
يكشنبه ١٩ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٣
٤٢

مسئول دفتر خانم 
حداقل ليسانس مورد نياز است 

٧-٣٦٥١٥٥٣٦
٩٥٣٠٣١٢٦/ م

٩٥٣٠٠٨٨٩/ د

استخدام درآژانس 
هواپيما$�

١- کارمند فروش پروازهاى 
خارجی حداقل ٣ سال سابقه
٢- یک نفر مسلط به به زبان 

انگليسی و کامپيوتر

٠٩١٥٧٠٣٣٤١٢

پخش گلچRان زمان� 
نيروى خانم در بخش هاى ادارى و 

فروش در محدوده صياد استخدام  
می نماید ٠٩١٥٧٠٠٩٩٨٩

٩٥٣٠١٩٥٦/ پ

نما$ندگ� بيمه ا$ران 
 به تعدادى مشاورفروش 
باحقوق ثابت نيازمند است

٠٩١٥٥٠٣٦٩١٨-٣٦٥٧٤٧٤١ 
٩٥٣٠٠٥٢٥/ ق

مجله ا$ده آل
 استخدام ميRند
کارشناس فروش ، درآمد 

باالى ٢م درماه +۵٠٠ثابت 
ماهانه،پورسانت + بيمه 

وکيل آباد ،باهنر۶،پالک١٢
٣٨٨٤٣١٠٣

٩٥٢٧٩٣٨٤/ پ

٩٥٣٠٢٤٦٤/ خ

مد$ر فروش خانم
با سابقه کار بازرگانی 

با شرایط عالی دعوت به 
همکارى می شود 

ميدان١۵خرداد(ضد)
نمایندگی روزنامه خراسان
٠٩١٥٥١٧٩٠٠٥

استخدام ٧خانم 
 ادارى وبازرگانی درآمد٧٠٠هزار

+بيمه+مدت محدود
 بين استقالل ٣ و١پالک۵٣طبقه٣

٩٥٢٩٦٧٥٤/ ق

استخدام خانم 
با روابط عمومی باال در 

شرکت مهندسی محدوده احمدآباد 
٩٥٣٠١٥٣١/ ر  ٣٨٤٧٦٣٣٦

استخدام نيرو' خانم
ادارى+ بازرگانی جهت افتتاح 

دفتر آریان بلوارفردوسی
٠٩١٥٢٣٨١٠٧٠

٩٥٢٩٥٠١٢/ ق

$G نفر مسلط به ;امپيوتر 
با روابط عمومی باال 

با سابقه کارى مرتبط 
٠٩٣٨٣٥٣٥٠٥١

٩٥٣٠١٥٤١/ ر

از افراد مجرب 
و با سابقه 

در امور ادارى و کارگزینی 
مسلط به محاسبه حقوق و 
دستمزد بایگانی تایپ و 

قوانين کار و احکام حقوقی 
دعوت به همکارى می نماید. 
متقاضيان محترم در صورت 
تمایل کلمه امور ادارى را به 
شماره ٠٩٠١٨٠٢٧٠٣١ 

پيامک نمایند. 

 

