
يكشنبه ١٩ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٣
٤٤

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

آموزش+استخدام
تامين نيروى خانم جهت

 مراقبت ازسالمند،کودک وامور منزل
٣٨٩٤٤٥١٦

٩٥٣٠٢٤١٦/ ط

٩٥٣٠٣٥٢٤/ ف

$G شر;ت معتبر
استخدام می نماید : 

نيروى خانم 
جهت تکميل کادر بازرگانی 

حقوق ثابت +بيمه + 
مزایاى عالی 

مراجعه حضورى همه روزه
 از ساعت ٩ الی ١۵ 

بلوار معلم
 بين معلم ١٠ -١٢

 پالک ٢٣٠  طبقه دوم

استخدام 
شرکت ریخته گرى و ماشين کارى 

قطعات خودرو : 
١- نجار ماهر و نيمه ماهر
 ترجيحا دیپلم جهت کار 

در واحد مدلسازى ٢ نفر 
٢- مدلساز ماهر با سابقه کار 

ترجيحا آشنا به ریخته گرى ٢ نفر 
٣- اپراتور ساده واحد 

ریخته گرى ١٠ نفر 
۴- تکنسين تعمير و نگهدارى 

مسلط به سيستم هاى 
هيدروليک و پنوماتيک

 ( یا طرح ١٨ ماهه ایران آلمان) 
( واحد برق - واحد تعميرات 

مکانيکی ) ۴ نفر 
 ۵- فوق دیپلم یا کارشناس 

متالورژى  ٢ نفر 
 CNC ۶- اپراتور

و اپراتور ساده جهت واحد 
ماشين کارى ١٠ نفر 

٧- نيروى خانم 
جهت واحد کنترل کيفيت

 مسلط به Office - ١  نفر 
 تلفن : ٣٢٤٠٠٠٦١-٠٥١ 

آدرس : کيلومتر ٢٧ جاده قوچان  
شهرک صنعتی 

فناوریهاى برتر - صنعت ٧  
کوشش ٣

 

٩٥٣٠٣١٩٩/ 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 
٠٩٠١٩٠٥٨٣٧٠

 پيامک نمایيد
 

٩٥٣٠٠٤٠٦/ ف

٩٥١٦٢٩٢٣/ ف

آرایشگر ماهر شوید١٠٠ تضمينی 
به روش جدید در آموزشگاه (خسرو)
گواهينامه با   تخصصی  مرکز  داراى   
٣٧٢٩١٣١٣ سالن  احداث  جهت   

 ٠٩١٥١٠٠١١٥٧

جوانان
 جو$ا' ;ار

  فوق د$پلم وليسانس 
 نيروى خط توليد مصنوعات چوبی 
را  خود  مشخصات  خانم  و  آقا 

 ٠٩١٥٤٠٧٦٤٦٠پيامک کنيد
٩٥٣٠١٢٣١/ م

به $G خانم مسلط به 
;امپيوتر جهت بليط فروش�

نيازمندیم
٠٩٠٣١٥٧٧٦١٧

٩٥٣٠١١٧٤/ ف

استخدام
 شر;ت سهام� خاص
در زمينه طراحی دکوراسيون 

 vary-3Dmax
عنوان شغلی : 

کارمند طراح
 مدرک تحصيلی :

از تمامی رشته ها 
همراه دوره تخصصی

 ٠٩١٠٥٨١٩٠٠٧
٣٨٤٤٨٩٩٨ -٣٨٤٤٩٠٥٥

٩٥٢٩٩٩٣٤/ ف

استخدام  
 یک نفر پرزنتر 
حرفه اى خودرو 
داراى اطالعات روز و

 عالقه مند، فن بيان قوى 
ظاهر آراسته جهت نمایندگی 

مراجعه حضورى : 
دوشنبه ٢٠ دیماه 

ساعت ٩ الی ١٢
بين وکيل آباد ٣۴ و ٣۶ 

نمایندگی عاکف 

 

٩٥٣٠٣٥٥١/ ب

به افراد ذ$ل جهت ;ار 
در $G شر;ت توليد' 

نيازمندیم.
 ١- نيروى خانم یا آقا 

تحصيلکرده با روابط عمومی باال 
و سابقه کار مرتبط جهت واحد 

بازرگانی و فروش
 ٢- نيروى آقا تحصيلکرده با 
سابقه کار جهت سرپرستی و 
مدیریت داخلی واحد توليدى 

