
٤٧
دوشنبه ٢٠  دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٤

فروشنده خانم 
باتجربه و سابقه کار جهت 

مانتو فروشی در شعبه هاى 
قاسم آباد چهارراه مخابرات ، 

روبه روى فروشگاه رفاه 
مانتو سعادت و سرافرازان

 بلوار پایدارى، بين پایدارى ١ و ٣ 
مانتو سعادت نيازمندیم   

٩٥٢٧٧٧١٣/ ف

به �< نيرو� جوان 
جهت فروشندگی عطر

 باتجربه کارى نيازمندیم. 
٩٥٣٠٤٤٠٩/ ف٠٩٣٦٢٨٨٥٠٦٨

سيسمون� دوقلوها 
به چند نفر فروشنده خانم و انباردار 

خانم نيازمند است. سيمترى طالب 
٩٥٣٠٢١٣٢/ ق٠٩٣٩٥٣٣٨٣٢٧

به �< �ا چند فروشنده 
پوشاک نيازمندیم ابتداى جنت 

شلوار زنانه کالس 
٠٩١٥٥١٤٢٤١٥

٩٥٣٠٤٦٦٦/ ف

به �< آقا جوان 
آشنا به کامپيوتر جهت 

صدور فاکتور نيازمندیم 
ساعت کار ٨ صبح الی ٨ 
شب حقوق ١ م چهارراه 
شهدا شيرازى ١٧ کتاب 

 فروشی برادران
٩٥٣٠٤٦٤٥/ ف

به چند فروشنده خانم و 
آقا تمام وقت نيازمند�م. 
حقوق ٧٠٠ هزار الماس شرق 

٩٥٣٠٤٢٧١/ ف٠٩٣٧٧٥٧٤٦٧٨

به �< نفر 
جهت 3ار 

در دفتر محدوده 
آزادشهر نيازمندیم

٠٩٣٧٦٢٨٥٢٢٦
٩٥٣٠٤٠٧٤/ ق

به چند فروشنده جوان جهت کار
در فروشگاه پوشاک نيازمندیم 

١٧شهریور نبش دانش شرقی ١۶
٩٥٣٠٤٠١٣/ ف٠٩٣٧٠١٨٦٢٢٠

به فروشنده خانم و آقا 
به صورت نيمه وقت نيازمندیم. 

١٧ شهریور فروشگاه هانی 
٠٩٣٧٥٦٤٢٠٠٧

٩٥٣٠٤٥٩٥/ ف

به �< فروشنده خانم
باتجربه جهت کار نيمه وقت در 

پروما نيازمندیم
٠٩١٥٨١٨١٩٠٠

٩٥٣٠٣٣٨٤/ ف

 �< قناد� معتبر
 به تعداد� فروشنده خانم

با روابط عمومی و اعتماد 
به نفس باال نيازمند است.

لطفا نام و سابقه خود را 
پيامک نمایيد.

 ٠٩١٥٩٠٩٢٢٦٢
٩٥٣٠٣٨٦٢/ م

به �< فروشنده خانم 
نيازمندیم.  پوشاک  در  کار  جهت 
پوشاک   ٨ سراى  شهریور   ١٧ ميدان 

الریسا حائرى ٠٩١٥٥١٠٠٤٤٨
٩٥٣٠٤٧٦٨/ ف

به چند فروشنده خانم 
با تجربه و قدرت بيان باال 

نيازمندیم. محدوده ١٧ شهریور
٠٩٣٨٤٩٣٦٨٩٠

٩٥٣٠٣٩٢٠/ ق

فروشنده خانم
نيازمندیم  روسرى  و  شال  جهت 

بازار سپاد فاز ۴ پالک ٣,٢٧
٣٧٦٥٥١٨٩-٠٩٣٥٤٣٠٣٢٩٩

٩٥٣٠٣٣٦١/ ف

به چند جوان د�پلمه 
جو�ا� 3ار نيازمند�م. 

