
٥١
چهارشنبه ٢٢ دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٥

استخدام 
از افراد مستعد دیپلم به باال 

خدمت،  پایان  کارت  داراى  و 
حداکثر سن ٢٧ سال و قد ١٧٠ 
به باال جهت پارکبانی در پارکينگ 
مجموعه هایپرمی با شرایط قانون 
کار و بيمه پس از انجام مصاحبه و 
طی دوره آزمایشی دعوت به عمل 

می آید مراجعه فقط حضورى
 از ساعت ١۴ الی ١٧ 

آدرس: ميدان جانباز روبروى پروما 
(هایپرمی) پارکينگ هایپرمی

٠٩١٥٤٠٠٢٣٠٥
٠٩١٥٩١٥٧٠٧٤

٩٥٣٠٥٦٣٠/ م

٤٥ روزه 
آرا�شگر شو�د

آموزشگاه مهدى
 تنها مرکز تخصصی در مشهد 

 ٠٩١٥١٠٠٨٤٠١
٩٥٣٠٠٥٤٥/ ل٣٢٧٢٤٨٨٠

به �< مهماندار 
جهت کار در آرایشگاه 

نيازمندیم 
ساعت کار: ١٠ صبح الی ۶ 

بعدازظهر 
و یک فروشنده جهت کار در

 کافی شاپ باشگاه نيازمندیم 
محدوده سيدرضی 

٠٩٣٦٣٩٥١١٧٣
٩٥٣٠٦٢٩٢/ ف

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

�< نفر خانم
جهت ٢ روز فعاليت با حقوق 

مناسب نيازمندیم.
٠٩٣٦٤٩٠٧٥٣١

٩٥٣٠٢٧٦٠/ ق

سالمت و ز�با��
کارشناس فروش حرفه اى حقوق
  ثابت+ پورسانت+ پاداش+ بيمه

٣٨٩٢٣٠١٧ -٠٩١٥٥١٥٠٣٨٤
٩٥٣٠٥٨٧٦/ د

به �< راننده نيسان 
باتجربه و چند 3ارگر خانم 

جهت قطعه بندى مرغ نيازمندیم 
٩٥٣٠٤٩٦٩/ م٠٩١٠١١٠٧١٦١

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

تجهيزات پزشکی نيازمندیم
شماره تماس

٣٨٤٦٦٠٤٠
ساعت تماس
١٠-١٢ صبح

 

٩٥٣٠٤٠٢٢/ ق

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

نيرو� فروش داخل� 
جهت آژانس هواپيما��

در بلوار معلم نيازمندیم 
آژانس هواپيمایی مهر آذر 

٣٦٠٩٠٠٤٨
٠٩١٩٩٢٤٤٣٣٩

٩٥٣٠٥٧٢٢/ آ

استخدام
 به دو نفر نيروى آقا متخصص و 
فنی در زمينه کامپيوتر ، شبکه و 
دوربينهاى مداربسته نيازمندیم 

ساعت کارى ٨,٣٠ الی ١٩ 
حقوق قانون کار 

فنی مهندسی پویان

٣٧٢٤٤٧٣٣
٩٥٣٠٥٤٠٨/ ف

�استخدام فور
ادارى،  کادر  جهت  خانم  تعدادى 

روابط عمومی، مدیر بازرگانی
 ٣٨٩٣٩٧٣٢

٩٥٣٠٦٢٤٣/ ر

�< شر3ت 
 �معتبر پيمانLار

جهت تکميل کادر پيمانی خود 
نياز به نيروهاى زیر به تعداد 

محدود دارد 
١- مدیر پروژه 

٢- حسابدار
٣-منشی 

۴-کارمند ادارى
۵-کارپرداز

۶-نيروى خدماتی
٧- تحصيل دار 

٨-افراد داراى مدرک مهندسی 
در گرایش هاى مختلف

٩-کارگر ساده 
١٠- آشپز

١١-انبار دار 
١٢- راننده

١٣- نگهبان 
١۴ - کابينت کار و mdf کار

١۵- نقاش
عالقه مندان به همکارى جهت ثبت 

اطالعات شخصی خود با سامانه

٩٠٩٩٠٧١٧٤٢
 تماس حاصل نمایند.

