
٥١
دوشنبه ٢٠  دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٤

به تعداد� همMار 
خانم و آقا 

خوش ذوق با روابط عمومی باال
باحقوق ثابت جهت کار دفترى 
نيازمندیم. ابتداى مالصدرا 
ساختمان صدرا طبقه سوم 
واحد ٣٠٧ ساعت مراجعه از

 ٨:٣٠ تا ١۴
٩٥٣٠١٢٠٤/ ق٠٩١٥٣٠٢٢٤٩٤

 خانم جهت 3ار در
نيازمندیم  دندانسازى  البراتوار 
ساعت کار ٨ الی ١۵ حقوق ٣۵٠ 
٠٩١٥٤١٢٣٧٣٣ تومان 

٩٥٣٠٤٥٧٢/ ف

 نما�ندگ� ا�نترنت مخابرات
تلفنی  فروش  کارمند  استخدام   

خانم باحقوق ثابت و پورسانت
 تماس١٠تا١۴   ٣٨٨٣٨٠٦٨

٩٥٣٠٢٢٣٤/ ق

به �< نفر منش� 
کامپيوتر  به  مسلط  خانم  ترجيحا 
خانم  یا  آقا  بازاریاب  نفر  یک  و 

٠٩١٥١٣٢٨٧٣٢نيازمندیم. 
٩٥٣٠٣٧٤٢/ ف

شر3ت معتبر آرا�ش� 
جهت تکميل کادر خود به یک 

منشی خانم ، تحصيلدار مرد با 
موتور و توزیع کننده با ضامن 

معتبر نيازمند است 
مراجعه حضورى

٣٨٩٢٩٦١٣
٩٥٣٠١٦٢٤/ ق

 استخدام 
مد�رفروش
 شرکت کشت و 

صنعت نادر
از یک آقا با حداقل ۵

 سال سابقه کار مرتبط 
در شرکتهاى معتبر 

صنایع غذایی و توانا در 
جذب عامل فروش در 
سطح کشور دعوت به 

همکارى می نماید.

تلفن : ٣٧٢٩٧٢٩١
ساعت تماس : ٨ الی ١۵

آدرس : بلوارقرنی،
 بين ٢٢ و و٢۴

 
٩٥٣٠٣٥٨١/ ب

به �< نيرو� آقا
با مدرک ليسانس جهت کار در 

تجهيزات پزشکی نيازمندیم
شماره تماس

٣٨٤٦٦٠٤٠
ساعت تماس
١٠-١٢ صبح

 

٩٥٣٠٤٠٢٢/ ق

استخدام
نيروى خانم (تعدادمحدود) 

آزادشهر
٠٩٣٦٢٧٣٣٩٥٤

٩٥٣٠٣٩٨٨/ ق

استخدام شر3ت 
مهندس�

١- تحليل گر سيستم
٢- کارشناس ادارى آشنا به 
حسابدارى(خانم)نيمه وقت 
ASP.NET ٣- برنامه نویس

٣٨٦٥٠٧٢٩
حد فاصل ميدان الدن و 
پيروزى ٧۶- پالک ١٧٠

واحد٢

 

٩٥٢٩٨٩٦٦/ ق

�< شر3ت بازرگان� 
جهت تکميل کادر فروش 

و واحد کارپردازى و کارگر 
ساده نيازمند جذب نيرو 

می باشد 
تلفن روابط عمومی

٣٨٤٣٣٩٠٠
٩٥٣٠٤٣٦١/ ف

�< 3ارخانه 
توليد مبل

به تعدادى نيروى بازاریاب 
و فروشنده حضورى ترجيحا 
باتجربه نيازمنداست حقوق 

ثابت + پورسانت+ بيمه
٠٩١٥٥٢٠٩٨٥٣

٩٥٣٠٤٤٥٨/ ف

به تعداد� بازار�اب د3وراتور 
جهت کار بادکنک آرایی نيازمندیم. 
با ضمانت سفته و آموزش رایگان 

٠٩٣٥٥١٦٨٤١١
٩٥٣٠٣١٧٣/ ف

 �به تعداد
نيرو� فروش 
جهت بازاریابی محصوالت 
آرایشی با حقوق ثابت و 

پورسانت عالی به صورت 
محدود نيازمندیم 

٠٩٣٥٤٩٨٧١٦٢
٩٥٢٩٩٧٦٢/ ف

 � شر3ت صنا�ع ارتوپد
آراد طب توس 

 در زمينه توليد قطعات 
پزشکی نياز به همکارى

 افراد زیر دارد: 
 CNC ١- اپراتور تراش و فرز
مسلط به برنامه نویسی کنترل 
 ٣ حداقل  با  فانوک  و  زیمنس 
سال سابقه کار - ۴ نفر ( جهت
 شيفت هاى گردشی روز و شب ) 

٣٥٤١٣٤١٤ 
( از ساعت ٩ الی ١۴)

