
دوشنبه ٢٠  دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٤
٤٤

بازار�اب باتجربه حداقل ٢سال
١م ثابت پورسانت ٢% ازکل پاداش

٠٩٣٧٦١٧٥٩٧٥
٠٥١٣٣٤٩٢٣٦٥

٩٥٣٠٣٩٧٥/ ق

شر3ت آرام توانا 
پيشرو� ا�رانيان 

نماینده محصوالت سلولزى جهت 
تکميل کادر فروش خود به 

تعدادى بازاریاب و سرپرست 
فروش با سابقه نيازمند می باشد. 

مزایا: حقوق ثابت+ پورسانت+ 
جایزه فروش+ بيمه

٠٩٣٦٧١٠٧٥٠٠
٩٥٣٠٢٢١٣/ ق

٩٥٢٦٣٧٠٦/ پ

مجله زندگ� ا�ده آل 
استخدام م� 3ند

کارشناس فروش درآمد باالى 
٢م در ماه ۵٠٠ تومان ثابت 

ماهانه+ پورسانت+ بيمه 
وکيل آباد باهنر ۶ پالک ١٢

٣٨٨٤٣١٠٣

به تعداد� بازار�اب 
 �حرفه ا

درب اتوماتيک نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠١٨٧٨٠

٩٥٣٠٤٢٢٩/ ف

شر3ت مهرگان پخش حافظ 
( مزمز) 

جهت کادر فروش از تعدادى 
بازاریاب فعال دعوت  به همکارى 

می نماید . حقوق ثابت + پورسانت 
+ پاداش ماهيانه + ایاب و ذهاب + 
بيمه تامين اجتماعی + بيمه تکميلی  

ميدان راهنمایی - ابتداى بلوار 
شهيد صادقی - طبقه فوقانی

 رستوران ارغوان

 

٩٥٢٩٨٠٠٦/ ف

 �< شر3ت
 دارو�� - بهداشت� 

 از ٣ بازاریاب خانم 
جهت فروش محصوالت پوست 
هاى  داروخانه  سطح  در  مو  و 
مشهد با شرایط ذیل دعوت به 

همکارى می نماید. 
کار  ١- حداقل یکسال سابقه 

در زمينه پوست و مو 
٢- حداکثر سن ٣٠ سال 

٣٢٤٠٣٢٣٦ 
٠٩١٥٤٠١٢٠٣٦

٩٥٣٠٤٦٠٢/ م

استخدام
یک شرکت توليد و پخش 

پروتئينی معتبر در بخش فروش 
و توزیع نياز به نيروى انسانی آقا 

و خانم باسابقه کار دارد

٦-٣٨٩١٤٠٠٥
پيامک٠٩٠١٢٦٥٨٩٠٤

٩٥٢٩٨٢٤٩/ ف

به چند و�ز�تورحرفه ا� و متعهد 
داراى وسيله نقليه جهت همکارى 
در شرکت بازرگانی روغن کاران 

نيازمندیم. 
حقوق و پورسانت عالی 
نرسيده به کوشش ٢٣ 

فروشگاه روغن کاران
 ساعت تماس ١١ تا ١٨ 

 ٣٣٤١٠٩٢٢
٩٥٣٠٣٨٤٩/ ف٠٩٣٣٠٥١٢٦٠٣

�< شر3ت معتبر لبنيات 
به تعدادى ویزیتور حرفه اى و 

مبتدى تلفنی نيازمند است 
٠٩١٢٠٢٠٤٢٦٢

٩٥٢٩٩٦٥٠/ ف

به چند نفر بازار�اب 
با سابقه

جهت پخش محصوالت 
بهداشتی در داروخانه 
ها و سوپر مارکت ها، با 
حقوق ثابت و پورسانت 

نيازمندیم.
تلفن ٣٧٢٨٧٥٨٥ 

٣٧٢٩١٠٥٩
ساعت تماس: ١٠ صبح تا ١۴

 

٩٥٣٠٢٤٢٨/ ق

استخدام 
بازار�اب روزمزد

روزى ٢٠ هزار تومان داراى 
گوشی هوشمند و اینترنت 
همراه، جهت کسب اطالعات 

بيشتر با شماره ٣٨٧٦٥٨٩٩ 
تماس حاصل فرمایيد.

