
شنبه ١٨ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٢
٤٦

به تعداد� فروشنده خانم 
نيازمندیم بازار کوثر 
٠٩١٥٣٠٨١٣٦٨
٠٩١٥٢٢٢٤٩٧٠

٩٥٣٠٢٢٧٥/ ف

به �< صندوقدار آقا 
 جهت کار در فروشگاه در محدوده 

امام حسين نيازمندیم
 ٠٩١٥٠٠٧١٣٦٧-٣٧٣١٩١٥٣

٩٥٣٠١٤٤٨/ م

داراى   آقا  فروشنده   >� به 
روابط عمومی باال ظاهرى مناسب و 
آشنا به امور دفترى و حسابدارى 

نيازمندیم ٠٩١٥٥١٤٤٥٠٧
٩٥٣٠٢١٧٥/ ف

لطفا فقط فروشندگان 
واقع� تماس بگيرند

به یک فروشنده خانم باتجربه 
جهت کار در فروشگاه پوشاک 

زنانه در بلوار سجاد به 
صورت ٢شيفت با حقوق و 

مزایاى بسيار عالی نيازمندیم
٠٩١٥٣١٣٤٨٢١

٩٥٣٠١٩١٩/ ف

به دو فروشنده خانم محجبه 
نيازمندیم پروما طبقه اول 
واحد ١۴٢ پوشاک یاسين 

٠٩٣٨١٢٨٦٩٣٠
٩٥٢٩٩٥١٢/ ف

به �< فروشنده 
با  آقا  سال   ٢۵ زیر  حداقل  با 
عينک  شرق  الماس  در  باال  حقوق 

ميالد نيازمندیم ٣٧١١٣٦٠١
٩٥٣٠٠٦٨٣/ ف

به تعداد� فروشنده خانم 
مانتو  فروشندگی  جهت  تجربه  با 

نيازمندیم .خيابان راهنمایی 
٩٥٢٩٥٢٠٣/ م٠٩١٥٩٢٥٩٥٩٧

به چند فروشنده خانم
نيمه وقت یا تمام وقت نيازمندیم

٣٧٦٥٥٠٢٨
٩٥٣٠١٤٤٥/ ف

به چند آقا جوان
جهت انبار بلور نيازمندیم حداقل 

دیپلم به باال حقوق ١ ميليون
 ساعت کار ٨ الی ٢٠ تعطيلی 
پنجشنبه عصر و جمعه مراجعه
 فقط حضورى : صبح ها خيابان

 امام رضا نبش خيابان دانش غربی 
١١  پاساژ پارسا طبقه ١- پالک ١١٢

٩٥٣٠١٧٦٤/ ف٠٩٣٠٦٦٥٤٣٦٣

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

٠٩١٥٤٠١٣٩٦٢
٩٥٣٠٢١٢٠/ ق

به تعداد� فروشنده ماهر 
و باتجربه جهت فروش مبلمان 
محدوده کالهدوز نيازمندیم 

٣٢٦٠٥٥٠٨
٩٥٢٩٤٧٢١/ ف

فروشنده وصندوقدار خانم
درفروشگاه پوشاک بچگانه به صورت
 نيمه وقت یا تمام وقت نيازمندیم. 
١٧ شهریور ٠٩٣٦٠٦٠٠٣٥٢