٩٥٣٠٣١٦٦/ ف

$G شر;ت 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

از افراد مسلط به 
زبان انگليس� 

(ترجيحا خانم) جهت فعاليت 
در حوزه تجارت دعوت به 

همکارى به عمل می آید
generaltrading@

gmail.com
٩٥٣٠٣٤٥٧/ ف

Gاستخدام آسيات
فروشنده اینترنت با روابط عمومی 

باال، حقوق ثابت
٣٦٠٧٧٧٤٠

٩٥٢٨٢٨٢٢/ ق

$G شر;ت بين الملل�
به یک نيروى خانم جهت کادر دفترى 
 ٢۴ است.سيدرضی  نيازمند 

٠٩٣٥٣٨٣٩٥٥١پالک٢١٩
٩٥٣٠٢٦٤٥/ ل

به تعداد' بازار$اب 
و نيروى ادارى نيازمندیم 

٣٨٤٨١٧١٧
٩٥٣٠٠٤٢٦/ ف

به تعداد' ;ارگر ساده و مجرد
 جهت کار تاسيسات ساختمان 

نيازمندیم 
٠٩٣٨٥٠٢٢٥٤٠

٩٥٣٠٢٧٣٢/ ق

شاگرد سوپر مار;ت 
جهت پيک موتورى 

در منطقه هاشميه نيازمندیم 
٩٥٣٠٢٧٩٩/ ف٣٨٨١١٣٥٧

به تعداد' خانم
روزى  نيازمندیم  سيلک  چاپ  جهت 

٢٠ تومان گاراژدارها کوشش ١۴
٩٥٣٠٠٦٣٧/ ف٠٩٠٣٢٨٩٦٥٥٦

به تعداد' ;ارگر ساده
جهت شرکت نظافتی نيازمندیم

٠٩١٠٥٥٣٥٢٦٠
٩٥٣٠٣٠٩٦/ ط

به $G ;ارگر ساده
جهت کار در انبار مبلمان 

نيازمندیم
٠٩١٥٦١٢١٢٠٥

٩٥٣٠٣٤٥٢/ ف

 تعداد' خانم 
در  کار  یا  توليدى  درواحد  کار  جهت   
حسين  امام  ميدان  نيازمندیم  منزل 

 ٠٩٣٥٤٢٨٢٢٢١بلوار بهمن ٢۶
٩٥٣٠٢٢٨٥/ م

;ارگر خانم و آقا 
جهت توليد و بسته بندى

 با حقوق ٧٠٠ الی ١ م نيازمندیم 
٠٩٠٣١٠٢٩١٥٦-٣٧٣٩٠٥٩٢

٩٥٣٠١٤٩٨/ م

;ارگر ساده و فن�
 خانم و آقا 

جهت کارخانه نيازمندیم 
٠٩٣٠٩٥٤٣٨٥٣-٣٢١٢١٨٨٧

٩٥٣٠١٥١٠/ م

به ٢ خانم 
در محيط� ;امال زنانه
و ٢ آقا جهت کار در سالن 

و پيک نيازمندیم 
فقط در محدوده بلوار پيروزى 

ميدان سلمان تماس بگيرید

٠٩١٥٩٨٤٩٩١٤
٩٥٣٠٣٠٥٤/ ف

به $G نيرو' ساده
  جهت ;اردر آبميوه نيازمند$م

٠٩١٥٤٠١٥٥٨٣
٩٥٣٠٢٧١٨/ ف

;ارگر ساده شهرستان� 
نيازمند$م

بين صياد شيرازى ١۴ و ١۶ رستوران 
شهریار ٠٩١٥٢٦٩٧١٤٩

٩٥٣٠٣٢٠٧/ ف

به چند نيرو' ;ار خانم 
جهت کار در توليدى کفش 

نيازمندیم
نوروزى ٠٩٣٦٩١٤٥٤٦٠

٩٥٢٩٩٠١٨/ ف

نيرو' آقا جهت ميوه فروش� 
محدوده قاسم آباد نيازمندیم 

ساعت کار ٨ الی ١١ شب حقوق ٧٠٠ 
٠٩٣٦٧٠٠١٩٥٠

٩٥٣٠٣٠٦٧/ ف

به $G ;ارگر 
جهت ميوه فروشی نيمه وقت 
نيازمندیم محدوده پيروزى 

٠٩٣٣٢٩٩٠٥٤٣
٩٥٣٠٣٤٤٣/ ف

٩٥٣٠٣٠١٢/ ق
٠٩١١٤٠٧٦٣٢٨ 

 $G نفرخانم جهت رسيدگ�
 بيمارى خانم و امور منزل باحقوق 
۵٠٠به طورشبانه روزى نيازمندیم

