
٤٣
دوشنبه ٢٠  دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٤

�به تعداد� باز�اب حرفه ا
با تجربه کافی و سابقه کار 

نيازمندیم
٣٦٠٤٨٥٦٢

٩٥٣٠٣٨٦٨/ ق

پخش مواد غذا�� 
مصل�

جهت تکميل کادر فروش
 خود در زمينه مواد غذایی 

و شوینده از افراد واجد 
شرایط ذیل دعوت

 به همکارى می نماید : 
ویزیتور آقا و خانم

 با حداقل ٢ سال سابقه کار
 و روابط عمومی 
و قدرت بيان باال

 با حقوق و مزایاى ذیل :
 حقوق ثابت ١٠ ميليون ریال 
+ پورسانت + تامين اجتماعی 

آدرس: بلوار مصلی
 روبروى مصلی ٣۵ 

٣٣٦٥٣٨٩٣
٩٥٢٨٩٩٢٢/ ف

 �به تعداد
3ارشناس فروش 
در زمينه تاسيسات مکانيکی

 با ٣سال سابقه فروش 
نيازمندیم ارسال رزومه کارى 

 info@nseco.ir به ایميل
٣٨٤٥٦٦٤٨

٩٥٢٩٧٨٦٥/ ر

٩٥٢٩٧٩٥٠/ م

 تMميل 3ادر 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 باحقوق ثابت قانون کار
تلفنی  فروش  کارشناس  نفر   ۵-
خانم باحقوق ثابت بدون قيد و شرط
آقا  فروش  سرپرست  -٢نفر 
تومان ١,٢٠٠م  ثابت  حقوق  با 
 (حداقل ٢ سال سابقه سرپرستی)
باحقوق  آقا  مدیرفروش  نفر   ١-
 ۴ تومان(حداقل  ١,۵٠٠م  ثابت 

سال سابقه مدیریت فروش)
سایر مزایا:

فروش  بر  مبتنی  پورسانت   -١
٢- بيمه تأمين اجتماعی 

٣- پاداش فروش

 ٣٨٤٢٧٩٣٩

به تعداد� خانم و آقا 
با روابط عموم� باال
نيازمندیم - قاسم آباد
٠٩٣٣١٠١١٠٠٨

٩٥٣٠٤٥٠٣/ ف

 و�ز�تورخانم باروابط عموم� باال
 جهت بازدید وبازرسی هاى کپسولهاى 
آتش نشانی پورسانت عالی+سرویس 

 ٠٩٣٠٠٤١٨٥٨١رایگان
٩٥٢٩٦٤٢٣/ ق

به چند و�ز�تور خانم و آقا
جهت کاردر شرکت پخش آرایشی 

با پورسانت عالی نيازمندیم
٣٦١٤٦٩٤٧

٩٥٣٠٤٠٥٣/ ف

به تعداد محدود
 بازار�اب
با پورسانت عالی 

نيازمندیم 
جهت انجام مصاحبه عدد ۵ را 

به شماره ٠٩٠٣٣٧١٨٦٣٣ 
ارسال نمایيد.

 

٩٥٣٠٣٦٦٨/ ر

شر3ت 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

به تعداد� بازار�اب
  حرفه ا� نيازمند�م 

٠٩١٥٥٢٠٩٦١٥
٩٥٣٠١٥٧٥/ م

به تعداد� بازار�اب 
جهت پخش موادغذایی 

نيازمندیم 
حقوق ثابت باال 

+ پورسانت فروش 
٠٩٣٧١٧٠٠٩٠٤
٠٩١٥١١٥٤٧٣٠

٩٥٣٠٢١٣٥/ م

بازار �اب خانم وآقا 
جهت تبليغات و جذب آگهی با

 دو ميليون تومان در آمد 
٠٩١٥٨٥٨١٠٥١

٩٥٣٠٣٧٥٠/ ط

استخدام بازار�اب
شرایط بسيار عالی 

با باالترین درآمد ماهيانه
٠٩١٩٦٠٠١٧٨٣

٩٥٣٠٤٥٧٤/ ر

� شر3ت توليد
 برند رافانو

انواع  در  سس،  زمينه  در   
اوزان جهت فروش محصوالت 
در  بازاریابان  تمامی  از  خود 
اشتغال  غير  و  اشتغال  حال 
به صورت پورسانتی و حقوق 
تومان  ميليون   ٢ تا  ثابت 
دعوت به همکارى می نماید. 

