
يكشنبه ١٩ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٣
٤٣

مد$ر داخل� 
شر;ت ساختمان�

طراحی و  معمارى  هاى  رشته   - آقا 
توانایی مدیریت و روابط عمومی باال 
۵ سال سابقه مفيد ، سن بين ٢۵ تا

 ۴٠ سال ، مسلط به اتوکد و تایپ 
حداقل فوق دیپلم ، فعال

 دو شيفت ١۴-٨ و ٢١-١٧ 
 آدرس :بلوار فرهنگ

٩٥٣٠٣١٥٨/ ل٠٩١٥٧٨٨٦٧٧٠

شر;ت بازرگان�
٣مدیر پروژه + مدیربازرگانی 

استخدام می نماید. ارسال رزومه
پيامک ٠٩١٥٢٣٨١٠٧٠

٩٥٢٩٤٩٦٩/ ق

مر;ز 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

به $G خانم جهت 
;ليه امور منزل

و آشنا به امور کودک (دختر بچه 
١٠ و ١٢ ساله ) ، محجبه 

و تحصيلکرده با ضامن معتبر 
تمام وقت یا شبانه روزى 

در محدوده امامت نيازمندیم .
ساعت تماس ٢٢-٩

٠٩١٠٣١٣٨٧١٨
٩٥٢٢٨٧٣١/ ل

مراقب خانم
حداکثر ٣۵ سال - آزادشهر 

امامت ٧ پالک ۵ سالمندان ایران
  مراجعه صبح ها ٩ الی ١٣

٩٥٢٩٩٧٩٢/ ل

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

در منزل با حقوق باال
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٢٤٢٢٥١/ ل

سرا' بهشت-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩

٩٥٢٤٢٢٦٢/ ل

٩٥٢٩٠٢٤٣/ م

مر;ز نيRان
استخدام خانم جهت مراقبت

 از سالمند و کودک و امور منزل
٠٩٠١١٨٩٨٧٩١-٣٦٦١٩٢٤١

نگهدار' از ;ودt ٢ ساله 
۴,٣٠ تا ٨:٣٠ عصر ٣٠٠تومان 

محدوده وکيل آباد 
٠٩٣٩٥٧٦٠٧٣٠

٩٥٣٠٢٩٨٨/ ر

به $G خانم جهت مراقبت از  
سالمند خانم و انجام کار منزل 

در تهران نيازمندیم
٠٩١٢١٢٠٨٩٥٥

٩٥٣٠٣٤٣٤/ ف

به $G نيرو' خانم
آشنا به کامپيوتر جهت کار در 

نمایندگی جيلی نيازمندیم
٣٧٦٢٣٢٢٢

٩٥٣٠٢٧٩٢/ ف

$G منش� خانم 
با ساعت کارى ٨ الی ١۴ 

نيازمندیم کالهدوز ۴٨ پالک ١۴
٣٧٢٦٤٧١٠-٠٩١٥٢٢٢٢١١٨

٩٥٣٠٣٤١٧/ ر

به تعداد ٥ نفر منش� خانم 
جهت کار در رستوران 

نيازمندیم 
شرایط کارى: ١- ساعت کار 

١٠,٣٠ الی ٣٠,١۶
٢- ٢ روز مرخصی در ماه 

٣- وعده غذایی نهار 

٠٩١٥٧٥٧١٣٣٧
٩٥٣٠٠٣٢٠/ ف

به $G منش� مجرب خانم/آقا
جهت کار در کترینگ

بلوار پيروزى نيازمندیم
٠٩١٥٤٤٤٢٩٤٤

٩٥٣٠٢٧٣٦/ ق

استخدام 
نيرو' خانم 
مدرک تحصيلی حداقل دیپلم 

به صورت نيمه وقت در 
محيطی کامال سالم 

جهت فعاليت بيمه اى
 آدرس مراجعه: بلوار پيروزى 

بين پيروزى ٢٠ و ٢٢ پالک 
۵٩۶ بيمه کارآفرین طبقه 

همکف تاریخ مراجعه ١٠,١٩ 
الی ١٠,٢١ ساعت: ٩ الی ١٣

 

٩٥٣٠٢٧٠٠/ ف

٩٥٢٩٠٤٧٢/ آ

به $G منش�  $ا مد$رداخل� 
تاکسی  امور  به  مسلط  و  کار  سابقه  با 
مناسب  حقوق  با  نيازمندیم.  تلفنی 

 ٠٩١٥٦٥٠١٧٨٢+بيمه

تا$پيست خانم
حرفه اى مسلط به word با 

سابقه کار در دفتر فنی
تلفن ٠٩٢١٥٢٤٣٨٢٢

٩٥٣٠٣٣٣٢/ ق

به تعداد' منش� خانم 
آشنا به کامپيوتر جهت فروش 

تلفنی نيازمندیم .
 حقوق ثابت + پورسانت . 

