
يكشنبه ١٩ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٣
٣٩

به $G ;ارپرداز
خانم جهت کار 

در امور مسکن 
باپورسانت عالی 

نيازمندیم
٠٩١٥١١٤٢٢٠٧

٩٥٢١٦٥٢٧/ ق٣٨٩٣٩٥٢٤

امالt معصوم� (هاشميه)
مشاور حرفه اى آشنا به منطقه 

در محدوده نيازمندیم
٩٥٣٠٣٢١٤/ پ٠٩١٥٥٠٩٦٦٧٦

مشاور حرفه ا' آقا 
جهت رهن و اجاره

کوثر  و  هاشميه  مناطق  به  مسلط 
نيازمندیم. ٠٩٢١٥١٤٤٧٣٠

٩٥٣٠٣٠٦٨/ ف

مشاور حرفه ا' آقا
جهت خرید و فروش مسلط به 

مناطق هاشميه و کوثر
٠٩٢١٥١٤٤٧٣٠

٩٥٣٠٣١٢٤/ ف

به چند نفر 
بازار$اب حرفه ا' 

و پخش گرم نيازمندیم.
 حقوق ثابت:

 قانون کار+ پورسانت عالی 

٠٩١٥٤٠٧٩٨٨٧
٩٥٣٠١٩٦٦/ ف

پخش خسرو'
با ٢۵ سال  سابقه در فروش 

برندهاى محبوب
 آرایشی و رنگ مو 
( از بازاریاب هاى

حرفه اى پاره وقت و تمام 
وقت ) دعوت به همکارى 

می نماید . 
١ م ثابت +درصد + پاداش

 = ٢ تا ٣ م 
٠٩١٥٣٠٧٣٦٠٦
٠٩١٥٩٠٦٥٥٧٥

٩٥٢٩٧٠٧١/ ف

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

حقوق ثابت+پورسانت ٢٠
٣٨٩٤٤٥١٦ -٠٩١٢٠٥١١٥٧٢

٩٥٣٠٢٤٠٩/ ط

به تعداد' 
;ارشناس فروش 
در زمينه تاسيسات مکانيکی

 با ٣سال سابقه فروش 
نيازمندیم ارسال رزومه کارى 

 info@nseco.ir به ایميل
٣٨٤٥٦٦٤٨

٩٥٢٩٧٨٦٥/ ر

به تعداد' خانم 
جهت فروش تلفن�

با حقوق و پورسانت عالی 
نيازمندیم محيط تماما 
خانم همراه با آموزش
٣٥٣١٠٥١٧-٠٥١
٠٩٩٠٣٣٦٢٤١٣

٩٥٣٠٣٢٨١/ ق

 به تعداد' و$ز$تور
 موادغذایی باپورسانت عالی 

نيازمندیم
٠٩١٥٢٦٤٦٤٦٣ 

٩٥٣٠٣٤١٨/ ق

به تعداد' بازار$اب 
تلفن� خانم

نيازمندیم   ٠٩١٥٤٠٩١٨٣٢
٩٥٣٠٢٩٤٩/ ل

بازار$اب تلفن� حرفه ا' 
ساعت کارى ٨ الی ١۴ (حقوق ثابت 
مشخصات  ارسال   ( پورسانت   +

٠٩١٥٢٥٥٢٥٥٤
٩٥٢٩٨٠٠٧/ ف

استخدام ;ارشناس فروش
سابقه  با  تبليغات  زمينه  در   
 ١٠٠٠٠٠٠ ثابت  کار-حقوق 

 ٠٩٣٥٨٩٢٧٥٥٢تومان+کارمزد
٩٥٢٨٦٧١٥/ ب

تا$م ;ار' اختيار'
به تعدادى ویزیتور پخش پوشاک زنانه 
ترک با حقوق درصدى باال نيازمندیم
عبدالمطلب ٠٩٣٠٥١٨٥١٥٧