مصلی ٧,١ بازار مولوى پالک ٢٢٠ 
٩٥٣٠٣٩١١/ ف٣٣٦٦٥٤٩١

فروشنده خانم
با سابقه کاردر زمينه پوشاک بچه گانه

 محدوده آزادشهر نيازمندیم 
٩٥٣٠٣٦٨١/ ف٣٦٠٦٨٤٥٦

فروشگاه مينو 
 جهت تکميل پرسنل خود 

به تعدادى فروشنده خانم و 
آقا جهت فروش لوازم جانبی 

موبایل با حقوق ثابت و 
پورسانت عالی نيازمندیم.

ساعت تماس ٩ صبح الی ٨ شب
 ٣٨٤٠٣٧٦١-٣٨٤٦٤٤٦٤

٩٥٣٠٠٨٢٠/ ب

به تعداد� فروشنده خانم 
باتجربه جهت فروشندگ� مانتو

نيازمندیم
٣٣٦٥٥٥٢٠

٩٥٣٠١٩٢٣/ ف

به �< نيرو� جوان مسلط
 به 3امپيوتر و فروشندگ�
جهت کار در سوپر مارکت 

نيازمندیم مراجعه حضورى 
از ساعت ١٧ الی ٢٠ شب 

بلوار والیت
 انتهاى والیت ٧  

بزرگ زاده
٩٥٣٠٣٧٤٦/ ق

مانتو آپادانا 
به تعدادى فروشنده باتجربه 

خانم با حقوق عالی بصورت
 تمام وقت نيازمندیم. 

انتهاى سيمترى طالب، بازار 
فردوسی طبقه ١+ واحد ٣۶١

٠٩١٥٢٦٨٢٣٧٣
٩٥٣٠٤٨٣٠/ ق

به ٢فروشنده خانم 
باتجربه نيازمندیم

 تمام وقت و پاره وقت 
٣٢٥٠٤٢٠٦-٣٢٥٠٤٢٠٣

٩٥٣٠٣٧٠٠/ ف

فروشنده 3فش آقا 
با حقوق مناسب نيازمندیم 

خيابان جنت
٩٥٣٠٣٩٤٠/ ف٣٢٢١٨٧٧٥

به �< فروشنده 
با  آقا  سال   ٢۵ زیر  حداقل  با 
عينک  شرق  الماس  در  باال  حقوق 

ميالد نيازمندیم ٣٧١١٣٦٠١
٩٥٣٠٠٦٨٣/ ف

 �به تعداد
فروشنده خانم

با روابط عمومی باال 
نيازمندیم

 ساعت کارى ١۶ الی ٢۴ 
با سرویس برگشت 

٠٩٣٨٥٠٣٣٠٠٥
٩٥٣٠٤١٠٨/ پ

به فروشنده نيمه وقت
باتجربه شال و روسرى براى آزاد 

شهر نيازمندیم
٠٩٣٥٤٤٦٥٨١١

٩٥٣٠٣٧٧٧/ ق

به �< فروشنده آقا
در  کار  سابقه  سال   ١ حداقل  با 
مجتمع  نيازمندیم  پوشاک  امور 

٠٩١٥٨٠٦٢١٨٣وصال
٩٥٣٠٣١٣٤/ ف

به �< فروشنده باتجربه 
جهت کار در فروشگاه کفش 

نيازمندیم با حقوق و مزایاى عالی 
٩٥٣٠١٨٦٤/ م٠٩٣٦٤٧٩٦٠٠٣

�< فروشنده خانم با تجربه 
با روابط عمومی باال جهت پوشاک 

نيازمندیم .بلوار توس و پليس راه  
٠٩٣٨٢١١٧٧٧٢قاسم آباد

٩٥٣٠٤١٢٥/ ق

به �< فروشنده خانم 
فروشی  بازى  اسباب  جهت 
نيازمندیم. نيمه وقت ترجيحا ساکن 

قاسم آباد  ٠٩١٥٨٢٢٦٠٣٣
٩٥٣٠٤٠٦٢/ ف

 فروشنده خانم متعهد 
 جهت شال و روسرى- ٩,٣٠ الی ١۴  
١٧,٣٠ الی ٢٢ فرامرز عباسی  حقوق 

