
٤٩
دوشنبه ٢٠  دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٤

موسسه 3ار�اب� فرهيختگان دانشگاه
ثبت نام اشتغال فورى

دانشگاهيان و غيره
معرفی نيروهاى تخّصصی کليه 
رشته ها به رؤسا وکارفرمایان

 (ماده ٨٠ تخّصص ماست)
معافيت حق بيمه باتخفيف فرهيختگان 

ليست اشتغال روزانه درسایت
farhikhtegan.net

٥٠-٣٨٤٤٢٧٤٥
٩٥٢٩٤٩٦٧/ آ

خ راهنمایی ١٩

3ار�اب� افق 
فرصت هاى شغلی،معافيت بيمه 
تامين نيروى مجرب کارفرما 

قرنی ٧ پالک ۴
 @ofoghjob

٣٧٢٥٥٤٧٧
 ٣٧٢٤٨٢٨٥

٩٥٢٦٢٣٥٦/ ف

3ار�اب� آپادانا
 تامين نيروى انسانی 

تسهيالت ماده ٨٠ 
مشاوره و خدمات ویژه

اشتغال و تامين اجتماعی 
 مفتح ٣ ساختمان پزشکان طبقه ١

WWW.ApadanaJob.ir
@Karyabiapadanaa         تلگرام

٣٢٧٦٨٥٣١ -٣٢٧٦٦٩٥٩
٩٥٠٨١٧٨٠/ ط

به �< همMار اپتومتر�ست 
با حقوق توافق� نيازمند�م   

٠٩٣٠٦٠٦٨٩٨٢
٩٥٢٩١٠٨٠/ ف

پزش< عموم� 
جهت همکارى در 

درمانگاه شبانه روزى نيازمندیم 
٩٥٣٠٤٥٨٢/ ف٠٩٣٨٣٤٤٦٠٤١

٩٥١١٠٧٧٠/ د

خبرمهم!
دوره هاى مهارتی فنی وحرفه اى

با مدرک بين المللی
-نرس دندانپزشکی

-دارویارداروخانه
 -امدادگرحوادث

٧-٣٥٠٩٩١٥٥
٠٩١٥٢٠٠٣٧٧٤

 مدیریت: دکترابوالحسنی

3اردان اتاق عمل  
 هوشبرى یا ماما و روانشناس بالينی 
جهت کلينيک ترک اعتياد در طبرسی 

٠٩١٥٥٠٨٤٠٢٤ شيفت عصر 
٩٥٣٠٤٥٤٧/ م

به �< خانم پرستار �ا ماما 
در درمان اعتياد شيفت صبح 

نيازمندیم. بين سيدرضی 
 ٢٧و٢٩ پالک ٢٣ تماس ١٠تا١٢

٩٥٣٠١٧٥١/ ق

به همMار پزش< عموم� 
با پروانه مشهد جهت شيفت شب 
نيازمندیم درمانگاه حضرت قائم

٣٨٦٦٣٢٣٨-٠٩١٥٥٠٦٢٨٦١
٩٥٣٠٤٤٢٦/ پ

خانم  �پرستار 3ارشناس 
جهت مدیریت شيفت عصر، آزادشهر
ایران  سالمندان   ۵ پالک   ٧ امامت 

