
شنبه ١٨ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٢
٤٣

٩٥٢٩٧٩٥٠/ م

 تMميل 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
 حرفه ا� خانم

جهت ویزیت سالن هاى زیبایی 
ترجيحا با وسيله نقليه با حقوق 

و مزایاى مکفی نيازمندیم 
مدیریت: خانم حسينی

٣٦٠٦٢٦٦٦
٠٩٣٣٢٣٥٤٨٥٣

٩٥٢٩٦٢١٤/ ف

به تعداد� بازار�اب خانم
به صورت تمام وقت جهت شرکت 

پخش دارویی نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٠٨٥١٥-٣٧٦٧٤٧٩٧

٩٥٢٩٦١٨٣/ 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

به تعداد� و�ز�تور
جهت امور ساختمانی نيازمندیم.

٠٥١٣٨٣٣٠٦٧٢
٠٩١٥٦٨٦٤٧١٢

٩٥٣٠٢٤٨٤/ ق

�< شر3ت معتبر لبنيات 
به تعدادى ویزیتور حرفه اى و 

مبتدى تلفنی نيازمند است 
٠٩١٢٠٢٠٤٢٦٢

٩٥٢٩٩٦٥٠/ ف

�بازار�اب تلفن� و حضور
خانم حداقل ٣سال سابقه کار 

حقوق ثابت+پورسانت ٢٠
٣٨٩٤٤٥١٦ -٠٩١٢٠٥١١٥٧٢

٩٥٣٠٢٤٠٩/ ط

�< شر3ت معتبر 
�توليد

استخدام می نماید 
١-حسابدار حداقل مدرک 

ليسانس ٢سال سابقه کار مسلط 
به پایا

 ٢-کارشناس فروش تلفنی 
حداقل ٢سال سابقه کار خانم 

جهت ارسال رزومه  به آدرس 
 edary.pfj@gmail.com 

ایميل و یا به شماره 
  ٠٩٣٨١٨٠٢٢٦٣

تماس حاصل فرمایيد.
٩٥٢٩٩٢٢٤/ ف

بازار�اب
نيازمندیم . حقوق و مزایاى توافقی 
مراجعه جهت تکميل فرم توس ۶۵

٩٥٢٩٢٠٩٢/ ف٠٩٣٩٨٣١٧٦٧٥

پخش پروتئين پو�ا 
 به چندبازاریاب حرفه اى ( خانم و آقا) 

