
پنجشنبه ١٦ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤١
٥٢

مراقب خانم
حداکثر ٣۵ سال - آزادشهر 

امامت ٧ پالک ۵ سالمندان ایران
  مراجعه صبح ها ٩ الی ١٣

٩٥٢٩٩٧٩٢/ ل

�? واحد آپارتمان 
همراه با هزینه هاى جارى عمومی 

با ما نگهدارى ٢۴ ساعته از 
سالمند خانم با شما 

حقوق ٣٠٠ هزار تومان
بلوار جانباز

فقط امروز پيام بگذارید 
شرایط خود را بنویسيد

٩٥٣٠١٣٧٤/ م٠٩١٥٨٢٧٩١٦٦

سرا� بهشت-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩

٩٥٢٤٢٢٦٢/ ل

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

در منزل با حقوق باال
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٢٤٢٢٥١/ ل

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

منش� آقا باتجربه 
جهت شيفت عصر در تاکسی تلفنی 

(محدوده هاشميه) نيازمندیم. 
٩٥٣٠٠٤١٥/ ف٠٩١٥٤٠٠٢٥٢٠

به �? منش� جهت کلينيک
حيوانات سجاد نيازمندیم مراجعه 
 ١٩ و   ١٧ سجاد  بين  حضورى: 

 ساعت مراجعه ١٧:٣٠ به بعد 
٩٥٣٠٠٣٢٤/ ف

امالv برادران
نيازمند منشی خانم 

با حقوق توافقی
٠٩١٥٩١٤١٢٨٨ -٣٥٢٣٩٨٩٣

٩٥٢٩٦٢٠٠/ ط

منش� خانم با روابط عموم� باال
جهت کار در دفتر شرکت تبليغاتی 

واقع در بلوار توس نيازمندیم
٩٥٢٩٩٨٤٥/ ف٣٦٦٧٨٣٧٧

منش� خانم
به  آشنا  و  باال  عمومی  روابط  با 
تلفنی  تاکسی  جهت  کامپيوتر 

٠٩٣٥٦٦٢٤٣٣٠نيازمندیم
٩٥٣٠١٠٨١/ ف

شر3ت
 ژرف پو�ا 

به تعدادى خانم با روابط 
عمومی باال جهت سمت 

منشی و کارشناس فروش 
نيازمند است 

٠٩٣٦٠٦٥٩٦٥٢
٩٥٢٩٨٢٥٨/ ف

 به �? منش� خانم جهت 3ار 
 در امالک استقالل 

واقع در گلبهار نيازمندیم 
٠٩١٥٥٥٩٢٢٧٦-٣٨٣٢٦٦٣٣ 

٩٥٣٠٠٨٣٦/ ش

به تعداد� نيرو� منش�
براى دفتر آموزشگاه بانوان 

نيازمندیم
٠٩٣٥٤٠٧٤١٧٦

٩٥٣٠٠٦٨٩/ خ

خانم آشنا به 3امپيوتر 
 د رمحدوده سعادت

 و جاد ه قدیم نيازمندیم   
حسن زاده ٠٩١٥٣١٣٧٣٠٨

٩٥٣٠١١٥٧/ م

 ��? تا�پيست حرفه ا
با ضامن

جهت کارپليس ١٠+ نيازمندیم 
بلوار سازمان آب 

بين شهيد صادقی ٨ و ١٠ 
مقابل بانک ملی بازار گوهرشاد

٣٧٦٥٣٠٠٦
٣٧٦٥٢٩٦٥

٩٥٢٩٩٢٠٠/ ف

شر3ت مهندس�
منشی جهت اموردفترى و 

کامپيوتر، ساعت تماس ٨ الی ١۴
٩٥٢٩٤٠١٨/ خ٣٣٤٤٢٣٣٣

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 تعداد ٥ نفر منش� خانم 
جهت کار در رستوران 

نيازمندیم 
شرایط کارى: ١- ساعت کار 

١٠,٣٠ الی ٣٠,١۶
٢- ٢ روز مرخصی در ماه 

٣- وعده غذایی نهار 

٠٩١٥٧٥٧١٣٣٧
٩٥٣٠٠٣٢٠/ ف

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

نيازمندیم محدوده صياد
٠٩٣٠٩٦٦٦٠١٨-٣٨٦٧٩٧٢٦

٩٥٢٩٩٦٨٦/ پ

3ارشناس و 3اردان 
رشته عمران آب، مNاني?