٩٥٣٠٢٤٦٨/ ق

بيمه سامان
و  حضورى  بازاریابی  و  فروش  مدیر 

تلفنی خانم و آقا - احمدآباد ٢١
٣٨٤٦٦٤٧٤-٠٩١٥١٢٣٧٨٩٠

٩٥٢٤٨٢١٠/ ف

به $G فروشنده 
آقا با سابقه

با معرف یا بازاریاب 
کاغذدیوارى با 

سابقه نيازمندیم 
r.sarrafian764

@gmail.com
٩٥٣٠٣٣٣٨/ م٠٩١٥٠٦٠١٧٩٧ 

تعداد' بازار$اب خانم 
حرفه اى حقوق بين ٣ تا ۵ م 

نيازمندیم. 
٠٩٣٩١٦٥٩٠٤٥

٩٥٣٠٢٨٠٤/ ف

به تعداد' بازار$اب ساختمان� 
خانم یا آقا با حقوق ثابت

 بدون سقف فروش نيازمندیم 
٠٩٣٣٨٩٨١٥٥٠

٩٥٣٠٢٦٣١/ ف

٩٥٢٠٦٠٧٥/ ف

حقوق ٣٫٥ ميليون تومان 
به تعداد زیادى بازاریاب مبتدى و 

حرفه اى سریعا نيازمندیم.احمدآباد 
       ٣٨٤١٤٧٣٥رضا ۵ پالک ٢/٣۵  

شر;ت بازرگان� تابان
با چندین برند معتبر در زمينه 

مواد غذایی و بهداشتی
 به تعدادى بازاریاب

 جهت فروش مویرگی نيازمندیم 
مزایا + حقوق ثابت + پورسانت 

+ بيمه + پاداش + عيدى
 ایاب و ذهاب 
٠٩١٥٣٠٤٥٤٨٦

٩٥٣٠٢٨٩٢/ ف

از تعداد' بازار$اب
با روابط عمومی باال، جهت 

تحقيقات بازار در زمينه نشر، 
دعوت به همکارى می شود 

تلفن : ٠٥١٣٦٠٣٠٣٩٨ 
ایميل: 

 cv_upnotech@yahoo
.com

 

٩٥٣٠٢٧٣٨/ ر

بازار$اب رستوران 
باتجربه ترجيحا خانم با 

روابط عمومی باال مسلط به 
عقد قرارداد فروش

 حقوق ثابت + پورسانت 
رستوران سامان 

٠٩١٢٤٠٥٩٢١٢
٩٥٣٠٣١٧٢/ ر

استخدام سرپرست برند
 نما$نده علم�، فروش 

(پوست و مو)
شرکت آرین (نماینده انحصارى 

برندهاى آلپسين، پالنتور، آلسينا 
و ...) جهت سرپرستی یکی از 
برندهاى پوستی و انحصارى 
خود، و ویزیت علمی پزشکان 
و داروخانه ها، در مشهد از ٣ 

نفر نيرو آقا یا خانم تمام وقت، 
ترجيحا زیرگروه پزشکی، با حقوق 
ثابت، پورسانت،؛ پاداش، هزینه 
ایاب و ذهاب، ... ميانگين درآمد 

١۵,٠٠٠,٠٠٠ ریال به باال دعوت 
به همکارى می نماید. شماره جهت 
تماس، یا ارسال پيامک مشخصات 

