
شنبه ١٨ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٢
٤٢

٩٥٢٠٦٠٧٥/ ف

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

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

نما�ندگ� رسم� 
بيمه ا�ران

جهت تکميل کادر خود 
از ۶ نفر خانم وآقا با

 روابط عمومی باال دعوت به
 همکارى می نماید حقوق و
 پورسانت و مزایاى عالی 

براى افراد توانمند
٩٥٣٠٠٣٥٣/ پ١-٣٨٨٣٩١٣٠

�به تعداد
� بازار�اب حرفه ا

جهت فروش متریال
 دکوراسيون داخلی نيازمندیم

 احمدآباد نبش طالقانی ٢٩ 
گالرى دانته یکشنبه صبح ١٣-١٠ 

و سه شنبه ١٣-١٠ 
(فقط حضورى)

 

٩٥٢٩٩٨٤٧/ ر

استخدام
 بازار�اب 

شرکت مهر زاگرس نمایندگی 
رسمی و انحصارى بيش از ٣٠ 
برند معتبر غذایی و بهداشتی
 در استان خراسان بزرگ از 

افراد واجد شرایط ذیل دعوت
 به همکارى می نماید : 

١- ساکن مشهد مقدس
 ٢- کارت پایان خدمت 

یا معافيت دائم
٣- حداقل مدرک تحصيلی 

دیپلم 

مزایا :
١- حقوق ثابت قانون کار
 ٢- بيمه تامين اجتماعی

 ٣- پورسانت فروش
 ۴- جوایز ماهانه 

۵- پاداش کارخانه ها 
آدرس : جاده سنتو - سه راه 

دانش - آزادى ١١١ شهيد جراح 
یک پالک ۵ 

٣٦٦٣٤٧١٣
٣٦٦٢٢٥٦٧
٣٦٦٢٧٥٠٠ 

٩٥٢٤٠٤٠٦/ ف

چند و�ز�تور خانم
با پورسانت  باال

٠٩٣٦٨٢٥٥٨١٧
٩٥٣٠٠٥٧٠/ ق

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

 ٠٩٣٠٠٤١٨٥٨١رایگان
٩٥٢٩٦٤٢٣/ ق

به چند نفر بازار�اب 
با سابقه

جهت پخش محصوالت 
بهداشتی در داروخانه 
ها و سوپر مارکت ها، با 
حقوق ثابت و پورسانت 

نيازمندیم.
تلفن ٣٧٢٨٧٥٨٥ 

٣٧٢٩١٠٥٩
ساعت تماس: ١٠ صبح تا ١۴

 

٩٥٣٠٢٤٢٨/ ق

استخدام سرپرست برند
 نما�نده علم�، فروش 

(پوست و مو)
شرکت آرین (نماینده انحصارى 

برندهاى آلپسين، پالنتور، آلسينا 
و ...) جهت سرپرستی یکی از 
برندهاى پوستی و انحصارى 
خود، و ویزیت علمی پزشکان 
و داروخانه ها، در مشهد از ٣ 

نفر نيرو آقا یا خانم تمام وقت، 
ترجيحا زیرگروه پزشکی، با حقوق 
ثابت، پورسانت،؛ پاداش، هزینه 
ایاب و ذهاب، ... ميانگين درآمد 

١۵,٠٠٠,٠٠٠ ریال به باال دعوت 
به همکارى می نماید. شماره جهت 
تماس، یا ارسال پيامک مشخصات 

٦-٣٨٤٧٢٤٧٤
٩٥٢٩٩٦٧٤/ ف٠٩١٥٥٠٦١٠٨٥

به �< خانم جهت
فروش و بازاریابی به صورت 
تلفنی و نيمه وقت نيازمندیم 

٩٥٢٩٩١٠٨/ پ٠٩٣٩٥١١٨٨٠٩

استخدام
یک شرکت توليد و پخش 

پروتئينی معتبر در بخش فروش 
و توزیع نياز به نيروى انسانی آقا 

و خانم باسابقه کار دارد

٦-٣٨٩١٤٠٠٥
پيامک٠٩٠١٢٦٥٨٩٠٤

٩٥٢٩٨٢٤٩/ ف

�< شر3ت پخش
ویزیتور خانم وآقابا خودرو جذب 

ميکند تماس ٩تا١۵ آدرس پيروزى
٣٨٧٨٥٨٩٧

٩٥٣٠١٢٤٦/ ق

به تعداد� بازار�اب
تلفنی و حضورى براى شغل بيمه 

با حقوق ثابت نيازمندیم
٣٣٦٧١٨٣٥

٩٥٣٠١١٠٧/ ق

دفتر نما�ندگ� 
پنير پيتزا در مشهد 
دعوت به همکارى می نماید: 