٩٥٢٩٦٧٢٠/ ف

فروشنده فعال جهت
کفش فروشی با سابقه کار و ضامن 
عالی حقوق  با  وقت  تمام  معتبر 

٠٩٣٩٢٥٥٩٦٠٩
٩٥٢٩٨٨٤١/ د

به �< فروشنده آقا در 
محدوده آزادشهر

نيازمندیم
٣٦٠٥٥٠٤١-٠٩١٥٥١٥٦٦٢٣

٩٥٣٠٢٢٢١/ ف

به ٢ نفر فروشنده 
 tباتجربه در 3ار پوشا

نيازمندیم با حقوق مکفی
٩٥٣٠١٤٢٦/ ف٠٩٣٦٢١٠٥١٣٩

�< شر3ت معتبر 
توليد� بازرگان�

در منطقه شاندیز مشهد از 
فروشنده با تجربه 

داراى روابط عمومی قوى 
و سابقه کار مفيد 
دعوت به همکارى 

می نماید  . 
٠٩١٢١٢٥٣٤٥٦
job@Saloni.co.ir

٩٥٣٠٠٨٤٣/ ر

فروشنده خانم
خسروى مانتودیالمه

٠٩١٥٢٤٦٦٩٩٠-٣٢٢٥١٤٧٤
٩٥٣٠١١٠٠/ ق

به �< فروشنده آقا 
جهت پوشاک در قاسم آباد 

نيازمندیم 
٣٥٢١٢٤٨٨

٩٥٢٩٩٥١٠/ ف

فروشگاه عطائ�
فروشنده خانم نيازمندیم

 ترجيحا تمام وقت
٩٥٢٩٨٠٢٢/ ف٣٨٤١١٣٨٠

استخدام 
به تعدادى فروشنده خانم با روابط 

عمومی باال جهت فروش تلفنی 
لوازم جانبی موبایل نيازمندیم 

خيابان احمدآباد 
ساعت تماس ١٠ الی ١٣ -١٧ الی ٢٠ 

٣٨٤٧٩٩١٧
٠٩٣٨٢٠٢٢٤٤٣

٩٥٣٠٠٩٩٠/ ف

فروشنده خانم 
باتجربه و سابقه کار جهت 

مانتو فروشی در شعبه هاى 
قاسم آباد چهارراه مخابرات ، 

روبه روى فروشگاه رفاه 
مانتو سعادت و سرافرازان

 بلوار پایدارى، بين پایدارى ١ و ٣ 
مانتو سعادت نيازمندیم   

٩٥٢٧٧٧١٣/ ف

فروشگاه معتبر مبلمان
به فروشنده حرفه اى در 

زمينه مبلمان با سابقه فروش 
نيازمند است .
تلفن تماس :

٠٩٣٣٣٤١١٦١٦ 
آدرس : طرقبه (ویالشهر) 

نبش امام رضا ٩/١
 

٩٥٣٠٠٢٣٢/ ق

به �< فروشنده جوان
براى کلی فروشی پوشاک 

با حقوق ۶٠٠ تومان نيازمندیم 
٩٥٣٠٠٨٧٢/ ف٣٨٥٨٢٠٩٩

آقا با روابط عموم� باال -و آشنا
فروشگاه  در  وقت  تمام  کامپيوتر  با 
تماس  نيازمندیم  سراميک  و  کاشی 

