
پنجشنبه ١٦ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤١
٤٨

جهت 3ار در
 هتل آپارتمان 

به نيروى پذیرش آقا جهت 
شيفت عصر و شب آشنا به 
زبان عربی و ميزبان باتجربه 

آقا نيازمندیم 
٠٩٣٩٢٩٣٧٠٣٩

٩٥٣٠٠٩٦٧/ ف

آموزش
هتلدارى ، گردشگرى
٠٩١٥٥٠٢٠٢٧٥-٣٨٩٢٣٥٩٠

٩٥٢٧٥٦١١/ ل

به �? نفر نيرو� ليسانس 
هتل  پذیرش  در  کار  جهت  آقا 
نيازمندیم ساعت تماس ٩صبح الی ١۵

٠٩٣٨٠٥٣٢٢٨٥
٩٥٢٩٩٧٦٤/ ف

مشاور حرفه ا� آقا وخانم 
 باشرایط توافقی نيازمندیم 

محدوده قاسم آباد
٣٥٢٣٥٥٨٢ -٣٥٢٣٥٥٨١

٩٥٢٩٥٩٤٠/ ق

به �? مشاور باتجربه 
با  نيازمندیم  اجاره  و  رهن  جهت 
پورسانت عالی (محدوده معلم- صدف) 

٣٨٦٧٧٠٣١
٩٥٢٩٦٥٠٥/ ف

امالv برادران
در قاسم آباد نيازمند

 مشاورین محترم در منطقه با درصد باال
٠٩١٥٩١٤١٢٨٨ -٣٥٢٣٩٨٩٣

٩٥٢٩٦١٨٥/ ط

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

در آتليه برف
٣٦٠٧٧٩٢٤

٩٥٢٩٧٣٣٧/ ق

به چندنفر خانم جهت 
بازار�اب� 

ساختمان  بهداشتی  لوازم  و  لوله 
نيازمندیم ٠٩١٠٥٧٠٠٠١٢

٩٥٣٠٠٦٠٨/ ف

بازار�اب نيازمند�م
با حقوق ثابت ٢ ميليون

٩٥٣٠٠٦٧٢/ م٠٩٩٠٦٢٩١١٤١ 

 به٣نفر بازار�اب آقا
 جهت کار پکيج و رادیاتور 

نيازمندیم
 ٠٩١٥٤٢٨٦٣٩٢

٩٥٣٠٠٥٦٧/ ق

 �فور� - فور
شرکت کيان پخش 

جهت تکميل کادر فروش خود 
به تعدادى ویزیتور خانم یا آقا 

با حقوق ثابت ٨٠٠ هزار
 و پورسانت نيازمند است 

٠٩١٥٥٧٤٨٨١٠
٩٥٢٩٨٢٢٨/ ف

به تعداد� بازار�اب
 خانم و آقا 

عالی  پورسانت  با  لبنيات  جهت 
نيازمندیم. ٠٩١٥٣٠٥٦٢٨٤

٩٥٢٩٨٢٣٥/ ف

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

فروشنده تلفن�
 حرفه ا� آقا و خانم 

نيازمندیم.
 احمدآباد، نبش خيابان 
بهشت، مجتمع موبایل 
مشهد، طبقه ٢ واحد ۴ 

٠٩٣٥٢٢٢٢٤٦٥
٩٥٢٩٨٢٧٢/ ف

 �به تعداد
3ارشناس فروش 
در زمينه تاسيسات مکانيکی

 با ٣سال سابقه فروش 
نيازمندیم ارسال رزومه کارى 

 info@nseco.ir به ایميل
٣٨٤٥٦٦٤٨

٩٥٢٩٧٨٦٥/ ر

و�ز�تور خانم
جهت بازاریابی و فروش 
محصول آرایشی  ٣٠٠ 
ثابت + ۴٠% پورسانت.

٣٥٠١٩٨٤٩
پيامک: ٠٩٣٠٩٨٤٨٩٤٣

٩٥٣٠٠٦٣٥/ ق

بيمه ا�ران 
استخدام خانم و آقا جهت 

تقویت شبکه فروش
 حقوق بيش از چهارميليون 

ثابت + پورسانت 
٠٩١٥٥١٧٦٧٠٣

٩٥٣٠٠٣١٤/ ف

 و�ز�تورخانم باروابط عموم� باال
 جهت بازدید وبازرسی هاى کپسولهاى 
آتش نشانی پورسانت عالی+سرویس 

 ٠٩٣٠٠٤١٨٥٨١رایگان
٩٥٢٩٦٤٢٣/ ق

�? برند معتبر 
مواد غذا�� 

به چند نفر بازاریاب جهت پخش 
سوسيس و کالباس گياهی

 در مشهد و سایر شهرهاى استان 
نيازمند است .