١- سرپرست فروش
 آقا یا خانم ٣ نفر 

٢- بازاریاب حضورى
 آقا یا خانم ٨ نفر 

٣- راننده با ماشين یخچالدار 
٣ نفر 

حقوق ثابت+ پورسانت+ 
پاداش  

 ٠٩٠١٩٤٤٢٠٢١
٣٧٤٩٨٢٢٣

٩٥٣٠٠٣١٢/ ف

پخش مواد غذا�� 

بازار�اب
حضورى و 

تلفنی 
بازار حافظ پالک ٢١۵
٠٩١٥٨٩٩٥١٧٠

٩٥٢٩٩٢٢٢/ ف

به تعداد� و�ز�تور تلفن� 
خانم با حقوق ثابت

 + پورسانت نيازمندیم 
٩٥٣٠٠٧٨٤/ م٠٩١٥٧٠٤٠٨٣٨

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

با پورسانت عالی
٠٩١٥٥١٥٤٠٢١

٩٥٢٩٧٩٣٢/ م

بازار�اب 
جهت نماى ساختمان نيازمندیم 

حقوق ثابت + پورسانت عالی 
٩٥٢٩٣٨٥٦/ ر٠٩١٥٩١٦١٥٦٠

شر3ت ز�باصنعت
جهت تکميل کادر فروش خود

 به تعدادى بازاریاب
 باحقوق ثابت ،بيمه و 

پورسانت عالی نيازمند است
 (آموزش رایگان )

٠٩١٥١٠٦٣٥٩٥
٩٥٢٨١٥٢٠/ ف٣٨٤٤٠٥٥٠

به چندنفر خانم جهت 
بازار�اب� 

ساختمان  بهداشتی  لوازم  و  لوله 
نيازمندیم ٠٩١٠٥٧٠٠٠١٢

٩٥٣٠٠٦٠٨/ ف

جذب بازار�اب و موزع
پخش محصوالت آجيل و خشکبار 

ناتس لندس پورسانت عالی
٠٩١٥٨٥١١٧٠٥

٩٥٢٩٧٤٣٠/ ق

٩٥٢٩٥٤٩٥/ ق

 شر3ت رافونه

شعبه مشهد
 توليدکننده محصوالت شوینده 

و بهداشتی و سلولزى جهت 
تکميل کادر فروش خود 

تعدادى بازاریاب حضورى آقا 
و خانم بامزایا و شرایط عالی 

استخدام می نماید
 مزایا:حقوق ثابت طبق 

وزارت کار+بيمه+پورسانت+
پاداش+عيدى و سنوات

٠٩٣٧٩٧٦٥٢٩٢
٣٦٥١٤٠٢١

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

�تا�م 3ار� اختيار
به تعدادى ویزیتور پخش پوشاک زنانه 
ترک با حقوق درصدى باال نيازمندیم
عبدالمطلب ٠٩٣٠٥١٨٥١٥٧

٩٥٣٠٢٤٦٨/ ق

�تعداد� بازار�اب حرفه ا
 و با سابقه مفيد جهت پخش با حقوق 
ذغال  شرکت  باال  پورسانت  و  ثابت 

٠٩١٥٩٩٢٢٠٠٥آتشکده 
٩٥٣٠١٨٨٢/ م

به �< مد�رفروش 
آقا باتجربه 

درفروش ابزارجانبی آرایشی 
نيازمندیم .

