
دوشنبه ٢٠  دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٤
٥٠

مهندس� 
برق، مکانيک، عمران، معمارى با ٣ سال 
سابقه در ۴ سال اخير جهت رتبه بندى 

٠٩١٥٩١٥١٣٤٠
٩٥٣٠٢٤٤١/ ر

خانم 3اردان �ا مهندس 
�عمران �ا معمار

جهت دفتر فنی کارگاه عمرانی 
یک شرکت معتبر در مشهد 

 ٣٨٧٩١٣٣٢
ارسال رزومه

jobvacancy2099@ 
gmail.com

٠٩٣٧٦٨٥٢٩٧٢
٩٥٣٠٤٠٢٨/ ر

استخدام 
3ارشناس برق

جهت کنترل کيفيت 
در مجموعه صنعتی 

حقوق قانون کار + بيمه
٠٩١٥٦٩٨٨١٢٠

٩٥٣٠٣٦٨٨/ ر

 �شر3ت پخش سراسر
سا�ه سمن

از یک نفر نيروى آقا یا خانم
 با مدرک تحصيلی

IT کارشناسی کامپيوتر یا 
 (سخت افزار، نرم افزار) دعوت به 

همکارى می نماید: 
ساعت مراجعه حضورى:

 ٠٨:٠٠ الی ٠٠:١۵
 آدرس: کيلومتر ١٨ جاده جدید 

قوچان - کوچه فرش مشهد 
 چهارراه اول سمت چپ 

 جنب شرکت شخميران - پالک ٧
تلفن تماس: 

٦-٣٥٤٢٢١٦٠
٩٥٣٠٣٩٩٨/ ف

�< شر3ت 
ساختمان� معتبر 
به یک سرپرست کارگاه آقا 
با حداقل ١٠ سال سابقه 

در امور نازک کارى ساختمان 
نيازمند است 

٠٩١٥١١٠٦١٢٠
٩٥٣٠٤١٩٦/ ف

�< نفر آقا ليسانس 
مMاني< گرا�ش جامدات
از ساعت ۴ عصر تا ١٢ 

شب نيازمندیم
٥١-٣٣٩٢٦٩٥٠
٠٩١٥٠١٠١٦٥٣

٩٥٣٠٤٤٩٠/ ف

استخدام مهندس برق
آشنا به پنل هاى خورشيدى

r.zohourian@fkf.mpg.de 
٩٥٢٩٩١٤٩/ ق

به �< 3MDFار نيمه ماهر 
جهت بردست نيازمندیم 
کریمی ٠٩١٥٠٠٣١٩٠٣

٩٥٣٠٣٩١٧/ ف

به تعداد� نجار مبل استيل 
و نيمه استيل ماهر و نيمه 

ماهرنيازمندیم محدوده خواجه ربيع
٠٩١٥٧٠١٠٤٨٠

٩٥٣٠٣٦٨٠/ ف

به  �< 3ارگر ساده 
جهت کاردر کارگاه خدمات برش 

نيازمندیم 
٩٥٣٠٤٦٦١/ ف٠٩٣٣٦٩٠٣٣٨٠

تعداد� نجار و 3الف ساز
مبلمان ماهر و نيمه ماهر 

نيازمندیم ٣٦٥١٨٤٨٨
٩٥٣٠٤٦٤٤/ ف٠٩١٥٣١٣٥٠٣٠

 به چند استاد3ارماهر
 MDFجهت کار در شهرستان 

نيازمندیم
٠٩١٥١٤٧١٠٧٣ 

٩٥٣٠١٠٤٣/ ق

شر3ت 
تو3ا چوب
تعدادى ام دى اف کار
 استخدام می نماید 

٦-٣٥٤٢٢٢٥٣
(١٠١ داخلی )

٩٥٣٠١٠٨٣/ ف

 MDF به 3الف 3ار
جهت کار در کارگاه واقع در جاده 

قدیم نيازمندیم 
٠٩١٥٣٠٠٠٠٨٧

٩٥٣٠٤٧٣٣/ ف

به تعداد� نصاب ماهر
و با سابقه کابينت چوبی با 

ابزار کامل نصب نيازمندیم. 
٠٩١٥٣٠٤٦٩٨٤

٩٥٣٠٤٢٣٨/ پ

به چند 3ارگر نجار 
نيمه ماهر نيازمند�م

ترجيحا محدوده خواجه ربيع
٠٩١٥٥١٣٢٠٩٠

٩٥٣٠٤٥٠٦/ ف

به چند استاد3ار 
ماهر و نيمه ماهر نجار

نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٥٦٤٩٨

٩٥٣٠١٨٠٠/ ف

�استخدام� توليد
به تعدادى استاد کار نجار ماهر 

نيازمندیم
٠٩٠٣٣١٠٦٠١٦

٩٥٣٠٤٢٨٨/ ق

مجتمع تبليغات� بنفش 
به یک اپراتور دستگاه بنر 

نيازمند است 
٩٥٣٠٤٨٠٦/ م٣٨٤١٣٦٠٠

 �استخدام فور
تعدادى خانم جهت کادر ادارى، 

روابط عمومی، مدیر بازرگانی 
٩٥٣٠٢٤٥٦/ ر٣٨٩٣٩٧٣٢

تعداد� فارغ التحصيل 
یا دانشجو MBA پاره وقت 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣٠١٠٣٣١

