
شنبه ١٨ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٢
٥٠

قطر 
 کاریابی بين المللی کارآفرینان

استخدام رسپشن هتل 
٣٨٤٤٦١٢٣                گارسون

٩٥٢٩٩٠٢٨/ ب

�< موسسه 
فرهنگ� معتبر

جهت تکميل کادر 
پرسنلی خود دعوت به 

همکارى می نماید
 واحد بازرگانی ۵ نفر

 واحد فروش ١٠ نفر 
تلفن ۵ رقمی ٣١٦١١ 

داخلی ١٠١ و ٣٠١ 
همراه 

 ٠٩١٥٨٩٧٦٩٤٩
آدرس: نبش امامت 

١٨ پالک ۴

 

٩٥٠١٦٧٥٥/ ف

 استخدام بيمه ا�ران
 کارشناس فروش باتجربه،حقوق و مزایا 

www.ebim.irپشتيبانی فنی
احمدآباد ٠٩١٥٢٠٠١١٧٠

٩٥٣٠٢١٨٠/ ق

به چند خياط و نجار
ماهر براى مبلمان نيازمندیم

٠٩٣٨٢٢٤٢٣٨٢
٩٥٣٠٢٤٦٩/ خ

از خانم ها� عالقمند
� به تصو�ربردار

جهت همکارى دعوت به عمل 
می آید 

ساعت تماس ومراجعه حضورى 
همه روزه 

از ساعت ١٠ صبح الی ٢٠
بلوار سجاد بهارستان ١٣ پ ٢٢٧

 ٣٧٦٧١٧٠٢-٠٩٣٣٩٤٤١١٢٩
٩٥٢٩٤٠٧٣/ ف

آژانس هواپيما��
کارمند فروش پرواز باسابقه شيفت 

شب ٨ الی ٨ صبح حقوق ٩٠٠تا ١
٠٩١٥٤٢٠٩٨٦٥

٩٥٢٨٣٩٩١/ ق

به �< نفر آشنا به زبان انگليس� 
و نرم افزارهاى کامپيوترى 
نيازمندیم.  ٣٨٢٢٧٩٢١

٠٩٣٥٤٤٦٣٦٩٦
٩٥٣٠١٥٢١/ ف

 تر3يه 
 کاریابی بين المللی کارآفرینان 

استخدام کارگر ساده 
٩٥٢٩٦٢٦٥/ ب٣٨٤٥٣٣٧٧ 

استخدام- آقا و خانم 
 MDF نيروى خط توليد، ميزهاى 

مشخصات خود را پيامک کنيد
٩٥٣٠٢٢١٢/ م٠٩١٥٤٠٧٦٤٦٠ 

به چند نفر خانم عالقمند به  
نقره سازى و معرق کارى روى 
نقره نيازمندیم پاساژ سامير

٠٩١٥٣٥٨٥٩٥٦
٩٥٣٠١٧٩٣/ ف

IOS٬Android برنامه نو�س
به صورت تمام وقت

job@respina24.com 
٩٥٢٩٤٦٥٨/ ق

به تعداد� خانم 
جهت بازرسی نيازمندیم

 حقوق ماهيانه ٨٠٠ هزار 
ميدان سرویس  با  تومان 
 فهميده چراغچی ٧۶ پالک ٢١

٠٩١٥٠٦٣٢٢٧٢
٩٥٣٠٢٣٤٤/ ف

استخدام
جهت تکميل کادر فروش 

تعدادى خانم با مدرک 
تحصيلی دیپلم به باال را 
با درآمد مکفی در محيط 

کامال زنانه به صورت نيمه 
وقت استخدام می نماید 

مراجعه بين ساعت ٨ الی ١٣ 
آدرس: بلوار معلم 

بين ٣۴ و ٣۶ ، ساختمان 
٨۴۴ ، واحد١ 

 

٩٥٣٠١٥٦٥/ ل

 �فروشنده حضور
پخش گرم

لبنيات
 ۵ نفر 

٣٨٤٢١٤٢٨
٩٥٢٩٩٦٢٣/ ر

به تعداد� مهندس
 برق و 3امپيوتر

ترجيحا
 آقا 

و تعدادى
 کارگر ساده 

نيازمندیم

٠٩٣٧٩٤٦٢٨٥٨
٩٥٣٠١٩٣٨/ ف

استخدام
به چند نفر   خانم 

با روابط عمومی باال باحقوق 
و مزایاى عالی جهت کار در 
مطب تخصصی نيازمندیم.

