
شنبه ١٨ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٢
٤٨

به �< اپتومتر�ست 
با  همکارى  جهت   ( سنج  (بينایی 
شرایط مناسب نيازمندیم. تنکابن 

٠٩١١١٩٣٤٥٢٥ هنرورى
٩٥٢٩٢٨٥٧/ م

به �< خانم پرستار �ا ماما 
در درمان اعتياد شيفت صبح 

نيازمندیم. بين سيدرضی 
 ٢٧و٢٩ پالک ٢٣ تماس ١٠تا١٢

٩٥٣٠١٧٥١/ ق

مطب فعال 
دیزاین  با  مشهد  عالی  موقعيت  در 
شيک آماده همکارى با پزشک عمومی 

٠٩١٥٠٠٧١٠٩٠یا متخصص 
٩٥٣٠٢٠٤٥/ ف

 به �< خانم پرستار
ماما و �ا بهيار  

 داراى سابقه کارى در کلينيکهاى 
در  همکارى  جهت  اعتياد  ترک 
کلينيک ترک شيفت عصر واقع در 
نيازمندیم.  امامت  بلوار  محدوده 
این  با  تمایل  صورت  در  لطفا 

شماره تماس حاصل فرمایيد
٠٩١٥٣٢٢٢١٩٨ 

٩٥٣٠١٤٦٤/ م

ورود به 3سب و 3ار 
در حوزه روانشناخت�

با ارائه و دریافت گواهی 
مربيگرى و مدرس کشورى

 زوج درمان گرى و ایماگوتراپی
فقط ویژه فارغ التحصيالن ارشد

 و دکتراى روانشناسی و مشاوره 
جهت حضور در جلسات معارفه
 رایگان واژه زوج درمان گر را 
به سامانه ٥٠٠٠٥٩٤٣٢٠ 

پيامک کنيد.خانه علوم 
تربيتی و روانشناسی مشهد

٩٥٢٧٩٧٢٦/ ل٣٧٦٦٧٨٥٣

دستيار دندانپزش<
با حداقل ۵ سال سابقه جهت مطب
نيازمندیم  آزادشهر  محدوده 

٣٦٠٤٩٧٥٠ساعت کارى ٢٢-١۶
٩٥٢٩٥٦٢٨/ ل

حقوق عال� مدرس 
 �3امپيوتر و حسابدار

مسلط به تمامی 
نرم افزارهاى آموزشی 

بلوار سجاد بهارستان ۴ پالک ١
٠٩١٥٥١١٥٩١٩

٣٧٦٠٤٧٠٢
٩٥٣٠١٥١١/ ف

پاسارگاد نو�ن از مدرسين مجرب
IELES و مکالمه جهت همکارى 
دعوت به عمل می آورد حقوق و 