حضورى و تلفنی نيازمندیم 
 ٣٧٤٩٨٤٦٥-٠٩١٥٢٥٣٨٣٨٨

٩٥٢٩٩٩٣٩/ م

چند و�ز�تور تلفن� خانم
با روابط عمومی باال نيازمندیم 

خيابان خسروى نو جنب بانک رسالت 
ساختمان ٣٣٣,٢-٣٢٢٣٣٤٥٢

٩٥٢٧٩١٢٥/ ف

تعداد� بازار�اب باتجربه
با ماشين و بدون ماشين جهت 

ویزیت و پخش با پورسانت عالی
٠٩٩٠١١٥٠٩٨٧ نيازمندیم

٩٥٣٠٢٣١٠/ ل

 به تعداد� بازار�اب
 باوانت جهت پخش قند وشکر به 

صورت انحصارى نيازمندیم
 ٠٩٣٥٤٨٣٨٣٣٨

٩٥٣٠٢٢٥٢/ ق

�< شر3ت پخش 
لبن� معتبر

به تعدادى نيروى 
ثبت سفارش خانم 
و بازاریاب حضورى 

نيازمند است
٦٠-٣٣٧٥٩٢٥٩

٩٥٣٠١٤٣٤/ ف

فروشنده تلفن�
 حرفه ا� آقا و خانم 

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

٠٩٣٥٢٢٢٢٤٦٥
٩٥٢٩٨٢٧٢/ ف

پخش مواد غذا�� 
مصل�

جهت تکميل کادر فروش
 خود در زمينه مواد غذایی 

و شوینده از افراد واجد 
شرایط ذیل دعوت

 به همکارى می نماید : 
ویزیتور آقا و خانم

 با حداقل ٢ سال سابقه کار
 و روابط عمومی 
و قدرت بيان باال

 با حقوق و مزایاى ذیل :
 حقوق ثابت ١٠ ميليون ریال 
+ پورسانت + تامين اجتماعی 

آدرس: بلوار مصلی
 روبروى مصلی ٣۵ 

٣٣٦٥٣٨٩٣
٩٥٢٨٩٩٢٢/ ف

٦٠٠ثابت واقع�
سقB فروش واقعا ندارد

+پورسانت و بيمه 
ساعتکار ٩تا١۴

بازاریاب تلفنی خانم
٧نفر نيازمندیم محيط زنانه

شرکت تبليغات۴رنگ
مجوزارشاد ١۵ سال سابقه کار

٣٨٤٥٦١١٨
٩٥٣٠٠٧٥٤/ ق

بازار�اب باتجربه 
و فعال آقا و خانم 

ثابت و پورسانت برند معتبر 
٩٥٣٠١٧١٧/ ر  ٠٩١٥٨٠٤٩٧٧٥

شر3ت آرام توانا 
پيشرو� ا�رانيان 

نماینده محصوالت سلولزى جهت 
تکميل کادر فروش خود به 

تعدادى بازاریاب و سرپرست 
فروش با سابقه نيازمند می باشد. 

مزایا: حقوق ثابت+ پورسانت+ 
جایزه فروش+ بيمه

٠٩٣٦٧١٠٧٥٠٠
٩٥٣٠٢٢١٣/ ق

پخش شرق
توزیع کننده شيرینی و 

شکالت و پشمک دوستی 
جهت تکميل کادر فروش 

بازاریاب حرفه اى 
استخدام می کند 

حقوق باالى ٢م 
کار مناسب 

درآمد مطمئن
٠٩١٥١١١٢١٨٠

٩٥٢٩٧٩٧٧/ ف

به برنامه نو�س با تجربه و 
مسلط نيازمند�م  

٠٩٣٩٤٣٨٦٣٠٧
٩٥٣٠١١٢٢/ ق

به چند نفر خانم
PHP آشنا به برنامه نویسی

٠٩١٥٧٠٠٠١١٢
٠٥١٣٨٥٨٠٦٤٠

٩٥٣٠١٣٦٤/ ق

استخدام 
 asp.net برنامه نو�س  

٣٧٦٠٤٤٠٤
٩٥٢٩٧٠١٩/ ف

استخدام
 ASP.NET MVC برنامه نویس

با شرایط عالی
saanaa.com/job

 
٩٥٢٨٢٣٠١/ ق

جذب نيرو� پشتيبان
در یک شرکت معتبر

PHP,HTML,CSS,ANDROID
Job@poopesh.com رزومه 

٩٥٣٠١٨٤٥/ ق

٩٥٣٠٠٥٠٩/ د

�به تعداد� پي< موتور
با درآمدى عالی نيازمندیم.

 امام خمينی ٨٢ پالک ١٨٢ پيک آسيا
٠٩٣٩٥٥٨٢٠٠١-٣٨٥٢٠١٢٢

پخش گلچMان زمان� 
نيروى آقا با موتور به همراه سابقه 

در زمينه سوپروایزر فروش و
تحصيلدارى ٠٩١٥٧٠٠٩٩٨٩

٩٥٣٠١٩٧٩/ پ

٩٥٢٩٩٧١٢/ د

به تعداد� موتورسوار
با درآمد باال ۵٠ هزار تومان 

نيازمندیم.
٣٢٢٨٧٤٠١

به �< نفر آقا 
متعهد و متاهل 

با مدرک حداقل دیپلم 
جهت کار تحصيلدارى خيریه

 با حقوق مکفی به صورت
 تمام وقت نيازمندیم. 

