
چهارشنبه ١٥ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٠
٤٨

مد�ر داخل�(خانم)
جهت شرکت مهندسی 

ساختمان با روابط 
عمومی باال ومسلط به 
نرم افزارهاى ادارى

٣٧٦٣٥٦٨٤
٩٥٢٩٨٤٢٥/ ق

مر3ز سروش

٩٥١٢٧١٧٢/ م

 با مجوز بهز�ست�
استخدام خانم جهت مراقبت از 

سالمند در منزل درشيفت
 روز یا شب یا شبانه روزى

مدیرمسئول: دکتر ایرج عاکف
ميدان احمدآباد- بلوارکالهدوز

 نبش کالهدوز٩/١ (تقاطع سلمان 
دوم طبقه   -٨٣ پالک  فارسی) 

٣٨٤٤٤٣٠٠ 
٠٩١٥٥١٦٣٢٩٩
٠٩١٥٣١٥٠٠٠٤

خانم بصورت تمام وقت 
جهت مراقبت از سالمند خانم و انجام 
 ۶٠ شریعتی  نيازمندیم  منزل  امور 

٠٩١٥٣٢٩١٢٨٧مجتمع غدیر
٩٥٢٩٧٣٦٩/ ف

٩٥٢٩٠٢٤٣/ م

مر3ز نيLان
استخدام خانم جهت مراقبت

 از سالمند و کودک و امور منزل
٠٩٠١١٨٩٨٧٩١-٣٦٦١٩٢٤١

٩٥١٣٠٩١٢/ ف

پرستار� نو�د زندگ� 
جهت مراقبت از سالمند خانم و 

آقا به مراقب در منزل نيازمندیم  
٣٨٤٧٦٤٧٦

٩٥٢٧١٣٤٨/ خ

به تعداد� خانم 
جهت نگهدارى از بيمار و سالمند 

در منزل نيازمندیم
٣٦٠٤١٤١١

٩٥٢١٨٣٧٥/ ف

 فرشتگان خانواده
استخدام فورى بامجوز سازمان 

بهزیستی به تعدادى نيرو بصورت 
نيمه وقت، ١٢ ساعته و شبانه روزى 
جهت مراقبت از سالمند و کودک در 

منزل با حقوق ویژه نيازمندیم .

٣٨٤٦٠٤٠٧

٩٥١١٣٣٥٨/ ق

مر3ز نيLان
استخدام خانم جهت مراقبت

 از سالمند و کودک و امور منزل
٠٩٠١١٨٩٨٧٩١-٣٦٦١٩٢٤١

خانم مجرب 
ترجيحا د�پلمه
جهت مراقبت از بيمار 

به صورت تمام وقت در منزل 
با حقوق حداقل ١,١٠٠,٠٠٠ 

نيازمندیم 
بولوار وکيل آباد- دادگر

٠٩١٥١٠٤٩٦٨٩
٩٥٢٩٩٧٩٦/ ر

آر�اگستر-استخدام خانم جهت
نگهدارى از سالمند و خردسال 

در منزل با حقوق باال
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٢٤٢٢٥١/ ل

خدمتLار خانم
با غذا و مسکن حقوق ماهيانه 

دویست هزار آدرس پشت پروما
٠٩١٢٨٣٦٢٩٢٣

٩٥٣٠٠٢٣٩/ ق

سرا� بهشت-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩

٩٥٢٤٢٢٦٢/ ل

به تعداد� خانم 
با   ١۴,٣٠ الی   ٩ ساعت  از 
پورسانت  ثابت+   ۶٠٠ حقوق 

٠٩١٥٠٠١٢٣٠٠نيازمندیم. 
٩٥٢٨٦٢٤٩/ ف

به �< منش� خانم 
جهت پاسخگویی به تلفن

 با روابط  عمومی باال 
نيازمندیم 

دانش آموز ٢٣ پالک ۴۵۴ 
ساعت مراجعه

 از ١۴ - ٨:٣٠ 
٠٩١٥٠٠٥١٢١٥

٩٥٢٩٩٨٨١/ ف

به یک منشی خانم آشنا به  
کامپيوتر جهت کار در رستوران 

از ساعت ١١,٣٠ الی ٣٠,١۶ 
نيازمندیم ٣٦٠٩٣٣٠٠

٩٥٢٩٩٤٢٥/ ف

به �< منش� خانم 
مسلط به کامپيوتر نيازمندیم

٠٩٣٨٨٣٤٨٣٠٢
٩٥٢٩٩٧١٤/ ف

منش� خانم 
به  آالت  ابزار  پخش  دفتر  جهت 
صورت نيمه وقت عبدالمطلب ٣١
٣٧٥٩٣١١١-٠٩١٥٥٢١٢٠٨٨