٠٩١٥٧٧٧٣٠٩٦صبح و عصر
٩٥٢٩٨٩١٧/ ف

به تعداد� صندوقدار و 

فروشنده  خانم 
جهت کار در فروشگاه موبایل 

با حقوق و مزایاى عالی 
نيازمندیم   

موبایل ٠٩٣٦٨٢٦٢٢٨٠     
تلفن ٣٦٠٦٢٩٧٩

٩٥٣٠٠٤٢٥/ ر

٩٥٢٩٩١٥٦/ ق

به �< فروشنده ماهر
 جهت فروشندگی کت شلوار 

نيازمندیم
٣٢٥٠٣٦٤١

به �< نفر باتجربه جهت 3ار 
فروشندگ� لوازم �د�3

خودرو نيازمندیم
٠٩٣٠٦٣٢٩٠٤٩

٩٥٣٠٢٠٥٨/ ف

به تعداد� خانم 
جهت فروشندگی 

در مرکز خرید
 کفش آفاق تبریز نيازمندیم 

حقوق ثابت + پورسانت
١٧ شهریور نرسيده به پنجراه 

بازار هشتم طبقه دوم  
٠٩١٤١١٤٨٨٤٠

٩٥٣٠٢١٤٩/ ف

٩٥٢٦٤٠٥٦/ ق

بازرگان� تر3سان جهت تMميل 
کادرفروش خود به فروشنده خانم جهت 

همکارى نيازمند است.حقوق ١,٢٠٠ 
٣٥٢١٠٢٥٣-٠٩١٥٤٨٧٠٨٤٩

به دو فروشنده جوان آقا 
جهت فروشندگی پوشاک بچه 

نيازمندیم. خيابان جنت
٠٩١٥١٠٠٢٤٣٤

٩٥٣٠٠٣١٨/ ف

٩٥٣٠٢١٦٣/ ف

جوان آقا 
ز�ر ٢٥ سال

جهت بسته بندى مقنعه 
نيازمندیم مراجعه حضورى 
چهارراه شهدا بازار مرکزى 

فاز ٢ طبقه ٣ مقنعه 
 خورشيد پالک ٣,١٢

دونفرجهت 3اردر ها�پرهاشميه
شيفت صبح و عصر با موتور 
نيازمندیم مراجعه حضورى 
٠٩١٥٤٠٠٩٦٧٦