 مراجعه صبح ها  ١٣-٩
٩٥٢٩٩٨٢٨/ ل

به �< پودرگذار ماهر 
جهت کار دندانسازى

 نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٨١٩٢٠

٩٥٣٠١٢٢١/ ف

جذب مدرسين 
آلمان� 

فراخوان جذب مدرسين 
و عالقه مندان به تدریس 

آلمانی در کالج آلمانی گلبانگ 
بلوار سجاد،یاسمن ١ 

٣٨٤٦٦٤٩٥
٣٧٦١٤٨٢٨

٩٥٣٠٠٥٨٢/ ف

دعوت از عالقه مندان
تدریس زبانهاى خارجی

جهت مهدهاى کودک و مراکز زبان
٣٨٨٤٦٨٨٨هاشميه۶١ پالک۶۶

٩٥٢٤٥٢٦٢/ ل

� دعوت به همMار
از اساتيد مجرب
زبان ، کامپيوتر ، حسابدارى

مؤسسه آموزش هاى 
بين المللی راشد
٣٢٢٢٢٧٦٦ 

٩٥٣٠٤٤١٠/ ل

برگزار� دوره تربيت مرب� 
مهد و پيش دبستان� 

با اهداى مدرک فنی و حرفه اى 
٣٧٢٨٤٧٤٢

٩٥٣٠١٤١١/ ف

مد�ر اجرائ�
با تخصص مدیریت 

فروش و سابقه کار با 
تيم فروش با تحصيالت 

و سابقه مرتبط لطفًا 
رزومه کارى و شخصی 
خود را به شماره ذیل 
٠٩٠٣٣١٥٠٥٠٧

تلگرام نمایيد
٩٥٣٠٢٥٣٣/ پ

باغ تاالر 3يارش
به یک مدیر داخلی باتجربه با 

حداقل سابقه ۵ سال نيازمندیم
٠٩١٥١١٥٤٣٩٢-٣٧٤٢١٧٤٥

٩٥٢٩٩٨٤٠/ ف

شر3ت بازرگان�
٣مدیر پروژه + مدیربازرگانی 

استخدام می نماید. ارسال رزومه
پيامک ٠٩١٥٢٣٨١٠٧٠

٩٥٢٩٤٩٦٩/ ق

آگه� استخدام 
به یک مدیر خانم توانمند و

 پر انرژى براى مدیریت یک گروه 
١٠ نفره نيازمندیم
 تماس: ٩ الی ١۴

حاشيه احمدآباد، بين رضا و 
مالصدرا، پالک ٢۵٠

٠٩١٢٩٤٥٨٩٦٤
٩٥٣٠٤٤٣١/ ف

به �< نفر خانم 
جهت نگهدارى از سالمند خانم 
به صورت تمام وقت با مسکن 
نيازمندیم ٠٩٣٥٤٧٤٧٢٨٣

٩٥٣٠٤٠٦٥/ ف

 �به �< خانم جهت نگهدار
تمام  صورت  به  سالم  فرزندان  از 
وقت جهت موسسه خيریه نيازمندیم 

٣٨٦٤٣٢٨٧
٩٥٣٠٣٧٩٣/ ف

 به �< خانم جهت 
مراقبت نيازمند�م.  

٩٥٣٠٣٧١٤/ م ٠٩٣٣٨٥٠٢٩٠١

به �< خانم جهت 
3ليه 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

٩٥٢٧١٣٤٨/ خ

به تعداد� خانم 
جهت نگهدارى از بيمار و سالمند 

در منزل نيازمندیم
٣٦٠٤١٤١١

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

در منزل با حقوق باال
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٢٤٢٢٥١/ ل

به �< مراقب خانم
جهت نگهدارى از کودک یک سال 

و نيم تمام وقت نيازمندیم
٠٩١٥٤٤٢٧٤٠٣

٩٥٣٠٣٨٢٦/ ف

مر3ز 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 �< خانم 
جهت نگهدارى از کودک شيرخوار 

نيازمندیم محدوده تقی آباد
٠٩١٥٦٥٧٠٩٣٠

٩٥٣٠٤٧٦٥/ ف

٩٥٢١٨٣٧٥/ ف

 فرشتگان خانواده
استخدام فورى بامجوز سازمان 

بهزیستی به تعدادى نيرو بصورت 
نيمه وقت، ١٢ ساعته و شبانه روزى 
جهت مراقبت از سالمند و کودک در 

منزل با حقوق ویژه نيازمندیم .

٣٨٤٦٠٤٠٧

٩٥١٣٠٩١٢/ ف

پرستار� نو�د زندگ� 
جهت مراقبت از سالمند خانم و 

آقا به مراقب در منزل نيازمندیم  
٣٨٤٧٦٤٧٦

٩٥٢٩٠٢٤٣/ م

مر3ز نيMان
استخدام خانم جهت مراقبت

 از سالمند و کودک و امور منزل
٠٩٠١١٨٩٨٧٩١-٣٦٦١٩٢٤١

سرا� بهشت-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩

٩٥٢٤٢٢٦٢/ ل

خانم� به �< همخانه خانم 
از ساعت ٨ شب تا ٨ صبح

نيازمنداست   ٣٦٠٦٩٥٣٨
٩٥٣٠٤١٨٣/ ل٠٩١٥٣١٨١٢٦٢

به �< 
مسئول دفتر خانم
مسلط به مجموعه آفيس 

نيازمندیم 
متقاضيان رزومه کامل خود 

را به آدرس الکترونيکی زیر 
ارسال فرمایند.