٩٥٣٠٢٤٤٠/ ر

گروه صنعت�
 آرا�ه چوب آترا 

به افراد ذیل نيازمند است
مسلط آقا-   : تدارکات  مدیر   -١

به خرید داخلی و خارجی آشنا
 به زبان انگليسی  بازه زمانی 

کار آزاد با وسيله نقليه
٢- کارشناس بازرگانی : خانم 

- ترجيحا ليسانس معمارى 
و سایر رشته هاى مرتبط

 ٣- فروشنده : خانم / آقا   
داراى ظاهر مناسب

 روابط عمومی عالی- حداقل 
٣ سال سابقه کارى مرتبط  

طی ٢ شيفت ١٣-٩  و ٢٠-١٧ 
۴-نقاش : ماهر و نيمه ماهر 

  ٥ و ٣٦٩٠٢٧٣٤
داخلی ١٠١ و ١٠٣ 

ایميل:
atra.hrm@gmail.com  

٩٥٣٠٤٥٧١/ ف

مجموعه ا� معتبر
 � و حرفه ا

در زمينه برگزارى 
نمایشگاههاى

 خارجی و داخلی 
به تعداد محدودى 
کارشناس فروش 

تلفنی (ترجيحا با
 سابقه کارى مرتبط)

 نيازمند است. 
عالقمندان می توانند 
براى کسب اطالعات 

بيشتر به آدرس 
بلوار صياد شيرازى، 

صياد ١٨ مجتمع صياد 
طبقه ۵ واحد ١۴ 

از ساعت ٩ الی ١۴ 
مراجعه فرمایند.

 

٩٥٣٠٤٩٤٥/ ف

�< شر3ت صنعت�
(ریخته گرى)

واقع در شهرک صنعتی توس 
تعدادى (کارکر ساده) و 

(قالب گير ماهر)
با حقوق مکفی استخدام می کند.

تلفن تماس:
٣٥٤١١٣٢٤

٩٥٣٠٣٨٤٨/ ق

�استخدام فور
در آسياتک و مخابرات 

کارشناس فروش اینترنت
٣٦٠٧٧٧٤٠

٩٥٢٨٥٠٧٥/ ق

 �3ارگروه تجار� وبيمه ا
اوسامان

تعداد ٨نفر نيرو خانم 
جهت کادر ادارى با شرایط 

ویژه استخدام مينماید 
تلفن تماس

 ٣٧٦٣٩٣٠٠-٣٧٦٣٩٤٠٠
آدرس خيام جنوبی ١٠مجتمع 

تجارى زنبق طبقه اول 
واحد١٠ساعت تماس ٨تا١۴ 

آگهی به مدت یک هفته 
اعتباردارد

 

٩٥٣٠٤٠٨٦/ ق

به تعداد� رو�ه 3وب و 
خياط مبل نيازمند�م

محدوده جاده کالت
٠٩٣٠٥١١١٠٥٤

٩٥٢٩٨٤٩٥/ ق

به �< نفر 3ارمند جهت 
فعاليت در نما�شگاه ماشين

با حقوق ثابت + پورسانت نيازمندیم 
محدوده راه آهن ٣٢٢٢٥٢٤٢

٩٥٣٠٣٢٠٠/ ف

استخدام
به چند نفر   خانم 

با روابط عمومی باال باحقوق 
و مزایاى عالی جهت کار در 
مطب تخصصی نيازمندیم.

٠٩٣٧٤٠٩٨٥٥٤
٠٩١٥٥١١٤٦٤٢

٩٥٢٩٤٤٣٣/ م

�< شر3ت معتبر 
�توليد

استخدام می نماید 
١-حسابدار حداقل مدرک ليسانس
 ٢سال سابقه کار مسلط به پایا
 ٢-کارشناس فروش تلفنی 
حداقل ٢سال سابقه کار خانم
٣- نگهبان با حداقل ٢سال 

سابقه کار در شرکتهاى صنعتی
 جهت ارسال رزومه  به آدرس 
 edary.pfj@gmail.com 

ایميل و یا به شماره 
 ٠٩٣٨١٨٠٢٢٦٣

    تماس حاصل فرمایيد.
٩٥٢٩٩٢٢٤/ ف

�< شر3ت 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

 �فروشنده حضور
با سابقه 3ار 
 در زمينه پخش گرم 
محصوالت لبنی 

۵نفر 
٣٨٤٢١٤٢٨ 

٩٥٣٠٣٥٥٧/ م

از �< خانم با 
مدرt تحصيل�
حداقل ليسانس آشنایی کامل 

به نرم افزار officce،امورمالی 
و حسابدارى دعوت به همکارى 

می شود.داوطلبين می توانند با 
شماره تلفن

 جهت تعيين وقت قبلی مصاحبه 
هماهنگ نمایند.

