
٤٣
پنجشنبه ٢٣  دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٦

آموزش
هتلدارى ، گردشگرى
٠٩١٥٥٠٢٠٢٧٥-٣٨٩٢٣٥٩٠

٩٥٢٧٥٦١١/ ل

آگه� استخدام پرسنل 
هتل جواهرشرق 

پذیرش خانم
 رزرواسيون، بل بوى 
آدرس: حاشيه خيابان 

امام رضا، بين امام رضا 
۶ و ٨ هتل جواهرشرق 

ساعت مراجعه ١٠ الی ١۵ 
همراه داشتن عکس 

الزاميست 
 

٩٥٣٠٧٢٧٩/ ر

 �به �= مشاور حرفه ا
جهت رهن و اجاره تمام 
وقت در محدوده اقبال 
الدن صياد نيازمندیم 

امالک عرفان

٠٩١٥٣٠٩٧٢٣٤
٩٥٣٠٦٩٢٩/ پ

 �مشاور حرفه ا
اجاره و فروش ترجيحا ميانسال 

منطقه هاشميه نيازمندیم
٠٩١٥١١٠٩٨٩١

٩٥٣٠٦٩٤٧/ ر

sاستخدام 3ارشناس امال
درآمد عالی تضمينی با بزرگترین 

فایلينگ منطقه وکيل آباد
٠٩١٥١٢٠٣٢٧٨

٩٥٣٠٦٥٣٦/ پ

به تعداد� همLار 
جهت کار در دفتر امالک 

نيازمندیم. محدوده هنرستان 
٠٩٣٦٤٢٣٤٦٥٨

٩٥٣٠٦٨١٢/ ف

 �فقط مشاور حرفه ا
منطقه معلم نيازمند�م   

٠٩١٥٣٠٠٢٦٥٢
٩٥٣٠٤٥٦١/ ق

امالs معصوم� (هاشميه)
مشاور حرفه اى آشنا به منطقه 

در محدوده نيازمندیم
٩٥٣٠٣٢١٤/ پ٠٩١٥٥٠٩٦٦٧٦

به ٤نفر مشاور و فا�ل �اب 
در زمينه امالک محدوده سجاد
 و خيام و ملک آباد نيازمندیم 

٠٩١٥٣١٤٤٢٤٧
٩٥٣٠٥٩٢١/ ف

 sمشاور تخصص� امال

برادران
در محدوده شاهد قاسم آباد 

نيازمندیم یک مشاور با تجربه 
با پورسانت عالی نيازمندیم 
٠٩٠٣٨٥٣٧٨٢٣

٩٥٣٠٦٢٧٠/ ف

 محدوده قاسم آباد
 چهارراه مخابرات،به مشاورآقا یا

خانم باحقوق پورسانت عالی نيازمندیم
 ٠٩٣٧٦٧٦٩٤٨٨-٣٦٦٣٩٦٩٤

٩٥٣٠٦٦٣٩/ ق

sجهت امال
به چند مشاور باتجربه با پورسانت 

۴٠ درصد در سجاد نيازمندیم
٩٥٣٠٥٠٩٢/ ف٠٩١٥٥١٥١٥٠٣

٩٥٣٠٦٢٦٧/ ف

همLار باتجربه  
در زمينه امالک نيازمندیم ساکن در 
منطقه الهيه مجيدیه پورسانت عالی 

٠٩١٢٩٤٧٦٠٣٧

به �= 3م= انباردار آقا 
آشنا به کامپيوتر و نرم افزار 

همکاران نيازمندیم 
٠٩١٥٩٨١٨٩٠٢

٩٥٣٠٣٩٥١/ ف

�= شر3ت معتبر 
 �توليد

واقع در شهرک صنعتی طوس به 
یک نفر انباردار آقا آشنا به امور 

ادارى نيازمند است.
yekdaneh27654@gmail. 

com
٥-٣٥٤١٣١٩٤

٩٥٣٠٥٢٢٣/ ر

به تعداد� و�ز�تور 
موادغذایی (با وسيله نقليه) 

