
شنبه ١٨ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٢
٤٩

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

به تعداد� مونتاژ 3ار 
خانم نيازمند�م   

٠٩١٥٦٢٤٧٥٠٠-٣٧٥١٢٨٢٩
٩٥٣٠١٤٠٠/ ف

استخدام�
مونتاژکار حرفه اى بردهاى 

الکترونيکی ترجيحا ليسانس 
(خانم - آقا) ٣٧٦٢٠٣٦٩

٩٥٣٠٠٠٦٢/ ف

صنا�ع چوب 
ت< چوبان 

 به تعدادى نصاب ماهر چوب 
و MDFهمراه با لوازم کامل 
با ارائه نمونه کار نيازمندیم

 ٠٩١٥٦١٤٨٩٤٩
٠٩١٥٤١٨٥٤٠٩

٩٥٣٠١٢٧٠/ م

به �< 3ارگر ماهر �ا نيمه 
ماهر نجار چوب نيازمند�م 
محدوده خيام و توس ساعت کار
١٢تا٢١     ٠٩٣٨٣٣٥٠٥٧٠

٩٥٣٠٢٤٧٤/ ق

شر3ت 
تو3ا چوب
تعدادى ام دى اف کار
 استخدام می نماید 

٦-٣٥٤٢٢٢٥٣
(١٠١ داخلی )

٩٥٣٠١٠٨٣/ ف

3ابينت خانه 
مدرن گناباد 

به ام دى اف کارهاى ماهر 
و با سابقه جهت همکارى 

در شهرستان نيازمند است 
مترى، حقوقی و درصدى 

خوابگاه و ناهار 
ساعت تماس ٩ الی ١٢ 

و ١٧ الی ٢١ 
٧٢٢١٣٧٦  ٠٥١٥

٩٥٢٩٩٨٨٠/ ف

به دو نفر MDF 3ار 
در  کار  جهت  ماهر  نيمه  و  ماهر 
کارگاه سرویس عروس نيازمندیم 

٠٩١٥١٠٠٥٣٣٠
٩٥٢٩٩٤٣٢/ ف

به �< بردست
یا MDFکار نيمه ماهر 

نيازمندیم.کارگاه ویرانی شاندیز
٠٩١٥٣٢١٤٣٤٥

٩٥٢٧٦٠٨٨/ پ

به چند استاد3ار 
ماهر و نيمه ماهر نجار

نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٥٦٤٩٨

٩٥٣٠١٨٠٠/ ف

برشMار ام د� اف 
محدوده جاده سيمان

 نيازمندیم 
٩٥٣٠١٩٦٩/ ف٠٩١٥٤٢٥٠٥٠٩

استخدام نيرو
نجار ماهر و نقاش رنگ ٢١ 

کابينتpvc کارگاه جاده سيمان
٠٩٣٥٤٦٧٩٠٠٥

٩٥٣٠١٥٤٤/ ق

برشMار MDF و بردست
 و 3ارگرساده

خين عرب نيازمندیم(با حقوق و 
مزایاى عالی) ٠٩١٥٦٢٩١٠٠٤

٩٥٢٩٧٦٢٨/ ف

به �< بردست برشMار 
جهت خدمات برش در محل سه راه 
کاشانی نبش کاشانی ۴۴ نيازمندیم 

٠٩١٥٧٠٠٠٠٣٧
٩٥٣٠١٧٥٦/ ف

 به چند استاد3ارماهر
 MDFجهت کار در شهرستان 

نيازمندیم
٠٩١٥١٤٧١٠٧٣ 

٩٥٣٠١٠٤٣/ ق

نصاب 3ابينت 
با ابزار نصب و ماشين نيازمندیم 

٠٩٣٩٨٠٦١٥٢٤
٩٥٢٩٦٣٩٢/ م

نجار و 3الف ساز مبلمان 
ماهر و نيمه ماهر

نيازمندیم
٠٩١٥٣١٣٥٠٣٠

٩٥٣٠١٦٧٧/ ف

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

٣٨٧٨٣٣٣٨-٠٩٠١٠٤٠٧١٤٠
٩٥٣٠١٠٣٣/ ق

آموزش+استخدام
تامين نيروى خانم جهت

 مراقبت ازسالمند،کودک وامور منزل
٣٨٩٤٤٥١٦

٩٥٣٠٢٤١٦/ ط

به تعداد ز�اد� خانم
جهت بازرسی کپسولهاى آتشنشانی 

نيازمندیم شریعتی ۴٨ پالک ١٧
٩٥٢٩٩٠٢٥/ ف٠٩٣٦٣٣٠٨١٤٤

به چندنفر خانم
جهت انتشارات نيازمندیم . 