٦-٣٨٤٧٢٤٧٤
٩٥٢٩٩٦٧٤/ ف٠٩١٥٥٠٦١٠٨٥

به چند و$ز$تور ماهر 
خانم نيازمند$م   

٠٩٣٧٥٧٨٠٥٢٦
٩٥٣٠٢٦٤٢/ ف

به چند نفر نيرو' بازار$اب
خانم با حقوق ثابت و پورسانت 

عالی نيازمندیم 
٠٩١٥٢٠٦٦٦٧٥

٩٥٢٩٩٥٢٥/ پ

به چند  بازار$اب آقا
با پورسانت عالی ماهيانه ٢م 

نيازمندیم. 
 ٠٩١٥٤٢٨٦٣٩٢

٩٥٣٠٠٥٦٧/ ق

به تعداد' ;ارمند فروش
با حقوق ثابت و پورسانت 

نيازمندیم 
٣٨٩٣٨٢٢٨

٩٥٣٠٣٤٥١/ ف

$G شر;ت معتبر لبنيات 
به تعدادى ویزیتور حرفه اى و 

مبتدى تلفنی نيازمند است 
٠٩١٢٠٢٠٤٢٦٢

٩٥٢٩٩٦٥٠/ ف

٩٥٢٩٧٩٥٠/ م

 تRميل ;ادر 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

شر;ت حمل و نقل
 بين الملل� آرامRس 

از یک نفر (آقا)
 جهت فروش و بازاریابی 
مسلط به زبان انگليسی و 

مایکروسافت آفيس و مهارت 
الزم در ارتباط با مشتریان 

دعوت به همکارى می نماید. 
ارسال رزومه با ذکر کد ٠٢

 به آدرس زیر: 
THR.HR@aramex.com

 

٩٥٣٠٢٩٧٥/ م

$G شر;ت موادغذا$� 
معتبر 

به تعدادى بازاریاب خانم و آقا 
داراى تجربه حداقل مدرک 

دیپلم و خودرو نيازمنداست 
ساعت تماس:

 ١٠صبح الی ٨بعدازظهر

٠٩١٢٠٢٥٧٥٧٩
٩٥٣٠٠٢٧٧/ ق

به تعداد' و$ز$تور 
خانم و آقا

ترجيحا آشنا به امور کشاورزى 
با سابقه کار بصورت پاره وقت و 

تمام وقت نيازمندیم
ساعات تماس: ٣٠:١۶ - ٩:٣٠

شماره تماس:
٠٩٣٦٣٨١٨٠٦٣

٩٥٣٠٣٠٠٥/ ق

 به تعدادى بازاریاب
 خانم و آقا نيازمندیم

٠٩١٥٢٢٤٣٣٦٤
٩٥٣٠٢٥٢٢/ ب٣٦٠٨٥٠٥٧

فروشنده تلفن�
 حرفه ا' آقا و خانم 

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

٠٩٣٥٢٢٢٢٤٦٥
٩٥٢٩٨٢٧٢/ ف

بيمه ا$ران 
استخدام خانم و آقا جهت 

تقویت شبکه فروش
 حقوق بيش از دو ميليون 

ثابت + پورسانت 
٠٩١٥٥١٧٦٧٠٣

٩٥٣٠٠٣١٤/ ف

به $G بازار$اب تلفن� خانم 
با روابط عمومی باال ومتفاوت 

نيازمندیم (الدن) 
٠٩١٠٤٥٩١٧٢٥

٩٥٣٠٣٤٣٥/ ف

 باپورسانت بسيارباال
 به فروشنده و ویزیتور فقط 
حرفه اى جهت پخش مویرگی

 محصوالت شهریار(کيک، کلوچه،
 ویفر، بيسکویت )نيازمندیم 

مالقات حضورى از ١٠صبح الی
 ٢ بعدازظهر، ميدان بارسپاد، 
بهارستان ٧، بهارستان ٧,٨ 

شرکت شهریارکام 
 

٩٥٢٥١٥٩٤/ م

به $G خانم جهت و$ز$تور' 
و فروش نيازمند$م
دانشگاه ١٢ پ ٢٠٣

٣٢٢٢٢٨٢٠
٩٥٣٠٢٨١٧/ ف

$G شر;ت پخش
و  فعال  بازاریاب  تعدادى  از   
داراى تجربه خانم و آقاآشنا به 

پخش مویرگی داراى خودرو
 با حقوق پایه ١,۵٠٠م تومان 

دعوت به همکارى می نماید
آدرس دفتر:بولوار مصلی 
مصلی ١۵- مصلی ١۵,۴ 

فروشگاه یاسين 
تلفن تماس

٠٩١٥٣٠٦٩٣٦٣
ساعت تماس :