۵٠٠٠٩٣٩٧٧٥٨٦٩٠ 
٩٥٣٠٤٣٦٥/ م

به تعداد� صندوقدار 
جهت کار در فروشگاه مواد 

پروتئينی نيازمندیم
٠٩١٥٥٢٢٩٤٥٠

٩٥٣٠٤١٦٤/ ف

به فروشنده 
خانم

باتجربه پوشاک 
درمحدوده آزادشهر

نيازمندیم
٠٩٣٩٩٩١٥٨١٣

٩٥٣٠٣٧٥٨/ د

فروشنده تمام وقت
داراى سابقه کار مرتبط با مانتو فروشی 
کافی  مزایاى  و  حقوق  پرداخت  با 

نيازمندیم ٠٩١٢٧٠٢٩٦٨٦
٩٥٣٠٤٧٢٥/ ف

به تعداد� نيرو 
خانم و آقا 

جهت همکارى در فروشگاه 
نيازمندیم

 بلوار دستغيب نبش ٢٧ 
فروشگاه لوازم پالستيک

 و بلور حسام پالسکو 
 

٩٥٣٠٤٩٨٤/ م

لطفًا فقط فروشندگان واقع� 
تماس بگيرند

به یک فروشنده خانم باتجربه 
جهت كار در فروشگاه پوشاک 
زنانه واقع در بلوارسجاد در 

محيطی زنانه باحقوق عالی 
نيازمندیم

٠٩١٥٣١٣٤٨٢١
٩٥٣٠٣٩٨٤/ ق

به �< فروشنده با روابط عمومی باال
 MDF باسابقه کار در زمينه 

جهت فروشندگی ميز و تلویزیون 
نيازمندیم ٠٩٣٠٣٧٣٨٩١٥

٩٥٣٠٣٩٢٩/ ف

به �< فروشنده
جهت فروشگاه کيف و کفش 

نيازمندیم بلوار جانباز
٠٩٠٣٥٦٥٢٧٨٧

٩٥٣٠٤٦١٠/ ف

به تعداد� فروشنده ماهر 
و باتجربه جهت فروش مبلمان 
محدوده کالهدوز نيازمندیم 

٣٢٦٠٥٥٠٨
٩٥٢٩٤٧٢١/ ف

به �< فروشنده ماهر نيازمند�م. 
 ١٧ ميدان  سمت  از  رضا،  بازار 
راست  الین  اول  بازار  شهریور 

٠٩٣٥٥٨٢٩٥٤٦پالک ١,١٨ 
٩٥٣٠٤٠٠٨/ ف

استخدام خانم با روابط عموم� باال 
در بخش فروش توليدى لباس 

شهرک رجایی 
٠٩١٥١٥٧٨٤١٨

٩٥٣٠١٤٠١/ ف

به �< فروشنده آقا
جهت مبلمان ادارى واقع 

در سناباد نيازمندیم 
ساعت کار:

 ٨,٣٠ الی ١٣,٣٠ 
 ١٧ الی ٢١,٣٠

٠٩١٥٠٨٣٤٩٩٧
٩٥٣٠٤٣١٩/ ر

نما�شگاه چادر مش�M عاقبت� 

فروشنده نيازمندیم.
آزادشهر ٣٦٠٧٣٩٥١

٩٥٣٠٢٩٠٤/ ف

٩٥٢٦٤٠٥٦/ ق

بازرگان� تر3سان جهت تMميل 
کادرفروش خود به فروشنده خانم جهت 

همکارى نيازمند است.حقوق ١,٢٠٠ 
٣٥٢١٠٢٥٣-٠٩١٥٤٨٧٠٨٤٩

٩٥٣٠٣٩٠٥/ ق

استخدام
کارشناس مالی ادارى
داراى سابقه و آشنا با

نرم افزارهاى مالی و ادارى
شرکت معتبر صنعتی

واقع در شهرک صنعتی توس
ارسال رزومه:

hrm@raysanat.com
 

به تعداد� 3اردان و 
3ارشناس 3امپيوتر

نيازمندیم
سعدى ٢٠ 

پالک ۵ طبقه ٢ 
 ساعت مراجعه ١١ الی ١۴

٩٥٢٩٨١٠٢/ ف

شر3ت دانش بنيان 
( مهندس� پزش�M فراگرد) 
مستقر در پارک علم و فن آورى 

جهت تکميل کادر ادارى و فروش 
: کارشناس خانم حداقل ٢ سال 

سابقه کار مرتبط تمام وقت
مقابل چمران ٧ پالک ۵۶ 

طبقه ٣
٣٢٢٤٠٠٥٤

٩٥٢٩٧٧٩٢/ ف

�< شر3ت 
عمران�

جهت تکميل پرسنل کارى 
دعوت به همکارى می نماید 

١- امور ادارى و اجرایی
 ٢- حسابدارى

 ٣- آشنا به نرم افزارهاى 
تخصصی

 مشخصات خود را به شماره 
 ٠٩٠١٩٠٥٨٣٧٠

پيامک فرمایيد
 

٩٥٣٠٢٠٤٧/ ف

به �< نفر ترجيحا خانم 
ليسانس تمام، گرایش هاى 
شيمی و رشته هاى مرتبط با

 ٣ سال سابقه کار در کارخانجات 
بسته بندى نيازمندیم

 ضمنا با مدرک فوق ليسانس 
رشته اى مذکور ٢ سال سابقه 

کار کافی می باشد 
٠٩٣٦٧١٣٤٢٤٦ قادرى

٩٥٣٠٤٤٣٢/ ف

�شر3ت دنيا
 اقتصاد 3ارن 
در جهت تامين منابع انسانی 

از بين کارشناسان رشته هاى 
حقوق حسابدارى و امور ادارى

هر کدام ١٠نفر آقا و خانم 
دعوت به همکارى می نماید 

نبش وکيل آباد ٢٨ 
پالک ٧۶٢ واحد ٣ 

٣٨٩٣٩٧٧٦
٣٨٩٣٩٧٧٨
٣٨٩٣٩٨٠٢

٩٥٣٠٤٢٠٤/ ف

به �< 3ارشناس
 پرورش طيور  

 نيازمندیم 
 الياسی ٠٩٣٠١٢٤٩١٧٠

٩٥٣٠٣٢٤٦/ م

استخدام 3ارشناس فروش
 IT با سابقه فعاليت در حوزه

ارسال رزومه :
www.AFE.ir/Jobs 

٩٥٣٠٢١٢٤/ ق

به مد�ر فروش و 
فروشنده

حرفه اى مسلط به فنون مذاکره، 
اینترنت و جذب نمایندگی

 داراى سابقه کار جهت فروش 
سيستم هاى اتوماسيون 

نيازمندیم
٣٧٦٢٨٦١٧

٩٥٣٠٢٦٥٨/ ف

انجمن ازدواج و 
خانواده 3شور

دعوت به همکارى جهت تدریس 
و برگزارى کارگاه در سطح کشور

از فارغ التحصيالن و دانشجویان 
ارشد و دکتراى روانشناسی و

 ٨٠ دوره  طی  از  بعد  مشاوره 
ساعته و دریافت کارت مربی گرى 
ایماگوتراپی  و  گرى  درمان  زوج 

جهت کسب اطالعات بيشتر 
واژه ایماگو را به سامانه 

٥٠٠٠٥٩٤٣٢٠ پيامک کنيد.
٩٥٢٩٢٥٣٣/ ل       ٣٧٦٦٦٨٧٥

به �< نيرو� 3ارشناس� ارشد
گياه پزشکی با تجربه کافی و 

سابقه کار نيازمندیم
٣٦٠٤٨٥٦٢

٩٥٣٠٣٨٨٦/ ق

استخدام كارمند
یک شركت معتبر جهت 
توسعه کادر بازرگانی و 

اجرایی خود از ١٠ نفرخانم 
با روابط عمومی باال دعوت 

به همكارى می نماید.
آموزش کامل در حين کار، 

حقوق ثابت، بيمه
مراجعه از ساعت ٩ الی ١۴ 
به آدرس بين معلم ٣١ و 

٣٣ پالک ۴١٩

 