عيدى ، بيمه مرخصی مطابق 
قانون کار. 

بلوار توس، بيست متر مانده 
به توس ۶۵

٠٩١٥٦٤٩٩٨٣٨
٩٥٣٠٣٤٢٩/ ر

شر;ت پشتيبان� فن� ا$نترنت�
استخدام تایپيست خانم

 ٨ نفر - صارمی٢٢
٠٩١٥٠٨٠٠٨٦٢

٩٥٣٠٣٠٤٠/ ق

٢ نفر منش� خانم
جهت پاسخگویی به تلفن و یک 
نفر آشنا به کامپيوتر در منطقه 

فلسطين نيازمندیم. 
تمام وقت ٧٠٠+ پورسانت 
 نيمه وقت ۴٠٠+ پورسانت 

ساعت ٨:٣٠ الی ١:٣٠
 عصر ۴:٣٠ الی ٨:٣٠

٣٧٦٢٣٤٣٤-٠٩١٥٢١٥٢٠١٥
٩٥٣٠٣٦٢٥/ م

به $G منش� خانم
آشنا به حسابدار'

در محدوده خين عرب نيازمندیم 
٩٥٢٩٩٢٤١/ ف٠٩٠١٠٩٠١٦٧٠

منش� خانم
خدمات آموزشی -هاشميه ۶١

٩٥٣٠١٦٣٨/ ل         ٣٨٨٤٤٥٥٠

منشی خانم آشنا به کامپيوتر جهت  
کار در رستوران از ١١,٣٠ الی 

١۶,٣٠ نيازمندیم بين فرامرز ۴٢ 
        و ۴۴                           ٣٦٠٩٣٣٠٠

٩٥٣٠٣٠٦٤/ ف

به $G منش� 
جهت پاسخگویی تلفن نيازمندیم 

آدرس جاده سنتو ابتداى چاهشک 
٠٩٠١٥٧٥٦٤٤٠

٩٥٣٠٢٦٦٢/ ر

٢ نفر همRار دفتر' خانم
در نمایندگی بيمه البرز

 در منطقه قاسم آباد نيازمندیم 
٠٩١٥٣٥٨٠٩٥٠

٩٥٣٠٣٣٥٥/ ف

 منش� آقا و خانم 
جهت امور دفترى نمایندگی بيمه ایران

ميدان  محدوده  عصر)  شيفت   )
 ٠٩١٥١١٥٤٦٧٥فردوسی

٩٥٣٠٣١٠٥/ م

منش� خانم
٠٩١٥١١٣٤٨٠٤
نيمه وقت تاکسی تلفنی

حقوق ۶٠٠ هزار 
دفترکار مجزا

 کوهسنگی بهشتی
٩٥٣٠٣٥٧٩/ م

 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

منش� خانم 
نيازمند$م 

دفتر ایزوگام
٣٢١٧١٢٧٠

٠٩١٥٨٠٦٦٧٧٠
٩٥٣٠٢٧٣٩/ ق

منش� خانم نيازمند$م 
 ٧ -گاز  حقوق۴٠٠  وقت  نيمه 

سمت چپ پالک ١۴٧ محيط خانم 
٠٩١٥٤٠٠٦٣٢٣

٩٥٣٠٣٤٤٤/ ر

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

٠٩١٥٢٠٠٠٥٠٨-٣٨٥٩٠٠١١
٩٥٣٠١١٦٤/ ر

به $G نفر منش� خانم جهت 
;ار در امالt نيازمند$م  

٢٢-٣٣٤٣٧٤٢٩
٠٩١٥١١٥٤١٥٣

٩٥٣٠٢٧٠٩/ ف

 Gمنش� جهت پي G$ به
موتور' نيازمند$م  

٣٢٧٤٦٠٩٥
٩٥٣٠٢٨٢٩/ ف

به مدرt مهندس� برق 
 GانيRعمران ،معمار' ،م
با ٣سال سابقه بيمه جهت رتبه بندى 
نيازمندیم ٠٩١٥١٥٦٧٨٦٥