 

٩٥٣٠٤٣٥٩/ ر

�تعداد� بازار�اب حرفه ا
 و با سابقه مفيد جهت پخش با حقوق 
ذغال  شرکت  باال  پورسانت  و  ثابت 

٠٩١٥٩٩٢٢٠٠٥آتشکده 
٩٥٣٠١٨٨٢/ م

به تعداد ٥ نفر آقا 
با موتور سيکلت جهت فایل 

ساختمانی با حقوق ثابت نيازمندیم 
٠٩٣٣٨٩٨١٥٥٠

٩٥٣٠٢٦٢٤/ ف

�< شر3ت معتبر
جهت تکميل کادر بازرگانی 
خود از خانم هاى متخصص 
و خالق و با روحيه کارتيمی 

در رده هاى شغلی مدیر 
فروش و مدیراجرایی 

دعوت به همکارى 
می نماید.

(حقوق ثابت، بيمه 
پورسانت)

جهت اطالع از زمان مصاحبه 
نام خانوادگی و سابقه 
شغلی خودرا به شماره 

 ٥٠٠٠١٠٤٠١١٤٥٤٥
پيامک نمایيد.

 

٩٥٣٠٤٣١٨/ ق

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

بيمه ا�ران 
 اعطاى کد فروش بيمه عمر

 حقوق ثابت
+پورسانت+بيمه 
آدرس:بلوار معلم

معلم ٢۶ پالک۴٣  واحد۴
 ٣٦٠٧٠١٣٠

٩٥٣٠٤٥٥٩/ ق

به �< بازار�اب تلفن� خانم 
با سابقه کار مرتبط نيازمندیم 

سيدرضی ٣۴ 
٠٩١٥١١٦١٠٧٧-٣٦٠١٧٥٥٧

٩٥٣٠٣٦٦٣/ ف

فرصت شغل� 
براى برنامه نویسان قالب ورد 

پرس قطب فناورى مشهد 
mashhadit.org 

٩٥٣٠٣٩٤٢/ ف

استخدام 
php برنامه نو�س

به یک خانم مسلط به برنامه 
نویسی php نيازمندیم

نام -سن -تحصيالت
تلفن- رزومه کارى

را به ٠٩٣٥١٩٥١٩٠٠ 
 پيامک کنيد

٩٥٣٠٤٩٦٧/ ق

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

 ساعت١٠الی١٣
٩٥٣٠٢٩٩٩/ ق

جذب نيرو� پشتيبان
در یک شرکت معتبر

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

٩٥٣٠١٨٤٥/ ق

پي< آرتا 
به تعداد زیاد موتورسوار با درآمد 

روزانه ۴٠ الی ١٢٠ نيازمندیم 
٠٩٣٦٦٢٧٦٨٦٦

٩٥٣٠٣٨٣٣/ ف

٩٥٣٠٤٨٥١/ ق

به تعداد� تحصيلدار 
جهت خيریه نيازمندیم. 