٩٥٣٠١٣٠٤/ ق

به �< نفر صندوقدار خانم با 
روابط عموم� باال نيازمندیم

ساعت کار٨ الی ١٣:٣٠ و ٣٠:١۶ 
الی ٢١ - خيام ٣٧٦٨١٩٠٠

٩٥٣٠٢١٦٧/ ف

به �< صندوقدار خانم
 شيفت صبح جهت کار در فست فود

 نيازمندیم. محدوده ٧تير
٠٩١٥١٠٥٢٠٦٠

٩٥٣٠٢٢٤٣/ ق

به تعداد� 3انتردار 
حرفه ا� خانم 

جهت کار در فست فود 
نيازمندیم وکيل آباد 
٢٣ و ٢۵ خانه برگر 

٠٩١٥٩٠٧٥٥٤٣
٩٥٣٠١٥٦٩/ ر

به تعداد� فروشنده خانم 
جهت کار در فرشگاه سيسمونی 

نيازمندیم 
٠٩٣٠٥١١٤٠١٠

٩٥٢٩٩٤١٣/ ف

 فروشگاه هارمون�
 به تعدادى فروشنده باتجربه خانم 

در دو شيفت صبح ٩:٣٠ الی ١۶
و شيفت عصر: ١۶ الی ٢٣ نيازمندیم

آدرس: راهنمایی بين ٢ و ۴، 
سجاد، ابتداى بزرگمهر شمالی 

روبه روى داروخانه مدیکال
فروش لباس اسپرت زنانه

٩٥٢٩٧١٤٤/ م ٠٩١٥١٠٧٠٢٩٥

به تعداد� 3ارگر ساده 
آقا و ٢نفر فروشنده خانم 

نيازمندیم محدوده پنج راه 
٠٩١٥٨٠٢٤٧٠٨

٩٥٢٩٧٦٨٨/ ف

سيسمون� دوقلوها 
به چند نفر فروشنده خانم و انباردار 

خانم نيازمند است. سيمترى طالب 
٩٥٣٠٢١٣٢/ ق٠٩٣٩٥٣٣٨٣٢٧

 �واحد توليد
بروج

استخدام می کند 
١- تعدادى فروشنده خانم 

و آقا با فن باال
 ٢- بازاریاب خانم و آقا 

٣- سرپرست فروش خانم
۴- منشی آقا

 ٣٦٠٨٨٥٥٨
 ٠٩٣٧٨٨٧٥٥٥٤
٠٩١٥٣٢٩٩٦٣٧

٩٥٢٩٩٢٢١/ ف

استخدام 3ارشناس فروش
 IT با سابقه فعاليت در حوزه

ارسال رزومه :
www.AFE.ir/Jobs 

٩٥٣٠٢١٢٤/ ق

به تعداد� 3اردان و 
3ارشناس 3امپيوتر

نيازمندیم
سعدى ٢٠ 

پالک ۵ طبقه ٢ 
 ساعت مراجعه ١١ الی ١۴

٩٥٢٩٨١٠٢/ ف

شر3ت دانش بنيان 
( مهندس� پزش�M فراگرد) 
مستقر در پارک علم و فن آورى 

جهت تکميل کادر ادارى و فروش 
: کارشناس خانم حداقل ٢ سال 

سابقه کار مرتبط تمام وقت
مقابل چمران ٧ پالک ۵۶ 

طبقه ٣
٣٢٢٤٠٠٥٤

٩٥٢٩٧٧٩٢/ ف

انجمن ازدواج و 
خانواده 3شور

دعوت به همکارى جهت تدریس 
و برگزارى کارگاه در سطح کشور

از فارغ التحصيالن و دانشجویان 
ارشد و دکتراى روانشناسی و

 ٨٠ دوره  طی  از  بعد  مشاوره 
ساعته و دریافت کارت مربی گرى 
ایماگوتراپی  و  گرى  درمان  زوج 

جهت کسب اطالعات بيشتر 
واژه ایماگو را به سامانه 

٥٠٠٠٥٩٤٣٢٠ پيامک کنيد.
٩٥٢٩٢٥٣٣/ ل       ٣٧٦٦٦٨٧٥

شر3ت� معتبر 
جهت تکميل کادر پرسنلی 

به تعدادى نيروى خانم 
نيازمند است

 مراجعه فقط حضورى بلوار 
معلم بين معلم ۴٠ و ۴٢ 

 پالک ١٠۵٠ طبقه ٣

٩٥٢٩٦٩٧٩/ ف

�< 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

٩٥٣٠٠٣٩٧/ ف

�< نفر مسلط به 3امپيوتر 
با روابط عمومی باال 

با سابقه کارى مرتبط 
٠٩٣٨٣٥٣٥٠٥١

٩٥٣٠١٥٤١/ ر

به �< نفر 
مسلط به ترکی استانبولی نيازمندیم 

Ejob1393@gmail.com
٩٥٣٠٠٧٤٦/ ف

3ارمند ادار� خانم
با حقوق ثابت نيازمندیم 

احمد آباد
٣٨٤٥٨٨١٩ داخلی ١٢٧

٩٥٣٠١٠١٨/ ق

�دعوت به همكار
خانم آشنا به كامپيوتر 

امور بازرگانی بين 
الملل و مسلط به زبان 
انگليسی. لطفًا رزومه 

خود را به آدرس 
رایانامه ذیل ارسال 

نمایيد:
Email :

resume.marketing7@gmail.
com

 

٩٥٣٠٢٥٣٦/ ق

��< شر3ت توليد
به یک نفر نيرو جهت امور ادارى 
نيازمنداست  باال  عمومی  روابط  با 
 نبش آزادى ١٣۵ آلومينيوم بهنام