نساجی، مسلط به مباحث کارگرى 
و فنی و ادارى - شهرک صنعتی 
بينالود ٣-یک نفر مدیر مالی و 

٢ نفر حسابدار با حداقل مدرک 
ليسانس و سابقه کار مرتبط 

متقاضيان رزومه کامل و مدارک 
تحصيلی و هویتی خود را در 

اسرع وقت به آدرس ایميل یا 
فکس زیر ارسال نمایند

 آدرس ایميل:
tahastarbagscompany

@gmail.com
شماره فکس: ٣٧٦٧٩٣٣١

 آدرس سایت
ppwovenbags.ir 

٩٥٣٠٢٩٠١/ ف

$G شر;ت آرا$ش�
 و بهداشت� معتبر 
بابت تکميل پرسنل خود
 از افراد ذیل دعوت به 

همکارى می نماید
 ١-ویزیتور آرایشی

 و بهداشتی آقا 
٢-حسابدار آقا با مدرک

 ليسانس و حداکثر سن ٣٠ سال
٠٩٣٥٩٠٠٨٤٧٤

٥-٣٧٥٧١٢٠١
٠٩١٢٢١١٦١٧٢

٩٥٣٠٠٩٢١/ ف

به تعداد' همRار 
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

$G نفر خانم
جهت ٢ روز فعاليت با حقوق 

مناسب نيازمندیم.
٠٩٣٦٤٩٠٧٥٣١

٩٥٣٠٢٧٦٠/ ق

به چند بازار$اب حرفه ا'
فروش تيزر و برنامه هاى 

تلویزیونی نيازمندیم.
٩٥٣٠٢٦٣٥/ ل٠٩١٢٨٣٦٠٠٧١

٤٥ روزه 
آرا$شگر شو$د

آموزشگاه مهدى
 تنها مرکز تخصصی در مشهد 

 ٠٩١٥١٠٠٨٤٠١
٩٥٣٠٠٥٤٥/ ل٣٢٧٢٤٨٨٠

 $G شر;ت توليد'
 و پيمانRار' 
 نياز به یک نفر
 IT مسلط به 

و زبان انگليسی
 یا سابقه مفيد

 جهت مسئول دفتر 
مدیرعامل می باشد 
عالقه مندان رزومه 

خود را به آدرس 
ایميل زیرارسال 

نمایند.
info@ista-lsf.ir

 

٩٥٣٠١٣٧٩/ ب

مجتمع صنعت� و 
پروتئين� شام شام

جهت توسعه فعاليتها و تکميل 
پرسنل شعبه خراسان در مشاغل 

زیر استخدام می نماید: 
١- بازاریاب حضورى خانم و آقا 

٢- بازاریاب حضورى الین هتل و 
فست فود 

٣- مامور مطالبات آقا 
پليس راه قاسم آباد، آزادى 
١٠١ قطعه دوم سمت راست

 ١١ - ٣٦٦٧٨٢١٠
 ٣-٣٦٦٦٦٧٥٢

٠٩١٥١٠٠٣٧٦٤
٩٥٣٠١٩٠٧/ ف

به تعداد' بازار$اب د;وراتور 
جهت کار بادکنک آرایی نيازمندیم. 
با ضمانت سفته و آموزش رایگان 

٠٩٣٥٥١٦٨٤١١
٩٥٣٠٣١٧٣/ ف

$G شر;ت فعال 
حفاظتی،  هاى  سيستم  زمينه  در 

نيروى فنی استخدام می نماید 
٣٦٦١١١٩٦

٩٥٣٠٣٢٣٣/ ر

استخدام 
در یک شرکت

 توليدى بازرگانی 
تکنسين برق صنعتی آشنا 

به تعميرات مکانيکی 
جهت واحد نصب و 

تعميرات ترجيحا آشنا 
به ساخت ماشين آالت 

بسته بندى و شرینک پک
ارسال رزومه : 