ثابت ٧٠٠ + پورسانت+سرویس
٠٩٣٨٤٩٤٤٧٥٦

٩٥٣٠١٩٩٤/ ق

به تعداد� همMار 
خانم و آقا 

خوش ذوق با روابط عمومی باال
باحقوق ثابت جهت کار دفترى 
نيازمندیم. ابتداى مالصدرا 
ساختمان صدرا طبقه سوم 
واحد ٣٠٧ ساعت مراجعه از

 ٨:٣٠ تا ١۴
٩٥٣٠١٢٠٤/ ق٠٩١٥٣٠٢٢٤٩٤

شر3ت بازرگان�
به تعدادى آقا و خانم 

نيازمند است
٠٩٣٥٩٦٥٣٣٤٩

٩٥٣٠١٩٤٥/ ف

و�ژه آن ها��
 3ه م� خواهند

 حرفه اى تر باشند 
دوره آموزشی مشاور 
خرید و فروش امالک 

٣٧٢٧٧١١٨
٣٧٢٦٥٩٠٩

٩٥٢٨٠٦٨٠/ ف

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

پورسانت عالی به صورت 
محدود نيازمندیم 

٠٩٣٥٤٩٨٧١٦٢
٩٥٢٩٩٧٦٢/ ف

٤٥ روزه 
آرا�شگر شو�د

آموزشگاه مهدى
 تنها مرکز تخصصی در مشهد 

 ٠٩١٥١٠٠٨٤٠١
٩٥١٧٦٨٣٢/ ل٣٢٧٢٤٨٨٠

به تعداد� نيرو 
با مدارt دانشگاه� 

جهت طراحی روى شيشه (ویتراى )
نيازمندیم ٠٩٣٥٣٧٨٨٣٢٤

٩٥٣٠١٢١٢/ ف

٩٥١٠٦٣١٩/ ف

آرایشگر ماهر شوید١٠٠ تضمينی 
به روش جدید درآموزشگاه (خسرو)

 داراى مرکز تخصصی با  گواهينامه
 جهت احداث سالن   ٣٧٢٩١٣١٣

٠٩١٥١٠٠١١٥٧

جوانان
 جو�ا� 3ار

شر3ت حمل و نقل 
به تعدادى نيروى آقا با روابط عمومی 
باال فوق دیپلم و ليسانسه نيازمندیم 

٣٨٥٨١٧٠٤
٩٥٢٩٩٨٥٠/ ف

به تعداد� نيرو� خانم  
 جهت همکارى در یک موسسه فرهنگی 
نيازمندیم با حقوق ثابت +پورسانت عالی 
٠٩١٥٥٥٢٤٠٠٧ -٣٢٧٢٤٠٤٥

٩٥٢٠٣٨١٥/ ط

 �استخدام فور
تعدادى خانم جهت کادر ادارى، 

روابط عمومی، مدیر بازرگانی 
٩٥٣٠٢٤٥٦/ ر٣٨٩٣٩٧٣٢

�استخدام فور
صنایع چوبی بلوط سبز نيازمند به 

پلی استر کار می باشد.
٣٧٦٦٦٤٤٩

٩٥٣٠٢٢٧٨/ ق

�< شر3ت معتبر 
آموزش� 

واقع در احمدآباد به تعداد 
محدودى خانم جهت تکميل بخش 

بازرگانی در محيطی پویا و امن 
نيازمند است 

(حقوق ثابت+ پورسانت+ بيمه)  

٠٩١٥٦١٨٧٩٤٠
٩٥٢٩٥٧٧٨/ ف

به افراد� حداقل د�پلم
جهت کاردربافندگی محدوده 

ميدان باررضوى نيازمندیم
٩٥٢٨٢٣٥٥/ ق٣٣٧٦٢٧٣٦

استخدام
تعدادى کارشناس فروش 

(ترجيحا آسانسور) 
با حقوق و مزایاى عالی 

مراجعه حضورى:
 ازساعت ١٠الی ١۴ تقاطع بلوار 

پيروزى و خيابان کوثر- نبش 
کوثر جنوبی  ۶ پالک ١ طبقه اول

 

٩٥٢٩٧٨٠٦/ ق

 نما�ندگ� ا�نترنت مخابرات
تلفنی  فروش  کارمند  استخدام   

خانم باحقوق ثابت و پورسانت
 تماس١٠تا١۴   ٣٨٨٣٨٠٦٨

٩٥٣٠٢٢٣٤/ ق

مشاغل گوناگون

نجار و ام د� اف 3ار

مونتاژ3ـــار

آگهی استخدام
کادر  تکميل  منظور  به  دارد  نظر  در  رضوى  قدس  آستان  چوب  صنایع  شرکت 
فنی و عملياتی خود نيروهاى مشروحه ذیل را از طریق آزمون فنی جذب نماید. 
از عالقه مندان تقاضا می شود در ساعات ادارى به آدرس محل شرکت واقع در 

کيلومتر ٨ جاده کالت مراجعه و نسبت به تکميل فرم اقدام نمایند.
١- نيروى نجار ماهر درب و پنجره

 ٢- نيروى پوليسترکار ماهر

٩٥٣٠٠٠٢٤/ م

٩٥٣٠١٤٥٩/ ف


