
چهارشنبه ٢٢ دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٥
٤٤

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 شر3ت مواد غذا�� 
و  خانم  بازاریاب  و  وزیتور  نفر   ٣٠
است نيازمند  عالی  شرایط  با  آقا 
٣٦٠٦٢٧٠٥-٠٩١٥٢١٨٧٧١٨ 

٩٥٣٠٤٢١٣/ م

بيمه سامان
و  حضورى  بازاریابی  و  فروش  مدیر 

تلفنی خانم و آقا - احمدآباد ٢١
٣٨٤٦٦٤٧٤-٠٩١٥١٢٣٧٨٩٠

٩٥٢٤٨٢١٠/ ف

به چند و�ز�تور خانم و آقا
ترجيحا داراى وسيله نقليه 

نيازمندیم
٠٩١٥٨٩٧٧٦٣٧

٩٥٣٠٦٠١٢/ ف

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

سيدرضی ٣۴ 
٠٩١٥١١٦١٠٧٧-٣٦٠١٧٥٥٧

٩٥٣٠٣٦٦٣/ ف

 باپورسانت بسيارباال
 به فروشنده و ویزیتور فقط 
حرفه اى جهت پخش مویرگی

 محصوالت شهریار(کيک، کلوچه،
 ویفر، بيسکویت )نيازمندیم 

مالقات حضورى از ١٠صبح الی
 ٢ بعدازظهر، ميدان بارسپاد، 
بهارستان ٧، بهارستان ٧,٨ 

شرکت شهریارکام 
 

٩٥٢٥١٥٩٤/ م

�< شر3ت موادغذا�� 
معتبر 

به تعدادى بازاریاب خانم و آقا 
داراى تجربه حداقل مدرک 

دیپلم و خودرو نيازمنداست 
ساعت تماس:

 ١٠صبح الی ٨بعدازظهر

٠٩١٢٠٢٥٧٥٧٩
٩٥٣٠٠٢٧٧/ ق

به چند و�ز�تور خانم و آقا
جهت کاردر شرکت پخش آرایشی 

با پورسانت عالی نيازمندیم
٣٦١٤٦٩٤٧

٩٥٣٠٤٠٥٣/ ف

تعداد� بازار�اب مجرب 
جهت پروژه تبليغاتی نيازمندیم 

تبليغات سورا 
٠٩١٥٦٥٠٥٤٩٤

٩٥٣٠٦١٣٥/ ق

به �< و�ز�تور 
جهت کار در پخش آرایشی

 و بهداشتی نيازمندیم 
٠٩٣٠٢٨٣٦٥٨٠-٣٣٦٦٥٥٦٥

٩٥٣٠٤١٧٢/ ف

دفتر د3وراسيون داخل� ترنج
به تعدادى بازاریاب

 نيازمند است 
٠٩١٥٦٦٠٥٤٦١

٩٥٣٠٥٧٠٨/ ف

�< شر3ت پخش
ویزیتور خانم وآقابا خودرو جذب 

ميکند تماس ٩تا١۵ آدرس پيروزى
٣٨٧٨٥٨٩٧

٩٥٣٠١٢٤٦/ ق

�< شر3ت پخش 
لبن� معتبر

به تعدادى نيروى 
ثبت سفارش خانم 
و بازاریاب حضورى 

نيازمند است
٦٠-٣٣٧٥٩٢٥٩

٩٥٣٠١٤٣٤/ ف

به چند خانم فروشنده 
و بازاریاب نان سنتی نيازمندیم 

محدوده سرافرازان 
٠٩١٥١٣٥٨٣٣٩

٩٥٣٠١١٨٦/ ف

به تعداد� و�ز�تور خانم و آقا 
در حال فعاليت در زمينه مواد غذایی 

نيازمندیم ساعت تماس ٩ الی ١٧
٠٩١٥٥٠٠٥٢٢٤

٩٥٣٠٦٢٤٧/ ف

به �< نفر بازار�اب باتجربه
 با روابط عموم� باال

و مسلط به فتوشاپ نيازمندیم
٠٩١٥٨٠٨٥٣٥١

٩٥٣٠٥٨٦٢/ ف

 �سا�ت  فروش فرآورده ها

گوشت� شامينا
به تعدادى بازاریاب تلفنی 

خانم با تجربه در زمينه مواد 
غذایی نيازمندیم حقوق ثابت 

+پورسانت فروش + هزینه ایاب
 و ذهاب و بيمه تامين اجتماعی

٠٩١٥٩٠٥٨٥٢٧
٩٥٣٠٦٠٠٢/ ف

به تعداد� بازار�اب
  حرفه ا� نيازمند�م 

٠٩١٥٥٢٠٩٦١٥
٩٥٣٠١٥٧٥/ م

به تعداد� بازار�اب 
جهت پخش موادغذایی 

نيازمندیم 
حقوق ثابت باال 

+ پورسانت فروش 
٠٩٣٧١٧٠٠٩٠٤
٠٩١٥١١٥٤٧٣٠

٩٥٣٠٢١٣٥/ م

�< شر3ت پخش مواد غذا�� 
در زمينه ى فروش کاال 
به شيرینی فروشی ها 

به بازاریاب حرفه اى خانم
 با تجربه نيازمند است

 حقوق ثابت + پورسانت

٣٦٥٨٢٩٠٠
  داخلی یک 

٩٥٣٠٥٨٥٩/ ف

٩٥٣٠٣١٢٢/ ق

شر3ت معتبر 
آرا�ش� و بهداشت�

 جهت تکميل کادر علمی
 و فروش در استان خراسان 
دعوت به همکارى می نماید. 

١- نماینده علمی  
(فوق دیپلم به باال) 

٢- مشاور در امر فروش
 در داروخانه

  (دیپلم خانم)
٣- نيروى فروش

اعتبار آگهی یک هفته ميباشد
تماس از ٩ الی ٢ بعدازظهر

٠٥١٣٦٥٨٥٧٧٩

�به تعداد� باز�اب حرفه ا
با تجربه کافی و سابقه کار 

نيازمندیم
٣٦٠٤٨٥٦٢

٩٥٣٠٣٨٦٨/ ق

بازار�اب باتجربه
جهت فروش آب معدنی 

در مشهد و شهرستان
٠٩١٥٧٠٦٨٧٧٩

٩٥٣٠٥٦٨٣/ ل

 �سا�ت فروش فرآورده ها
گوشت� شامينا

به تعدادى بازاریاب حضورى 
آقا باتجربه در زمينه مواد  

غذایی نيازمندیم حقوق ثابت + 
پورسانت فروش+ هزینه ایاب و 

ذهاب و بيمه تامين اجتماعی

٠٩١٥٩٢٠٥٦٧٤
٩٥٣٠٥٩٩٨/ ف

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

٠٩١٥٩٩٢٢٠٠٥آتشکده 
٩٥٣٠١٨٨٢/ م

شر3ت دارو�� 
بازار�اب ثابت + پورسانت 

٠٩١٥٧٣٨٥٠٩٨
 ساعت تماس ٩ الی ١۴

٩٥٣٠٥٠٢٤/ ف

سازمان فروش
� بازرگان� اسد

بازاریاب استخدام می نماید
٩٥٣٠٥٣٠٨/ ف٠٩١٥٢٠٤٧١٤٠

به تعداد� بازار�اب
جهت فروش قطعات خودرو 

نيازمندیم
٠٩١٥٧٦٦٨٥٨١

٩٥٣٠٤١٦٦/ پ

به �< برنامه نو�س
 مجرب و خالق

در حوزه موبایل
 (ios اندروید) 

 (backend&front end) و وب
نيازمندیم.

pro.blackcore@gmail.com  
٠٩١٠٥٦٧٢٠٠٩

٩٥٣٠٥٩٦١/ ر

استخدام 
�برنامه نو�س حرفه ا

ios و android
با حقوق عالی در شرکت معتبر

ارسال رزومه به 
artanwebcreator@gmail.

com
٣٧٦٦٤٥٥٨

٩٥٣٠٥٥٣٤/ ق

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

فرصت شغل� 
براى برنامه نویسان قالب ورد 

پرس قطب فناورى مشهد 
mashhadit.org 

٩٥٣٠٣٩٤٢/ ف

جذب نيرو� پشتيبان
در یک شرکت معتبر

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

٩٥٣٠١٨٤٥/ ق

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

 ساعت١٠الی١٣
٩٥٣٠٢٩٩٩/ ق

 به پي< موتور� جهت 3ار
 در رستوران در شيفت ظهر

با مدارک کامل نيازمندیم 
٩٥٣٠٦١٩٨/ م٠٩١٥٥٠٧٥٥٤٠ 

پي< نيازمند�م 
۵ ساعت ٢۵ تومان همراه 

با غذا مراجعه حضورى کترینگ
  هشت نبش شاهد ۶٧

٩٥٣٠٥٠٩٠/ ف

 �به دو نفر پي< موتور
نيازمندیم جهت فست فود   
حضورى- ابتداى عبادى ٨٨ 

 پالک ٢٠ ساندویچ شب چراغ 
٩٥٣٠٥١٢٣/ ف

به �< نفر تحصيلدار
 با سابقه 

با وسيله نقليه جهت کار در 
سطح شهر مشهد با ضامن 

معتبر نيازمندیم
متقاضيان مشخصات خود را به
 شماره ٠٩٣٥٨٣٩٥٩٤٣ 

 پيامک نمایند. 