٠٩١٥٧١٥١٥٨٧
٩٥٣٠٠٤٤٢/ ر

شر;ت فرانگرش
 GترونيRجهان ال
از واجدین شرایط ذیل دعوت به 

همکارى می نماید :
١- دو نفر خانم حداقل

فوق دیپلم الکترونيک جهت 
مونتاژ و کنترل کيفيت 

با تجربه کافی
  ٢- یک نفر خانم حداقل دیپلم 

جهت بسته بندى و آشنا به 
مونتاژ قطعات الکترونيک 

   ٠٩١٥٩٠٨١٠٩٠
٣٨٩٢٨٦٨٥

٩٥٣٠٢٧٧٧/ ف

٩٥٣٠٢٦٠٣/ ف

پذ$رش هنرجو 
نرم افزار

Solid works-Catia
 مقدماتی و  پيشرفته 

همراه با معرفی 
به مراکز صنعتی در پایان دوره 

 ٠٩٣٧٩٠١٣١١٣
٣٦٦٢٤٩٢٤

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

پورسانت عالی به صورت 
محدود نيازمندیم 

٠٩٣٥٤٩٨٧١٦٢
٩٥٢٩٩٧٦٢/ ف

$G شر;ت 
بازرگان� معتبر

جهت تکميل کادر بازرگانی 
خود به همکارى تعدادى 

نيروى خانم
 نيازمند است 

٠٩١٥٣٠٦٥٤٦٥
٩٥٢٩٥٧٣٢/ ف

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

www.ebim.irپشتيبانی فنی
احمدآباد ٠٩١٥٢٠٠١١٧٠

٩٥٣٠٢١٨٠/ ق

به $G نفر آقا حداقل د$پلم 
مسلط به سيستم برق ماشين و 

نصب دزدگير نيازمندیم 
٠٩١٥٩٠٨١٠٩٠-٣٨٩٢٨٦٨٥

٩٥٣٠٢٩٠٣/ ف

فروشنده حضور' 
با سابقه ;ار 
 در زمينه پخش گرم 
محصوالت لبنی 

۵نفر 
٣٨٤٢١٤٢٨ 

٩٥٣٠٣٥٥٧/ م

به $G نفر ;ارمند جهت 
فعاليت در نما$شگاه ماشين

با حقوق ثابت + پورسانت نيازمندیم 
محدوده راه آهن ٣٢٢٢٥٢٤٢

٩٥٣٠٣٢٠٠/ ف

شر;ت آرا$ش� 
بهداشت� رو$ال

با برندهاى معروف از افراد ذیل 
با شرایط استثنایی ( حقوق ثابت ، 

بيمه ، پورسانت متغير) دعوت 
به همکارى می نماید: 

١-منشی خانم ، ليسانس ، آشنا 
 Word ، Excel به

٢-سرپرست فروش ، ليسانس، 
سابقه کار مفيد در زمينه فروش 

( آرایشی بهداشتی ) 
٣-بازاریاب خانم و آقا ، سابقه کار 
و آشنایی با فروشگاههاى آرایشی 

و بهداشتی و سالنهاى آرایشی
۴-مامور پخش با وانت ، سابقه کار
 ۵-حسابدار ، ليسانس ، سابقه 
کار مفيد لطفا جهت تکميل فرم 
استخدام همه روزه از ساعت ٨ 

صبح تا ٣ عصر تماس بگيرید
 ٣٦١٤٦٩٤٧

٩٥٢٩٩١٨٠/ ل

فروشنده 
تلفن�  

 (محصوالت لبنی)
۵ نفر 

٣٨٤٢١٤٢٨ 
٩٥٣٠٣٥٥٨/ م

نمایندگی مرکزى پنجره عایق  
پردیس در نظر دارد جهت تکميل 
کادر فنی و فروش تعدادى نيرو 
استخدام نماید ٣٧٦٢٣٧٣١

٩٥٣٠٠٩٦٤/ ف

دفتر پيشخوان شهرساز' 
جهت همکارى در دفتر مهندسی 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٢٥١٠٩

٩٥٣٠٢٦٧٩/ ر

«اعطا' نما$ندگ�» 
تعداد ٣٠ نفر بازاریاب بيمه، فقط 
حضورى حقوق+ پورسانت+ پاداش

٠٩٣٦٦٣٦١١٦٦+ بيمه
٩٥٢٩٣٨١٦/ م

 tاعطا' نما$ندگ� فروش پوشا
با حداقل سرمایه یا ضامن معتبر و 
ریسک کارى صفر تماس ١١ الی ١٩