تماس فقط از تلفن ثابت 
مدت این اگهی فقط تا پایان دى 

ماه تمدید شد
٩٥٣٠٥٤٨٢/ ق

�استخدام خانم فور
مر3ز مد�ر�ت ا�ران

 به ۵ نفرخانم 
باشرایط زیر نيازمنداست

حقوق ثابت منظم ماهيانه، 
کارانه،بيمه،درآمدتضمينی 

١/٢٠٠هزارتومان 
٠٩١٢٠٢٨٣٥٦٨

٩٥٢٧٨٨٠٧/ م٠٩١٢٧٣٠٩١٧٣

استخدام
مدیر بازرگانی    ١ نفر 

مدیر پروژه    ٣ نفر 
کارشناس روابط عمومی ۵ نفر

گرافيست    ٢ نفر 
ارسال رزومه و هماهنگی

٠٩١٢٨٣٦٠٠٧١
٩٥٣٠٢٦٣٦/ ل

�< 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

به تعداد� 3ارآموز
هواپيمایی  آژانس  در  کار  جهت  خانم 

محدوده فلکه برق نيازمندیم
٠٩٩٠١١٧٠٩٣٠

٩٥٣٠٥٢٥٦/ ف

قطر 
 کاریابی بين المللی کارآفرینان

استخدام رسپشن هتل 
٣٨٤٤٦١٢٣                گارسون

٩٥٢٩٩٠٢٨/ ب

�< موسسه 
آموزش عال�
به تعداد ٢ نفر خانم با 

روابط عمومی باال جهت انجام 
فراخوان آموزشی با حداقل 

مدرک تحصيلی ليسانس 
نيازمند است حقوق ثابت+ 

بيمه+ پورسانت تماس 
٨,٣٠ الی ١۴ احمدآباد بين 
رضا و مالصدرا پالک ٢۵٠ 
٠٩٣٦٠٠٨٢١٦٠

٩٥٣٠٤٤٤٨/ ف

به افراد با انگيزه 
و پرتالش 

در هر رده سنی هر مدرکی 
نيازمندیم.  ٠٩١٥٦١٥٢٣٦٤

٩٥٣٠٥١٦٠/ ر

به �< منش� خانم
و تعدادى دیپلم صنایع 

فلزى نيازمندیم.
 تلفن تماس :

٣٨٤١٣٤٤٣-٣٨٤١٦٢٠٢
 ساعت تماس ١۴الی ١۶

٩٥٣٠٤٨١٥/ ق

٩٥٣٠٥٨٨٠/ ق

 به �< خانم جهت 3ار
 باحقوق مکفی نيازمندیم 

آدرس:مشهد خيابان کالهدوز
 ٠٩٣٧٧٩٦٧٠٥٣

آگه� استخدام 
توليدى  معتبر  شرکت  یک 
ذیل  افراد  از  بزرگ  صنعتی 

دعوت به همکارى می نماید. 
١- طراح گرافيک 

و  افزار  نرم  کارشناس   -٢
شبکه (شهرستان) 

٣- راننده بيل مکانيکی 
لذا واجدین شرایط به وب سایت 

شرکت به آدرس
 www.joveineement.ir

استخدامی  فرم  و  نموده  مراجعه 
را تکميل نمایند. 