بصورت صرفا پورسانت نيازمندیم 
٩٥٣٠٦٤٠٩/ م٠٩٠١٣٣٥٩٧٢٧

٩٥٢٩٧٩٥٠/ م

 تLميل 3ادر فروش 
 یک شرکت معتبر با هدف گسترش
 فعاليت خود در زمينه فروش و 
بازاریابی از افراد زیر دعوت به 

همکارى می نماید
-٨ نفر کارشناس فروش حضورى
 آقا و خانم باحقوق ثابت قانون کار

تلفنی  فروش  کارشناس  نفر   ۵-
خانم باحقوق ثابت بدون قيد و شرط

آقا  فروش  سرپرست  -٢نفر 
تومان ١,٢٠٠م  ثابت  حقوق  با 
 (حداقل ٢ سال سابقه سرپرستی)

باحقوق  آقا  مدیرفروش  نفر   ١-
 ۴ تومان(حداقل  ١,۵٠٠م  ثابت 

سال سابقه مدیریت فروش)
سایر مزایا:

فروش  بر  مبتنی  پورسانت   -١
٢- بيمه تأمين اجتماعی 

٣- پاداش فروش

 ٣٨٤٢٧٩٣٩

بازار�اب 
به یک نفر جهت 
بازاریابی نان در 

محدوده آزادشهر و 
پيروزى نيازمندیم

٠٩١٠٥٦٥٤٩٢٢
٩٥٣٠٦٥٥٢/ ر

به تعداد� و�ز�تور خانم 
�Lآشنا با لوازم پزش

جهت فروش به داروخانه با سابقه 
کار نيازمندیم ٣٢٢٢٢٨٢٠

٩٥٣٠٧٠٧٠/ ف

بازار�اب تلفن� خانم
در خصوص نما و تابلو
٠٩١٥٩١٥٥٠٠٢

٩٥٣٠٦٦١٩/ ل

٩٥٢٠٦٠٧٥/ ف

حقوق ٣٫٥ ميليون تومان 
به تعداد زیادى بازاریاب مبتدى و 

حرفه اى سریعا نيازمندیم.احمدآباد 
       ٣٨٤١٤٧٣٥رضا ۵ پالک ٢/٣۵  

حقوق ثابت 
 پاداش-بيمه پخش موادغذایی

٠٩٩٠٦٠٤٣٩٤٥
٩٥٣٠٦٩١٥/ م٠٩١٥٥٨٦٨١٥١ 

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

٩٥٣٠٤٢١٣/ م

 �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

بيمه ا�ران 
استخدام خانم و آقا جهت 

تقویت شبکه فروش
 حقوق بيش از دو ميليون 

ثابت + پورسانت 
٠٩١٥٥١٧٦٧٠٣

٩٥٣٠٠٣١٤/ ف

استخدام 
بازار�اب روزمزد

روزى ٢٠ هزار تومان داراى 
گوشی هوشمند و اینترنت 
همراه، جهت کسب اطالعات 

بيشتر با شماره ٣٨٧٦٥٨٩٩ 
تماس حاصل فرمایيد.

 

٩٥٣٠٤٣٥٩/ ر

�= 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

به �= و�ز�تور خانم �ا آقا 
 بابت ویزیت (سم/کود/بذر) 