٩٥٢٩٩٨١٥/ ف

به �< نفر 3ارمند خانم
جهت امور دفترى نيازمندیم با 

سرویس از اول بلوار ميامی
٣٣٧٨١٨٣٣

٩٥٢٩٥٩٦٧/ ف

به �< نفر منش� خانم 
عمومی  روابط  و  سابقه  با  ترجيحا 
مهندسی  دفتر  در  کار  جهت  باال 

٠٩١٥٥٢٥٢١٤٨نيازمندیم. 
٩٥٢٩٩٥٤٩/ ف

شر3ت معمار� و 
ساختمان� اپLس

به یک نفر منشی خانم
با روابط عمومی باال و مسلط 
به کامپيوتر نيازمند است.

٣٦٠١٩٠٧٠
٩٥٢٩٨٧٤٩/ ل

به �< منش� خانم آشنا
  به 3امپيوتر نيازمند�م 

٠٩١٥٨١٨٦٣٢٤
٩٥٢٩٧٣٥٢/ ف

تعداد� خانم جهت فروش 
تلفنی بيمه باحقوق(ثابت۴٠٠) 

٢شيفت مجزا صبح-عصر
٠٩١٥٢٠٠٢٧٧٨

٩٥٢٩١٠٢٥/ ق

به �< نفر منش� خانم
با روابط عمومی باال نيازمندیم 

٠٩١٥٥٢٤١٣١٧
٠٥١٣٦٠٨٤٣٠٣

٩٥٢٩٩٢٨٥/ ق

 استخدام فروشنده خانم 
 یک شرکت معتبر بازرگانی به 

تعدادى فروشنده خانم جهت کار 
در واحد فروش تلفنی نيازمند 

است واجدین شرایط می توانند 
از ساعت ٩ الی ١۵ با شماره هاى 

ذیل تماس حاصل نمایند
٩-٣٨٣٣٠٦٦٧ 

٩٥٢٩٥٨١٢/ م

�به خانم� جهت همLار
در دفتر امالک با حقوق ثابت 

نيازمندیم محدوده صياد
٠٩٣٠٩٦٦٦٠١٨-٣٨٦٧٩٧٢٦

٩٥٢٩٩٦٨٦/ پ

�< شر3ت معتبر 
جهت تکميل کادر ادارى خود به 
یک منشی خانم نيازمند است 

٣٥٤١١١٤٠-٣٥٤١١١٥٠
٩٥٢٩٩٤٥٥/ ف

 منش� خانم 
 مسلط به تایپ عصرکار

 جهت دفتر وکالت 
٩٥٢٩٩٩٤٣/ م ٠٩١٥٥١٩٤٧٠٦

 �دعوت به همLار
ثبت  الکترونيک  آرشيو  پروژه  در 
شماره  با  اطالعات  جهت  مشهد  اسناد 
 ٣٧٢٨٨٤٣٠ تماس حاصل فرمایيد. 