٩٥٣٠١٤٠٤/ ف

;ارشناس و ;اردان 
در ;ليه 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

 it نفر مهندس� G$ به
مسلط به طراحی وبسایت و 
طراحی گرافيک نيازمندیم

٣٧٦٥٠٨٨٠
٩٥٣٠٣١٢٧/ ف

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

٠٩١٥٩١٥١٣٤٠
٩٥٣٠٢٤٤١/ ر

دعوت از مهندسين پا$ه١
عمران برق مکانيک

جهت تمدید پروانه مجرى پایه١
٠٩٣٥٩٠٠٦٧٩٩

٩٥٢٩٨١٣٥/ ق

به $G نفر 
 GانيRمهندس م
با ٣ الی ۴ سال سابقه مفيد 

در صنعت توليد قطعات 
الستيکی آشنا به تعمير 
و نگهدارى ماشين آالت 

صنعت الستيک نيازمندیم. 
متقاضيان رزومه خود 

را به آدرس
 Info_Ls1374@yahoo.com

ارسال نمایند. 

 

٩٥٣٠٢٢٤٠/ ر

 به چند استاد;ارماهر
 MDFجهت کار در شهرستان 

نيازمندیم
٠٩١٥١٤٧١٠٧٣ 

٩٥٣٠١٠٤٣/ ق

 تعداد' نصاب ;ابينت 
متعهد نيازمند$م  

 ٠٩١٥٥٠٥٨٥٦٧
٩٥٣٠٢٧١٧/ ق

به چند استاد;ار 
ماهر و نيمه ماهر نجار

نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٥٦٤٩٨

٩٥٣٠١٨٠٠/ ف

نصاب ;ابينت 
با ابزار نصب و ماشين نيازمندیم 

٠٩٣٩٨٠٦١٥٢٤
٩٥٢٩٦٣٩٢/ م

واحد توليد' ميز
 و صندل� چوب� 

به تعدادى نيروى ماهر و نيمه ماهر 
نجار و پلی استر کار نيازمند است

 تلفن جهت تماس پلی استر: 
٠٩١٥١٠٣٢١٧١

تماس جهت نجار :
٠٩١٥٧١٨٢٣٨١ 

٩٥٣٠٣٣٦٥/ ف

به تعداد' ;الف زن 
مبل ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم

٠٩٣٦٩٤٥٣١٩٩
٩٥٣٠٣٣٠٤/ ف

نجار و ;الف ساز مبلمان 
ماهر و نيمه ماهر

نيازمندیم
٠٩١٥٣١٣٥٠٣٠

٩٥٢٩٨٤٠٦/ ف

به $G برش ;ار 
  MDF ماهر

 و تعدادى بردست جهت کار
 خدمات MDF نيازمندیم
٠٩١٥٣١٦٥٤٨٠
٠٩٣٩٨٣٩٥٤٨٠

٩٥٢٩٤٢٣٦/ م

 استخدام 
مد$رفروش
 شرکت کشت و 

صنعت نادر
از یک آقا با حداقل ۵

 سال سابقه کار مرتبط 
در شرکتهاى معتبر 

صنایع غذایی و توانا در 
جذب عامل فروش در 
سطح کشور دعوت به 

همکارى می نماید.

تلفن : ٣٧٢٩٧٢٩١
ساعت تماس : ٨ الی ١۵

آدرس : بلوارقرنی،
 بين ٢٢ و و٢۴

 
٩٥٣٠٣٥٨١/ ب

 استخدام 
خانم 

 حقوق ثابت +بيمه تامين 
اجتماعی درآمد تضمينی

 ١,٢٠٠,٠٠٠ تومان 
بلوار وکيل آباد-بين هنرستان و 

سامانيه  پالک ٢۴۶ واحد ٣
٩٥٢٧٨٨٠٧/ م

گاجره
مجموعه گاجره موبا$ل
جهت تکميل کادر فروش 

خود به تعدادى نيروى 
خانم (فروشنده تلفنی) 

و تعدادى نيروى آقا 
(بازاریاب) نيازمند است.

لطفا جهت تکميل فرم 
استخدام به آدرس زیر 

مراجعه نمایيد.
آدرس:بلوار صاحب الزمان  

نبش ٢٨ - مجتمع ادارى 
رضوان - واحد ٢٠١

٠٩١٢٢٢١٤٨٣٤
٩٥٢٩٨٦٦٦/ ق

$G شر;ت توليد' واقع 
در شهرt صنعت� توس
به تعدادى نيروى دیپلم یا 
فوق دیپلم ساخت و توليد 

و ماشين ابزار جهت خط 
توليد نيازمند است.