٩٥٣٠٦٢٢٦/ ف

پي< موتور� شهاب
به تعدادى موتورسواربا درآمد ٧٠ الی 
١١٠ به صورت تمام وقت نيازمندیم 

٩٥٣٠٥٣٠٧/ ف٠٩١٥٨١٠٨٦٠٦

 �دو نفر پي< موتور
جهت رستوران نيازمندیم

ميدان راهنمایی 
٠٩١٥٦٩٠٢٥٠٠

٩٥٣٠٥٢٦٤/ ف

٩٥٢٦٨١٤٩/ ف

پي< شهر گشت 
در موقعيت عالی با درآمد عالی 

به تعداد زیادى موتور سوار 
 نيازمندیم داخل امام خمينی ٢۵

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

٠٩١٥٧٣٨٨٦٠٠تکميل
٩٥٣٠١٥٩١/ م

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 �< 
موتور سوار

 جهت کار در البراتوار 
دندانسازى نيازمندیم 
سيدرضی۴۴پالک٣٠۶

٠٩٠٣٨٠٩٩٦٦٠ 
٩٥٣٠٥١٨٧/ ق

�پي< موتور
ساعتی ۵٠٠٠ با ناهار ساعت کار
 ١٢ الی ١۶ محدوده فهميده خين عرب

٩٥٣٠٥٧٥٢/ ف٠٩١٥٣١٩٤٩٠٠

٩٥٣٠٥٦٧٥/ ف

پي< آشنا
بهترین  در  موتورسوار  تعدادى  به 
موقعيت کارى با درآمد باال نيازمندیم 

 مراجعه حضورى نبش امام خمينی ٩

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

پيک نيازمندیم
٩٥٣٠٢٩٢٥/ ف٠٩٣٣١٧٨٠٨٣٦

به تعداد ز�اد� موتورسوار 
با درآمد ۵٠ الی ١٢٠ تومان 

تمام وقت و نيمه وقت نيازمندیم
٠٩٣٧٠٩٠٣٠٣٥

٩٥٣٠٥٨٤٠/ ف

به تعداد� پي< 
موتور� نيازمند�م   

٠٩٣٨٧٣٠٢٦٠٣
٩٥٣٠٦٢٤٩/ ف

تعداد� موتورسوار متعهد 
در پي< موتور� نيازمند�م.

 درآمد بين ۴٠ الی ٨٠
٣٨٤١٦٥٢٥

٩٥٣٠٦١٤١/ ق

به تعداد� 3ارگر ماهر و نيمه ماهر
جوشکارى درب و پنجره سازى و 

حفاظ نيازمندیم 
٠٩١٥١١٩٩٥٥١

٩٥٣٠٦٠٥٠/ ف

 LG نما�ندگ� �فور
 به تعدادى نيروى جوان جهت 

بردست جوشکاربرق نيازمندیم
گرامی    ٠٩١٥٢٥٤٤٦٨٤ 

٩٥٣٠٥٦٧٩/ م

 استخدام 
 تراشکارماهر- قانون کار+بيمه

٣٢٤٠٤٥٨٩
٩٥٣٠٢٥٦٧/ م٠٩١٥٦٢٠٧٦٤٣ 

سرپرست خط توليد 
حداقل فوق دیپلم

 ماشين افزار یا ساخت 
و توليد آشنا به فرایند 

ماشين کارى و برنامه نویسی
CNC تراش 

٥-٣٦٥١٣٢٩٤
٩٥٣٠٥٢٦٢/ ف

شاگرد ماهر و 
استاد3ار باطر� ساز

نيازمندیم   ٠٩١٥٥٠٥١٩٢٦
٩٥٣٠٥٠٦٢/ ل

به �< مLاني< 
و گيربLس ساز ماهر 

نيازمندیم محل کار پيروزى 
٠٩١٥٣٠٨٥٧٥١

٩٥٣٠٦٠١٩/ ف

به سيمLش و باتر� ساز
 ماهر و �< شاگرد 

صافLار� نيازمند�م.
 

٩٥٣٠٥٠٥٥/ ل٠٩١٥٥٢٤٥٣٠٥

تعمير3ـــار

تحصيلدار و
�پي< موتور

تراشكار وجوشكار  برنامه نو�س

٩٥٢٦٥٧٤١/ م

٩٥٢٠١٠٢٦/ م

٩٥٣٠٤٨٢٧/ ق

٩٥٣٠٧١٣١/ آ

٩٥٢٩٤٩٧٩/ م

٩٥١٨٧٣٥٧/ م

٩٥٢٨٢٥٢٢/ م

٩٥٣٠٦٠٥٤/ ف

٩٥٣٠٦٠٥٢/ ف

٩٥٣٠٦١٣٨/ ق