٣٣٦٨٤٤٣١
٩٥٣٠١٥٥٦/ ق

 �پي< موتور
جهت کار در آشپزخانه محدوده 

طالب مفتح نيازمندیم 
٠٩٠١٣٥٥٧٦٦٧

٩٥٣٠٢١٩٥/ ف

نيازمند تعداد� راننده 
جهت کار در پيک موتورى- درآمد ۵٠ 
درصد از کار در ماه مدارک راننده 

٠٩١٥٧٣٨٨٦٠٠تکميل
٩٥٣٠١٥٩١/ م

به چند پي< موتور� با حقوق باال
جهت کاردر آشپزخانه نيازمندیم 
مراجعه حضورى :بلوار دستغيب 
 نبش دستغيب ٢١ آشپزخانه حکيمی

٩٥٣٠١٤١٠/ ف

 �به تعداد� پي< موتور
در محدوده وکيل آباد 

نيازمندیم
٠٩١٥٧٧٠١٤٤٢

٩٥٣٠١٥٣٢/ ف

به تعداد� پي< موتور� نيازمند�م
هزار   ١٢٠ الی   ۵٠ روزانه  درآمد 
تومان دانش آموز ٣۵ نبش چهارراه 

٠٩٣٣٢٠٩٤٢٠٠سوم
٩٥٣٠٢٥٩٤/ م

به تعداد� موتورسوار با مدارک
صورت  به  معتبر  ضامن  و  کامل 
آباد  قاسم  محدوده  در  وقت  تمام 

٠٩٣٥١١٠١٧٤٩نيازمندیم 
٩٥٣٠٢٣٨٥/ ف

پي< احمدآباد
تومان  هزار   ١۵٠ تا   ۵٠ درآمد 
نيازمند  موتورسوار  تعدادى  به 

٠٩٣٣٥١٧١٠٦٠است
٩٥٢٩٦٨٢٧/ ف

٩٥٢٦٨١٤٩/ ف

پي< شهر گشت 
در موقعيت عالی با درآمد عالی 

به تعداد زیادى موتور سوار 
 نيازمندیم داخل امام خمينی ٢۵

 �٢٠ تا پي< موتور
بدون پورسانت نيازمند�م  

٠٩١٥٩٠٣٥٠٢٦
٩٥٣٠٠٤٢٨/ ف

 �به تعداد� پي< موتور
با درآمد باال نيازمندیم 

محدوده مطهرى 
٠٩٣٧٣٨٢٤٤٣٢

٩٥٣٠١٧٦٢/ ف

شر3ت بهنوش ا�ران 
به یک نفر تحصيلدار با سابقه و 

داراى موتور سيکلت و ضامن کارمند
نيازمندیم ٣٨٨٠٠١٠٠

٩٥٣٠١١٥٨/ پ

به تعداد� نيرو� جلب مشار3ت
 مردم� نيازمند�م ٩٠٠ حقوق +

بيمه بلوار الدن دور ميدان الله خيریه 
١٩ الی   ١٧ مراجعه  مهدى   حضرت 

٩٥٢٩٧٦٥١/ ف

٩٥٢٩٦٩٦٥/ ف

پي< دانشگاه
به تعدادى موتورسوار با درآمد ۴٠ 
تا بيش از ١۵٠ تومان نيازمندیم 

٠٩١٥١١٦٤٢٦٧

به تعداد� جوشMار لوله
گالوانيزه کار و پنج الیه کار 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣٥٩٢٩٦٤