تلفن: ٧-٣٥٤١٣٧٨٦
٩٥٣٠٣٣٨١/ ق

به  آشنا  وقت  نيرونيمه   G$ به 
نرم افزارهاى آفيس و فتوشاپ جهت 
کار در دفتر تایپ و تکثير نيازمندیم 

٠٩٣٩٥٠٩٤٥٧٨
٩٥٣٠٢٨٩٧/ ف

به تعداد' رو$ه ;وب و 
خياط مبل نيازمند$م

محدوده جاده کالت
٠٩٣٠٥١١١٠٥٤

٩٥٢٩٨٤٩٥/ ق

$G شر;ت بازرگان�
نيروى  خود  کادر   تکميل  جهت 
خانم کارشناس فروش و حسابدار 
باروابط عمومی باال استخدام می کند 

ساعت کار ٨ صبح الی ١۴ 
حقوق ثابت ۵٠٠/٠٠٠ تومان 

بين استقالل ١٠ و ميدان معلم 
پالک ۴٨

٠٩٣٩٤٦٨٣٧٦٢
٩٥٢٩٨٥٠٨/ ل

$G موسسه آموزش�
از چند همکار خانم در 

واحد ادارى و بازرگانی در 
شيفت صبح یا عصر،دعوت 

بعمل مياورد.
شرایط : حقوق ثابت + 

پورسانت + مزایا +تورهاى 
مسافرتی بعنوان پاداش

ساعت مراجعه :
٨:٣٠ الی ١٨

آدرس : امامت ٣٠ پالک ۶ 
واحد٣

 

٩٥٣٠٣٠٢٢/ ق

استخدام فور' 
تعدادى خانم جهت کادر ادارى، 

روابط عمومی، مدیر بازرگانی 
٩٥٣٠٢٤٥٦/ ر٣٨٩٣٩٧٣٢

جوشRار و منش� خانم
محدوده سيدى نيازمندیم

٠٩٣٦٥٣١١٤٨٠
٩٥٣٠٣١٦١/ ف

منش� و تا$پيست

مشاغل گوناگون

مهندس

نجار و ام د' اف ;ار

مراقب ;ودt و سالمند

٩٥٢٦٥٧٣٩/ م

٩٥٣٠٠٠٠٦/ ف

٩٥٢٩٨٣١٥/ ف

 آگه� استخدام 
$G نما$ندگ� خودرو جهت تRميل ;ادر پرسنل� خود اقدام 

به جذب نيرو م� نما$د. 
امداد گر: آقا/ ترجيحا داراى مدرک فنی/ داراى حداقل ٢ سال سابقه 

کار در زمينه برق خودرو 
estekhdam95me@gmail.com متقاضيان می توانند رزومه خود را به آدرس
از ساعت ١٠:٠٠ الی  ١۵:٠٠(روزهاى شنبه تا چهارشنبه) به آدرس بزرگراه 

آسيایی روبروى پليس راه قاسم آباد، نبش آزادى ١٠٣ مراجعه نمایند.
 

٩٥٣٠٢٩٣٦/ آ

  فروشگاههاى زنجيره اى سام
فروشگاههاى زنجيره اى سام  جهت توسعه شعب زنجيره اى 

خود در مشهد دعوت به همکارى می نماید.

Hشرا�ط اصل شرا�ط اوليه Hعنوان شغل
 خوش

 برخورد،فعال،دارا<
 روابط عمومH باال،

 خالق،دقيق، منظم و
پيگير

 حداقل تحصيالت فوق
         د�پلم، حدا=ثر سن ٣5 سال،
 آقا/خانم،دارا< پا�ان خدمت
 (آقا�ان)، دارا< سابقه فعاليت

در فروش

 =ارمند
فروش

 آشنا�H با سيستم
Hحسابدار< فروشگاه 
 ترجيحًا همEاران و آر�ن

office،سيستم

 حداقل تحصيالت فوق
 د�پلم در رشته حسابدار<

 و �امرتبط، سابقه
 =ارحداقل١سال،خانم،تمام
  وقت و �ا پاره وقت (١6 تا ٢٢

صندوقدار

 آشنا با سيستم ها<
،Hفروش و فروشگاه 

 دارا< اطالعات
 بازار�ابH و خالق و با

پشتEار باال

 حداقل تحصيالت ليسانس،
 دارا< سابقه مد�ر�ت پرسنل
 فروش،  آماده برا< =ار تمام

 وقت حدا=ثر٣5سال سن آقا
دارا< پا�ان خدمت

 مد�ر
فروشگاه

                                                             �RترونيRلطفا رزومه و سوابق ;ار' خود را به آدرس ال
٩٥٢٨٦٣١٢/ تh.keramati@samshops.com     ارسال نمائيد.

٩٥٣٠٣٤٤٨/ ف