٩٥٣٠١٦١٧/ ق

به �< نفر 
مسلط به ترکی استانبولی نيازمندیم 

Ejob1393@gmail.com
٩٥٣٠٠٧٤٦/ ف

3ارآموزخانم
آژانس هواپيمایی (محدوده بولوار 

پيروزى) به شرط استخدام
٣٨٧٠٤٩٠٤

٩٥٢٩٩٠٩٦/ ق

استخدام 3ارشناس 
فروش خانم 

محل کار در دفتر شرکت بازرگانی 
حقوق ثابت + پورسانت

 قاسم آباد نبش حجاب ۵۴ 
مجتمع پزشکان غرب مشهد

 طبقه ۴ واحد ۴ 
٣٦٢٣١١١٧

٩٥٣٠٣٦٦٠/ ف

به �< نفر 3ارمند خانم
هيوندا  نمایندگی  در  کار  جهت 
خودرو  پذیرش  به  آشنا  ترجيحا 
نيازمندیم  ٠٩١٥٣٠٤٣٠٣٢

٩٥٣٠٤٢٣٩/ ف

٩٥٣٠٤٦٣٧/ ق

حقوق ١٫٥ ال� ٢
به یک خانم جهت پشتيبانی 
سایت و شبکه هاى اجتماعی 
و باشگاه مشتریان با سابقه 

کار جهت کترینگ غذاى 
اروین نيازمندیم. 

ساعت تماس ١٢ الی ١۶
ساعت مراجعه ١٩ الی ٢٢

چهارراه خيام، دستغيب  ٢٨  
فرهاد ٢٧، اروین 

٠٩٣٩١٩٩٧٩٠٢

3ارمند ادار� خانم
با حقوق ثابت نيازمندیم 

احمد آباد
٣٨٤٥٨٨١٩ داخلی ١٢٧

٩٥٣٠١٠١٨/ ق

آتليه سيب
جهت تکميل کادر ادارى 

از نيروى خانم باسابقه کار 
دعوت به همکارى می نماید 
وکيل آباد ٧۵ سمت راست 

پالک ٣۴
٣٥٠١٢٢٩٤

٩٥٣٠٠٩٢٨/ ف

به �< فرد متعهد 
آشنابه امور کامپيوتر و ترجيحا امور 
بلوار توس نيازمندیم- آخر  بانکی 

٠٩٣٧٨٢٢٥١٨٧ دوست آباد
٩٥٣٠٤٠٦٦/ م

به تعداد� بازار�اب 
و نيروى ادارى نيازمندیم 

٣٨٤٨١٧١٧
٩٥٣٠٠٤٢٦/ ف

استخدام�
ليسانس خانم جهت امور بازرگانی

٩٥٣٠٠٠٦٧/ ف٣٧٦٢٠٣٦٩

٩٥٢٩٩٦٨٤/ ف

�به تعداد
 نيرو� خانم 

جهت کار در یک شرکت معتبر 
برج سازى با سابقه کار و 

مسلط به کامپيوتر نيازمندیم 
احمدآباد

٣٨٤٥٥١٥١
٠٩١٥٥٠٩٧٤٧٦

��< شر3ت توليد
در زمينه سيستمهاى 

آبيارى (کشاورزى)
 به یک مسئول فروش 

با روابط عمومی باال 
و عالقمند 

و همچنين داراى سابقه 
کارى مرتبط نيازمند است. 

