
چهارشنبه ١٥ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٠
٤٩

به تعداد� 3ارآموز خانم 
جهت عکاسی و فيلمبردارى 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣٠٣٢٨٧٨

٩٥٢٩٨٢٥٥/ ف

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

٩٥٢٠٣٨١٥/ ط

�< شر3ت معتبر
جهت تکميل کادر پرسنل خود 
به تعدادى بازاریاب، بازرس 
و نصاب دستگاه کارت خوان 

منطقه تپه سالم و رضویه 
نيازمند است

٣-٣٨٨٤٦٨٨١
٩٥٢٩٩٩٩٠/ ف

 �فروشنده حضور
پخش گرم

لبنيات
 ۵ نفر 

٣٨٤٢١٤٢٨
٩٥٢٩٩٦٢٣/ ر

و�ژه آن ها��
 3ه م� خواهند

 حرفه اى تر باشند 
دوره آموزشی مشاور 
خرید و فروش امالک 

٣٧٢٧٧١١٨
٣٧٢٦٥٩٠٩

٩٥٢٨٠٦٨٠/ ف

شر3ت الLتروني< 
مجيد بهار

جهت تکميل کادر فنی به 
تعدادى تکنسين و ليسانس 
الکترونيک آشنا به تعميرات 

smd نيازمندیم
٣٢٢٢٣٥٤٩

٩٥٣٠٠٠٤٧/ ف

3ارآموز خانم
جهت کار در آتليه محدوده بلوار 

معلم پذیرفته می شود
٠٩١٥٥٧٤٨٦٠٦

٩٥٢٩٩١٤٢/ ق

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

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

 با درآمد و حقوق ثابت باال
٠٩١٥٨٩٢٨٤٧٩-٣٨٢٣٤٣٨٩

٩٥٢٩٧٥٣٩/ م

استخدام 
بازنشستگان 
دعوت به همکارى 

از بين بازنشستگان 
محترم ادارات دولتی با 

روابط عمومی باال و مسلط 
به تکنيک هاى بازاریابی 

و توسعه فروش با 
حداکثر سن ۵٠ سال 

آدرس: نبش سناباد ۵۵ 
مبل ترنج

 مراجعه حضورى ٩ الی ١١ صبح 

٩٥٢٩٩٨٨٩/ ف

٤٥ روزه 
آرا�شگر شو�د

آموزشگاه مهدى
 تنها مرکز تخصصی در مشهد 

 ٠٩١٥١٠٠٨٤٠١
٩٥١٧٦٨٣٢/ ل٣٢٧٢٤٨٨٠

به �< قصاب ماهر و صندوقدار 
در فروشگاه پروتئينی نيازمندیم 

تماس ١٧ الی ٢٢
٠٩١٥١٢٠٥٧٧٩

٩٥٢٩٩٣٩٣/ ف

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

 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

٩٥٣٠٠٠٤٨/ ف

�< شر3ت 
�معتبر نرم افزار

جهت تکميل کادر فنی
 و ادارى خود به افراد 
ذیل با تخصص  مرتبط 
 و حقوق و مزایاى عالی 

نيازمند است .
١- پشتيبان نرم افزار

   SQL server مسلط به 
۵ نفر 

٢- برنامه نویس دلفی
   ٢ نفر

  ٣- طراح   ٢ نفر 
۴- بازاریاب  تلفنی

 ۵ نفر
 ۵- بازاریاب حضورى

  ١٠ نفر
 ۶- منشی   ١ نفر 

   ٠٩٣٣٤٥٨٣٩٠٢
٣٨٣٣٢٨٣٦

به چند تLنسين 
متحرt 3ار 

 و چند کارآموز خانم 
نيازمندیم مراجعه حضورى 

سيدضی۴۴پالک٣٠۶
٠٩٠٣٨٠٩٩٦٦٠ 

٩٥٢٩٩٣٨٣/ ق

به تعداد ز�اد� خانم
جهت بازرسی کپسولهاى آتشنشانی 

نيازمندیم شریعتی ۴٨ پالک ١٧
٩٥٢٩٩٠٢٥/ ف٠٩٣٦٣٣٠٨١٤٤

�استخدام فور
در آسياتک و مخابرات 

کارشناس فروش اینترنت
٣٦٠٧٧٧٤٠

٩٥٢٨٥٠٧٥/ ق

استخدام
به چند نفر   خانم 

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

٠٩٣٧٤٠٩٨٥٥٤
٠٩١٥٥١١٤٦٤٢

٩٥٢٩٤٤٣٣/ م

 استخدام 
خانم 

 حقوق ثابت +بيمه تامين 
اجتماعی درآمد تضمينی

 ١,٢٠٠,٠٠٠ تومان 
بلوار وکيل آباد-بين هنرستان و 

سامانيه  پالک ٢۴۶ واحد ٣
٩٥٢٧٨٨٠٧/ م

استخدام
 شر3ت سهام� خاص
در زمينه طراحی دکوراسيون 

 vary-3Dmax
عنوان شغلی : 