مزایاى ویژه ٣٦٠٢٣١٣٤
٩٥٢٩٨٣٨٨/ ف

برگزار� دوره استخدام� 
مهد و پيش دبستان�

دارالقرآن خانه کارگر
٣٧٢٨٤٧٤٢

٩٥٢٩٨٧٩٤/ ف

به تعداد� آموزگار 
زبان خانم

(زیر ٣٠ سال)
جهت فعاليت در مقطع 

دبستان نيازمندیم. 
ابوذر غفارى یک پالک ١٣٠

٣٨٤٦٣٦٤٣
٩٥٣٠٢٥٧٧/ م

به �< مرب� 
جهت کار در مهدکودک نيازمندیم 

درمحدوده وکيل آباد
٠٩١٥٤٢٣١٣٢٨-٣٨٦٨٨٦٤٠

٩٥٣٠١٧٧٢/ ق

به تعداد� مرب� بانوان
جهت مربيگرى در باشگاه 

نيازمندیم محدوده طبرسی دوم
٠٩٣٨١٠٨٣١٣٩

٩٥٣٠٢٢٠٤/ ف

جذب مدرسين 
آلمان� 

فراخوان جذب مدرسين 
و عالقه مندان به تدریس 

آلمانی در کالج آلمانی گلبانگ 
بلوار سجاد،یاسمن ١ 

٣٨٤٦٦٤٩٥
٣٧٦١٤٨٢٨

٩٥٣٠٠٥٨٢/ ف

دعوت از عالقه مندان
تدریس زبانهاى خارجی

جهت مهدهاى کودک و مراکز زبان
٣٨٨٤٦٨٨٨هاشميه۶١ پالک۶۶

٩٥٢٤٥٢٦٢/ ل

از متقاضيان تدر�س 
 زبان فرانسه

 دعوت به عمل می آید
 لطفا جهت تکميل فرم به 

آدرس سایت 
 www.mehrsajjad.com

 مراجعه نمایند 
٩٥٢٩٨٣٨٤/ ف

مد�ر اجرائ�
با تخصص مدیریت 

فروش و سابقه کار با 
تيم فروش با تحصيالت 

و سابقه مرتبط لطفًا 
رزومه کارى و شخصی 
خود را به شماره ذیل 
٠٩٠٣٣١٥٠٥٠٧

تلگرام نمایيد
٩٥٣٠٢٥٣٣/ پ

شر3ت معتبر توليد 
 �قطعات پليمر

جهت مدیریت فروش دفتر 
منطقه اى فروش شرق 

کشور خود واقع در شهر 
مشهد از واجدین شرایط 

دعوت به همکارى می نماید. 
ارسال رزومه به شماره  

٠٩١٢٣٠٥٠٢٦٧
و یا ایميل

m.hosein.rahimzadeh@
gmail.com

 

٩٥٣٠٢٤٧٣/ ر

استخدام مسئول 
فروش خانم 

شرکت 
دکوراسيون داخلی 

افرا 
جهت تکميل کادر 

خود به یک مسئول 
فروش خانم با 

سابقه کارى و مدرک 
تحصيلی کارشناسی 

و باالتر در مشهد 
نيازمند است. 
خيابان سنایی

سنایی شمالی پالک ١۶٨  
متقاضيان واجد شرایط 

می توانند با شماره 
تلفن زیر 

تماس حاصل نمایند. 
٠٩١٥٩٢٥٠٠٢٥

٩٥٣٠٢٠٨٢/ ر

باغ تاالر 3يارش
به یک مدیر داخلی باتجربه با 

حداقل سابقه ۵ سال نيازمندیم
٠٩١٥١١٥٤٣٩٢-٣٧٤٢١٧٤٥

٩٥٢٩٩٨٤٠/ ف

مد�ربازرگان�
باسابقه کار در زمينه رنگ و عایق 

نيازمندیم.
٣٦٠١٣٩٠١

٩٥٢٩٩٦٥٨/ ق

به �< مراقب جهت
بصورت  سالمند  خانم  نگهدارى 
نيازمندیم.(ميدان  روزى  شبانه 

٠٩١٥٥١٠٢٠٤٤ابوطالب)
٩٥٣٠١٧٨٣/ 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

سرا� بهشت-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩

٩٥٢٤٢٢٦٢/ ل

خانم� جهت 
نگهدار� سالمند

 نيازمندیم زرین پریان
٩٥٣٠١٦٩٦/ ف٠٩٣٨٥١٩٧٠٣٦

٩٥٢١٨٣٧٥/ ف

 فرشتگان خانواده
استخدام فورى بامجوز سازمان 

بهزیستی به تعدادى نيرو بصورت 
نيمه وقت، ١٢ ساعته و شبانه روزى 
جهت مراقبت از سالمند و کودک در 

منزل با حقوق ویژه نيازمندیم .

٣٨٤٦٠٤٠٧

٩٥٢٩٠٢٤٣/ م

مر3ز نيMان
استخدام خانم جهت مراقبت

 از سالمند و کودک و امور منزل
٠٩٠١١٨٩٨٧٩١-٣٦٦١٩٢٤١

٩٥٢٧١٣٤٨/ خ

به تعداد� خانم 
جهت نگهدارى از بيمار و سالمند 

در منزل نيازمندیم
٣٦٠٤١٤١١

خانم� ٤٠سال به باال
براى انجام امور منزل نيازمندیم 

٩تا۵ عصر حقوق ۵٠٠ تومان
٠٩٣٦٧٥٧٧٠٢٦

٩٥٣٠٢٥٠١/ ق

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

در منزل با حقوق باال
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٢٤٢٢٥١/ ل

٩٥١٣٠٩١٢/ ف

پرستار� نو�د زندگ� 
جهت مراقبت از سالمند خانم و 

آقا به مراقب در منزل نيازمندیم  
٣٨٤٧٦٤٧٦

 به �< خانم �ازوج جوان
بدون فرزند جهت انجام امور منزل و
نگهدارى کودک درمنزل آباد بامحل 