٩٥٣٠٢٤٢٢/ خ

تراشMار، جوشMار
 آرگون، ورقMار 

 نيازمندیم 
حقوق  و مزایا مطابق قانون کار  

بلوار توس بيست متر مانده 
به توس ۶۵ تجهيزات صنعتی 

آشپزخانه فيزیک ماشين 
٠٩١٥٦٤٩٩٨٣٨

٩٥٢٩٣٢٠٧/ ر

به �< تراشMار نيازمند�م 
محدوده بلوار توس

 ٠٩٣٥٤٩٧٧٣٩٥
٩٥٣٠١٦٩٩/ ف

به �< نفر بردست
 و �< نفر جوشMار لوله 
نيازمندیم ٠٩١٥٦٩٧١١٦٩

٩٥٣٠١٥٦٢/ ف٠٩٣٥١٨٨٣٨٢٦

به تعداد� جوشMار
آب بندى کار جهت کار 
در کارگاه مخزن سازى 

نيازمندیم محدوده پليس 
راه قاسم آباد و بلوار توس

 ٠٩١٥٣٠٩٠٠٧٢
٠٩١٥٦٨٦٥٧٨٤

٩٥٣٠١٧٣٧/ ف

 استخدام 
 تراشکارماهر- قانون کار+بيمه

٣٢٤٠٤٥٨٩
٩٥٣٠٢٥٦٧/ م٠٩١٥٦٢٠٧٦٤٣ 

به جوشMار
 CO2 

 نيازمندیم

٠٩١٥٥٢٤٦٣٣٩
٩٥٣٠١٩٤٩/ ف

��< شر3ت توليد
 به یک نفر جوشکار ماهر 

نيازمنداست. آدرس: نبش 
 آزادى ١٣۵ آلومينيوم بهنام

٩٥٣٠١٦٠٢/ ق

به تعداد� مونتاژ3ار و 
جوشMار CO٢ جهت 3ار

 در کارگاه سوله سازى نيازمندیم
٠٩١٥١١٩٣١٣٨

٩٥٣٠٢٤٩٢/ ق

�< شر3ت معتبر 
توليد� مبلمان

یک جوشکار CO٢ استخدام می نماید 
٠٩٣٦٢٧٦١٠٢٠-٣٢٤٠٣٦٠٨

٩٥٣٠٢٠٢٠/ ف

تعداد� جوشMار 
co٢ جهت ظریف کارى نيازمندیم

٠٩١٥١١٨١٣٢٥
٩٥٣٠١٤٣٠/ ف

٩٥٣٠٢٣٣٥/ ف

آگه� 
استخدام

شرکت
 تيراژه ماشين

 جهت تکميل
کادر فنی تعميرگاه 

نياز به تراشکار 
مسلط به

 تعميرات سرسيلندر
 انواع موتورهاى

 سنگين ونيمه سنگين 
دارد

 لذا افراد واجد شرایط 
ميتوانند جهت تکميل

 فرم استخدام
 به آدرس بزرگراه 
 آسيایی کيلومتر ۴ 

شرکت تيراژه ماشين
 از ساعت ٨ صبح الی ١٣ 

مراجعه نمایند
 تلفن تماس : 

٣٦٦٥٢٠٠٨

به �<  استاد3ار 
تعویض روغن کار نيازمندیم 

٠٩١٥٩٧٩٧١١٣
٩٥٣٠٢٠٦٠/ ف

نيسان صفر �خچالدار
هاى  شرکت  با  همکارى  آماده 
پخش و کارخانه جات فورى آماده 

٠٩٣٣٢٦٣٣٥٨٤به کار
٩٥٣٠٠٩٤٩/ ف

جوان� هستم متاهل 
با خودرو سوارى جيلی صفر آماده 
با ارگانها، شرکتها، هتلها  همکارى 