مدارک کامل - تماس ١٢تا ١۴
٠٩٣٧٦١٣٠١٢٠ موسوى

پي< آر�انا
به تعدادى دوچرخه سوار 
با دوچرخه نيازمند است 

٩٥٣٠٤٣١٥/ ف٣٨٤٤٧٠٧٠

 �به پي< موتور
نيازمند�م 

 

٩٥٣٠٤٥٠٧/ ف٠٩١٥٤٢٤٢٨٤٩

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

٠٩١٥٧٣٨٨٦٠٠تکميل
٩٥٣٠١٥٩١/ م

 �پي< موتور
به صورت پاره وقت در رستوران 
نيازمندیم بين فرهاد ٢۵ و ٢٧ 

٩٥٣٠٤٢٩١/ ف٠٩١٥٣١٥٨٣٠١

پي< موتور� دوست� 
درآمد  با  پيک  جهت  جوان  نيروى 
تومان  هزار   ٨٠ تا   ۴٠ روزانه 

٣٧٦٦٣٦٦٩نيازمندیم عليزاده 
٩٥٣٠٤٦٧٠/ ف

٩٥٢٦٨١٤٩/ ف

پي< شهر گشت 
در موقعيت عالی با درآمد عالی 

به تعداد زیادى موتور سوار 
 نيازمندیم داخل امام خمينی ٢۵

�به �< پي< موتور
 نيمه وقت 

جهت کار در رستوران نيازمندیم. 
بلوار معلم ٠٩١٥٥٠٧٣٢١٧

٩٥٣٠٣٧٣٠/ ف

به تعداد� نيرو� جلب مشار3ت
 مردم� نيازمند�م ٩٠٠ حقوق +

بيمه بلوار الدن دور ميدان الله خيریه 
١٩ الی   ١٧ مراجعه  مهدى   حضرت 

٩٥٢٩٧٦٥١/ ف

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

پيک نيازمندیم
٩٥٣٠٢٩٢٥/ ف٠٩٣٣١٧٨٠٨٣٦

�< شر3ت معتبر 
توليد� مبلمان

یک جوشکار CO٢ استخدام می نماید 
٠٩٣٦٢٧٦١٠٢٠-٣٢٤٠٣٦٠٨

٩٥٣٠٢٠٢٠/ ف

به چند نفر جوشMار آرگون 
جهت فعاليت واحد توليدى صنعتی 

نيازمندیم. تماس ٨ الی ١۴ 
٠٩١٥١١٨٧٢٦٦

٩٥٣٠٤٦١١/ ف

به تعداد� مونتاژ3ار و 
جوشMار CO٢ جهت 3ار

 در کارگاه سوله سازى نيازمندیم
٠٩١٥١١٩٣١٣٨

٩٥٣٠٢٤٩٢/ ق

 استخدام 
 تراشکارماهر- قانون کار+بيمه

٣٢٤٠٤٥٨٩
٩٥٣٠٢٥٦٧/ م٠٩١٥٦٢٠٧٦٤٣ 

تعداد� جوشMار 
co٢ جهت ظریف کارى نيازمندیم

٠٩١٥١١٨١٣٢٥
٩٥٣٠١٤٣٠/ ف

تعمير 3ار اتومبيل و 
باطر� ساز ماهر

 نيازمندیم .
با فضاى بسيار مناسب و 

موقعيت عالی
 واقع در اتوبان
 باغچه - مشهد

مجتمع تعميرگاهی زائر

٠٩١٥٥١٧٥٨٥٦
٩٥٣٠٤٥٤٩/ ش

به �< شاگرد صافMار 
 نيازمند�م نما�ندگ� سا�پا

٠٩١٥٥٠٧٢٧٤٠
٩٥٣٠٣٦٣٨/ ف

به دو نفر جلوبند� 3ار 
ماهر �ا نيمه ماهر

و یک کارگر ساده
 ترجيحا فنی و 

یک نفر نصاب سيستم و 
دزدگير خودرونيازمندیم. 