 ٠٩٠١٣٩٦٠٥٣٤
٩٥٣٠٦٩٠١/ م٠٩٣٦٣٤٨٥٥١٥

بازار�اب رستوران 
باتجربه ترجيحا خانم با 

روابط عمومی باال مسلط به 
عقد قرارداد فروش

 حقوق ثابت + پورسانت 
رستوران سامان 

٠٩١٢٤٠٥٩٢١٢
٩٥٣٠٣١٧٢/ ر

 �به تعداد� بازار�اب حضور
 با حقوق ثابت ٢ ميليون تومان و 

بيمه نيازمندیم 
٩٥٣٠٧١٣٢/ م٠٩١٥٠٠٣١٦٠٠ 

بازار�اب باتجربه
جهت فروش آب معدنی 

در مشهد و شهرستان
٠٩١٥٧٠٦٨٧٧٩

٩٥٣٠٥٦٨٣/ ل

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

و مسلط به فتوشاپ نيازمندیم
٠٩١٥٨٠٨٥٣٥١

٩٥٣٠٥٨٦٢/ ف

بازار�اب تلفن� خانم
۵٠٠هزارثابت+٢درصد فروش 
ساعت کار٩ صبح الی ٢بعدازظهر

٠٩١٥٢٠٤٨٧١٤
٩٥٣٠٦٨٥٦/ ط

  �استخدام بازار�اب حرفه ا
 آژانس هواپيمایی

 فرزانگان اشکذرى 
٩٥٣٠٤٨١١/ ب٠٩٣٧٢١٠٩٠١٥ 

به تعداد� آقا
با ظاهرى مناسب و روابط عمومی 
باال با درآمد روزى ۵٠ الی ١٠٠ 

هزار تومان جهت بازاریابی 
رستوران فورى نيازمندیم مراجعه 

فقط حضورى ١٠ الی ١٢ صبح و 
۴ الی ٨ شب آدرس: خيابان گاز 

نرسيده به گاز ٧ رستوران کسایی
 

٩٥٣٠٧١٩٠/ ف

�= شر3ت معتبر
جهت تکميل کادر بازرگانی 
خود از خانم هاى متخصص 
و خالق و با روحيه کارتيمی 

در رده هاى شغلی مدیر 
فروش و مدیراجرایی 

دعوت به همکارى 
می نماید.

(حقوق ثابت، بيمه 
پورسانت)

جهت اطالع از زمان مصاحبه 
نام خانوادگی و سابقه 
شغلی خودرا به شماره 

 ٥٠٠٠١٠٤٠١١٤٥٤٥
پيامک نمایيد.

 

٩٥٣٠٤٣١٨/ ق

به �= مد�رفروش 
آقا باتجربه 

درفروش ابزارجانبی آرایشی 
نيازمندیم .

رضاشهر پيروزى٣
رودکی١٢پالک ۶٣

فقط٩تا١و١٧,٣٠تا١٩
٩٥٢٨٣٨٣٣/ قتماس ٣٨٧٩٩٨٣٩

 به تعداد� و�ز�تور
 موادغذایی باپورسانت عالی 

نيازمندیم
٠٩١٥٢٦٤٦٤٦٣ 

٩٥٣٠٣٤١٨/ ق

به تعداد� و�ز�تور 
جهت پخش مواد غذایی نيازمندیم 

٠٩٣٦٢١٧٩٤٧٦
٩٥٣٠٦٢٩٠/ ف

به تعداد� بازار�اب 
وویزیتور مجرب نيازمندیم

 حقوق ثابت + پورسانت
٠٩١٥١٠٩٢٨١١

٩٥٣٠٥٤١٣/ ف

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

نيازمندیم
٠٩١٥٨٩٧٧٦٣٧

٩٥٣٠٦٠١٢/ 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� و�ز�تور خانم و آقا 
در حال فعاليت در زمينه مواد غذایی 

نيازمندیم ساعت تماس ٩ الی ١٧
٠٩١٥٥٠٠٥٢٢٤

٩٥٣٠٦٢٤٧/ ف

 �فور� فور
با  باال  عمومی  روابط  با  نفر  یک  به 
نيازمندیم  عالی  بسيار  پورسانت 

٠٩٣٣٤٤٧٦٨٢٤
٩٥٣٠٦٦٦٥/ ف

استخدام 3ارشناس فروش
سابقه  با  تبليغات  زمينه  در   
 ١٠٠٠٠٠٠ ثابت  کار-حقوق 

 ٠٩٣٥٨٩٢٧٥٥٢تومان+کارمزد
٩٥٢٨٦٧١٥/ ب

شر3ت 3اسپيد 
 �دعوت به همLار

برنامه نویس حرفه اى 
 C# مسلط به

 Sql server,asp.net
 LinQ و آشنا به

Html کار حرفه اى 
 Html5 مسلط به
 css3,jQuery

و آشنا به فتوشاپ 
تحليل گر وب سایت

 مسلط به اصول سئو 
نگارش متون وب سایت 
و آشنا به html و فتوشاپ 

تلفن:١٣-٣٦٠٢٤١١٢ 
info@kaspid.com

٩٥٣٠٦٩٩٣/ ف

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

به چند نفر خانم آشنا به
وردپرس و زبان PHP نيازمندیم.