٠٩٣٧٤٠٩٨٥٥٤
٠٩١٥٥١١٤٦٤٢

٩٥٢٩٤٤٣٣/ م

شر3ت پخش مواد غذا��
١- انباردار ٢- کارگر انبار ٣- ویزیتور

 ٠٩٣٦٥١١١٠٩٠
٩٥٣٠١٤٥٣/ ف٣٦٥١٩٠٠٣

 به چندتMنسين 
متحرt 3ار
 وچندکارآموز خانم

جهت کار در البراتوار
پروتزهاى دندانی نيازمندیم

مراجعه حضورى
سيدرضی۴۴پالک٣٠۶

٩٥٣٠١٦٦٠/ ق ٠٩٠٣٨٠٩٩٦٦٠

شر3ت معتبر آرا�ش� 
جهت تکميل کادر خود به یک 

منشی خانم ، تحصيلدار مرد با 
موتور و توزیع کننده با ضامن 

معتبر نيازمند است 
مراجعه حضورى

٣٨٩٢٩٦١٣
٩٥٣٠١٦٢٤/ ق

�< شر3ت عمران� 
در جهت تکميل پرسنل کارى 
دعوت به همکارى می نماید.

 ١- امور ادارى
 ٢- حسابدارى

 ٣- اجرایی
  مشخصات خود را به شماره 
٠٩٠١٩٠٥٨٣٧٠

 پيامک نمایيد
 

٩٥٣٠٠٤٠٦/ ف

�< شر3ت 
معتبر بازرگان�

جهت واردات مکمل غذایی 
و دارو نياز به مسئول فنی

 با سابقه و مدرک 
دکترى داروسازى 

داراى ٨ ساعت پروانه آزاد
 صبح دارد .

عالقه مندان رزومه خود را 
حداکثر تا روز دوشنبه

 ٢٠ دى ماه به آدرس ایميل 
or95@yahoo.com

ارسال نمایند.

 

٩٥٣٠٠١٨٦/ ر

�< مر3ز درمان�
جهت تکميل کادر خود نياز 

به پرسنل ذیل دارد
 ١- کارشناس پرستارى (خانم) 
٢- کارشناس بيهوشی (خانم) 
٣- کارشناس اتاق عمل( خانم)
 ۴- مترجم زبان عرب( خانم)

 ۵- نيروى پذیرش 
مسلط به کامپيوتر( خانم) 
۶- نيروى خدمات (خانم) 

ترجيحا محدوده خيام و 
فردوسی، معلم و آزادشهر

٣٧٦٢٣٥٣٠
٩٥٣٠٢٠٣٤/ ف

٩٥٢٦٥٧٣٩/ م

٩٥٢٩٨٣١٥/ ف

استخدام در �< شر3ت بازرگان� معتبر
تخصصتعدادجنسيتسمت

Jتسلط ?امل به ?امپيوتر و نرم افزارها@ مربوطه+ ١نفرخانممنش
روابط عمومJ باال

توانا�J در انجام مذا?رات (حقوق ثابت + پورسانت)٤نفرخانم /آقا ?ارشناس فروش 
نبش هاشميه ١٣ ساختمان سا�روس واحد ٥٠٢ 

تماس: ٣٨٨٣٨٨٨٨ 
اعتبار آگه� از تار�خ نشر به مدت �< هفته

Homa.Asanbar@gmail.com: ارسال رزمه 
٩٥٣٠١٤٦٢/ ف

�< شر3ت نيمه دولت� جهت تMميل 3ادر فروش خود از افراد 
واجد شرا�ط دعوت به همMار� م� نما�د 