٩٥٣٠١٥٩٤/ ق

�< صراف� معتبر
التحصيل  فارغ  خانم  تعدادى  به 

زبان انگليسی نيازمند است
٣٧٦٧١١٧٠

٩٥٣٠١٤٩٣/ ف

به تعداد� خانم متعهد
 با روابط عمومی باال جهت کار در 

یک موسسه معتبر نيازمندیم
٠٩٣٩٤٣٨٦٣٠٧

٩٥٣٠١١١٠/ ق

استخدام خانم 
با روابط عمومی باال در 

شرکت مهندسی محدوده احمدآباد 
٩٥٣٠١٥٣١/ ر  ٣٨٤٧٦٣٣٦

به چند خانم با قدرت 
بيان عال�

و پوشش ادارى جهت 
هماهنگی تلفنی در محيط 

کامال زنانه نيازمندیم.
حقوق ثابت

٣٦٠٩٩٨٨٦
٠٩٩٠٢٧٩١٥٩٣

٩٥٣٠٢٥٥٨/ ق

حمل و نقل 
بين الملل�

کارمند استخدام مينماید.
١- فورواردر

٢- کریر
٣- کارمند ادارى
٠٩١٩٦٣١٨٧٦٩

٩٥٣٠٢١٠٣/ ق٣٨٧٦٨١٧٦

آتليه سيب
جهت تکميل کادر ادارى 

از نيروى خانم باسابقه کار 
دعوت به همکارى می نماید 
وکيل آباد ٧۵ سمت راست 

پالک ٣۴
٣٥٠١٢٢٩٤

٩٥٣٠٠٩٢٨/ ف

به �< خانم 
در  همکارى  جهت  کامپيوتر  به  آشنا 
زیبایی نغمه و نگين نيازمندیم نبش 
فردوسی ١۶ - ٧-٣٧٦٦٠٢٧٦

٩٥٢٩٥٣١٠/ ف

استخدام كارمند
یک شركت معتبر جهت 
توسعه کادر بازرگانی و 

اجرایی خود از ١٠ نفرخانم 
با روابط عمومی باال دعوت 

به همكارى می نماید.
آموزش کامل در حين کار، 

حقوق ثابت، بيمه
مراجعه از ساعت ٩ الی ١۴ 
به آدرس بين معلم ٣١ و 

٣٣ پالک ۴١٩

 

٩٥٣٠١٦١٧/ ق

به �< نفر خانم
مسلط به کامپيوتر و داراى 

روابط عمومی باال جهت کار در 
شرکت نقليه 

درون شهرى نيازمندیم 
ساعت تماس ٩الی ١١

 ١٣ الی ١۶
٠٩١٥١٠١٠٠٥٦

٩٥٣٠٠٨٥٨/ ف

 �به ٢ نفر نيرو� ادار
خانم با روابط عموم� باال 

نيازمندیم
 

٩٥٣٠١٥٣٨/ ف٠٩١٥٣١٣٣٥٩٦

٩٥٣٠١٢٦٦/ م

 استخدام 
3ارمند 

 یک شرکت معتبر جهت 
تکميل کادر بازرگانی و 

اجرایی خود از ۵ نفر خانم با 
روابط عمومی باال دعوت به 

همکارى می نماید:
آموزش حرفه اى و کامل

 در حين کار + حقوق ثابت
 +بيمه + پاداش 

متقاضيان می توانند 
نسبت به شماره همراه 

٠٩١٥٢٦٣٦٣١٠
و یا به شماره ٣٨٩٣٩٩٥٩

 تماس حاصل فرمایند.

٩٥٣٠٢٤٦٤/ خ

مد�ر فروش خانم
با سابقه کار بازرگانی 

با شرایط عالی دعوت به 
همکارى می شود 

ميدان١۵خرداد(ضد)
نمایندگی روزنامه خراسان
٠٩١٥٥١٧٩٠٠٥

جذب نيرو� خانم 
با روابط عمومی باال
آشنا به فتوشاپ

 و شبکه هاى اجتماعی 
بين بهشت و پاستور 

ساختمان ٨۵ واحد ٢٠۴

٠٩١٥٥٢٢٩٧١٤
٩٥٣٠١٥١٨/ ر

3ارآموزخانم
آژانس هواپيمایی (محدوده بولوار 

پيروزى) به شرط استخدام
٣٨٧٠٤٩٠٤

٩٥٢٩٩٠٩٦/ ق

به تعداد� نيرو 
 �جهت همMار

نيازمندیم ١-مسئول ادارى 
آشنا به حسابدارى (خانم ) 

٢-کارشناس فروش با 
روابط عمومی (خانم )