٠٩١٥٣٠٣٢٦٦١و ... 
٩٥٣٠١٨١٥/ ف

فارغ التحصيل ٢٥ ساله 
3ارشناس� ارشد

شيمی کاتاليست (کاربردى)
از دانشگاه شهيد بهشتی تهران 

جویاى کار در زمينه هاى 
داروسازى، نفت و گاز

صنایع مرتبط و تدریس هستم 
٠٩٣٦٣٣٨٥٢٨٨

٩٥٣٠٢٢٢٦/ ر

�آماده همMار
 با خودروى کاپرا دوکابين مدل ٩۵ 

در شرکت هاى خصوصی و دولتی
٩٥٣٠٢١٧٣/ ف٠٩١٥١١٢٦١٠٩

آقا جوان
آشنا به کامپيوتر آماده همکارى
٠٩٣٦٤٩٠٧٥٣١

٩٥٢٩٨٢٧١/ ق

٢٤ساله د�پلم، گواهينامه پا�ه٢
جویاى کار شرکت هاى غذاو دارو 

جهت توزیع
٠٩١٥٨٥٨٦٠٧١

٩٥٣٠٢٢٩٢/ ق

٩٥٢٨٠٧٣٠/ ف

و�ژه عالقمندان 
3ار در داروخانه 

دوره آموزشی دارویار داروخانه
٣٧٢٦٥٩٠٩-٣٧٢٧٧١١٨

�ج< J5 سوار
با راننده آماده جهت همکارى 
٠٩١٥٥٠٤١٧٣٨

٩٥٣٠١٧٥٩/ م

فرد� هستم با تسلط 3امل به 
 �دندانپزش�M و دندانساز

آماده همکارى 
٩٥٣٠١٩٣٩/ م٠٩١٥٦٤٦١٧٧٦

زوج جوان هستيم
 نيازمند 3ار خانگ� هستيم

 

٠٩٣٨٠٥٣٣٩٥٤
٩٥٣٠٢٠٩٣/ ق

به �< نفر آشنا
 به 3امپيوتر 

جهت امور حسابدارى و 
کارپردازى نيازمندیم. احمدآباد، 

نبش خيابان بهشت مجتمع 
موبایل مشهد، طبقه ٢، واحد ۴

٠٩٣٩٥٣٣٨٣٠٠ 
٩٥٢٩٨٠٦٢/ ف

به �< حسابدار 
شرکت پيمانکارى معتبر

 محدوده شاندیز نيازمندیم 
٩٥٣٠١٨٦٨/ پ٠٩٣٥٨٩٩٨١٩١

�< شر3ت معتبر 
جهت تکميل کادر ادارى خود به 
یک حسابدار خانم نيازمند است 
٣٥٤١١١٤٠-٣٥٤١١١٥٠

٩٥٢٩٩٤٤٤/ ف

�< شر3ت معتبر
نيازمند تعدادى حسابدار.کمک 

حسابدار و انباردار می باشد 
لطفا جهت ثبت رزومه خود با 

سامانه
 ٩٠٩٩٠٧١٧٤٢ 

تماس حاصل نمایيد 
( تماس از خط ثابت )

 

٩٥٣٠١٤٦٥/ ق

به تعداد ز�اد� 3م< حسابدار
و حسابدار با شرایط حقوق عالی بعداز 
دوره عملی ١٠ روزه سریعا نيازمندیم 
٣٨٤١٤٧٣٥-٣٨٤٤٤٣٩٧

٩٥٢٠٢١٧٨/ ف

به �< نفر اپراتور 
به  مسلط  کامال  حسابدارى  سيستم 
کامپيوتر جهت ثبت فاکتور نيازمندیم 

٣٢٢١٧٢٣٢
٩٥٣٠٠٣٣٢/ ف

دو نفرحسابدار 
آشنا به نرم افزارهاى مالی 
ترجيحا کيان ومحک و ٢ نفر 
جهت واحد فروش ترجيحا 