با ٣ سال سابقه بيمه 
جهت اخذ گرید شرکت 

نيازمندیم
٠٩١٥٥٢٢٣٠١٨
٠٩١٥٥١٣٤٨٢٦

٩٥٢٩٨٧٨٢/ ف

به تعداد� دانشجو �ا 
فارغ التحصيل 

در زمينه کشاورزى نيازمندم
٩٥٢٩٩١٤٤/ م٠٩١٥٥١٥٤٩٦٣

دعوت از مهندسين پا�ه١
عمران برق مکانيک

جهت تمدید پروانه مجرى پایه١
٠٩٣٥٩٠٠٦٧٩٩

٩٥٢٩٨١٣٥/ ق

مدارv مهندس�
مکانيک ، الکترومکانيک  
برق ، شيمی یا پتروشيمی 
با ٧ سال سابقه تاسيسات 

جهت رتبه بندى 
نيازمندیم.

٠٩١٠٥٠٠٠٦٠٠
٣٧٢٥٩٧٩٩-٣٧٢٦٠٤٢٥

٩٥٣٠٠٧٦١/ ق

٩٥٢٩٩٢٤٢/ ف

ليسانس و کاردان عمران معمارى 
مکانيک برق کشاورزى و زمين 

شناسی با ٣ سال سابقه بيمه جهت 
رتبه   ٠٩٣٠٤٩١١٤٩٢

�مهندس 3شاورز
به یک مدرک مهندسی کشاورزى 

با سه سال سابقه نيازمندیم
٠٩١٥١٠٤٥٣٠٨

٩٥٣٠١١٥٩/ ق

به تعداد� رو� 3وب ماهر 
و نيمه ماهر نيازمندیم. 

٠٩٣٣٩٥٠٧٢٤٨
٩٥٢٩٦١٧٦/ ف

به �? برش 3ار 
  MDF ماهر

 و تعدادى بردست جهت کار
 خدمات MDF نيازمندیم
٠٩١٥٣١٦٥٤٨٠
٠٩٣٩٨٣٩٥٤٨٠

٩٥٢٩٤٢٣٦/ م

به ٢ مونتاژ 3ار ماهر 
کابينت نيازمندیم بين معلم ٣۴ 

و ٣۶ پالک ٨٨٨ فيکا چوب
٣٨٩١٨٦٩٤

٩٥٣٠٠٠٨٦/ ف

به نجار با سابقه 
جهت کار در کارگاه محدوده جاده 

قدیم نيازمندیم 
٠٩١٥٣٠٠٠٠٨٧

٩٥٣٠٠٩٩٧/ ف

 به چند استاد3ارماهر
 MDFجهت کار در شهرستان 

نيازمندیم
٠٩١٥١٤٧١٠٧٣ 

٩٥٣٠١٠٤٣/ ق

به افراد� حداقل د�پلم
جهت کاردربافندگی محدوده 

ميدان باررضوى نيازمندیم
٩٥٢٨٢٣٥٥/ ق٣٣٧٦٢٧٣٦

� �? شر3ت توليد
 � و پيمانNار
 نياز به یک نفر
 IT مسلط به 

و زبان انگليسی
 یا سابقه مفيد

 جهت مسئول دفتر 
مدیرعامل می باشد 
عالقه مندان رزومه 

خود را به آدرس 
ایميل زیرارسال 

نمایند.
info@ista-lsf.ir

 

٩٥٣٠١٣٧٩/ ب

  فوق د�پلم وليسانس 
 نيروى خط توليد مصنوعات چوبی 
را  خود  مشخصات  خانم  و  آقا 

 ٠٩١٥٤٠٧٦٤٦٠پيامک کنيد
٩٥٣٠١٢٣١/ م

�? شر3ت عمران� 
در جهت تکميل پرسنل کارى 
دعوت به همکارى می نماید.

 ١- امور ادارى
 ٢- حسابدارى

 ٣- اجرایی
  مشخصات خود را به شماره 

٠٩٩٠٣٦٥٦٦١٤
 پيامک نمایيد

 

٩٥٣٠٠٤٠٦/ ف

�? شر3ت معتبر فعال 
در زمينه سيستم هاى 

حفاظتی ، به یک نفر نيرو 
فنی جهت کار در پروژه هاى 

شهرستان
 این شرکت نيازمند است . 

ارسال رزومه : 
info@rashaelectronic.ir

 

٩٥٣٠١٠٧٦/ ر

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

پورسانت عالی به صورت 
محدود نيازمندیم 

٠٩٣٥٤٩٨٧١٦٢
٩٥٢٩٩٧٦٢/ ف

نما�ندگ� بيمه پارسيان
استخدام می نماید: خانم و آقا

٣٨٧٨٣٣٣٨-٠٩٠١٠٤٠٧١٤٠
٩٥٣٠١٠٣٣/ ق

به �? خانم مسلط به 
3امپيوتر جهت بليط فروش�

نيازمندیم
٠٩٠٣١٥٧٧٦١٧

٩٥٣٠١١٧٤/ ف

نمایندگی مرکزى پنجره عایق  
پردیس در نظر دارد جهت تکميل 
کادر فنی و فروش تعدادى نيرو 
استخدام نماید ٣٧٦٢٣٧٣١