 

٩٥٣٠٤٣٨٦/ آ

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

١نفر حسابدار
 استخدام می نماید
٦-٣٦٥٨٣٢٣٥

٠٩٠٣٧٦٩٢٦٨٦
٩٥٣٠٤٢٠٢/ ق

٩٥٣٠٦٠٠٤/ ف

استخدام 
شر3ت سهام�

عضو اتحادیه تزئينات ساختمان 
با درجه صنفی یک 

در زمينه طراحی دکوراسيون 
( 3DMAX)داخلی و نما

از افراد واجد شرایط 
از تمام رشته ها با پایه حقوق

 ١,١٠٠ م تومان + بيمه 
بعنوان کارمند بخش طراحی

 استخدام می نماید
 (همراه با دوره کارورزى)

٣٨٤٤٩٠٥٥-٣٨٤٤٨٩٩٨
٠٩١٠٥٨١٩٠٠٧

بيمه ا�ران
اعطاى کد فروش بيمه عمر

٠٩١٥٥١٧٦٧٠٣
٩٥٣٠٠٣٤٠/ ف

 tنما�ندگ� فروش پوشا �اعطا
با حداقل سرمایه یا ضامن معتبر و 
ریسک کارى صفر تماس ١١ الی ١٩

٠٩١٥٩٧٥٨٦٢٥
٩٥٢٦٣٥٧٤/ ف

ثبت برند 
بسته بندى نان به فروش می رسد 
فریدى   ٠٩١٥٠٠١١٥١١

٩٥٢٩٦٨٥٨/ ف

فروش سهام 
شرکت حمل و نقل بين المللی 
واقع در مشهد جهت مشارکت 

٠٩١٢٧٣٨٣٣٤٩
٩٥٣٠٤٦٨٢/ ف

حالل مشLالت شما
فقط پول نيست 

مشاوره اقتصادى
سرمایه گذارى، کسب و کار

فروش، معرفی پروژه
٠٩١٥٨٥٠٥٠٧٠

٩٥٢٧٨٢٤٠/ ق

فروش اقساط� طال 
با حکمت کارت 

ویژه نيروهاى مسلح 
بدون پيش پرداخت نقدى 

اقساط ۶ تا ٢۴ ماه 
فروش اقساطی تمامی اقالم 
مورد نياز شما با حکمت کارت 

تماس ١٠ الی ٢٢
٩٥٢٩٨١٣٨/ ر٠٩١٢٠٢٦٠٦٤٦

 اجاره سند
پذ�رش سرما�ه

 

٩٥٣٠٣٨٦٦/ م ٠٩١٥٤٠٥٢٦٨٦

3ارآفر�ن� پردرآمد 
 ایده هاى پردرآمد به همراه وام

٣٦٠٩٣٨٩٨ 
٩٥٢٧٩٩٩٧/ م

بورس ا�ران 
مشاوره سرمایه گذارى هاى 
اصولی و برتر در یک جلسه

٩٥٢٧٦٧٤٤/ پ٠٩١٥٤١٨٧٧٠٨

٩٥١٣٥٧٦٦/ پ

جذب ومعرف� ضامن 
3ارمند و 3اسب

براى کليه
 شعب بانکی

 ٠٩٣٨٧١١٧٥٩٥
٠٩١٥٢٢٠٠٥٠٤

٣٨٩٢٧٣٠٥

سرما�ه، سند، وام 
پرداخت سرمایه و وام 

با اسناد ملکی 
٠٩١٥٢١٩٦٤٢٠

٩٥٢١٥٣٥٠/ ق

٩٥١٩٨٩٨٥/ ق

 بهتر�ن مشاوره

 اخذ وام١٨%
و فک رهن

٠٩١٥٠٠٩٦٩٦٥ 
٣٦٥٨٥٢٧٥

�وام فور
با سند ششدانگ ملکی در 

مشهد و شهرستانها و پرداخت 
سرمایه فورى و فک رهن

 انجام می پذیرد
٠٩١٥٥٢٤٠٣٥٤

٣٨٦٦١٤٢٩
٩٥٢١٢٣٠٠/ ف

ضامن 3اسب �ا 3ارمند
جهت وام شخصی ٣٠م
بدون واسطه نيازمندم.
٠٩١٥٩٠٣٠١٦١

٩٥٣٠١٠٣٠/ د

جذب و معرف� ضامن
به تمامی بانک ها و موسسات

٠٩١٥٦٨٤٥٧٩٧
٩٥٢٦٥٩٠٤/ ل ٠٩٣٣٧٤٣١٠٩١

 �با سند تجار وام فقط   
مسLون� هتل تا ١٠٠ ميليارد

 