رضاشهر پيروزى٣
رودکی١٢پالک ۶٣

فقط٩تا١و١٧,٣٠تا١٩
٩٥٢٨٣٨٣٣/ قتماس ٣٨٧٩٩٨٣٩

 به تعدادى بازاریاب
 خانم و آقا نيازمندیم

٠٩١٥٢٢٤٣٣٦٤
٩٥٣٠٢٥٢٢/ ب٣٦٠٨٥٠٥٧

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

٠٩١٥٤٠٩٠٤٤٣
٩٥٢٩٩٢٣١/ ف

٩٥٢٦٣٧٠٦/ پ

مجله زندگ� ا�ده آل 
استخدام م� 3ند

کارشناس فروش درآمد باالى 
٢م در ماه ۵٠٠ تومان ثابت 

ماهانه+ پورسانت+ بيمه 
وکيل آباد باهنر ۶ پالک ١٢

٣٨٨٤٣١٠٣

صنا�ع غذا�� آتر�ن
به تعدادى بازاریاب باوسيله جهت 
پخش محصوالت خودنيازمنداست

٩٥٢٩٩٦٣٠/ پ٠٩٣٥٩١٥٩٥٤٦

�< شر3ت معتبر 
آرا�ش� و بهداشت� 

به تعدادى نيروى فعال با
روابط عمومی باال جهت ویزیت

 داروخانه هاى مشهد نيازمندیم 
حقوق قانون کار + بيمه + 

پورسانت + پاداش 
٣٧٦٥٨٤٠٤

٩٥٣٠١٧١٩/ ف

استخدام و�ز�تور
حضورى و تلفنی با آموزش رایگان 

پاداش+ پورسانت+ حقوق ثابت
 ٣٧٤١٤٤٥٠-٠٩١٥٤١٣٧٩١٣

٩٥١٧٧٥٠٨/ م

�به تعداد
 3ارشناس فروش 

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

نيازمندیم 

٣٥٤٢٠٤٦٣
٩٥٢٩٩٥٨١/ ف

متخصص فروش متر�ال 
لو3س ساختمان�

 پورسانت باال ، امکانات فروش 
 تماس ١٨-٢١ ٠٩١٥٢٢٢٦٠٠٥

٩٥٣٠٠٤٥٣/ ر

٩٥٢٠١٠٢٦/ م

٩٥٢٦٥٧٤١/ م

tتبر �شر3ت پخش سراسر
با  افراد  از  مشهد  شهر  سطح  در  خود  ادارى  و  فروش  پرسنل  تکميل  جهت   

مشخصات ذیل دعوت به همکارى می نماید.
مشخصاتتعدادعنوان شغلیردیف

حداقل ٢ سال سابقه کارى٢سرپرست فروش١
حداقل ١ سال سابقه کارى١٠بازاریاب حضورى٢
داراى تجربه کارى١بازاریاب تلفنی٣
حداقل ٣ سال سابقه کارى١حسابدار۴
حداقل ٢ سال سابقه کارى١مسئول توزیع۵
داراى تجربه کارى٣توزیع کننده۶
داراى تجربه کارى٢اپراتور ادارى٧
داراى تجربه کارى١تحصيلدار٨

مزایا: حقوق ثابت + پورسانت + بيمه تأمين اجتماعی
 جهت 3سب اطالعات بيشتر با تلفن ها� ٣٧٥٠١ داخل� ٣٠٩ و �ا 

٠٩١٥٣٢٢٠٠٨٩ آقا� مشير�ان از ساعت ٨ ال� ١٦ 
تماس حاصل فرما�يد.

٩٥٣٠٢٥١٠/ ب

٩٥٣٠١١٦٨/ ف

٩٥٣٠١٨٢٧/ ف

٩٥٣٠١٨١١/ ف

٩٥٣٠٢٥٥٤/ ق

٩٥٢٧٥٢١٠/ ف

٩٥١٨٧٣٥٧/ م

٩٥١٨٤٩٢٣/ ف

واحد توليدى معتبر 
(کمپوت و کنسرو)

انباردار استخدام م� نما�د
٩٥٣٠٢١٩١/ ف٠٩٣٠٢٧٩٧٨٣٢

٩٥٢٩٤٩٩٩/ م