ميثاق،اميریه۴٨

به تعداد' نيرو 
جهت خط توليد و امور ادارى نيازمندیم 
سرویس  + بيمه   + کار  قانون 

٣٦٥١٩٣٩٥
٩٥٣٠٢٦١٤/ ف

به $G نيرو' شهرستان� 
جهت کاردر آشپزخانه

 نيازمندیم 
٠٩٣٣٩٦٣٦٦١٥

٩٥٢٩٩٧٠٩/ ر

;باب اميد
به تعدادى نيروى 

جوان و مجرب 
جهت کار در کبابی اميد 

نيازمندیم حقوق ماهيانه ٨٠٠ 
مراجعه حضورى

 از ساعت ۴ الی ٧
 آدرس :فدائيان اسالم٢١

٩٥٣٠٣٠٤٨/ ف 

شر;ت توليد' 
پالست نگار پاژ

به تعدادى کارگر ساده خانم 
جهت شيفت روز و شيفت شب 

نيازمند است 
ساعت تماس ٨ صبح الی ١۶ 

آدرس: جاده کالت ، شهرک صنعتی 
مشهد ، خيابان کارگر شمالی  

نبش خيابان ١۵ ، پالک ٣٧
٩٥٢٩٧١٦٠/ ل٣٢٤٥٤٤١٧ 

به $G ;ارگر ساده 
جهت کار در بازار ميوه شهردارى 

نيازمندیم 
٠٩٠٣٩١٤٩٥٥٨

٩٥٣٠٢٩٠٧/ ف

استخدام نيرو
داراى گواهينامه موتور سيکلت 

حقوق یک ميليون تومان
٠٩٩٠٥٠٦٠٩٦٢

٩٥٣٠١٢٤٨/ ق

تعداد' نيرو' ساده خانم 
نيازمندیم. جاده کالت گرجی 

سرویس رفت و برگشت 
٩٥٣٠٢٧٩٤/ ف٠٩٣٩٢٥٥٧٩٥٥

;ارگر ساده خانم و آقا 
جهت خط توليد کارخانه نيازمندیم

٠٩٠٣١٠٢٩١٥٧
٩٥٣٠١٥٠٥/ م٠٩٣٠٢٩٦٦١١٤

;ارگر ساده جهت ;ار در 
رستوران محل سکونت ترجيحا
بلوار وکيل آباد بدون جاى خواب

٠٩١٥٩١٥٨٤٨٢
٩٥٣٠٣٠٨٧/ ف

به $G ;ارگر ماهر 
در ;ارواش نيازمند$م.   

٠٩١٥٣١٧٣٠٤٧
٩٥٣٠٣٣٣٣/ ف

٩٥٣٠٣٢٦٧/ ط

شر;ت فن� مهندس� مزرعه بRر
به نيرو کارفنی باشخصيت ومتعهد،ترجيحا 

جوشکار پایه حقوق٣٨ تومان نيازمندیم
٠٩٣٠٤٥٤٨٥٢٩

به تعداد' ;ارگر
 ماهر و نيمه ماهر

جهت کار در مبل سازى نيازمندیم 
جاده قدیم ٠٩١٥٩٠٦٧٥٩٣

٩٥٣٠٣١٩٦/ ف

 به تعداد' برق ;ار
 با حقوق ماهيانه بين ٧٠٠ تا 

٨٠٠تومان نيازمندیم.
٩٥٢٩٧٢٧٠/ م٠٩٣٩٣٤٨٣١٦٨ 

$G جوان متاهل ;ار;رده در 
گلخانه برا' منطقه چناران 

نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٣٣٨٨٠

٩٥٣٠٢٨٦٥/ ش

فور' به چند رو$ه ;وب 
نجار، خياط و برشRار ماهر

مبلمان راحتی نيازمندیم
٠٩١٥٨١٤٣٥٤٧

٩٥٣٠١٧٧٧/ ف

به چند نفر ;ارگر 
شابلون زن ماهر و ساده 
جهت کار در کارگاه چاپ سيلک 

نيازمندیم ٠٩٠١١٢٩٥٠٧١
٩٥٣٠٠٣٤٨/ ف

به $G نصاب دزدگير 
و سيستم با حقوق باال نيازمندیم. 