٠٩١٥١١٧٦٤٤٨
٩٥٣٠٣٧٤٩/ ف

به �< شاگرد مMاني< 
نيازمند�م

در محدوده معلم 
٠٩١٥٤٠١٣٠٠٨

٩٥٣٠٣٩١٨/ ف

به تعداد� مMاني< 
 �خودروها� سوار
ترجيحا با وسيله نقليه 

نيازمندیم. ٠٩١٥٥٠٧٤٤٩٦
٩٥٣٠٤٧١٥/ ر

به �< قالو�ز3ار اتومبيل 
و سيمMش نيازمند�م  

٠٩٣٧٤٥٤٠٨٧١
٩٥٣٠٣٦٥١/ ف

به چند صافMار ماهر 
باتجربه با سابقه باال نيازمندیم 

٠٩١٥٥١٠٣٥٧٢
٩٥٣٠٣٨٣٥/ ف

�ج< J5 سوار
با راننده آماده جهت همکارى 
٠٩١٥٥٠٤١٧٣٨

٩٥٣٠١٧٥٩/ م

جوان� هستم
جویاى کار در نمایشگاه ماشين.

٠٩١٥٦٢٢٠٦٤١
٩٥٣٠٤٥٣٤/ ق

�آماده همMار
 با خودروى کاپرا دوکابين مدل ٩۵ 

در شرکت هاى خصوصی و دولتی
٩٥٣٠٢١٧٣/ ف٠٩١٥١١٢٦١٠٩

فارغ التحصيل ٢٥ ساله 
3ارشناس� ارشد

شيمی کاتاليست (کاربردى)
از دانشگاه شهيد بهشتی تهران 

جویاى کار در زمينه هاى 
داروسازى، نفت و گاز

صنایع مرتبط و تدریس هستم 
٠٩٣٦٣٣٨٥٢٨٨

٩٥٣٠٢٢٢٦/ ر

و�ژه عالقمندان 
کار در عطارى ها 

یا تاسيس آن آشنایی کامل با 
گياهان دارویی و خواص آن با 

ارائه گواهينامه سازمان
 فنی و حرفه اى 

 ٣٧٢٦٥٩٠٩
٠٩١٥٣٢٢١٧٩٢

٩٥٢٩١٣٠٢/ ف

فرد� هستم با تسلط 3امل به 
 �دندانپزش�M و دندانساز

آماده همکارى 
٩٥٣٠١٩٣٩/ م٠٩١٥٦٤٦١٧٧٦

جوان� هستم ٢٤ساله 
با مدرک دیپلم داراى خودروى 
سوارى پراید جویاى کار اعم از 
نظافت-فروشندگی-کارگرى-
رانندگی و...به صورت نيمه 

وقت (ساعت ١۶ الی آخرشب) 
می باشم

٠٩١٥٧٠٠٠٧٧٦
٩٥٣٠٣٨٨٨/ ق

جوان� هستم ٢٤ ساله متاهل 
با سابقه کارشناس فروش 
نمایندگی خودرو و شرکت 

٠٩١٣٢٧٧٠٦٢٨
٩٥٣٠٤٨٢٥/ ر

نيسان صفر �خچالدار
هاى  شرکت  با  همکارى  آماده 
پخش و کارخانه جات فورى آماده 

٠٩٣٣٢٦٣٣٥٨٤به کار
٩٥٣٠٠٩٤٩/ ف

�بازنشسته دارا� سوار
تيبا صفر آماده همکارى با کارخانجات
هستم دولتی  ادارات  و  شرکتها   

٠٩١٥٧٣٥٤٣٤٠
٩٥٣٠٢٩٣٢/ ل

زوج جوان هستيم
 نيازمند 3ار خانگ� هستيم

 

٠٩٣٨٠٥٣٣٩٥٤
٩٥٣٠٢٠٩٣/ ق

 �< شر3ت
 دارو��- بهداشت� 

از ٢ کمک حسابدار خانم با شرایط 
ذیل دعوت به همکارى می نماید. 
١-دارا بودن حداقل مدرک 