٠٩١٢٢٢٧٨٤٧٠
٠٩٠٣١٣٢٠٠٦٢

٩٥٢٩٨١٢٠/ ف

استخدام 3ارشناس فروش
سابقه  با  تبليغات  زمينه  در   
 ١٠٠٠٠٠٠ ثابت  کار-حقوق 

 ٠٩٣٥٨٩٢٧٥٥٢تومان+کارمزد
٩٥٢٨٦٧١٥/ ب

شر3ت
 تامين توس

چند نفر بازاریاب خانم جهت 
کار در پخش مواد غذایی و 
سلولزى استخدام می نماید.
 ناصر خسرو ١٧، پالک ۵٩ 
٠٩٠٣١٢٠٨٩٧٤

٩٥٣٠٠٦٦١/ ف

تعداد� بازار�اب خانم 
جهت فروش لوازم جانبی موبایل 

نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠١٧٢٧٥

٩٥٣٠٠٨٦١/ ر

متخصص فروش متر�ال 
لو3س ساختمان�

 پورسانت باال ، امکانات فروش 
 تماس ١٨-٢١ ٠٩١٥٢٢٢٦٠٠٥

٩٥٣٠٠٤٥٣/ ر

به چند بازار�اب 
در زمينه زعفران و ادویه 

نيازمندیم
٠٩٣٠١٠٥٧٦٠٨

٩٥٢٩٦٥١٠/ ف

به چند و�ز�تور باتجربه
با حقوق ماهيانه ١ ميليون 

نيازمندیم ٠٩١٥٥٢٩١٩١١
٣٦٠١٦٣١٠

٩٥٢٩٩٨٣٦/ ف

به چند نفر و�ز�تور 
فعال خانم نيازمند�م  

٠٩١٥٥٢١٦٠٣٣
٩٥٣٠١٠٥٩/ ف

استخدام 3ارمند 
فروش خانم

مستقر در دفتر کارخانه 
(صياد شيرازى)داراى مدرک 

تحصيلی مرتبط 
حقوق ثابت + بيمه + 

پورسانت
٩٥٢٩٦٢٤٢/ ر٣٨٩٢٩٦٢٥

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

به �? خانم با روابط عموم�
جهت ویزیتورى با حقوق ثابت 

نيازمندیم 
٠٩٣٠١٠٠٤٤٨١

٩٥٣٠٠٣٤٢/ ف

به �? بازار�اب 
ترجيحا آشنا به ورزش نيازمندیم 

حقوق باال
٠٩١٥٩١١٦٤٧٧

٩٥٢٩٤٣٤٩/ ف

به تعداد� و�ز�تور خانم 
حضورى یا تلفنی جهت فروش 

پروتئينی نيازمندیم. حقوق عالی + 
پورسانت  ٠٩١٥٠٨٦٢١٢٣

٩٥٢٩١٥٥٧/ ف

٤ نفر خانم جهت 
 �شر3ت توليد

١- مسئول فروش 
٢- مسئول بازاریابی 

٣- مسئول امور بين المللی
۴- منشی 

٠٩١٥٥١٣٧٣٦٠
٣٨٦٨٨١١٨

٩٥٣٠٠٤٦٤/ ف

٩٥٢٩٧٩٥٠/ م

 تNميل 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
جهت موادغذا�� نيازمند�م  

 

٠٩٩٠٦٠٤٣٩٤٥
٩٥٢٩٨٣٦٧/ م

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

٠٩١٥٢٥٥٢٥٥٤
٩٥٢٩٨٠٠٧/ ف

به تعداد� بازار�اب 
�حرفه ا

با حقوق باال نيازمندیم.
٠٩٠٢٤١٢٩٣١٥

٩٥٢٩٦٠٧٩/ ق

٩٥٢٠٦٠٧٥/ ف

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

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

�? 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

 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

استخدام برنامه نو�س 
�حرفه ا

 ios و android
با حقوق عالی در شرکت معتبر

ارسال رزومه به 
artanwebcreator@gmail.