٠٩٠٣٥٨٦٢٣٣٥ 
٩٥٢٧٠٠٧٣/ م

(�(افتتاح حساب دسته چ< فور
وام با ضامن از ١٠ م تا ٣٠ م

 با پایين ترین نرخ
٢-٠٩١٥٨٨٢٩٦٣١

٩٥٢٨٩٥٢٦/ ف

جذب          معرف�

ضامن
٣٦٦١٩٣٩٥-٠٩١٥٧٧٩٨٨٦٠

وام سبک تا٨٠م
باشرایط ضامن

٣٦٦١٩٣٩٥-٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨

خریداریم وام۴
به باالترین قيمت ٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨

٠٩١٥٧٧٩٨٨٦٠
٩٥١٩٧٦٨٧/ ط

 وام ٤%
سبک، سنگين

 خرید عادالنه فروش منصفانه
٩٥٢٥٢٣٠٤/ م ٠٩٠١٥٤٧٤٩٠٠

وام ٤% 
 خرید عادالنه فروش منصفانه

٩٥٢٥٢٢٧٩/ م٠٩٣٧١٧٥٠١٢٩ 

مصوبه آماده 
٢٠٠ ميليون 
۵٠٠ ميليون 

الی ١ ميليارد به باال
پول آزاد- فک رهن

٣٨٩٢٩٥١١-٠٩١٠٥٥٠٨٣٤٧
٠٩٣٠٩٦٨٩٤٩٢

٩٥٢٥٠٢١٦/ د

خر�د و فروش 
عادالنه وام ٤%   

٠٩١٥٣١٣٦٨٩٨
٩٥٢٩٥٨٩٧/ ف

امتياز وام٤
ازدواج ،بنياد،مسکن وغيره

 شما را خریداریم
به باالترین قيمت

٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨-٣٦٦٢٤٠٠٦

٠٩٣٦١١١١٨٣٨
٩٥١٩٧٩٦١/ ط

جذب      معرف�
 ضامن

 کارمندرسمی ،قراردادى 
بازنشسته، مستمرى بگير 

کاسب نيازمندیم تسویه نقدى
٣٦٦٢٤٠٠٦-٠٩٣٦١١١١٨٣٨

٩٥١٩٧٩٢٧/ ط

 وام ٤%
 خرید به قيمت فروش به سرعت

٩٥٢٥٢٣١١/ م٠٩١٥٦٤٧٣٩٦٦ 

جذب ضامن 
معرف� ضامن 

 