neyastan@yahoo.com 
 

٩٥٣٠٤١٥٧/ ر

منش� آقا جهت آژانس 
با ساعت کارى ١٨ الی ٢٣ 

نيازمندیم. امامت ٢١ 
٠٩١٥١٥٨٠٣٠٦

٩٥٣٠٤٦٤٧/ ف

به �< منش� 
شيفت شب جهت کار در آژانس 

نيازمندیم 
٠٩١٥٤١٨١٥٧٨

٩٥٣٠٣٨٣٢/ ف

IT شر3ت >�
کامپيوتر  به  مسلط  خانم  منشی  به 
نيازمند است. ساعت تماس  ١٠ الی ١۴
 ١٧ الی٢٠               ٣٨٤٥٢٢١٦

٩٥٣٠٣٧٣٦/ ف

به �< منش� ماهر 
ایران  بيمه  دفتر  جهت  شيفت   ٢

نيازمندیم. نخریسی بلوار چمن  
٣٨٤٤١٧١٨- ٠٩١٥٦٩٤٥١٥٦

٩٥٣٠٤٧٦١/ ف

به �< منش� متأهل
جهت آموزشگاه بصورت 

دو شيفت نيازمندیم.
٩٥٣٠٣٧٩٩/ ل٠٩١٥٤٧٦٦٦٠٦

به ٣ نفر منش� خانم 
با روابط عمومی باال جهت محدوده 
آباد  قاسم  و  امامت  طالب  هاى 

٠٩١٥٨٧٧٤٧٠١نيازمندیم. 
٩٥٣٠٣٨٦٠/ ف

منش� شيفت شب آژانس 
باتجربه نيازمندیم محدوده

 بلوار فردوسی ٩شب تا ٩ صبح 
٠٩١٥٧٦٢٥٠٧٠

٩٥٣٠٤٥١٣/ ف

منش� خانم
باروابط عمومی بسياربسيار 

باالنيازمندیم احمدآباد
٣٨٤٧٤٨٨٠ داخلی ١١٨

٩٥٣٠١٠٢٣/ ق

 به �< منش� آقا
ام دى اف  نمایشگاه  در  کار  جهت   

به صورت دوشيفت نيازمندیم.
٩٥٣٠٤٠٣٣/ م٠٩٠٣٦٩٢٣٦٧٦ 

منش� خانم 
نيازمند�م 

دفتر ایزوگام
٣٢١٧١٢٧٠

٠٩١٥٨٠٦٦٧٧٠
٩٥٣٠٢٧٣٩/ ق

�< تا�پيست حرفه ا� خانم 
با ضامن

جهت کارپليس ١٠+ 
نيازمندیم بلوار سازمان آب 
بين شهيد صادقی ٨ و ١٠ 

مقابل بانک ملی بازار گوهرشاد
مراجعه حضورى :

از ساعت ١۴ الی ١۵
٩٥٢٩٩٢٠٠/ ف

به �< منش� خانم 
جهت کار در امور دفترى 

نيازمندیم نبش توس ١٩ 
٩٥٣٠٤٧٣٨/ ف٣٧٦٠١٨٨٨

منش� خانم با روابط عموم� باال  
جهت کار در دفتر امالک محدوده 

هاشميه، کوثر نيازمندیم
٠٩٢١٥١٤٤٧٣٠

٩٥٣٠٣٠٩٥/ ف

�< شر3ت معتبر 
در زمينه مهندسی فروش به یک 
زیر  شرایط  با  خانم  ادارى  نيروى 

نيازمند است:
آفيس،  به  کامل  تسلط   -١

فتوشاپ و غيره 
٢- آشنا به امور ادارى و دفترى

 ٣ حداقل  داراى   -٣
مرتبط کار  سابقه  سال 
۴- داراى مدرک تحصيلی حداقل 

ليسانس ترجيحا حسابدارى 
ارسال رزومه به ایميل:

mashhademployment@
gmail.com

٩٥٣٠٤٣٤١/ ف

شر3ت توليد� معتبر
به یک نفر منشی خانم یا آقا
نيازمندیم        ٣٢٤٥٣٣٧٩

٩٥٣٠٣٩٨٥/ ل         ٣٢٤٥٤٥٠١

به �< خانم منش� 
 آشنا به کامپيوتر، فتوشاپ، 

تایپ، اکسل نيازمندیم.
محل کار و مصاحبه حضورى بين 

وکيل آباد ١۴ و ١۶ دفتر فنی 
طلوع از ساعت ١٧ الی ٢٠
٠٩١٥٦٤٤٦٩٥٨
 ٠٩٣٥٥٤٣٣٠٧٨

٩٥٣٠١٧٧٥/ م

به �< منش� خانم 
با روابط عموم� باال

نيازمندیم محدوده بلوار توس
٠٩١٥٥٠٠٢٥٩٧

٩٥٣٠٤٥١١/ ف

به تعداد� خانم 
با   ١۴,٣٠ الی   ٩ ساعت  از 
پورسانت  ثابت+   ۶٠٠ حقوق 

٠٩١٥٠٠١٢٣٠٠نيازمندیم. 
٩٥٢٨٦٢٤٩/ ف

تعداد� منش� تلفن� خانم 
در محيط زنانه نيازمند�م
پيروزى ٢٠ بين حق شناس ۴ و 

 ۶ پالک ٩٠ - ٠٩١٢٧٦٣٢٤٣٥
٩٥٣٠٢٦٢٠/ ف

به �< منش� خانم 
مسلط به کامپيوتر و داراى روابط 

عمومی باال نيازمندیم 
٣٧١٣٣٥٥٧

٩٥٣٠٣٦٦٤/ ف

٩٥٢٩٠٤٧٢/ آ

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

 ٠٩١٥٦٥٠١٧٨٢+بيمه

آژانس شا�ان 
به دو نفر منشی 

در شيفت صبح و عصر نيازمندیم 
٩٥٣٠٤٥٩٠/ ف٠٩٣٩١٩٢٦٥٠١

تا3س� سرو�س
الی ٢٢ ماهيانه  از ساعت ١۵  منشی 
خيابان  محدوده  ترجيحا  هزار   ۵٠٠

امام رضا  ٠٩١٢٨٤٥٦٦٤٠
٩٥٣٠٣٨١٧/ ف

خانم آشنا به 3امپيوتر 
جهت کار در رستوران از ١١:٣٠ 
الی ١۶:٣٠ نيازمندیم. بين فرامرز 

۴٢ و ۴۴ -٣٦٠٩٣٣٠٠
٩٥٣٠٤٣٤٣/ ف

 منش� خانم 
 مسلط به تایپ عصرکار

 جهت دفتر وکالت 
٩٥٢٩٩٩٤٣/ م ٠٩١٥٥١٩٤٧٠٦

منش� خانم
آشنا به امور حسابدارى نيازمندیم  

محدوده بلوار توس و استقالل و 
٠٩١٥٥٠٣٩٦٠٤قاسم آباد 

٩٥٣٠٢١٥٧/ ف

به �< منش� خانم آشنا به
محدوده  ترجيحا  تایپ  و  کامپيوتر 

٦-٣٦٥٨٣٢٣٥قاسم آباد نيازمندیم
٠٩٠٣٧٦٩٢٦٨٦

٩٥٣٠٤١٧٨/ ق

شر3ت پشتيبان� فن� ا�نترنت�
استخدام تایپيست خانم

 ٨ نفر - صارمی٢٢
٠٩١٥٠٨٠٠٨٦٢

٩٥٣٠٣٠٤٠/ ق

�< شر3ت معتبر 
توليد� صنعت� 

به یک نفر منشی خانم 
جهت دفتر مدیرعامل
 آشنا به امور ادارى و 

نرم افزارهاى ورد و اکسل 
با مدرک حداقل ليسانس 

نيازمند است 
آزادى ١٢٩ پالک ٧

٧٢ و ٣٦٥١٢٦٧١
٩٥٣٠٤١٧٧/ ف

 به �< سالن دار و 
�< منش� 

 نيازمندیم 
رستوران گلچين 
محدوده ابوطالب

 ساعت تماس
 از ٨ صبح تا ۴بعدازظهر
٠٩١٥٣٢٥٣٥٩٣ 

٩٥٣٠٢٤٣٨/ ب

 به �< پرسنل خانم
 جهت همکارى سيستم هاى 

امنيتی نيازمندیم 
٩٥٣٠٤٨٥٥/ م٠٩١٥٧٧٨٥٧٢٧ 

به �< منش� خانم 
نيازمند�م

محدوده جاده سيمان، رسالت ٩٩
٠٩٣٧٨٨٦٣٥٧٦

٩٥٣٠٣٩٥٠/ ف

�< شر3ت معتبر 
جهت تکميل کادر ادارى خود به 
یک منشی خانم نيازمند است 

٣٥٤١١١٤٠-٣٥٤١١١٥٠
٩٥٢٩٩٤٥٥/ ف

از �< خانم 
مسلط به 3امپيوتر

(تایپ، سرچ در اینترنت و ...) 
و پاسخگویی تلفنی، جهت کار 
در شرکت دعوت به همکارى 
می شود ساعت کارى ٨ صبح 