جنسيتسابقه کار سمت
خانم و آقا٢ سالکارپرداز واحد حقوقی

متصدى فروش در 
آقا٣ سالفروشگاه

بازاریاب تلفنی و 
خانم و آقا٢ سالحضورى

 حداقل حقوق برا� سمت ها� فوق، قانون 3ار م� باشد. متقاضيان م� توانند 
مشخصات و رزومه 3ار� خود را به آدرس: خيابان سناباد، انتها� سناباد٢ 

پالt ٤٨ و �ا به آدرس ا�ميلedari.raymand@gmail.com   ارسال نما�ند. 
 ٠٥١٣٨٠٧٩ �همچنين در صورت نياز م� توانند با شماره ها
                               داخل� ١١٠ و ٠٩١٢٠٥٣٨٢٥٦  تماس حاصل فرما�ند.

٩٥٢٩٨٩٠٢/ ب

٩٥٣٠١٩٦٠/ ف

٩٥٣٠٠٠٩٨/ ف

دعوت به همMار� از متخصصان فروش و 
جوان فعال با روابط عموم� باال

جذب کارشناس فروش حضورى
جهت فروش آردهاى تخصصی
١- الین فروش فست فود ها 

٢- الین فروش مجتمع هاى نان و نان فانتزى ها 
٣- الین فروش قنادى ها 

لطفا اطالعات و رزومه 3ار� خود را به شماره 
٠٩١٥٦١٤٠٨٤١ ارسال و �ا به شماره 

٣٦٠٥٤٠١٦ فMس نما�يد. 
٩٥٣٠٠٩٧١/ ف٣٦١٤٦٦٨٦

٩٥٣٠٢٠٣٠/ ف

آگه� استخدام 
جهت فعاليت در �< شر3ت معتبر توليد� واقع در

 شهرt صنعت� 3او�ان به تخصص ها� ذ�ل نيازمند�م 
 

b�توضيحاتجنسيتسابقه ?ارمقطع تحصيلJعنوان شغلJرد
مسلط به پياده ساز@ سيستم مرد- زن٥ سال?ارشناسمسئول تضمين ?يفيت١

ها@ مد�ر�ت ?يفيت
٢it ارشناس- ?ارشناس مسئول?

ارشد
مرد- زن٣ سال

?ارشناسمسئول خر�د٣ د�پلم-  زن١ سالفوق 
مرد٢ سالد�پلم- فوق د�پلم?ارپرداز٤ 
٥Jمن�بهگر@ مرد٢ سالد�پلم- فوق د�پلممسئول ا دوره  د�ده  آموزش 

�ا بهداشت
٦BانيGمرد٢ سال?ارشناس- ?ارشناس ارشد?ارشناس م
٧ Jارشناس?ارشناس روابط عموم? د�پلم-  زن١ سالفوق 

تا تار�خ ٩٥٫١٠٫٢٤ رزومه ?ار@ خود را به آدرس info@nianbattery.com ا�ميل و به شماره   متقاضيان مJ توانند حدا?ثر 
٣٤٦٩٣٥٨٠ فGس نما�ند. شماره تماس ٩-٣٤٦٩٣٥٧٧

٩٥٢٩٨٦٣٦/ م

دعوت به همکارى  
شرکت فرآورده هاى لبنی کاله 

جهت تکميل کادر فروش خود به تعدادى نيرو با شرایط ذیل نيازمند است: 
توضيحاتعنوان شغلیردیف 

فروشنده (ویزیتور) ١
حضورى - پخش مویرگی

داراى روابط عمومی قوى- حداقل 
مشهد دیپلم-  تحصيلی  مدارک 

سرپرست تيم٢
 سمپلينگ و چيدمان 

سه سال سابقه مرتبط
مدرک کارشناسی

آدرس جهت مراجعه حضورى: مشهد- بلوار آزادى- آزادى ٧٧
جنب پل آموزگار- پالک ١۴ 

تلفن: ٣۶-٣۶٠١٣٣٣۵- ٠٩١۵٩٨۵۵٨٣۴
 

٩٥٣٠٢٠٥٤/ آ