 ٠٩١٥٠٥٩٦٠٢٥اسکان نيازمندیم
٩٥٢٩٩٤٩٢/ ق

خانم مجرب 
ترجيحا د�پلمه
جهت مراقبت از بيمار 

به صورت تمام وقت در منزل 
با حقوق حداقل ١,١٠٠,٠٠٠ 

نيازمندیم 
بولوار وکيل آباد- دادگر

٠٩١٥١٠٤٩٦٨٩
٩٥٢٩٩٧٩٦/ ر

منش� 
نيمه وقت نيازمند�م 

 

٣٨٦٧٧٥٧١-٣٨٦٤٧٧٩٧
٩٥٣٠١٨٨٨/ م

 منش� خانم 
 مسلط به تایپ عصرکار

 جهت دفتر وکالت 
٩٥٢٩٩٩٤٣/ م ٠٩١٥٥١٩٤٧٠٦

به چند نفر منش� خانم 
با روابط عمومی باال با سابقه کار 

نيازمندیم. استودیو مانی 
٠٩١٥١١١٦٦٥٢

٩٥٣٠١٤٣١/ ف

تا3س� ابوذر
منش� آشنا به 3امپيوتر

 حقوق ۶٠٠ 
٩٥٣٠١٧١٨/ ف٠٩١٥١٢٥٩١٧٤

به �< خانم منش� 
 آشنا به کامپيوتر، فتوشاپ، 

تایپ، اکسل نيازمندیم.
محل کار و مصاحبه حضورى بين 

وکيل آباد ١۴ و ١۶ دفتر فنی 
طلوع از ساعت ١٧ الی ٢٠
٠٩١٥٦٤٤٦٩٥٨
 ٠٩٣٥٥٤٣٣٠٧٨

٩٥٣٠١٧٧٥/ م

�< شر3ت معتبر 
جهت تکميل کادر ادارى خود به 
یک منشی خانم نيازمند است 

٣٥٤١١١٤٠-٣٥٤١١١٥٠
٩٥٢٩٩٤٥٥/ ف

به �< نفر منش� خانم 
نيازمند�م 3شاورز ٣  

٠٩١٥٢٤٤٧١٥٧
٩٥٣٠٢٠٨١/ ف

به �< همMار خانم جهت انجام امور
ادارى آشنا به کامپيوتر نيازمندیم 

   ٠٩٣٨٣٥٩٨٠٥٥
٠٩١٥١١٢٥٣٠٣

٩٥٣٠١٤٣٩/ ف

 به �< سالن دار و 
�< منش� 

 نيازمندیم 
رستوران گلچين 
محدوده ابوطالب

 ساعت تماس
 از ٨ صبح تا ۴بعدازظهر
٠٩١٥٣٢٥٣٥٩٣ 

٩٥٣٠٢٤٣٨/ ب

منش� خانم
باروابط عمومی بسياربسيار 

باالنيازمندیم احمدآباد
٣٨٤٧٤٨٨٠ داخلی ١١٨

٩٥٣٠١٠٢٣/ ق

استخدام منش�
به یک نفر منشی با تجربه 

و با روابط عمومی باال 
نيازمندیم. 

آدرس:برج آلتون طبقه ١٩ 
واحد١٩

٠٩١٥٤٢٩٩٧٠٢
٩٥٣٠٠٩٣٨/ ق

به �< منش� خانم شيفت عصر 
جهت پاسخگویی تلفن با روابط 

عمومی باال نيازمندیم. (سيدى) 
٠٩٣٩٥١١٠٣٤٢

٩٥٣٠١٤٣٣/ ف

منش� 
دفتر و3الت

بعدازظهر ، محدوده آزادشهر 
با حداقل ٢ سال سابقه کار 

 word مسلط به
ساعت تماس ١٢ تا ١۴ 

 ٠٩١٥٥١٠٠٠٢٤
٠٩١٥٣١٥٩٣٧٩

٩٥٣٠١٣٥٨/ ل

شر3ت ت< ُدر 
جهت تکميل کادر ادارى خود 
به تعدادى منشی و حسابدار 

و مدیر فروش خانم 
نيازمند است

 سيدرضی ۵٧، فاز تجارى، 
پالک ٩ 

٠٩١٥٢٠٦٢٠٦٢
٩٥٣٠١٧٣٥/ ف

منش� خانم
خدمات آموزشی -هاشميه ۶١

٩٥٣٠١٦٣٨/ ل         ٣٨٨٤٤٥٥٠

 �دعوت به همMار
ثبت  الکترونيک  آرشيو  پروژه  در 
شماره  با  اطالعات  جهت  مشهد  اسناد 
 ٣٧٢٨٨٤٣٠ تماس حاصل فرمایيد. 