٣٨٦٤٧٦٨٢-٠٩٠٣٤٢٧٠٠٨٩
٩٥٢٦٥٦٢٠/ ف

وام ٤%
خرید و فروش  

٣٨٩٤١٦٠٢-٠٩٠٣١٣٠٨٩٣٤
٩٥٢٩٤٨٧٩/ ف

٩٥١٩٨٨٨٦/ ف

�وام فور
 ۵٠ و ١٠٠ 

و ٢٠٠ميليون
١٠روز کارى

فک رهن
٠٩١٥٦٦١٤٠٧٤ 
٠٩١٥٦٨٦٨٤٠٠

چ< آزاد 
٠٩٠٣٢١٤٩٠٤٨

٩٥٢٦٣٩١٦/ م

جذب  و معرف� ضامن
کارمند، کاسب،بازنشسته
٩-٠٩٠٣٤٤٤٠٢٢٨

٩٥٢٨١٤٨١/ م

�فور�   وام  فور

سبک با ضامن 
 ۵روزه

سنگين باسندمسکونی

 ١۵روزه
٠٩٣٦١١١١٨٣٨

٣٦٦٢٤٠٠٦
٩٥١٩٧٨٣٨/ ط

پرداخت
 سر�ع وام

تا ٧٠ ارزش ملک 
اقساطی رأسی 

انجام فک رهن و اخذ پایان کار
٠٩٣٨١١١٧٩٣٢-٣٨٦٦١٩٧٣

٩٥٢١٧٩٨١/ ف

٩٥٢٢٠٤٤٧/ ف

وام تا سقB ٥٠٠ ميليارد
ارائه طرح توجيهی و مصوبه 

جهت دریافت وام هاى کشاورزى 
-صنعتی- مسکونی (جهانگردى و 

هتلدارى) مشهد و شهرستان 
(سند جهت دریافت وام موجود است)

 ٠٩٠٣٠١٤١٩٤٤
٠٩٢١٥٧٤١٤٠٥

فور� فور� ضامن
نيازمندیم کارمند کاسب 

مستمرى بگير 
٠٩١٥٦٦١٣٠٧٨-٣٧١٣٩٠٥١

٩٥٢٥٤٢٧٨/ ف

 جذب ضامن
معرف� ضامن

 کاسب و کارمند
با پورسانت عالی

امور بانکی و غيربانکی
٠٩١٥٨١٨٧١٥٠ 

٩٥٢٩٥٠٨٥/ م

جذب و 
معرف� ضامن

با پورسانت  
عالی

٠٩١٥٧٠٧١٠٦٤
٩٥٢٩٧٥٨٦/ ف

جذب 3ارمند 
3اسب و بازنشسته

( دولتی و قراردادى ) 
با باالترین پورسانت 

و پشتوانه معتبر محضرى 
با درآمد باورنکردنی 

و تسویه نقدى
 ٠٩١٥١١١٥٧٠٤
٠٩٠١١٢٠٣٠٠٩

٩٥٢٨٣٥٧٦/ ل

 ١٣٠ 

٩٠و١٠٠م
 بامدارک:فنی وحرفه اى 

 کار ودانش/هنرستان 
جهادکشاورزى

دانشکده کشاورزى
دانشکده فنی و مهندسی 

حسابدارى 
مدیریت بازرگانی

تماس:شنبه تا چهارشنبه
٩ الی ١۴

٤٤٩٧٦٢٩١-٠٢١ 
٩٥٢٨٦٠٠٠/ خ

�وام با سندتجار
 �  مسLون�، هتل، ادار

٩٥٢٧٠٠٧٩/ م ٠٩٠٣٩٥٣٣٦٤٠

وام با سند مسLون�
تا ٢ ميليارد 

باضامن تا ۶٠م
انجام امور فک رهن ملک 
جذب و واگذارى وام %۴
٠٩٠٣٦٢٨٥٤٧٠
٠٩١٥٦٩٧٥٩١٠

٩٥٢٤٧٥٨٤/ م

 سند
 جهت کار غير بانکی موجود است 

٩٥٢٩٣٠٦٧/ م٠٩١٥٧٨٩٢٠٥٠ 

سند و ضامن
جهت دادگاه موجود است یک روزه

٠٩١٥٤٠٩١٤٧١
٩٥٢٩٧٩١٤/ ف

 �Lمشاوره وام بان
از ۵٠ الی ١۵٠م 
درزمان مناسب 

با حداقل کارمزد بانکی 
در قبال وثيقه ملکی 

٠٩١٥٣١٥٨٠٦٢
٩٥٢٤٨٣٩٦/ ف٠٩١٥١٦٧٠٠١٤

3ـــار و ســرما�ه

واگذار� و قبول 
نما�ندگ�

سهـــام

�مشاوره و سرما�ه گذار

�Lمشاوره وام بان