کارشناسی 
٢- حداکثر سن ٣٠ سال 

٣- گذراندن دوره آموزشی 

٣٢٤٠٣٠٣١
 ٠٩١٥٢٠٢٨٢٦٠

٩٥٣٠٤٦١٧/ م

�< دفتر حسابرس� 
جهت تکميل کادر خود به 

تعداد محدودى پرسنل آقا 
باتجربه کارى ١ تا ٢ سال 

نيازمند است.
 ساعت تماس ٨ الی ١۴ 

٣٨٦٩٣٨٣٤
٩٥٣٠٤٠٧٦/ ف

به تعدادى حسابدار و کمک حسابدار  
و  وقت  نيمه  وقت،  پاره  صورت  به 

تمام وقت فورى نيازمندیم
٣٨٤٣٩٧٦٧-٠٩١٥٠٨٧٥٧٢٧

٩٥٣٠٢٣٥٧/ ف

به �< خانم حسابدار
جهت کار در دفتر پخش 
موادغذایی نيازمندیم 
٠٩٣٥٧٤٠١٩٨٤

٩٥٣٠٤٠٠١/ ف

حسابدار خانم
با سابقه و تسلط به نرم افزار 

حسابدارى شهرک صنعتی توس
٠٩١٥٢١٥٩٤٩٧

٩٥٣٠٣٨١٤/ ق

استخدام خانم 
(آموزش  حسابدارى  ١-کارآموز 
رایگان ) ٢-منشی، آدرس: سه راه جم
  نبش پاسداران ۵ پالک ٩٩ طبقه ٢ 

٩٥٢٩٠٤٤٦/ ف

استخدام حسابدار 
خانم

 excel - word مسلط به
و نرم افزارهاى مالی با ٢ 

سال سابقه کار مفيد و حقوق 
قانون کار ارسال رزومه به 

Istagostartoos. ایميل
co76@yahoo.com

 

٩٥٣٠٤٤٥٤/ ف

گروه 3اال� چوب هخامنش
به یک نفر خانم 

با مدرک حسابدارى نيازمند است
٠٩١٥٣٥٩٢٠٠٧

٩٥٣٠٤٠٥٧/ ف

صبا اند�شه
 حسابدار� مدرن
شماره ثبت: ١٧٧٢ 

با مجوز رسمی از وزارت علوم 
عضو انجمن حسابدارى ایران

 پاره وقت، تمام وقت، نيمه وقت 
حسابدار باحقوق و مزایاى عالی 
جهت امور حسابدارى شرکتها 
و کارخانجات معتبر در مشهد 
و تهران براى کليه رشته ها و 
مقاطع تحصيلی همراه با دوره 

مدرن آموزشی و منحصر به فرد 
و اساتيد کشورى و پشتيبانی 
مادام العمر رایگان و تضمين 
نامه کتبی ، انعقاد قرارداد با 

حقوق و مزایاى عالی در هنگام 
ثبت نام 

ارائه آموزش هاى تصویرى 
مالياتی مالی و ٢٨ نرم افزار بروز 

بازار کار بصورت رایگان 
مدرنترین اطالعات بروز حسابدارى 
بخواهيد ما  اى  حرفه  تيم  از  را 

 خدمات و برند ما را با تمامی 
موسسات دیگر مقایسه نمایيد. 
راه ورود به بازار کار از ما ميگذرد
آموزش حرفه اى تخصص ماست 

مجهز به سيستمهاى مدرن روز دنيا 
ارائه مدرک معتبر قابل ترجمه

و ۵ سال سابقه کارى
اساتيد برتر -خدمات رایگان

 به تعداد ١٧ نفر کمک حسابدار 
و حسابدار سریعا نيازمندیم. 