٠٩١٥٥٠٠٣٨٤٠
٩٥٣٠١٦٩٧/ ف

به دو نفر لوله ;ش
  نيمه ماهر نيازمند$م. 

٠٩١٥٩٨٠٣٥٤٣
٩٥٣٠٢٨٠١/ ف

استخدام نيرو 
فرز;ار ماهر فن� 

 CNC فرزکار ،CNC تراشکار
با سابقه کار، کارت پایان خدمت 

(جهت شيفت دوم) 
و آشنایی کامل به نرم افزارهاى 

مربوط ، ارسال رزومه به 
shbh956@gmail.com

 

٩٥٣٠٢٠٩٤/ ر

$G شر;ت معتبر
به ٢ نفر کارگر جوشکار ماهر 

دیگ بخار نيازمند است 
٩٥٣٠١٤٥٠/ ف٣٦٥١٦٦٦٠

به چند ;ارگر ماهر 
;ارواش نيازمند$م   

٠٩٣٥٦٦٣٥٠٠٢
٩٥٣٠٣١٧٥/ ف

به تعداد' نيرو' 
پوليستر;ار و بردست

نيازمندیم
٣٦٥١٠٤٥١

٩٥٢٩٨٥٦٩/ ف

به $G ;ارگرماهر جهت آپاراتی
و الستيک فروشی ساعت کار ۵ عصر 
الی ٢ شب حقوق ماهيانه ٨٠٠ هزار 

نيازمندیم. ٠٩٢١٥٦٦٤٣٨٣ 
٩٥٣٠٣٣٧٥/ ف

چرخRار، برشRار
رو$ه ;وب مبل، ماهر 
نيازمندیم اول جاده کالت 

٣٨٤٤٣٤٦٧
٩٥٣٠٢٦٧٤/ ر

اپراتور دستگاه چاپ
فلکس، بنر و دستگاه ليزر 

با تجربه نيازمندیم
٠٩٣٦٣٠١٥٥٨٠

٩٥٣٠٠٩١٩/ ق

به $G آقا 
آشنا به کار وکيوم چوب

 تمام وقت نيازمندیم
٩٥٣٠٢١٢٦/ پ٠٩٣٠٧١٨٢٦٦٤

به چندپل� استر;اراستاد
جهت رنگ آميزى سرویس چوب 

نيازمندیم محدوده بلوارميامی جمعه بازار
اميرى  ٠٩١٥٩١٣١٧٨٣

٩٥٢٩٨٠٦٨/ ط

به چند ;ارگرماهر
ونيمه ماهردرپلی استرکارى مبل 

وسرویس خواب نيازمندیم 
 ٠٩١٥١١٧٤٥٧٧    

٩٥٣٠١٩١٧/ ط

به تعداد' نيرو با مدرک دیپلم
لوله  نصب  به  مسلط  دیپلم  فوق  و 
از  تماس  ساعت  نيازمندیم  فوالدى 