فارغ التحصيل رشته بازرگانی 
محل کار جاده کالت 

٠٩١٥١١١٣٥٦٧
٩٥٣٠١٣٨٦/ ف

حسابدار و انباردار آقا 
ليسانس حسابدارى ٣ سال سابقه 

 ICDL(Excelپایا و) مسلط به
Neginmoquette@gmail.com 

٩٥٣٠١٧٩٧/ ف

به �< حسابدار پاره وقت در 
خيابان سنا�� نيازمند�م  

 ٣٧٢٣١٧٧٤
٠٩٣٣٩٠٩٤٧٤٥

٩٥٣٠١٧٧٤/ ف

صبا اند�شه
 حسابدار� مدرن
شماره ثبت: ١٧٧٢ 

با مجوز رسمی از وزارت علوم 
عضو انجمن حسابدارى ایران

 پاره وقت، تمام وقت، نيمه وقت 
حسابدار باحقوق و مزایاى عالی 
جهت امور حسابدارى شرکتها 
و کارخانجات معتبر در مشهد 
و تهران براى کليه رشته ها و 
مقاطع تحصيلی همراه با دوره 

مدرن آموزشی و منحصر به فرد 
و اساتيد کشورى و پشتيبانی 
مادام العمر رایگان و تضمين 
نامه کتبی ، انعقاد قرارداد با 

حقوق و مزایاى عالی در هنگام 
ثبت نام 

ارائه آموزش هاى تصویرى 
مالياتی مالی و ٢٨ نرم افزار بروز 

بازار کار بصورت رایگان 
مدرنترین اطالعات بروز حسابدارى 
بخواهيد ما  اى  حرفه  تيم  از  را 

 خدمات و برند ما را با تمامی 
موسسات دیگر مقایسه نمایيد. 
راه ورود به بازار کار از ما ميگذرد
آموزش حرفه اى تخصص ماست 

مجهز به سيستمهاى مدرن روز دنيا 
ارائه مدرک معتبر قابل ترجمه

و ۵ سال سابقه کارى
اساتيد برتر -خدمات رایگان

 به تعداد ١٧ نفر کمک حسابدار 
و حسابدار سریعا نيازمندیم. 

احمدآباد رضاى ۵ پالک ٢,٣۵  
٣٨٤٤٤٣٩٧

٣٨٤١٤٧٣٥- ٠٩١٥٣٠٩٠٣٢١
٩٥١٠٠٦١٠/ ف

٩٥١٩٦٢٣٦/ ف

توازن اعتماد
B٢٠ % 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

٣٦٠١٨٨٦٤-٣٦٠٦٦٩٣٦
٠٩١٥٠٥٨٦٥٩٦

به �< حسابدار باتجربه 
در زمينه رستوران یا هتل 

نيازمندیم
٠٩١٥٥١١٨٩٣٩

٩٥٣٠١٩١٢/ ف

به �< حسابدار خانم 
نيمه وقت نيازمند�م   

٠٩٣٦٧٧٤٣٧٠١
٩٥٢٦٥٠١٢/ م٩٥٣٠٢٢٠٢/ ف

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 �< خانم حسابدار 
 ( مجرب) جهت کار در یک شرکت 

مهندسی معتبر نيازمندیم 
٩٥٢٩٩٦٦٦/ م٣٦٠١٧٥٠٨ 

به �< حسابدار 
باتجربه با روابط عمومی باال به 
صورت تمام وقت نيازمندیم

٠٩١٥٥١٦٦٣٤٤-٣٢٧٣١٨٨٣
٩٥٢٩٢٠٩١/ ف

به تعدادى حسابدار و کمک حسابدار  
و  وقت  نيمه  وقت،  پاره  صورت  به 

تمام وقت فورى نيازمندیم
٣٨٤٣٩٧٦٧-٠٩١٥٠٨٧٥٧٢٧

٩٥٣٠٢٣٥٧/ ف

تعمير3ـــار

حسابدار

تحصيلدار و
�پي< موتور

تراشكار وجوشكار 

جو�ا� 3ـــار

برنامه نو�س

٩٥٢٩٠٨٧٣/ق