تماس در ساعات ادارى

٣٦٦٧٦٤١٠
٩٥٣٠٤٤٣٧/ ر

حفاظتی   سيستمهاى  شرکت  یک 
حقوق  با  باال  دقت  با  خانم  یک  به 
قانون کار نيازمندیم ساعت کارى 

٨ الی ١۵ ٣٢٢٢٤٢٤٢
٩٥٣٠٣٦٥٣/ ف

 �به ٢ نفر نيرو� ادار
خانم با روابط عموم� باال 

نيازمندیم
 

٩٥٣٠١٥٣٨/ ف٠٩١٥٣١٣٣٥٩٦

استخدام در
 آژانس هواپيما��

 کارمند تور خارجی
کارمند تور داخلی 
سپهر کار مجرب 

جهت پرواز و هتل
٠٩١٥٦١٣١٣٠٨

٩٥٣٠٣٦٦٩/ ف

به تعداد� نيرو 
 �جهت همMار

نيازمندیم ١-مسئول ادارى 
آشنا به حسابدارى (خانم ) 

٢-کارشناس فروش با 
روابط عمومی (خانم )

 بين سيدرضی ۴١ و ۴٣ 
٣٦٠٧٨٦٧٤

٩٥٣٠٠٦١٦/ ف

3ارمند آقا 
جهت کار در نمایشگاه و بخش 

فروش نمایندگی خودرو 
تماس:    ٠٩١٥٠٨٠٥٥٠٨

٩٥٣٠٣٤١٤/ ق

به تعداد ١٠ نفر 
نيرو� آقا و خانم

جهت کار در واحد توليدى 
در شهرک صنعتی 

نيازمندیم. مسير سرویس 
از ميدان فهميده-جاده 

قدیم -پليس راه تا شهرک 
صنعتی طوس. 

مراجعه فقط حضورى: 
شهرک صنعتی طوس فاز 
٢ اندیشه ٩ انتهاى کوچه 

واحد ۴۶١

 

٩٥٣٠٤٥٢٣/ ق

شاگرد (زوار3ش) 
نيازمند�م

محدوده حرم مطهر ترجيحا زیر 
٢٢ سال ٠٩٠١٠٩٣٦٤٥٥

٩٥٣٠٤٠٠٥/ ر

به �< شاگرد نيمه ماهر 
محدوده  در  موتور  تنظيم  جهت 
معتبر  ضامن  با  آزادشهر 

٠٩١٥١٢٣٦٨٧٥نيازمندیم. 
٩٥٣٠١٥٥٤/ ف

3ارگر ساده و فن�
 خانم و آقا 

جهت کارخانه نيازمندیم 
٠٩٣٠٩٥٤٣٨٥٣-٣٢١٢١٨٨٧

٩٥٣٠١٥١٠/ م

روز� ٢٥ هزار تومان 
طباخی  جهت  پرسنل  تعدادى 
نيازمندیم. مراجعه حضورى وکيل 

 آباد نبش ٧ تير ٢۶
٩٥٣٠٤٦٤١/ ف

به �< نيرو جوان
جاده  بارى  کاميون  شاگردى  جهت 

با معرف و ضامن نيازمندیم
٠٩١٥٨٣١٩٥٥٦

٩٥٣٠٤٧٤٨/ ف

خانم� متعهد به 3ار 
وقت  نيمه  صورت  به  نانوایی  در 
نيازمندیم  آباد)  (قاسم  نيازمندیم 

٠٩٣٠٤٢٠٩٧٧١حقوق ۴٠٠
٩٥٣٠٣٨٤٤/ ف

3ارگر ساده خانم
در کارگاه چاپ پوشاک خيابان 

چمن نيازمندیم
٠٩٣٣٧٧٩٧٤٩٥

٩٥٣٠٤٧١٧/ ف

3ارگر ساده خانم و آقا 
جهت خط توليد کارخانه نيازمندیم

٠٩٠٣١٠٢٩١٥٧
٩٥٣٠١٥٠٥/ م٠٩٣٠٢٩٦٦١١٤

جهت برق ساختمان
به تعدادى کارگر ساده 

نيازمندیم با روزى ٢۵ تومان
٠٩٣٦٥٢٩٠٣٠٤

٩٥٣٠٤٣٣١/ ر

كارگرساده

3ارشناس و
3ارشناس ارشد 

�3ارمند ادار

٩٥٣٠٢٥٧٤/ ب

٩٥٣٠٣٨٣٧/ ف


