
٩٥٢٩٣٨٥٦/ ر٠٩١٥٩١٦١٥٦٠

به �< مد�رفروش 
آقا باتجربه 

درفروش ابزارجانبی آرایشی 
نيازمندیم .

رضاشهر پيروزى٣
رودکی١٢پالک ۶٣

فقط٩تا١و١٧,٣٠تا١٩
٩٥٢٨٣٨٣٣/ قتماس ٣٨٧٩٩٨٣٩

 باپورسانت بسيارباال
 به فروشنده و ویزیتور فقط 
حرفه اى جهت پخش مویرگی

 محصوالت شهریار(کيک، کلوچه،
 ویفر، بيسکویت )نيازمندیم 

مالقات حضورى از ١٠صبح الی
 ٢ بعدازظهر، ميدان بارسپاد، 
بهارستان ٧، بهارستان ٧,٨ 

شرکت شهریارکام 
 

٩٥٢٥١٥٩٤/ م

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 
خانم

حرفه اى و باسابقه مفيدجهت 
ویزیت سالنهاى زیبایی

باشگاه هاى ورزشی و ماساژ 
باحقوق و مزایاى پيشنهادى و 

درخواستی شما نيازمندیم.
٠٩٠٣٣٥٧٢٥٣٦

٩٥٣٠٠٢٢٩/ ق

بيمه سامان
و  حضورى  بازاریابی  و  فروش  مدیر 

تلفنی خانم و آقا - احمدآباد ٢١
٣٨٤٦٦٤٧٤-٠٩١٥١٢٣٧٨٩٠

٩٥٢٤٨٢١٠/ ف

�به تعداد
 3ارشناس فروش 

و بازاریاب خانم و آقا
 آشنا به امور امالک (صنعتی )

نيازمندیم 

٣٥٤٢٠٤٦٣
٩٥٢٩٩٥٨١/ ف

به �< بازار�اب 
ترجيحا آشنا به ورزش نيازمندیم 

حقوق باال
٠٩١٥٩١١٦٤٧٧

٩٥٢٩٤٣٤٩/ ف

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

به تعداد� بازار�اب باتجربه 
به همراه ماشين جهت ویزیت و پخش 
نيازمندیم ( با پورسانت بسيار عالی )

٠٩٩٠١١٥٠٩٨٧
٩٥٢٩٩٩٥٦/ ل

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

٩٥٢٩٧٩٧٦/ ف٠٩٣٨٠٧٦٣٥٨٦

به �< نفر مسئول فروش 
جهت واگذارى فروش محصوالت 

توليدى فلزى در مشهد نيازمندیم 
٠٩١٥٩١٢٢٤٧٠

٩٥٢٩٩٦٦٩/ ف

به تعداد� بازار�اب خانم 
حضورى و تلفنی با حقوق ثابت و 

پورسانت عالی نيازمندیم 
٣٨٥٨١٧٠٤

٩٥٢٩٨٤٠٩/ ف

 �دعوت به همLار
شرکت پخش محصوالت 
بهداشتی و داروخانه اى 

انسانی  نيروى  تامين  منظور  به 
واحد فروش از ۵ نفر بازاریاب آقا، 
بصورت تمام وقت با روابط عمومی 
باال و انگيزه و صداقت، دعوت به 
حقوق  مزایا:  نماید.  می  همکارى 
مرخصی+  پورسانت+  ثابت+ 
آدرس:  عيدى  و  آموزش  بيمه+ 
دهقان  مجتمع  فرامرز-  چهارراه 

ارسال رزومه در تلگرام:

٠٩١٥٤٤٧٤١٤٤
٩٥٢٩٩٥٩٩/ م٣٦٠٤٢٤٠٥

به تعداد� 3ارشناس فروش 
حضور� آقا و خانم
 جهت ثبت سفارش

 در زمينه محصوالت چاپی 
نيازمندیم.

(خانم ها مخصوص صنف بانوان) 
حقوق ثابت +پورسانت+بيمه+

پاداش+هدایاى دوره اى 
٠٩٣٠٩٧٤٦٥٠٠

٩٥٢٩٩٥٩٣/ ق

 �حقوق پيشنهاد
با شما

از کارشناس هاى فروش 
حرفه اى خانم دعوت به 

همکارى می شود
محيط کامال زنانه محدوده امامت

٠٩١٢٠٢٧٧٠٢٥
٩٥٢٩٩٧٢٩/ ق

به چند نفر نيرو� بازار�اب
خانم با حقوق ثابت و پورسانت 

عالی نيازمندیم 
٠٩١٥٢٠٦٦٦٧٥

٩٥٢٩٩٥٢٥/ پ

به چند نفر بازار�اب 
خانم مجرب

با روابط عمومی باال جهت 
کار در شرکت تجهيزات 

پزشکی نيازمندیم.
ميدان بيمارستان امام رضا

٩٥٢٩٩٦٤٢/ د٣٨٥٥٥٨٤٠

پخش پروتئين پو�ا 
 به چندبازاریاب حرفه اى ( خانم و آقا) 