٠٩١٥٩٧٥٨٦٢٥
٩٥٢٦٣٥٧٤/ ف

بورس ا$ران 
مشاوره سرمایه گذارى هاى 
اصولی و برتر در یک جلسه

٩٥٢٧٦٧٤٤/ پ٠٩١٥٤١٨٧٧٠٨

سرما$ه گذار 
مزرعه  در  گذارى  سرمایه  جهت 
کشاورزى، دامدارى و پرورش ماهی به 
صورت جداگانه ٠٩٣٨٧٣٥٠٨٩٠

٩٥٢٩٩٥٥٥/ ف

 جذب ;ارمند - ;اسب 
بازنشسته-با درآمد ميليونی و تسویه 

٠٩٣٦٥٦٠٧٢٧٨ نقدى 
٠٩٣٠٦٠٦٢١٨٢-٣٧١١٤٠٤٥

٩٥٣٠٣١٤٠/ م

;ارآفر$ن� پردرآمد 
 ایده هاى پردرآمد به همراه وام

٣٦٠٩٣٨٩٨ 
٩٥٢٧٩٩٩٧/ م

٩٥٢٨٧٨٢٨/ ف

نو$ن تر$ن طرح ها و پد$ده ها'  
زودبازده اقتصاد'

با مشاوره نخبه علمی و کارآفرین 
نمونه ملی ٠٩٣٣٢٦٨٧٢٨٥

٩٥٢٩٤٢٢٢/ پ

ا$ده ها' ميليون�
براى موفقيت و افزایش درآمد

٠٩١٢٠٢١٥١٣٧

فروش اقساط� طال 
با حکمت کارت 

ویژه نيروهاى مسلح 
بدون پيش پرداخت نقدى 

اقساط ۶ تا ٢۴ ماه 
فروش اقساطی تمامی اقالم 
مورد نياز شما با حکمت کارت 

تماس ١٠ الی ٢٢
٩٥٢٩٨١٣٨/ ر٠٩١٢٠٢٦٠٦٤٦

 وام ٤%
سبک، سنگين

 خرید عادالنه فروش منصفانه
٩٥٢٥٢٣٠٤/ م ٠٩٠١٥٤٧٤٩٠٠

 %٧٠
ارزش ملRتان را وام ميدهيم 

و انجام فک رهن
 ٠٩١٥٧٣٨٤٦٦٢

٣٨٩١٥٤٣٩    
٩٤٤٩٥٧٧٤/ ف

سند و ضامن
جهت دادگاه موجود است یک روزه

٠٩١٥٤٠٩١٤٧١
٩٥٢٩٧٩١٤/ ف

فور' فور' ضامن
نيازمندیم کارمند کاسب 

مستمرى بگير 
٠٩١٥٦٦١٣٠٧٨-٣٧١٣٩٠٥١

٩٥٢٥٤٢٧٨/ ف

وام با سند مسRون�
تا ٢ ميليارد 

باضامن تا ۶٠م
انجام امور فک رهن ملک 
جذب و واگذارى وام %۴
٠٩٠٣٦٢٨٥٤٧٠
٠٩١٥٦٩٧٥٩١٠

٩٥٢٤٧٥٨٤/ م

پرداخت
 سر$ع وام

تا ٧٠ ارزش ملک 
اقساطی رأسی 

انجام فک رهن و اخذ پایان کار
٠٩٣٨١١١٧٩٣٢-٣٨٦٦١٩٧٣

٩٥٢١٧٩٨١/ ف

امتياز وام٤
ازدواج ،بنياد،مسکن وغيره

 شما را خریداریم
به باالترین قيمت

٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨-٣٦٦٢٤٠٠٦

٠٩٣٦١١١١٨٣٨
٩٥١٩٧٩٦١/ ط

 ١٣٠ 

٩٠و١٠٠م
 بامدارک:فنی وحرفه اى 

 کار ودانش/هنرستان 
جهادکشاورزى

دانشکده کشاورزى
دانشکده فنی و مهندسی 

حسابدارى 
مدیریت بازرگانی

تماس:شنبه تا چهارشنبه
٩ الی ١۴

٤٤٩٧٦٢٩١-٠٢١ 
٩٥٢٨٦٠٠٠/ خ

جذب معرف�
 ضامن

وام شما را خریداریم
٠٩٣٩٩١٣٦٨٤٢

٣٨٨٤٥٦٧٢
٩٥٢٨١٥٩٥/ ف

به $G سند ششدانگ
جهت گرفتن وام ( در قالب خرید 
دین ) نيازمندیم ترجيحا ارزش 

ملک تا پانصد ميليون تومان سند 
زمين با کاربرى مسکونی هم 

بالمانع می باشد و وام گيرنده 
در زمينه بخش لوازم آرایشی 

فعاليت دارد 
( کميسيون - شراکت )