الی ٢ بعدازظهر 
محل شرکت: مشهد، بلوار 

سيدرضی 
تلفن: ٠٥١٣٦٠٣٠٣٩٨ 

ارسال رزومه به :
cv_upnotech@yahoo. 

com

 

٩٥٣٠٣٦٧٣/ ر

به �< منش� خانم
به صورت نيمه وقت 
 جهت امور ادارى 

با حقوق مکفی نيازمندیم 
محل کار چهارراه بزرگمهر سجاد

 ٠٩١٥٣١٩٧١٥٢
٠٩٣٣٤٠٢٦٩٦١

٩٥٣٠٣٩٠٧/ ف

مهندسين دارا� پروانه اشتغال
جهت عضویت در هيئت مدیره 

شرکت ناظران حقوقی دعوت به 
٠٩١٥٣١٢٥١٠٩عمل می آید

٩٥٣٠٤٠٩٨/ ق

مدرt مMاني<،برق
زمين، شيمی و کشاورزى با ٣و٧ 

سال سابقه بيمه نيازمندیم
٠٩١٥١٨٣٢٢١٤

٩٥٣٠٤٦٣٤/ ق

ليسانس و 3اردان عمران 
معمارى مکانيک برق و کشاورزى با ٣ 
سال سابقه بيمه جهت رتبه نيازمندیم 

٠٩١٥٠٨٥٠٠١٢
٩٥٢٩٨٠١٤/ ف

3ارشناس و 3اردان 
در 3ليه رشته ها

جهت  بيمه  سابقه  سال   ٣ با 
رتبه بندى تسویه نقدى همراه 

با سلب مسئوليت محضرى 
 ٠٩١٥٤٤١٧٠٦٠

٤-٣٦٠٢٢١١٣
٩٥٢٣٨٠٥٠/ ف

مهندس معمار خانم
مسلط به تهيه نقشه شهردارى 

تماس بين ١۶الی١٩
٠٩٣٧٩٧٧٢٢٨٤

٩٥٣٠٤٢٨٠/ ق

استخدام آقا و خانم
3اردان� و 3ارشناس�

 برق + حسابدارى + کامپيوتر          
٩٥٢٧٤٠٦٤/ ل٠٩١٥٨٢٩٩٩١٦

 �< نفرخانم ليسانس
 متالوژى،جهت یک شرکت توليدى 
براى انجام امور ادارى نيازمندیم

٩٥٢٩٢٨٣٢/ ق ٣٥٤١٢٣٤٦

٩٥٢٩٩٢٤٢/ ف

ليسانس و کاردان عمران معمارى 
مکانيک برق کشاورزى و زمين 

شناسی با ٣ سال سابقه بيمه جهت 
رتبه   ٠٩٣٠٤٩١١٤٩٢

�< شر3ت معتبر
به کاردان یا کارشناس 
الکترونيک خانم جهت 
مونتاژ و کنترل کيفيت 

بردهاى الکترونيک نيازمند 
است الدن یک پالک ۶

٣٥٠٢١٨٩٢
٩٥٣٠٤٤٨٢/ ف

استخدام مهندس برق و3امپيوتر
ارسال رزومه به:

CVR@PISHROTEL.COM 
٩٥٢٨٥٤٤٧/ ق

 سامان تابلو 
 به یک نفر آقا 

فوق دیپلم/ ليسانس
بابت مونتاژ تابلو برق نيازمندیم 

لطفا رزومه به آدرس ایميل 
زیرارسال گردد

estekhdam.stp
@ yahoo.com

 

٩٥٣٠٤٨٠٣/ ب

گروه پزشك� و درمان�

منش� و تا�پيست

مد�ــــر

مهندس

مراقب 3ودt و سالمندمدرس  و مرب�

٩٥٢١٨٢٢٨/ ف

٩٥٣٠٣٩٣٥/ ف

٩٥٣٠٠٣١٣/ ف