٩٥٢٩٧٠٥٨/ ف

منش� خانم -جهت امور دفترى
و تلفنی ساعت کار ٩ الی ١٣ و 

١۶:٣٠ الی ١٩ محدوده فلکه آب 
٠٩١٥٣٠٥٤٣٥٦-٣٨٥٩٧٧٨٣

٩٥٢٩٨٣٨٢/ ف

منش� خانم
جهت دفتر بيمه مسلط به 

کامپيوتر و بازار
٠٩١٥٣٠٨٤٥٨٦

٩٥٢٩٩٣٧٨/ ف

نيرو� 3ار دفتر� خانم 
 �رشته 3شاورز

ماهانه ۴٣٠ هزار تومان دفتر کار سيدرضی 
٠٩١٥٨٩١٩٢٩٩

٩٥٢٩٩٥١٧/ ط

به �< منش� 
با روابط عمومی باال آشنا به 

فتوشاپ نيازمندیم 
٩٥٢٩٤٥٥٣/ ف٠٩١٥٧٠١١٤٠٠

 �به �< نفر جهت 3ار ادار
و فروش تلفنی آسانسور 

نيازمندیم. ٣٨٨١٣٣٥١
٠٩٣٦٦٧٣٦٠٧٣

٩٥٣٠٠٠٦٥/ ف

به منش� 
با روابط عمومی باال و مسلط 

به فروش نيازمندیم 
٩٥٢٩٩٠٣٣/ ف٠٩٢١٥٢٥٩٢٤٩

به �< خانم
 با فن بيان 

و روابط عمومی خوب جهت 
فروش تلفنی در فرآورده هاى 
پروتئينی نيازمندیم (نيازى به 

تجربه و سابقه کار نيست )
حقوق ثابت+ بيمه 

٠٩٠٣١١١٨٢١٣
٩٥٢٩٩٧٢٣/ ف

به منش� با روابط عموم� 
باال با حقوق ٧٠٠ ثابت

نيازمندیم ساعت کار: ٩ صبح الی ١٧
٠٩١٥٧٥٧٥٨٤٧

٩٥٢٩٨١٧٧/ ف

ليسانس و 3اردان عمران 
معمارى مکانيک برق و کشاورزى با ٣ 
سال سابقه بيمه جهت رتبه نيازمندیم 

٠٩١٥٠٨٥٠٠١٢
٩٥٢٩٨٠١٤/ ف

مهندس� برق، مLاني<، 
�عمران، معمار

با ٣ سال سابقه در ۴ سال اخير جهت 
رتبه بندى ٠٩١٥٧٤٣٣٣٦٨

٩٥٢٩٥٩٩٥/ ر

مهندس نقشه بردار 
با حداقل ٧ سال سابقه بيمه 

جهت اخذ رتبه بندى نيازمندیم 
٠٩١٥١١٣١١٤٢

٩٥٢٩٩٢٢٥/ ف

 �< نفرخانم ليسانس
 متالوژى،جهت یک شرکت توليدى 
براى انجام امور ادارى نيازمندیم

٩٥٢٩٢٨٣٢/ ق ٣٥٤١٢٣٤٦

مهندسان مشاور
به منظور تکميل کادر پرسنل 

نظارت پروژه مشهد
ترجيحا آشنا با تونل و
سازه هاى زیرزمينی:

کارشناس و کارشناس ارشد 
عمران و معدن

مهندس نقشه بردار
کارشناس زمين شناسی 

مهندسی
ارسال رزومه به ایميل

estekhdami44@yahoo.
com

 

٩٥٢٩٩١٢٥/ ق

3ارشناس و 3اردان 
در 3ليه رشته ها

جهت  بيمه  سابقه  سال   ٣ با 
رتبه بندى تسویه نقدى همراه 

با سلب مسئوليت محضرى 
 ٠٩١٥٤٤١٧٠٦٠

٤-٣٦٠٢٢١١٣
٩٥٢٣٨٠٥٠/ ف

به  �< نفر 
مهندس مLاني< 

جهت سرپرستی کارگاه 
با سابقه کار

 و ضامن معتبر نيازمندیم 
٠٩٣٧٩٢٦١٥٩٣

٩٥٢٩٩٤١٢/ پ

٩٥١٧٢٦٣٠/ ف

ليسانس و کاردان عمران معمارى 
مکانيک برق کشاورزى و زمين 

شناسی با ٣ سال سابقه بيمه جهت 
رتبه   ٠٩٣٠٤٩١١٤٩٢

استخدام مهندس برق
آشنا به پنل هاى خورشيدى

r.zohourian@fkf.mpg.de 
٩٥٢٩٩١٤٩/ ق

مدرt مهندس� 
شيمی، مکانيک، برق، زمين و 
کشاورزى با ٣ و٧سال سابقه 

نيازمندیم  ٠٩١٥١٨٣٢٢١٤
٩٥٢٩٦٨٦٣/ ق

استخدام آقا و خانم
3اردان� و 3ارشناس�

 برق + حسابدارى + کامپيوتر          
٩٥٢٧٤٠٦٤/ ل٠٩١٥٨٢٩٩٩١٦

به �< مهندس 
شيم� خانم

آشنا به توليد کرم دست و 
صورت و وازلين 

با شرایط عالی نيازمندیم 
لطفا رزومه خود را به

 plast.negar.pazh@gmail.com 
ایميل کنيد

 

٩٥٢٩٧١٧٣/ ل

 �< شر3ت معتبر 
 �Lتجهيزات پزش
 جهت تکميل کادر فروش و 
تعميرات خود به افرادى با 

تحصيالت و تجربه مرتبط
 نيازمند است :

کارشناس برق، کارشناس
 الکترونيک(عيب یابی و تعمير برد)

 و مهندس پزشکی 
لطفا درخواست خود را به 

ایميل زیر ارسال و یا با شماره 
 ٠٩١٥١٠٨٩٤٩٦
تماس حاصل نمایيد.