حضورى و تلفنی نيازمندیم 
 ٣٧٤٩٨٤٦٥-٠٩١٥٢٥٣٨٣٨٨

٩٥٢٩٩٩٣٩/ م

 �به تعداد
بازار�اب 

در امر فروش ادکلن در یک 
شرکت معتبر نيازمندیم 

دانشجو ١٠ پالک ٣١ 
(فقط حضورى) 

٣٨٦٧٦٧٩٥
٩٥٢٩٧٧٩٧/ ف

به تعداد� بازار�اب حرفه اى
حقوق  با  دانشجو  و  اى  حرفه  نيمه  و 
عالی  مزایاى  و  تومان  هزار   ٨٠٠

٠٩٣٦٧٣٢٤١٧٣نيازمندیم
٩٥٢٩٩٨٠٤/ 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

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 
با حقوق و پورسانت عالی 

نيازمندیم 
٩٥٢٩٩٤٨٧/ ف٠٩١٥١٠٢٦٢٥٧

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

 با پورسانت مکفی
نيازمندیم. 

٠٩١٥٣٠٣٧٥٧٩
٩٥٢٩٧٥٦٨/ ر

جذب بازار�اب و موزع
پخش محصوالت آجيل و خشکبار 

ناتس لندس پورسانت عالی
٠٩١٥٨٥١١٧٠٥

٩٥٢٩٧٤٣٠/ ق

پخش مواد غذا�� 

بازار�اب
حضورى و 

تلفنی 
بازار حافظ پالک ٢١۵
٠٩١٥٨٩٩٥١٧٠

٩٥٢٩٩٢٢٢/ ف

بازار�اب
نيازمندیم . حقوق و مزایاى توافقی 
مراجعه جهت تکميل فرم توس ۶۵

٩٥٢٩٢٠٩٢/ ف٠٩٣٩٨٣١٧٦٧٥

به تعداد� 3ارشناس 
فروش فعال 

و حرفه اى به جهت توزیع و 
فروش کاالهاى آرایشی و 

بهداشتی و پزشکی نيازمندیم.
 ساعت تماس ٩ الی ١۴

 و ١٧ الی ٢٠ 
 ٣٦٠٣١٢٨٨

٩٥٢٩٨٣٢٣/ ف٣٦٠١٦٢٥٧

شر3ت پخش لبنيات 
به تعدادى نيروى فعال

 خانم و آقا 
جهت امور بازاریابی 
( تلفنی و حضورى) 

نيازمندیم 
٦٠-٣٣٧٥٩٢٥٩

٩٥٢٨٩٨٢٥/ ف

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

با پورسانت عالی
٠٩١٥٥١٥٤٠٢١

٩٥٢٩٧٩٣٢/ م

شر3ت ز�باصنعت
جهت تکميل کادر فروش خود

 به تعدادى بازاریاب
 باحقوق ثابت ،بيمه و 

پورسانت عالی نيازمند است
 (آموزش رایگان )

٠٩١٥١٠٦٣٥٩٥
٩٥٢٨١٥٢٠/ ف٣٨٤٤٠٥٥٠

استخدام 
 asp.net برنامه نو�س  

٣٧٦٠٤٤٠٤
٩٥٢٩٧٠١٩/ ف

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

استخدام برنامه نو�س 
�حرفه ا

 ios و android
با حقوق عالی در شرکت معتبر

ارسال رزومه به 
artanwebcreator@gmail.

com
٣٧٦٦٤٥٥٨

٩٥٢٩٣٢٦٤/ 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

PHP-MVC برنامه نو�س
مسلط به یکی از فریم و رک ها 

جنب مترو پروین اعتصامی
٠٩٣٨٦٤١٠٦٠٦

٩٥٢٩٠٣٢٠/ ف

برنامه نو�س

٩٥٢٠١٠٢٦/ م

٩٥٢٦٥٧٤١/ م

٩٥٣٠٠١٠٢/ ف

٩٥٢٩٥٤٤٩/ ف

٩٥٢٨٢٥٢٢/ م

٩٥١٨٧٣٥٧/ م

٩٥٣٠٠٠٧٥/ ف