آماده همکارى نمایندگی دادن 
هاى  شهرستان  تمامی  به 
خراسان رضوى، شمالی، جنوبی 

هستيم
٠٩١٥٦٨٨١٦٥٧ 

٣٧٤٩٨٠٧٤
٩٥٣٠٣٧٨٤/ بشعبانی

متخصص فروش متر�ال 
لو3س ساختمان�

 پورسانت باال ، امکانات فروش 
 تماس ١٨-٢١ ٠٩١٥٢٢٢٦٠٠٥

٩٥٣٠٠٤٥٣/ ر

استخدام   
به تعداد� خانم

جهت اپراتورى یک شرکت 
مهندسی معمارى با حداقل 
مدرک ليسانس نيازمندیم 

محدوده صارمی
٣٨٦٨٩٨٩٩

٩٥٣٠٠٩٣٢/ د٠٩١٥٦٢٠٩٠٤٠

به دو نفر بازار�اب 
خانم نيازمند�م 

با پورسانت خوب 
٩٥٣٠٤٧١١/ م٠٩١٥١١٠٥١٧٧

�به تعداد
 3ارشناس فروش 

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

نيازمندیم 

٣٥٤٢٠٤٦٣
٩٥٢٩٩٥٨١/ ف

استخدام شر3ت مواد غذا�� 
و  خانم  بازاریاب  و  وزیتور  نفر   ٣٠
است نيازمند  عالی  شرایط  با  آقا 
٣٦٠٦٢٧٠٥-٠٩١٥٢١٨٧٧١٨ 

٩٥٣٠٤٢١٣/ م

�به تعداد
� بازار�اب حرفه ا

جهت فروش متریال
 دکوراسيون داخلی نيازمندیم

 احمدآباد نبش طالقانی ٢٩ 
گالرى دانته یکشنبه صبح ١٣-١٠ 

و سه شنبه ١٣-١٠ 
(فقط حضورى)

 

٩٥٢٩٩٨٤٧/ ر

استخدام
 بازار�اب 

شرکت مهر زاگرس نمایندگی 
رسمی و انحصارى بيش از ٣٠ 
برند معتبر غذایی و بهداشتی
 در استان خراسان بزرگ از 

افراد واجد شرایط ذیل دعوت
 به همکارى می نماید : 

١- ساکن مشهد مقدس
 ٢- کارت پایان خدمت 

یا معافيت دائم
٣- حداقل مدرک تحصيلی 

دیپلم 

مزایا :
١- حقوق ثابت قانون کار
 ٢- بيمه تامين اجتماعی

 ٣- پورسانت فروش
 ۴- جوایز ماهانه 

۵- پاداش کارخانه ها 
آدرس : جاده سنتو - سه راه 

دانش - آزادى ١١١ شهيد جراح 
یک پالک ۵ 

٣٦٦٣٤٧١٣
٣٦٦٢٢٥٦٧
٣٦٦٢٧٥٠٠ 

٩٥٢٤٠٤٠٦/ ف

به چند نفر 
 �بازار�اب حرفه ا

و پخش گرم نيازمندیم.
 حقوق ثابت:

 قانون کار+ پورسانت عالی 

٠٩١٥٤٠٧٩٨٨٧
٩٥٣٠١٩٦٦/ ف

به تعداد� بازار�اب
جهت فروش قطعات خودرو 

نيازمندیم
٠٩١٥٧٦٦٨٥٨١

٩٥٣٠٤١٦٦/ پ

�< شر3ت معتبر 
با سابقه کار باال به دونفر بازاریاب 
جهت فروش پنجره upvc نيازمند 

٠٩١٥٧٧٨٤٠٠٥است
٩٥٣٠٤١٤٩/ ق

استخدام 
3ارمند فروش خانم
مستقر در دفتر کارخانه 

(صياد شيرازى) 
داراى مدرک تحصيلی مرتبط 
قانون کار + بيمه + پورسانت

٣٨٩٢٩٦٢٥
٩٥٣٠٣٦٩٣/ ر

 �تعداد� بازار�اب حرفه ا
خانم با پورسانت عال�  

٠٩١٥٧٠٦٠٧٥٩
٠٩١٥٣٥٩٠٨٣٣

٩٥٣٠٣٧٨٣/ ر

بازار�اب 
جهت نماى ساختمان نيازمندیم 

حقوق ثابت + پورسانت عالی 
٩٥٢٩٣٨٥٦/ ر٠٩١٥٩١٦١٥٦٠

به تعداد� بازار�اب خانم
به صورت تمام وقت جهت شرکت 

پخش دارویی نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٠٨٥١٥-٣٧٦٧٤٧٩٧

٩٥٢٩٦١٨٣/ ف

استخدام بازار�اب آقا 
و خانم

جهت فروش پورسانتی 
محصوالت متنوع در 

رسته هاى پوشاک، کيف 
کفش، لوازم دکورى 

لوازم آشپزخانه
حقوق ثابت + باالترین 

پورسانت
تماس بگيرید

٠٩١٥٤٧٣٥٤٠٠
٩٥٣٠٣٨٦٤/ ق

  �استخدام بازار�اب حرفه ا
 آژانس هواپيمایی

 فرزانگان اشکذرى 
٩٥٣٠٤٨١١/ ب٠٩٣٧٢١٠٩٠١٥ 

استخدام 
دفتر فروش

 ونماینده انحصارى 
شوینده بهداشتی

 تيرک
 آکورد ترکيه 

عسل اسپيدان 
محصوالت قزل رود 

ناصر طعم تبریز
 و پنير شاهی ليقوان 
ویزیتور جهت ویزیت
 مناطق شهرى مشهد

 ۶ نفر 
حقوق ثابت اداره کار 

+بيمه +پورسانت
 و پاداش ویژه فروش
 جاده سنتو آزادى ١٢٧

 چهارراه چهارم
 سمت چپ پالک ٢۴
 ٣٦٥١٣٣٣١

٠٩١٥٧٠٩٤١٠٧
٩٥٣٠٣٦٢٩/ ف

به �< فروشنده 
آقا با سابقه

با معرف یا بازاریاب 
کاغذدیوارى با 

سابقه نيازمندیم 
r.sarrafian764

@gmail.com
٩٥٣٠٣٣٣٨/ م٠٩١٥٠٦٠١٧٩٧ 

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 �< بازار�اب 
جهت امور تبليغات نيازمندیم.  

٠٩١٥٣٥٩٥٥٦٧
٩٥٣٠٣٦٣٠/ ف

٩٥٢٩٥٤٩٥/ ق

 شر3ت رافونه

شعبه مشهد
 توليدکننده محصوالت شوینده 

و بهداشتی و سلولزى جهت 
تکميل کادر فروش خود 

تعدادى بازاریاب حضورى آقا 
و خانم بامزایا و شرایط عالی 

استخدام می نماید
 مزایا:حقوق ثابت طبق 

وزارت کار+بيمه+پورسانت+
پاداش+عيدى و سنوات

٠٩٣٧٩٧٦٥٢٩٢
٣٦٥١٤٠٢١

به تعداد� بازار�اب خانم 
نيازمند�م

آدرس: شریعتی ۴٣,١ پالک ١۶
٠٩١٥٧٠٠٦٤٨٩

٩٥٣٠٣٧٠٧/ ر

فروشنده تلفن�
 حرفه ا� آقا و خانم 

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

٠٩٣٥٢٢٢٢٤٦٥
٩٥٢٩٨٢٧٢/ ف

�< شر3ت موادغذا�� 
معتبر 

به تعدادى بازاریاب خانم و آقا 
داراى تجربه حداقل مدرک 

دیپلم و خودرو نيازمنداست 
ساعت تماس:

 ١٠صبح الی ٨بعدازظهر

٠٩١٢٠٢٥٧٥٧٩
٩٥٣٠٠٢٧٧/ ق

٩٥٣٠٣٦٥٤/ ف

�< شر3ت معتبر
 پخش مواد غذا��

در مشهد تعدادى بازاریاب 
با شرایط عالی 

استخدام می نماید 
٠٩١٥٥٠٣٣٩٥١

 ساعت تماس ١٠ الی ١۶
 

نما�ندگ� رسم� 
بيمه ا�ران

جهت تکميل کادر خود 
از ۶ نفر خانم وآقا با

 روابط عمومی باال دعوت به
 همکارى می نماید حقوق و
 پورسانت و مزایاى عالی 

براى افراد توانمند
٩٥٣٠٠٣٥٣/ پ١-٣٨٨٣٩١٣٠

�< شر3ت پخش 
لبن� معتبر

به تعدادى نيروى 
ثبت سفارش خانم 
و بازاریاب حضورى 

نيازمند است
٦٠-٣٣٧٥٩٢٥٩

٩٥٣٠١٤٣٤/ ف

به تعداد� 3ارشناس و 
بازار�اب مرد با سابقه 3ارقبل�

جهت فروش لوازم خانگی نيازمندیم 
٩٥٣٠٣٨٠٤/ م٠٩١٥١٠٤٠٧٥٦

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

دفتر نما�ندگ� 
پنير پيتزا در مشهد 
دعوت به همکارى می نماید: 

١- سرپرست فروش
 آقا یا خانم ٣ نفر 

٢- بازاریاب حضورى
 آقا یا خانم ٨ نفر 

٣- راننده با ماشين یخچالدار 
٣ نفر 

حقوق ثابت+ پورسانت+ 
پاداش  

 ٠٩٠١٩٤٤٢٠٢١
٣٧٤٩٨٢٢٣

٩٥٣٠٠٣١٢/ ف

به تعداد� بازار�اب  
 آقا و خانم جهت امور

 بيمه ( ایران) نيازمندیم
٩٥٣٠٣١٠١/ م ٠٩١٥١١٥٤٦٧٥

شر3ت 
3يان صنعت 

به چند نفر کارشناس 
فروش نيازمند است 

حقوق ثابت+ پورسانت+ 
بيمه 

٣٧٦٠٤٧٩٩
٩٥٣٠٤٦٢٠/ ف

٩٥٢٠٦٠٧٥/ ف

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

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

3ياناگسترتوس
استخدام

١-بازاریاب بومی بجنورد
فرصت هاى ما :آرشيو 

مشترى فعال،برندشوینده 
بهداشتی و سلولزى صادراتی

٢-بازاریاب مشهدمدارس
فرصت هاى ما:معرفی نامه 

ازسازمان دانش آموزى اداره 
آموزش پرورش

٣-بازاریاب مشهدالین 
آرایشی بهداشتی

فرصت هاى ما: حقوق و 
مزایاى ویژه و عالی  

برندمعتبر و نوستالژى 
آرایشی

www.kianabg.com
٣٨٧٨٦٣٤٦
 تماس ٩ الی ١۴

پيامک ٠٩٠١١٤٣٣٠٣٤
 

٩٥٣٠٤٠٣٨/ ق

٩٥٢٦٥٧٤١/ م

٩٥٢٠١٠٢٦/ م

٩٥٣٠٤٨٢٧/ ق

٩٥١٨٧٣٥٧/ م

٩٥٣٠١٨١١/ ف

٩٥٢٧٥٢١٠/ ف