oxin86company@gmail.com

 

٩٥٣٠٠١١٤/ م

 �به �< مهندس معمار
مسلط به امور پيشخوان شهردارى در 
منطقه ١٢ با حداقل ٢ سال سابقه کارى

 ٠٩٢١٦٨٣٣٦١٢ نيازمندیم
٩٥٢٩٩٩٨٨/ م

مهندس شيم� 
به یک نفر آقا باسابقه کار

 در زمينه توليد رنگ نيازمندیم 
٩٥٢٩٩٦٤٦/ ر٣٦٠١٣٩٠١

مهندسين مشاور 
�معمار

جهت تکميل کادر فنی به 
مهندس برق ومهندس 

مکانيک جهت تهيه نقشه هاى 
اجرایی نيازمند است.

ارسال رزومه کارى به آدرس 
archnegah.95@gmail.

com

 

٩٥٢٩٨٥٠٠/ ق

خانم 3اردان �ا مهندس 
�عمران �ا معمار

جهت دفتر فنی کارگاه عمرانی 
در مشهد 

داراى وسيله نقليه ارسال رزومه 

 ٠٩٣٧٦٨٥٢٩٧٢
jobvacancy2099@gmail.

com
٩٥٢٩٩٨٦١/ ر

 �دعوت به همLار
مهندسين برق و مکانيک پایه ١ و 
٢ جهت عضویت در شرکت ناظران 

حقوقی ٠٩٣٦٠٨٣٦٦١١
٩٥٢٩٤١٥٨/ ف

استخدام�
مونتاژکار حرفه اى بردهاى 

الکترونيکی ترجيحا ليسانس 
(خانم - آقا) ٣٧٦٢٠٣٦٩

٩٥٣٠٠٠٦٢/ ف

به ٢ نفر مونتاژ3ار 
بوردها� الLتروني< خانم

به صورت پروژه اى 
(موقت) نيازمندیم 

بلوار وکيل آباد
 الدن یک پالک ۶

٣٥٠٢١٨٩٢
٩٥٢٩٩٨٨٨/ ف

به ٢ مونتاژ 3ار ماهر 
کابينت نيازمندیم بين معلم ٣۴ 

و ٣۶ پالک ٨٨٨ فيکا چوب
٣٨٩١٨٦٩٤

٩٥٣٠٠٠٨٦/ ف

به تعداد� نجار و 
منبت 3ار و 3ارگر ساده 

نيازمندیم 
 

٩٥٢٩٧٦٧٢/ ف٠٩١٥٥١٤٠٠٨١

MDF نصاب �به تعداد
صورت  به  کامل  ابزار  و  سابقه  با 

قراردادى با ضمانت نيازمندیم
٠٩٣٠٨٠٠٣٩٩٦

٩٥٢٩٩٥٥٤/ پ

به �< نجار ماهر 
LCD نيازمندیم جهت ميز

 و سرویس چوب 
٩٥٢٩٩٩٠٨/ ف٠٩٣٧٢٨٠٠٤٧٢

به تعداد� MDF 3ار 
نيازمند�م   

٠٩١٥١٠١١٨٥٠
٩٥٢٩٩٤٩٣/ ف

به تعداد� MDF 3ار 
 LCD نيمه ماهر جهت توليدى ميز

نيازمندیم. محدوده جاده کالت  
٩٥٢٩٨٢٩٥/ ف٠٩٣٩٩٥٠٢٦٧٨

صنا�ع چوب ساج
از تعدادى نجار ماهر مبلمان چوبی 

دعوت به همکارى می نماید 
٩٥٢٩٨٧٦٨/ ف٣٦٥١٨٣٤٥

به ٢پرسLار ماهر
چوب نيازمند�م

 

٩٥٢٨٩٨١٠/ ق٠٩١٥٣٠٣٥٠٢٧

3ابينت خانه 
مدرن گناباد 

به ام دى اف کارهاى ماهر 
و با سابقه جهت همکارى 

در شهرستان نيازمند است 
مترى، حقوقی و درصدى 

خوابگاه و ناهار 
ساعت تماس ٩ الی ١٢ 

و ١٧ الی ٢١ 
٧٢٢١٣٧٦  ٠٥١٥

٩٥٢٩٩٨٨٠/ ف

برشLار MDF و بردست
 و 3ارگرساده

خين عرب نيازمندیم(با حقوق و 
مزایاى عالی) ٠٩١٥٦٢٩١٠٠٤

٩٥٢٩٧٦٢٨/ ف

به دو نفر MDF 3ار 
در  کار  جهت  ماهر  نيمه  و  ماهر 
کارگاه سرویس عروس نيازمندیم 