٩٥٢٩٧٠٥٨/ ف

�< خانم مسلط 
به 3امپيوتر 

در محدوده امام حسين و 
خواجه ربيع نيازمندیم. 
مراجعه حضورى ٨ تا ١۴ 

پایانه کالت
 شرکت آرامش سفر 

 

٩٥٣٠٠٥٩٨/ ف

 منش� خانم
جهت شيفت بعدازظهر

 ترجيحا ساکن محدوده 
بلوار وکيل آباد ، معلم ، 
قاسم آباد نيازمندیم . 

قاليشویی آستانه
 ٠٩١٥٣١١٥٠٧٣

٩٥٣٠١٦٥٠/ ل

خانم آشنا به 3امپيوتر 
 د رمحدوده سعادت

 و جاد ه قدیم نيازمندیم   
حسن زاده ٠٩١٥٣١٣٧٣٠٨

٩٥٣٠١١٥٧/ م

منش� خانم 
مسلط به زبان انگليس�

بلوار آزادى برج صدرا واحد ۴٣

٩٥٣٠٢٢٨٤/ ف٣٦٥٧٨٩٧٩

منش� خانم جهت کار در آبکارى
آشنا به امور حساب آبکارى دارى و 
آفيس نيازمندیم ترجيحا بلوار توس

٠٩١٥٥٠٣٩٦٠٤
٩٥٣٠٢١٥٧/ ف

 استخدام فروشنده خانم 
 یک شرکت معتبر بازرگانی به 

تعدادى فروشنده خانم جهت کار 
در واحد فروش تلفنی نيازمند 

است واجدین شرایط می توانند 
از ساعت ٩ الی ١۵ با شماره هاى 

ذیل تماس حاصل نمایند
٩-٣٨٣٣٠٦٦٧ 

٩٥٢٩٥٨١٢/ م

به تعداد� خانم 
با   ١۴,٣٠ الی   ٩ ساعت  از 
پورسانت  ثابت+   ۶٠٠ حقوق 

٠٩١٥٠٠١٢٣٠٠نيازمندیم. 
٩٥٢٨٦٢٤٩/ ف

به منش� خانم نيازمند�م
٨:٣٠ تا ١٣:٣٠ حقوق٣٠٠ 

ميدان جانباز
٠٩١٥٧٩٥٤٨٤١-٣٧٦٥٣٩٣٣

٩٥٣٠١٠٧٩/ ق

منش� خانم جهت شيفت 
بعدازظهر در آتليه 

نيازمندیم مراجعه حضورى: 
 سجاد، بهارستان ١٧ پالک ٣٠

٩٥٣٠٢٣٦٢/ ف

منش� جهت پاسخگو��
به تلفن و تعدادى راننده 

نيازمندیم.محدوده آزادشهر
٠٩١٥٨٠٩٤٨٣٦

٩٥٣٠١٦١٩/ ل

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

نيازمندیم محدوده صياد
٠٩٣٠٩٦٦٦٠١٨-٣٨٦٧٩٧٢٦

٩٥٢٩٩٦٨٦/ پ

به �< نفر منش� خانم 
عمومی  روابط  و  سابقه  با  ترجيحا 
مهندسی  دفتر  در  کار  جهت  باال 