١١٣٨٧٦٧٣٥٨ الی ٨ شب
٩٥٣٠١٥٤٣/ ف

صافRار و نقاش ماهر 
با تضمين کار نيازمندیم 

٠٩٣٣٧٣٩٥٩٧٦
٩٥٣٠٢٩٢٠/ ف

$G شر;ت توليد' معتبر
در جاده کالت 

نياز به ٢ نفر فنی تاسيسات 
فنی برق و فنی مکانيک

 مدرک تحصيلی فوق دیپلم 
مرتبط براى هر شغل 

سابقه کار حداقل ٢ سال جنس آقا 
ساعت تماس ٨ الی ١٢

٠٥١٣٢٦٢٦٦٠٢
٩٥٣٠٢٢٦٧/ ف

شر;ت معتبر 
به کارگر ماهر با سابقه رنگ 

آميزى پيستوليت- توليد رنگ 
نيازمند است ٣٦٠١٣٩٠١

٩٥٣٠٢٩٩٤/ ر

$G ;ارگر ماهرخانم
جهت پرسکارى  نگين روى لباس 

نيازمندیم
٠٩١٥١٠٥٤٩٤٥

٩٥٣٠٠٧٦٧/ ق

به $G قواره بر شيشه 
نيازمند$م  

٠٩١٥٣٢٠٢٩٤٦
٩٥٣٠٣١٣٧/ ف

به چند ;ارگر ماهر و نيمه ماهر
جهت کار در کارگاه نجارى 

مبل استيل نيازمندیم 
٠٩١٥٩١١١٥٤٩

٩٥٣٠١٠٦٥/ ف

مغازه از ما ;ار از شما 
یک نفر آپاراتی با مهارت 

تعویض روغن نيازمندیم. 
٠٩١٥٧٠٤٦٦٠٩

٩٥٣٠١٤٦١/ ف

رو$ه ;وب ماهر و 
 نيمه ماهر نيازمند$م. 

٠٩١٥٣١٣٥٠٣٠
٩٥٢٩٨٣٣١/ ف

نيازمند$م 
مجرى نما سيمان شسته
برج مسکونی ١٠ طبقه 

(داخلی ١١٠ )  ٣٨٨٣٠٠٢٠
٩٥٣٠٢٢٠٩/ ف

به $G نيرو'
فن� جوشRار'
ونصاب شيشه نيازمندیم

٩٥٢٩٨٢٥٣/ د٠٩١٥٣٢١١٧٠٣

به تعداد' رو$ه ;وب مبل 
ماهر نيازمند$م   

٠٩٣٦٩٤٥٣١٩٩
٩٥٣٠٣٣٠٣/ ف

به تعداد' ;ارگر ماهر  
و نيمه ماهر جهت کار در توليدى 
  MDF ساختمانی  و  ادارى  لوازم 

٠٩٣٠٥٠٣٠٢١٤ نيازمندیم 
٩٥٣٠٠٨٢٤/ م

به رو$ه ;وب ماهر و 
نيمه ماهر نيازمند$م

 (کشف)
٩٥٣٠٢٣٢٠/ م ٠٩٣٦٣٣١٦٢٦٩

;ار$اب� ا$نترنت� برزمهر
WWW.7020.BIZ

٣٧٠٢٠
٣٧٦٤٩٥٥٥

٩٥١٠١٣٧٦/ ق

ثبت نام و مشغول به ;ار 
از افراد جویاى کار، کاریابی آرمان توس

٧-٣٦٥١٨٩٧٦
@ tooskar   ٣٦٥٨٥٨٧٦

٩٥٢٩١٥٠٩/ ف

;ار$اب� فرهيختگان دانشگاه
 اشتغال فور' دانشگاهيان و...

تامين نيرو، معافيت حق بيمه
خ    راهنمایی١٩ ٥٠-٣٨٤٤٢٧٤٥ 

٩٥١١٢٦٨١/ آ

به $G بهيار ،ماما  
جهت  ،بيهوشی  عمل  اتاق  تکنسين 
ترک اعتياد در محدوده گاز نيازمندیم 

٠٩٠٣٤١٠٤٠٨٩
٩٥٣٠٣٢١٢/ ف

٩٥١١٠٧٧٤/ د

Gدستياردندانپزش دوره 
دارویارداروخانه -امدادگر حوادث

وارستگان نوین
٠٩١٥٢٠٠٣٧٧٤-٣٥٠٩٩١٥٧

استخدام
به چند نفر   خانم 

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

٠٩٣٧٤٠٩٨٥٥٤
٠٩١٥٥١١٤٦٤٢

٩٥٢٩٤٤٠٧/ م

به $G اپتومتر$ست 
با  همکارى  جهت   ( سنج  (بينایی 
شرایط مناسب نيازمندیم. تنکابن 