٩٥٣٠٤٨٨٦/ م

استخدام 
شرکت ریخته گرى و ماشين کارى 

قطعات خودرو : 
١- نجار ماهر و نيمه ماهر
 ترجيحا دیپلم جهت کار 

در واحد مدلسازى ٢ نفر 
٢- مدلساز ماهر با سابقه کار 

ترجيحا آشنا به ریخته گرى ٢ نفر 
٣- اپراتور ساده واحد 

ریخته گرى ١٠ نفر 
۴- تکنسين تعمير و نگهدارى 

مسلط به سيستم هاى 
هيدروليک و پنوماتيک

 ( یا طرح ١٨ ماهه ایران آلمان) 
( واحد برق - واحد تعميرات 

مکانيکی ) ۴ نفر 
 ۵- فوق دیپلم یا کارشناس 

متالورژى  ٢ نفر 
 CNC ۶- اپراتور

و اپراتور ساده جهت واحد 
ماشين کارى ١٠ نفر 

٧- نيروى خانم 
جهت واحد کنترل کيفيت

 مسلط به Office - ١  نفر 
 تلفن : ٣٢٤٠٠٠٦١-٠٥١ 

آدرس : کيلومتر ٢٧ جاده قوچان  
شهرک صنعتی 

فناوریهاى برتر - صنعت ٧  
کوشش ٣

 

٩٥٣٠٣١٩٩/ ف

به �< منش� خانم
و تعدادى دیپلم صنایع 

فلزى نيازمندیم.
 تلفن تماس :

٣٨٤١٣٤٤٣-٣٨٤١٦٢٠٢
 ساعت تماس ١۴الی ١۶

٩٥٣٠٤٨١٥/ ق

به افراد� حداقل د�پلم
جهت کاردربافندگی محدوده 

ميدان باررضوى نيازمندیم
٩٥٢٨٢٣٥٥/ ق٣٣٧٦٢٧٣٦

به تعداد� نيرو 
صدقات  صندوق  تخليه  جهت 
نيازمندیم سرافرازان ۶ پالک ٢٣

٣٨٨٤٦٦٩٢
٩٥٣٠٤٤٩٢/ ف

شر3ت� معتبر درزمينه توليد
 و عرضه مستقيم 3اال

از افراد متعهد و فعال جهت 
همکارى دعوت به عمل می آورد

٩٥٣٠٣٧٣٥/ ق٠٩٣٣٠٤٥٣٩٤٣

استخدام
 شر3ت سهام� خاص
در زمينه طراحی دکوراسيون 

 vary-3Dmax
عنوان شغلی : 

کارمند طراح
 مدرک تحصيلی :

از تمامی رشته ها 
همراه دوره تخصصی

 ٠٩١٠٥٨١٩٠٠٧
٣٨٤٤٨٩٩٨ -٣٨٤٤٩٠٥٥

٩٥٢٩٩٩٣٤/ ف

٩٥٢٦٥٧٣٩/ م

٩٥٣٠٤٧٦٦/ ف

 �< شر3ت نيمه دولت� جهت تMميل 3ادر فروش خود 
از افراد واجد شرا�ط دعوت به همMار� م� نما�د

جنسيتسابقه کار سمت
آقا٣ سالمتصدى فروش در فروشگاه

خانم و آقا٢ سالبازاریاب تلفنی و حضورى

حداقل حقوق براى سمت هاى فوق، قانون کار می باشد
 متقاضيان م� توانند، مشخصات و رزومه 3ار� خود را به آدرس: 

خيابان سناباد، انتها� سناباد٢، پالt ٤٨ و �ا به آدرس ا�ميل
edari.raymand@gmail.com   ارسال نما�ند. همچنين در 
صورت نياز م� توانند با شماره ها� ٠٥١٣٨٠٧٩ داخل� ١١٠ و 

٠٩١٢٠٥٣٨٢٥٦  تماس حاصل فرما�ند.
٩٥٣٠٢٩٩١/ ب

� دعوت به همMار
شر3ت فرآورده ها� لبن� بينالود نيشابور

افراد واجد شرایط  بين  از  ادارى خود در مشهد  و  کادر فروش   جهت تکميل 
دعوت به همکارى می نماید. 

( حقوق ثابت+ پورسانت و پاداش فروش و ...)
جنسيتعنوان شغلOرد�9 

آقافروشنده حضور١4
٢ Oخانمفروشنده تلفن
خانمپروماتور٣
آقاانباردار4

 � عالقمندان م� توانند رزومه 3ار� خود را به شماره تلفن ها
Binalooddairy.co@gmail.com٧-٣٧٦٠٤٦٢٠ و �ا آدرس ا�ميل

٩٥٣٠٣٧٦٢/ بو �ا شماره فMس ٣٧٦٠٤٦٧٨ ارسال فرما�يد

دعوت به همکارى  
شرکت فرآورده هاى لبنی کاله 

جهت تکميل کادر فروش خود به تعدادى نيرو با شرایط ذیل نيازمند است: 
توضيحاتعنوان شغلیردیف 

فروشنده (ویزیتور) ١
حضورى - پخش مویرگی

داراى روابط عمومی قوى- حداقل 
مشهد دیپلم-  تحصيلی  مدارک 

سرپرست تيم٢
 سمپلينگ و چيدمان 

سه سال سابقه مرتبط
مدرک کارشناسی

آدرس جهت مراجعه حضورى: مشهد- بلوار آزادى- آزادى ٧٧
جنب پل آموزگار- پالک ١۴ 

تلفن: ٣۶-٣۶٠١٣٣٣۵- ٠٩١۵٩٨۵۵٨٣۴
 

٩٥٣٠٢٠٥٤/ آ

٩٥٣٠١٩٦٠/ ف

٩٥٣٠٤٦١٢/ ف

٩٥٣٠٤٧٠٣/ پ ٩٥٣٠٤٦٩٨/ ف

٩٥٣٠٤٣٧٦/ ف