احمدآباد رضاى ۵ پالک ٢,٣۵  
٣٨٤٤٤٣٩٧

٣٨٤١٤٧٣٥- ٠٩١٥٣٠٩٠٣٢١
٩٥١٠٠٦١٠/ ف

٩٥٢٦٥٠١٢/ م

استخدام 
د�پلم به باال

شماره ثبت:٢٠١٩
شرکت خدمات مالی و حسابدارى 

نيمه  صورت  نفربه   ٣۵ تعداد  به 
وقت ، تمام وقت و پاره وقت  از سطح 
دیپلم تا ليسانس در کليه رشته ها به 
عنوان حسابدار و کمک حسابدار جهت 
پروژه هاى خود در شهر مشهد همراه 
شرایط  و  حسابدارى  عملی  کارگاه  با 

قانون کار سریعا نيازمند است 

٣٨٤٥١٢٠٩-٣٨٤٠٢٠٦٧

به چند نيرو� حسابدار 
خانم نيازمند�م  

٠٩١٥٨٢٤٢٣٥٣
٩٥٣٠٣٨٢٢/ ف

٩٥١٩٦٢٣٦/ ف

توازن اعتماد
B٢٠ % تخفي

شماره ثبت ۴٨١٨
- قابل توجه تمامی عالقمندان

 به کار حسابدارى:
آموزش حسابدارى

 طی۴ دوره تحليل حسابدارى، 
حسابدارى پيشرفته،

حسابدارى مالياتی 
و نرم افزار ها ویژه کسانی
 که خيلی سریع ميخواهند 

استخدام شوند. 
- در ضمن دانش آموختگان این 
موسسه پس از اتمام دوره هاى 
آموزشی به وسيله این موسسه 
یا در همين موسسه استخدام 

ميشوند .
- قابل توجه کارفرمایان و   

صاحبان تمامی مشاغل:
انجام کليه خدمات مالی و مالياتی 
(تهيه و تنظيم اظهارنامه عملکرد 

و ...)، شرکت در جلسات و 
کميسيون هاى دارایی، طرح 

دفاعيه و الیحه جهت به حداقل 
رساندن ماليات در کمترین زمان 

و با حداقل هزینه
چهارراه معلم، سيدرضی ٢۴ 
پالک ٢۵۶ طبقه سوم واحد ٧

٣٦٠١٨٨٦٤-٣٦٠٦٦٩٣٦
٠٩١٥٠٥٨٦٥٩٦

 به �< نفرخانم
جهت سرپرست حسابدارى 

با۴سال سابقه و 
یک نفر خانم جهت حسابدارى 

با٣سال سابقه جهت یک 
شرکت معتبر توليدى 

نيازمندیم
٩٥٣٠٢٧٨٥/ ق٣٥٤١٢٣٤٦ 

به �< حسابدار پاره وقت در 
خيابان سنا�� نيازمند�م  

 ٣٧٢٣١٧٧٤
٠٩٣٣٩٠٩٤٧٤٥

٩٥٣٠١٧٧٤/ ف

به �< حسابدار خانم 
نيمه وقت نيازمند�م   

٠٩٣٦٧٧٤٣٧٠١
٩٥٣٠٢٢٠٢/ ف

به تعداد ز�اد� 3م< حسابدار
و حسابدار با شرایط حقوق عالی بعداز 
دوره عملی ١٠ روزه سریعا نيازمندیم 
٣٨٤١٤٧٣٥-٣٨٤٤٤٣٩٧

٩٥٢٠٢١٧٨/ ف

دو نفرحسابدار 
آشنا به نرم افزارهاى مالی 
ترجيحا کيان ومحک و ٢ نفر 
جهت واحد فروش ترجيحا 

فارغ التحصيل رشته بازرگانی 
محل کار جاده کالت 

٠٩١٥١١١٣٥٦٧
٩٥٣٠١٣٨٦/ ف

به �< حسابدار خانم 
نيازمند�م. 

موسسه صنعتی گوشت مشهد 
٠٩٣٠٤٥٩٢٧٤٤

٩٥٣٠٤٢٤١/ ق

تعمير3ـــار

حسابدار

تحصيلدار و
�پي< موتور

جو�ا� 3ـــارتراشكار وجوشكار  برنامه نو�س

٩٥٣٠٤٧٨١/ ف

٩٥٢٩٠٨٧٣/ق