 بين سيدرضی ۴١ و ۴٣ 
٣٦٠٧٨٦٧٤

٩٥٣٠٠٦١٦/ ف

استخدام 
3ارمند خانم 
مسلط به کامپيوتر 

جهت فروش بليط البرز
٣٢٢٢١٨٠٨

 ميدان راه آهن بين کامياب 
٣٠ و ٣٢ پالک ٣١۶

٩٥٢٩٩٧٧٩/ ر

٩٥٢٩٩٦٨٤/ ف

�به تعداد
 نيرو� خانم 

جهت کار در یک شرکت معتبر 
برج سازى با سابقه کار و 

مسلط به کامپيوتر نيازمندیم 
احمدآباد

٣٨٤٥٥١٥١
٠٩١٥٥٠٩٧٤٧٦

به نيرو� 3ار 
نيازمند�م  

٠٩١٥٥٠٥٣٦٠٨
٩٥٣٠٠٩٦٩/ ف

به �< 3ارگر نيمه وقت جهت 
3ار در ساندو�چ� نيازمند�م

فقط محدوده قاسم آباد
٣٦٥٧١١٥٢

٩٥٣٠١٩٧١/ ف

حقوق ٦٠٠ 
کارگر در لبنياتی ۶ صبح الی ١٨ 

مراجعه نبش هفت تير ٣ 
لبنيات ممتاز        

٩٥٣٠٠٦٤٢/ ف

به چند نيرو� خدمات� 
جهت کار در آشپزخانه نيازمندیم 
مراجعه فقط حضورى هاشميه ١۴ 

 پالک ١۴ آشپزخانه بخارا 
٩٥٢٩٩٣٧٦/ ف

به �< شاگرد نيمه ماهر 
محدوده  در  موتور  تنظيم  جهت 
معتبر  ضامن  با  آزادشهر 

٠٩١٥١٢٣٦٨٧٥نيازمندیم. 
٩٥٣٠١٥٥٤/ ف

به �< 3ارگر متاهل
جهت کار در مرغدارى تخم گذار 
نيازمندیم آخر جاده التيمور بعد 
از پاسگاه هاللی داخل روستاى 

هاللی مرغدارى نعمتی 
 ٠٩٠٣٥٨٧٥٤٢٠
 ٠٩١٥٨٠٨٦٠٥٨
٠٩١٥٥٦٨٩٢٨٣

٩٥٢٩٧٤٩٢/ ف

 به تعداد� 3ارگرساده
 جهت کار درتوليدى پالستيک 

نيازمندیم محدوده اول جاده کالت 
٠٩١٥٣١٥١٣٧٠ 

٩٥٢٩٩٦٩٤/ ق

به �< 3ارگر ساده جهت 3ار 
در نما�شگاه سرو�س چوب

نيازمندیم ٠٩٣٠٨٥٨٦٧٣٥ 
٩٥٣٠٢٢٩٧/ ف

كارگرساده

3ارشناس و
3ارشناس ارشد 

�3ارمند ادار

٩٥٣٠٢٥٧٤/ ب

 فروشگاه ا�نترنت� "تيپ 3اال"
براى تصدى پست هاى سازمانی ذیل از خانم هاى 
متخصص و خالق و با روحيه کار تيمی و  با حداکثر 

سن ٣٠ سال دعوت به همکارى می نماید:
١. طراح گرافيک 

٢. پشتيبانی وب سایت 
٣. بازاریابی اینترنتی 

۴. مدیر فروش 
۵. مدیر خرید 

هاى  فروشگاه  بازاریابی  و  فروش  کارشناس   .۶
اینترنتی 

ساعات کار شرکت: ٨:٣٠ الی ٣٠:١۶
حقوق و مزایا :

قانون کار+پورسانت+پاداش و مزایا

آدرس دفتر مرکزى: مشهد، نبش معلم ۶۴

Tel:٠٥١٣٨٩٢٩٩٩٢  
٠٩٣٥٩٧٢٨٨٥٥

٩٥٣٠٠٨٦٢/ ب

٩٥١٧٧٠٨٣/ ف