کارمند طراح
 مدرک تحصيلی :

از تمامی رشته ها 
همراه دوره تخصصی

 ٠٩١٠٥٨١٩٠٠٧
٣٨٤٤٨٩٩٨ -٣٨٤٤٩٠٥٥

٩٥٢٩٩٩٣٤/ ف

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

خاقانی ۶ -٠٩٠٣٧٩٩٦٦٧٣
٩٥٢٩٧٩٧١/ ف

�< شر3ت 
معتبر بازرگان�

جهت واردات مکمل غذایی 
و دارو نياز به مسئول فنی

 با سابقه و مدرک 
دکترى داروسازى 

داراى ٨ ساعت پروانه آزاد
 صبح دارد .

عالقه مندان رزومه خود را 
حداکثر تا روز دوشنبه

 ٢٠ دى ماه به آدرس ایميل 
or95@yahoo.com

ارسال نمایند.

 

٩٥٣٠٠١٨٦/ ر

استخدام
پرسنل خانم بلوار امامت

٠٩٣٠١٨٦٦٦٠٠
٩٥٢٩٨٤٢٠/ ق

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

٠٩١٥٤٠١٣٩٦٢
٩٥٢٨٤٧٥١/ ق

گروه ترجمه آ�نده 
استخدام مترجم 

فارسی به انگليسی حرفه اى
 به صورت ثابت 

دانشگاه فردوسی مشهد 
ساختمان رشدو فناورى 

٠٩٣٨٢٩٤٢٣٦٣
 www.aytec.ir 

٩٥٢٩٩٨١٠/ ر

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

�< 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

گاجره
مجموعه گاجره موبا�ل
جهت تکميل کادر فروش 

خود به تعدادى نيروى 
خانم (فروشنده تلفنی) 

و تعدادى نيروى آقا 
(بازاریاب) نيازمند است.

لطفا جهت تکميل فرم 
استخدام به آدرس زیر 

مراجعه نمایيد.
آدرس:بلوار صاحب الزمان  

نبش ٢٨ - مجتمع ادارى 
رضوان - واحد ٢٠١

٠٩١٢٢٢١٤٨٣٤
٩٥٢٩٨٦٦٦/ ق

به �< نفر بازنشسته 
 با مدرک زمين شناسی

جهت رتبه بندى نيازمندیم.
٩٥٢٩٦١٤٥/ م٠٩١٥٠٦٦٣١٣٧ 

٩٥٢٦٥٧٣٩/ م

٩٥٢٩٨٣١٥/ ف

 استخدام فورى شرکت مشهد فورجينگ
سابقه کار شرایط استخدامی سمت شغلی 

آشنایی با ابزارها و تکنيک هاى برنامه ریزى کنترل مدیر برنامه ریزى 
١٠ سال توليد و مواد و پيمانکارى و مدیریت پروژه 

١٠ سال آشنا به تعمير پرسهاى پنوماتيک و ماشين آالت صنعتی مدیر تعميرات و نگهدارى 
۴ سال فوق دیپلم متالورژى- مکانيک بازرس کنترل کيفی 

کارشناس بازاریابی و 
فروش 

داشتن تحصيالت مرتبط- سابقه کارى 
۵ سال در زمينه بازاریابی و فروش 

آشنا به نرم افزار Salid،کارشناس طراحی مهندسی 
۵ سال  طراحی قالب، فيکسچر و گيج

آشنایی به نرم افزار پایا (انبار، فروش، حقوق و رئيس حسابدارى
۵ سال دستمزد) معامالت فصلی و آفيس 

٣ سال داراى گواهينامه ليفتراک راننده ليفتراک 
٣ سالخدمات- خانم/آقا 

Info@Mashhadforging. ایميل  یا  فکس   ٠۵٣٢-١۴۵٣٣٠٧ به  را  خود  رزومه  متقاضيان 
com و یا تلگرام ٠٩١۵١١١۵٧١٨ ارسال نمایند. 

 
٩٥٢٩٩٤٩٤/ آ

�< 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 

پالt 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

٩٥٣٠٠٠٩٨/ ف

٩٥٢٩٤٩٩٠/ م

٩٥٣٠٠٠٠٦/ ف

٩٥٢٩٩٦١٩/ ف