٣٧١٣٣٢٩٢
٩٥٣٠٤٨٥٢/ پ

قطر 
 کاریابی بين المللی کارآفرینان

استخدام رسپشن هتل 
٣٨٤٤٦١٢٣                گارسون

٩٥٢٩٩٠٢٨/ ب

استخدام- آقا و خانم 
 MDF نيروى خط توليد، ميزهاى 

مشخصات خود را پيامک کنيد
٩٥٣٠٢٢١٢/ م٠٩١٥٤٠٧٦٤٦٠ 

 به یک نفر آشپز فست فود فانتزى 
تعدادى  و  صندوقدار  نفر  یک  و 
فود  فست  در  کار  جهت  گارسون 

 ٠٩١٢٠٩١٥٤٠٧نيازمندیم 
٩٥٣٠٣٨٨٤/ ب

شر3ت معتبر بازرگان�
 جهت تکميل  کادر فروش 
٣نفر کارشناس بازرگانی و 

١نفر حسابدار
 استخدام می نماید
٦-٣٦٥٨٣٢٣٥

٠٩٠٣٧٦٩٢٦٨٦
٩٥٣٠٤٢٠٢/ ق

٩٥١٠٦٣١٩/ ف

آرایشگر ماهر شوید١٠٠ تضمينی 
به روش جدید درآموزشگاه (خسرو)

 داراى مرکز تخصصی با  گواهينامه
 جهت احداث سالن   ٣٧٢٩١٣١٣

٠٩١٥١٠٠١١٥٧

جوانان
 جو�ا� 3ار

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

www.ebim.irپشتيبانی فنی
احمدآباد ٠٩١٥٢٠٠١١٧٠

٩٥٣٠٢١٨٠/ ق

�< موسسه 
فرهنگ� معتبر

جهت تکميل کادر 
پرسنلی خود دعوت به 

همکارى می نماید
 واحد بازرگانی ۵ نفر

 واحد فروش ١٠ نفر 
تلفن ۵ رقمی ٣١٦١١ 

داخلی ١٠١ و ٣٠١ 
همراه 

 ٠٩١٥٨٩٧٦٩٤٩
آدرس: نبش امامت 

١٨ پالک ۴

 

٩٥٠١٦٧٥٥/ ف

٩٥٣٠٣٥٢٤/ ف

�< شر3ت 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

به چندنفر خانم
جهت انتشارات نيازمندیم . 

ثابت ٧٠٠ + پورسانت+سرویس
٠٩٣٨٤٩٤٤٧٥٦

٩٥٣٠١٩٩٤/ ق

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

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

مد�ر فروش
صورت  به  بيمه  دفتر  در  کار  جهت 
شراکتی با سابقه کار مفيدنيازمندیم

٩٥٣٠٤٦٨٧/ ف٠٩١٥٥٢٥٧٧٤٠

تMميل تيم حقوق�
(بازنشسته و فعال)

٠٩١٥٨٠١١٢٠٠
٩٥٣٠١٤٦٧/ د

به �< خانم با تجربه  
 و روابط عمومی باال در زمينه کميته ى 
سمينارها  و  همایشات  اسپانسرى 

٠٩١٥٦٩٩٧٨٤١ نيازمندیم 
٩٥٣٠٤٢٨٤/ م

به تعداد� نيرو� خانم  
 جهت همکارى در یک موسسه فرهنگی 
نيازمندیم با حقوق ثابت +پورسانت عالی 
٠٩١٥٥٥٢٤٠٠٧ -٣٢٧٢٤٠٤٥

٩٥٢٠٣٨١٥/ ط

فروشنده 
تلفن�  

 (محصوالت لبنی)
۵ نفر 

٣٨٤٢١٤٢٨ 
٩٥٣٠٣٥٥٨/ م

ترا3ت پخش 3ن 
جهت نمایشگاه لوازم خانگی مشهد 

فورى ٠٩١٢١١٢٢٨٢٥
٠٢١٣٣٥٠٥٠٠٠

٩٥٣٠٤٠١٧/ ر

مشاغل گوناگون

نجار و ام د� اف 3ار

٩٥٣٠١٤٥٩/ ف

 آگهی استخدام
 شرکت صنایع چوب آستان قدس رضوى

در نظر دارد به منظور تکميل کادر فنی و عملياتی خود نيروهاى مشروحه ذیل را از طریق 
آزمون فنی جذب نماید. از عالقه مندان تقاضا می شود در ساعات ادارى به آدرس محل 
شرکت واقع در کيلومتر ٨ جاده کالت مراجعه و نسبت به تکميل فرم اقدام نمایند.

١- نيروى نجار ماهر درب و پنجره
 ٢- نيروى پوليسترکار ماهر

٩٥٣٠٤٣١٠/ م

٩٥٣٠٤٥٧٩/ ف

٩٥٢٩٤٩٦٥/ م