٩صبح الی ٨ بعدازظهر
٩٥٣٠٠٢٧٨/ ق

به تعداد'
 ;ارشناس فروش 

و بازاریاب خانم و آقا
 آشنا به امور امالک (صنعتی )

نيازمندیم 

٣٥٤٢٠٤٦٣
٩٥٢٩٩٥٨١/ ف

جذب نيرو' پشتيبان
در یک شرکت معتبر

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

٩٥٣٠١٨٤٥/ ق

استخدام برنامه نو$س 
Php حرفه ا' مسلط به
تلفن تماس: ٣٨٦٥٢٣٨٤ 

 ساعت١٠الی١٣
٩٥٣٠٢٩٩٩/ ق

استخدام 
 asp.net برنامه نو$س  

٣٧٦٠٤٤٠٤
٩٥٢٩٧٠١٩/ ف

(wordpress-php)طراح سا$ت
١شيفت ٧٠٠تومان ثابت

٣٨٣٣٠٣٧٣
ابتداى سنابادپالک ۵۵٧ واحد۵

٩٥٣٠٢٦٦٣/ ق

به چند نفر خانم
 PHP آشنا به وردپرس و زبان

٠٩١٥٧٠٠٠١١٢نيازمندیم.
٠٥١٣٨٥٨٠٦٤٠

٩٥٣٠٣٤١٣/ ق

پيG شهر گشت 
به تعداد زیادى موتور سوار با تضمين 

درآمد ٧٠ الی ١۴٠ نيازمندیم 
٣٢٢٤٢٠٢٠

٩٥٢٨٦٢٥٤/ ف

به تعداد' موتورسوار 
دو چرخ و سه چرخ جهت کار در 

پيک نيازمندیم
٩٥٣٠٢٩٢٥/ ف٠٩٣٣١٧٨٠٨٣٦

به $G نفر آقا 
متعهد و متاهل 

با مدرک حداقل دیپلم 
جهت کار تحصيلدارى خيریه

 با حقوق مکفی به صورت
 تمام وقت نيازمندیم. 

٣٣٦٨٤٤٣١
٩٥٣٠١٥٥٦/ ق

به چند نفر آقا
داراى موتورسيکلت 

و گواهينامه
 جهت کار در عکاسی

 بصورت تمام وقت نيازمندیم 
ميدان پانزده خرداد امام رضا ۴٣  

موسسه تک رنگ
٩٥٣٠١٦٦٣/ ف٣٨٥٩٠٠٢١

٩٥٣٠٠٥٠٩/ د

به تعداد' پيG موتور'
با درآمدى عالی نيازمندیم.

 امام خمينی ٨٢ پالک ١٨٢ پيک آسيا
٠٩٣٩٥٥٨٢٠٠١-٣٨٥٢٠١٢٢

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

٠٩١٥٧٣٨٨٦٠٠تکميل
٩٥٣٠١٥٩١/ م

Gبه تعداد' پي
با درآمد ٣۵ الی ١٠٠ هزار 

نيازمندیم
٠٩١٥٨٣٥٢٨١٦

٩٥٣٠٠٥٣٣/ ق

تراشRار ساده
و ماهر و جوشکار آرگون و برق 

نيازمندیم
٣٧٤١٧٩٥٣

٩٥٣٠٣٣٨٣/ ف

 به $G جوشRار ساختمان�
 جهت کار در یک کارگاه 
خارج مشهد نيازمندیم 

٩٥٣٠٢٥٩٦/ م ٠٩٣٧٥٣٧٧٤٥١

بازار$اب

تحصيلدار و
پيG موتور'

تراشكار وجوشكار 

برنامه نو$س

tامور مشاور$ن امال

٩٥٢٠١٠٢٦/ م

٩٥٢٦٥٧٤١/ م

٩٥٣٠٣٠٨٦/ م

٩٥٣٠٣٢٥٨/ ق

٩٥٣٠٣٢٢٣/ ف

٩٥٣٠١١٨٠/ پ

٩٥٣٠٢٩٣٧/ ف

٩٥٢٨٢٥٢٢/ م