٠٩١١١٩٣٤٥٢٥ هنرورى
٩٥٢٩٢٨٥٧/ م

دعوت از عالقه مندان
تدریس زبانهاى خارجی

جهت مهدهاى کودک و مراکز زبان
٣٨٨٤٦٨٨٨هاشميه۶١ پالک۶۶

٩٥٢٤٥٢٦٢/ ل

به دو نفر مد$ر و 
خدمتRار

جهت مهد کودک نيازمندیم
٩٥٢٩٧٤٤٧/ ل٠٩٣٣٥٨١٨٩٠٧

برگزار' دوره تربيت مرب� 
مهد و پيش دبستان� 

با اهداى مدرک فنی و حرفه اى 
٣٧٢٨٤٧٤٢

٩٥٣٠١٤١١/ ف

٩٥٣٠٣٠٧٤/ ف

به یک مربی خانم با مدرک معتبر  
جهت رشته هاى آمادگی جسمانی و 
ایروبيک نيازمندیم محدوده خيام 

شمالی ٠٩١٥٠٦٦٣٥١٤

به تعداد' آموزگار 
زبان خانم

(زیر ٣٠ سال)
جهت فعاليت در مقطع 

دبستان نيازمندیم. 
ابوذر غفارى یک پالک ١٣٠

٣٨٤٦٣٦٤٣
٩٥٣٠٢٥٧٧/ م

از متقاضيان تدر$س 
زبان انگليس�

دعوت به عمل می آید
 لطفا جهت تکميل فرم 

به آدرس سایت
 www.mehrsajjad.com 

مراجعه نمائيد.
 

٩٥٢٩٨٣٩٧/ ف

$G سازمان معتبر
براى برگزارى همایش ها 

و سمينارهاى آموزشی 
به یک مدیر پروژه با 
سابقه کار و توانمند 

نيازمند است.
شرایط : حقوق ثابت 

١/٠٠٠/٠٠٠ تومان+ 
پورسانت + مزایا 
+تورهاى داخلی و 

خارجی بعنوان پاداش
ساعت مراجعه :
٨:٣٠ الی ١٨

آدرس : امامت ٣٠پالک 
۶واحد٣

 

٩٥٣٠٣١٤٦/ ق

مد$ر مشاور
مجموعه توليدى آپارتمان 
کيميا به منظور معرفی و 

انتقال دانش فنی انحصارى 
خود در زمينه مدیریت منابع 

مالی و اجرایی ساختمان و 
شناسایی گروههاى هدف 
دعوت به همکارى مينماید:

حداقل سن ٣۵ سال با روابط 
عمومی باال و تمام وقت .

آموزش رایگان ، در صد از 
نتيجه و پرداخت علی الحساب 

ماهيانه
تماس از ٩ صبح الی ١۴

تلفن ٣٨٠٩٦
٩٥٣٠٢٢٩٩/ ق

گروه پزشك� و درمان�

كارگرساده

;ارگر ماهر

مد$ــــر

مدرس  و مرب�

;ار$ابــــ�

شر;ت بازرگان� و پخش لبنيات 
جهت تکميل کادر خود به نيروهاى زیر نيازمند است:

١- مدیر برند
٢- مدیر تحقيقات و بازاریابی 

CRM ٣- مدیر
۴- حسابدار و اپراتور خانم با سابقه کار

۵- بازاریاب با گواهينامه رانندگی
۶- ویزیتور خانم و آقا 

(با حقوق و پورسانت عالی نسبت به فروش) 

٩٥٣٠٢٨٨٤/ ف٣٦٠٩٣٥١٢

 فروشگاه ا$نترنت� "تيپ ;اال"
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