٠٩١٥١٠٠٥٣٣٠
٩٥٢٩٩٤٣٢/ ف

MDF3ارگاه �به تعداد
و خدمات آماده به همکارى جهت 

برش نوار و منتاژ نيازمندیم.
٠٩٣٠٨٠٠٣٩٩٦

٩٥٢٩٩٩٥٢/ پ

گروه توليد� چوب طرح 
MDFمونتاژ 3ار ماهر

استخدام می کند 
٠٩٣٨٠٧٦٣٥٨٦

٩٥٢٩٧٩٧٩/ ف

به چند 3ارگر نجار 
نيمه ماهر نيازمندیم جهت توليدى 
مبلمان ترجيحا محدوده خواجه ربيع 

٠٩١٥٥١٣٢٠٩٠
٩٥٢٩٩٨٨٧/ ف

�استخدام توليد
به تعدادى استادکار نقاش-نجار-

ام دى اف-برشکارنيازمندیم
٠٩٠٣٣١٠٦٠١٦

٩٥٢٩٥١٦٤/ ق

به تعداد� رو�ه 3وب و نجار 
با حقوق عالی نيازمندیم 

(جاده کالت روستاى گرجی ) 
٠٩١٥٥٢٩٤٩٤٠

٩٥٢٩٧٤٨١/ ف

 مجموعه مبلمان 
(هارمون�)

 براى تکميل کادر فنی به تعدادى 
«نجار» و «منبت کار» ماهر و 
نيمه ماهر، استيل و راحتی با 

حقوق عالی نيازمند است.
٠٩١٥٠٧٨٩٥٠٥ 
٠٩٣٨٢٩٠١١٩٥

٩٥٢٩٧٤٠٦/ م

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

به تعداد� منش� خانم
جهت همکارى در شيفت 

صبح دفتر فروش موسسه 
آموزشی نيازمندیم 

با حقوق، بيمه و مزایاى قابل 
قبول احمدآباد بين رضا و 

مالصدرا پالک ٢۵٠
٠٩٣٦٠٠٨٢١٦٠

٩٥٢٩٥٧٣٦/ ف

شر3ت طاووس
 استخدام م� 3ند 
و  اجرایی  مدیر   -١

فروش با مدرک مرتبط 
اى  حرفه  حسابدار   -٢
افزارهاى  نرم  به  آشنا 

مرتبط 
٣- طراح آشنا به کورل و 

ایلوستریتور 
با  خانم  دفتر  رئيس   -۴
روابط عمومی باال آشنا به 

آفيس و فتوشاپ 
به  آشنا  آقا  یک   -۵
با  کار  جهت  چاپ  صنعت 

دستگاه 
۶- بازاریاب حرفه اى 

٣٨٩١١٢٦٦
٩٥٢٩٩٦٠٩/ 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

 �به تعداد
نيرو� فروش 
جهت بازاریابی محصوالت 
آرایشی با حقوق ثابت و 

پورسانت عالی به صورت 
محدود نيازمندیم 

٠٩٣٥٤٩٨٧١٦٢
٩٥٢٩٩٧٦٢/ ف

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 در شر3ت معتبر 
همکار خانم آشنا به 

اینستاگرام و تلگرام 
٠٩١٥١٥٩٩٣١٩

٩٥٢٩٥٤١٥/ ف

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

محدوده جاده کالت
٠٩٣٠٥١١١٠٥٤

٩٥٢٩٨٤٩٥/ ق

�< 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

منش� و تا�پيست

مشاغل گوناگون

مهندس

نجار و ام د� اف 3ار

مونتاژ3ـــار

مراقب 3ودt و سالمند

آگهی استخدام
کادر  تکميل  منظور  به  دارد  نظر  در  رضوى  قدس  آستان  چوب  صنایع  شرکت 
فنی و عملياتی خود نيروهاى مشروحه ذیل را از طریق آزمون فنی جذب نماید. 
از عالقه مندان تقاضا می شود در ساعات ادارى به آدرس محل شرکت واقع در 

کيلومتر ٨ جاده کالت مراجعه و نسبت به تکميل فرم اقدام نمایند.
١- نيروى نجار ماهر درب و پنجره

 ٢- نيروى پوليسترکار ماهر

٩٥٣٠٠٠٢٤/ م

٩٥٢٩٩٣٤٧/ ف

٩٥٣٠٠١٦٠/ ب