com
٣٧٦٦٤٥٥٨

٩٥٢٩٣٢٦٤/ ق

 نيازمند�م
 به یک پيک موتورى

درمحدوده الهيه
 ٠٩٣٣٣٧٠٥٧٣٠

٩٥٣٠١١٧٨/ ق

پي? شهر گشت 
به تعداد زیادى موتور سوار با تضمين 

درآمد ٧٠ الی ١۴٠ نيازمندیم 
٣٢٢٤٢٠٢٠

٩٥٢٨٦٢٥٤/ ف

پي? موتور� حام� 
به تعدادى راننده متعهد به کار 
نيازمند است با تضمين درآمد 

٠٩١٥٥١٩٢٥٨٨
٩٥٣٠٠٦٤٩/ ف

 �پي? موتور
جهت آشپزخانه نيازمندیم 

نبش اندیشه ١,۶ 
٩٥٣٠٠٦٠٥/ ف٠٩٣٩٠٨٢٦٦٥٠

به تعداد� جوشNار 
 اسNلت باالرو نيازمند�م 

٠٩١٥٨٢٧٩٤٠٥
٩٥٣٠٠٤٧٨/ م٠٩٣٠٥١٤٠٠٧٣

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 �? تعمير3ار 
دزدگير اتومبيل نيازمندیم 

منطقه پيروزى 
٠٩١٥٣٠٣٥١٤٩

٩٥٣٠٠٨٨٠/ ف

به مNاني? و سيم 3ش 
ماهر خودرو نيازمند�م   

٠٩١٥٣٠٥٤٤٥٦
٩٥٢٩٨٠٤٧/ ف

به �? مNاني? سوار� 3ار 
محدوده  در  درصدى  صورت  به   

شهرک صنعتی طرق نيازمندیم.
 ٠٩١٥٨٦٩١٠٤٠

٩٥٢٩٥٩٥٨/ ق

و�ژه عالقمندان 
کار در عطارى ها 

یا تاسيس آن آشنایی کامل با 
گياهان دارویی و خواص آن با 

ارائه گواهينامه سازمان
 فنی و حرفه اى 

 ٣٧٢٦٥٩٠٩
٠٩١٥٥١٥٨٦١٤

٩٥٢٩١٣٠٢/ ف

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
باتجربه جهت شرکت حمل و نقل بين 
 ٣١ کوهسنگی  نيازمندیم  المللی 

اسالمی ۴- ٨-٣٨٤٦٩٤٨٥
٩٥٣٠٠٥٨٩/ ف

به �? حسابدار
 نيازمند�م

 (جهت کار در MDF کارى)
٣٦٩٠٤٨٣٣-٠٩١٥٥١٤٤٩٦٩

٩٥٢٩٨٤١٤/ ف

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 
جهت کار در شرکت نيازمندیم

 در محدوده بلوار مجد 
٠٩١٥٩٠٣١٠٧٢

٩٥٢٩٨٠٧٦/ ف

٩٥١٩٦٢٣٦/ ف

توازن اعتماد
F٢٠ % تخفي

شماره ثبت ۴٨١٨
- قابل توجه تمامی عالقمندان

 به کار حسابدارى:
آموزش حسابدارى

 طی۴ دوره تحليل حسابدارى، 
حسابدارى پيشرفته،

حسابدارى مالياتی 
و نرم افزار ها ویژه کسانی
 که خيلی سریع ميخواهند 

استخدام شوند. 
- در ضمن دانش آموختگان این 
موسسه پس از اتمام دوره هاى 
آموزشی به وسيله این موسسه 
یا در همين موسسه استخدام 

ميشوند .
- قابل توجه کارفرمایان و   

صاحبان تمامی مشاغل:
انجام کليه خدمات مالی و مالياتی 
(تهيه و تنظيم اظهارنامه عملکرد 

و ...)، شرکت در جلسات و 
کميسيون هاى دارایی، طرح 

دفاعيه و الیحه جهت به حداقل 
رساندن ماليات در کمترین زمان 

و با حداقل هزینه
چهارراه معلم، سيدرضی ٢۴ 
پالک ٢۵۶ طبقه سوم واحد ٧
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بازار�اب

تعمير3ـــار

حسابدار

تحصيلدار و
�پي? موتور

تراشكار وجوشكار 

جو�ا� 3ـــار

برنامه نو�س

vامور مشاور�ن امال

٩٥٢٠١٠٢٦/ م

٩٥٢٦٥٧٤١/ م
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٩٥٣٠٠٧٧٠/ ف