٠٩١٥٥٢٥٢١٤٨نيازمندیم. 
٩٥٢٩٩٥٤٩/ ف

٢ نفر منش� 
با حقوق و پورسانت عالی 
نيازمندیم خيابان معلم 

٠٩١٥٢٠٠٠٥٠٨-٣٨٥٩٠٠١١
٩٥٣٠١١٦٤/ ر

به �< منش� آقا جهت  
پي< موتور� ترجيحا محدوده 

قرنی- ١۶ الی ٢١  ٧:٣٠ الی ١۴ 
٠٩١٥٩٠٣٥٠٢٦

٩٥٣٠٠٣٩٠/ ف

نيمه وقت منش� خانم
باانگيزه و متعهد نيازمندیم 

حقوق ٣۵٠ تومان + ارتقا شغلی
٠٩٣٣٨٤٦٣٣١٢

٩٥٣٠١٧٥٧/ ق

3ارشناس و 3اردان 
در 3ليه رشته ها

جهت  بيمه  سابقه  سال   ٣ با 
رتبه بندى تسویه نقدى همراه 

با سلب مسئوليت محضرى 
 ٠٩١٥٤٤١٧٠٦٠

٤-٣٦٠٢٢١١٣
٩٥٢٣٨٠٥٠/ ف

٩٥٢٩٩٢٤٢/ ف

ليسانس و کاردان عمران معمارى 
مکانيک برق کشاورزى و زمين 

شناسی با ٣ سال سابقه بيمه جهت 
رتبه   ٠٩٣٠٤٩١١٤٩٢

موسسه آموزش� 3ارشناس 
نرم افزار خانم براى 

پشتيبانی سایت و کادر آموزش 
Asia-job2017@yahoo.com 

٩٥٣٠٠٣٢٥/ ف

٩٥٢٦٧٤٤٧/ ر

متراپارت

www.metrapart.com

 برگزارى دوره هاى ورود
 به حرفه متره و برآورد

جهت اخذ رتبه
به مدرک مهندسی آبيارى 

با ٣ سال سابقه بيمه و 
داراى مدرک طراحی و 

اجراى سيستمهاى آبيارى 
از کرج نيازمندیم

٠٩١٥٣١٠٨٣٠٠
٩٥٣٠١٨١٣/ ف

به مدرt مهندس� برق 
عمران ،معمار� ،مMاني< 
با ٣سال سابقه بيمه جهت رتبه بندى 
نيازمندیم ٠٩١٥١٥٦٧٨٦٥

٩٥٣٠١٤٠٤/ ف

 �< نفرخانم ليسانس
 متالوژى،جهت یک شرکت توليدى 
براى انجام امور ادارى نيازمندیم

٩٥٢٩٢٨٣٢/ ق ٣٥٤١٢٣٤٦

استخدام آقا و خانم
3اردان� و 3ارشناس�

 برق + حسابدارى + کامپيوتر          
٩٥٢٧٤٠٦٤/ ل٠٩١٥٨٢٩٩٩١٦

مهندس 3ارگاه
با حداقل ٣ سال سابقه 

راهسازى و مسلط به نرم افزار
 تکسا و دوربين نقشه بردارى 

نيازمندیم.
بين جالل ٣٢ و ٣۴ پالک ٣٢

٣٦٠١٤٢٧٨
٠٩٣٩٩١٣٢٢٨٤

٩٥٣٠١٩٤٣/ ل

استخدام مهندس برق
آشنا به پنل هاى خورشيدى

r.zohourian@fkf.mpg.de 
٩٥٢٩٩١٤٩/ ق

مهندس� 
برق، مکانيک، عمران، معمارى با ٣ سال 
سابقه در ۴ سال اخير جهت رتبه بندى 

٠٩١٥٩١٥١٣٤٠
٩٥٣٠٢٤٤١/ ر

ليسانس و 3اردان عمران 
معمارى مکانيک برق و کشاورزى با ٣ 
سال سابقه بيمه جهت رتبه نيازمندیم 

٠٩١٥٠٨٥٠٠١٢
٩٥٢٩٨٠١٤/ ف

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

جهت رتبه بندى 
نيازمندیم.

٠٩١٠٥٠٠٠٦٠٠
٣٧٢٥٩٧٩٩-٣٧٢٦٠٤٢٥

٩٥٣٠٠٧٦١/ ق

مهندس نقشه بردار 
با حداقل ٧ سال سابقه بيمه 

جهت اخذ رتبه بندى نيازمندیم 
٠٩١٥١١٣١١٤٢

٩٥٢٩٩٢٢٥/ ف

استخدام مهندس برق و3امپيوتر
ارسال رزومه به:

CVR@PISHROTEL.COM 
٩٥٢٨٥٤٤٧/ ق

منش� و تا�پيست مد�ــــر

مهندس

مدرس  و مرب�

مراقب 3ودt و سالمند

٩٥٢١٨٢٢٨/ ف

٩٥٣٠٠٦١٤/ ف
٩٥٣٠١٧٢١/ ف

٩٥٣٠٠٣١٣/ ف٩٥٣٠٠١٦٠/ ب