٩٥٣٠٠٩٦٤/ ف

 �استخدام فور
تعدادى خانم جهت کادر ادارى، 

روابط عمومی ، مدیر بازرگانی 
تلفن : ٣٨٩٣٩٧٣٢

٩٥٣٠١٢٩١/ ر

 استخدام 
 مسلط به تراشکارى و جوشکارى

 مراجعه حضورى 
آدرس کارخانه: جاده قوچان، 

بعد از سه راه فردوسی
 کوچه فرش مشهد

شماره تماس: ٣٥٤٢٢٢٢٠
٩٥٣٠١٣٥٦/ م

به تعداد� 3ارآموز خانم 
جهت عکاسی و فيلمبردارى 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣٠٣٢٨٧٨

٩٥٢٩٨٢٥٥/ ف

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

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

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

استخدام 
در یک شرکت

 توليدى بازرگانی 
تکنسين برق صنعتی آشنا 

به تعميرات مکانيکی 
جهت واحد نصب و 

تعميرات ترجيحا آشنا 
به ساخت ماشين آالت 

بسته بندى و شرینک پک
ارسال رزومه : 

٠٩١٥٧١٥١٥٨٧
٩٥٣٠٠٤٤٢/ ر

 مجتمع توليد� جهان افروز
 به افراد ذیل نيازمند است

١.کارشناس مکانيک
دانشگاه هاى دولتی معتبر

٢.مهندس صنایع
دانشگاه هاى دولتی معتبر

آدرس:شهرک صنعتی توس فاز١
انتهاى بلوار صنعت 
بلوار تعاون جنوبی

٩٥٣٠٠٣٧٠/ ق ٣٥٤١٠٦١١

٤٥ روزه 
آرا�شگر شو�د

آموزشگاه مهدى
 تنها مرکز تخصصی در مشهد 

 ٠٩١٥١٠٠٨٤٠١
٩٥١٧٦٨٣٢/ ل٣٢٧٢٤٨٨٠

به تعداد� نيرو 
با مدارv دانشگاه� 

جهت طراحی روى شيشه (ویتراى )
نيازمندیم ٠٩٣٥٣٧٨٨٣٢٤

٩٥٣٠١٢١٢/ ف

به چند خانم فروشنده 
و بازاریاب نان سنتی نيازمندیم. 

محدوده سرافرازان 
٠٩١٥١٣٥٨٣٣٩

٩٥٣٠١١٨٣/ ف

 vنما�ندگ� فروش پوشا �اعطا
با حداقل سرمایه یا ضامن معتبر و 
ریسک کارى صفر تماس ١١ الی ١٩

٠٩١٥٩٧٥٨٦٢٥
٩٥٢٦٣٥٧٤/ ف

بورس ا�ران 
مشاوره سرمایه گذارى هاى 
اصولی و برتر در یک جلسه

٩٥٢٧٦٧٤٤/ پ٠٩١٥٤١٨٧٧٠٨

فروش اقساط� طال 
با حکمت کارت 

ویژه نيروهاى مسلح 
بدون پيش پرداخت نقدى 

اقساط ۶ تا ٢۴ ماه 
فروش اقساطی تمامی اقالم 
مورد نياز شما با حکمت کارت 

تماس ١٠ الی ٢٢
٩٥٢٩٨١٣٨/ ر٠٩١٢٠٢٦٠٦٤٦

٩٥٢٨٧٨٢٨/ ف

  �نو�ن تر�ن طرح ها و پد�ده ها
�زودبازده اقتصاد

با مشاوره نخبه علمی و کارآفرین 
نمونه ملی ٠٩٣٣٢٦٨٧٢٨٥

3ارآفر�ن� پردرآمد 
 ایده هاى پردرآمد به همراه وام

٣٦٠٩٣٨٩٨ 
٩٥٢٧٩٩٩٧/ م

سرما�ه گذار 
مزرعه  در  گذارى  سرمایه  جهت 
کشاورزى، دامدارى و پرورش ماهی به 
صورت جداگانه ٠٩٣٨٧٣٥٠٨٩٠

٩٥٢٩٩٥٥٥/ ف

 � وام با سند، تجار
مسNون� هتل   

٩٥٢٧٠٠٧٠/ م ٠٩٣٧٣٤٥٩٥٦١

3ـــار و ســرما�ه

منش� و تا�پيست

مشاغل گوناگون

مهندس

نجار و ام د� اف 3ار

مراقب 3ودv و سالمند

واگذار� و قبول 
نما�ندگ�

�مشاوره و سرما�ه گذار

�Nمشاوره وام بان

٩٥٢٦٥٧٣٩/ م

�? شر3ت نيمه دولت� جهت تNميل 3ادر فروش خود از افراد 
واجد شرا�ط دعوت به همNار� 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 

پالv 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

٩٥٢٩٨٣١٥/ ف