٩٥٣٠٣٠٥٠/ ل٠٩١٥٤٠١٥٤٩٠

جذب ضامن 
معرف� ضامن 

 

٣٨٦٤٧٦٨٢-٠٩٠٣٤٢٧٠٠٨٩
٩٥٢٦٥٦٢٠/ ف

٩٥٢٩٢٠٠٣/ پ

وام فور'١روزه
 ٢٠ م الی ٢ميليارد 

نرخ سود و امتياز پایين
فک رهن ،قابل انتقال 

٣٧٦٠٤٧٠٢
١٩٥٠-٠٩١٥٨٩٥١٩٤٠

 چG آزاد

٩٥٢٨٠٩٠٤/ ق٠٩٣٩٨٨٠٠٤٥٩

با سند تجار'  وام فقط   
مسRون� هتل تا ١٠٠ ميليارد

 

٠٩٠٣٥٨٦٢٣٣٥ 
٩٥٢٧٠٠٧٣/ م

وام ٤ درصد
به باالترین قيمت خریداریم

 ٠٩١٥٨٩٠٩٠٨٥
٩٥٠٦٧٥١٣/ ف٠٩٣٥٥٢١٥٥٨٤

جذب      معرف�
 ضامن

 کارمندرسمی ،قراردادى 
بازنشسته، مستمرى بگير 

کاسب نيازمندیم تسویه نقدى
٣٦٦٢٤٠٠٦-٠٩٣٦١١١١٨٣٨

٩٥١٩٧٩٢٧/ ط

جذب و معرف�
 ضامن

کارمند - کاسب - بازنشسته
٩٥٢٨٣٥٧٢/ ل٠٩٠١١٢٠٣٠٠٨

٩٥٢٢٠٤٤٧/ ف

وام تا سقK ٥٠٠ ميليارد
ارائه طرح توجيهی و مصوبه 

جهت دریافت وام هاى کشاورزى 
-صنعتی- مسکونی (جهانگردى و 

هتلدارى) مشهد و شهرستان 
(سند جهت دریافت وام موجود است)

 ٠٩٠٣٠١٤١٩٤٤
٠٩٢١٥٧٤١٤٠٥

مصوبه آماده 
٢٠٠ ميليون 
۵٠٠ ميليون 

الی ١ ميليارد به باال
پول آزاد- فک رهن

٣٨٩٢٩٥١١-٠٩١٠٥٥٠٨٣٤٧
٠٩٣٠٩٦٨٩٤٩٢

٩٥٢٥٠٢١٦/ د

چG آزاد 
٠٩٠٣٢١٤٩٠٤٨

٩٥٢٦٣٩١٦/ م

جذب سند و معرف� ضامن 
کليه شعب بانکی و معرفی

 صدور دسته چک
٩٥٣٠٣٣٦٧/ پ٠٩٣٧٢٥٨٩٤٣٤

وام ازدواج 
خر$دار$م  

 

 ٠٩١٢٠٢٣٦٤١٣
٩٥٣٠١٢٣٤/ م

سند از ما
وام ازشما

 

٠٩١٥٤٠٠٧١٩٠
٩٥٣٠٢٥٧٥/ ق

 جذب ضامن
معرف� ضامن

 کاسب و کارمند
با پورسانت عالی

امور بانکی و غيربانکی
٠٩١٥٨١٨٧١٥٠ 

٩٥٢٩٥٠٨٥/ م

٩٥١٩٨٩٧٤/ ق

 وام
(١٠روزه)

باکمترین سودبانکی و فک رهن
٠٩١٥٧٥٧٥٣٥٧

٨-٣٦٥١٤٧٢٧

وام با سندتجار'
  مسRون�، هتل، ادار' 

٩٥٢٧٠٠٧٩/ م ٠٩٠٣٩٥٣٣٦٤٠

;ـــار و ســرما$ه

واگذار' و قبول 
نما$ندگ�

مشاوره و سرما$ه گذار'

�Rمشاوره وام بان

٩٥٢٤٣٨٢٣/ ب