٠٩١٥٧٠٠٠١١٢
٠٥١٣٨٥٨٠٦٤٠

٩٥٣٠٦٢٨٦/ ق

جذب نيرو� پشتيبان
در یک شرکت معتبر

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

٩٥٣٠١٨٤٥/ ق

استخدام 
�برنامه نو�س حرفه ا

ios و android
با حقوق عالی در شرکت معتبر

ارسال رزومه به 
artanwebcreator@gmail.

com
٣٧٦٦٤٥٥٨

٩٥٣٠٥٥٣٤/ ق

�به تعداد� پي= موتور
  با درآمد باال نيازمند�م. 

٠٩٣٨٦٢٩٣٧٥٨
٩٥٣٠٦٨٨٧/ ف

٩٥٣٠٥٦٧٥/ ف

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

 مراجعه حضورى نبش امام خمينی ٩

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

با مدارک کامل نيازمندیم 
٩٥٣٠٦١٩٨/ م٠٩١٥٥٠٧٥٥٤٠ 

 �به پي= موتور
جهت کار در رستوران شيفت 

ظهر نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٣٢٩٨١

٩٥٣٠٦٨٩٢/ ف

پي= جهت آشپزخانه 
نيازمند�م. محدوده مجد  

٠٩١٥٥١١٧٤٩٣
٩٥٣٠٦٨٢٦/ ف

 �به �= پي= موتور
جهت کار در رستوران نيازمندیم 
١٢ الی ١٩,٣٠ بين معلم ۶٧ و ۶٩

٠٩٣٧١٨٥٢٨٨٥
٩٥٣٠٧١٨٧/ ف

پي= شهر گشت 
به تعداد زیادى موتور سوار با تضمين 

درآمد ٧٠ الی ١۴٠ نيازمندیم 
٣٢٢٤٢٠٢٠

٩٥٢٨٦٢٥٤/ ف

پي= آر�انا
به تعدادى دوچرخه سوار 
با دوچرخه نيازمند است 

٩٥٣٠٤٣١٥/ ف٣٨٤٤٧٠٧٠

 �به پي= موتور
با مدارs 3امل
 جهت کاردررستوران 

شيفت ظهر آشنا به 
قاسم آباد نيازمندیم.  

تلفن ٠٩٣٥٤٧٤٧١٦٠
٩٥٣٠٥٥٠٩/ ق

پي= شب نيازمند�م  
 رستوران گلچين نرسيده به فلکه 
ابوطالب ساعت تماس ١١ الی ١۶

٩٥٣٠٧١١٩/ ب٠٩١٥٣٢٥٣٥٩٣ 

تراشLار ماهر 
با ده سال سابقه کار

شهرک صنعتی طوس 
٩٥٣٠٢٦٩٠/ ر٣٥٤١٤٣١٥

به دو نفر تراشLار
با  همراه  بردست  و  ماهر  نيمه 
 CNC و  سازى  قالب  آموزش 

٠٩١٥٣١٧٢٤٧٢نيازمندیم
٩٥٣٠٦٣٤٩/ ل

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

به مLاني= و سيم 3ش 
ماهر خودرو نيازمند�م   

٠٩١٥٣٠٥٤٤٥٦
٩٥٢٩٨٠٤٧/ ف

به صافLار ، نقاش
مکانيک،جلوبندى کار ماهر،سيم کش

به صورت درصدى نيازمندیم.
٩٥٣٠٦٥٩٤/ پ٠٩١٥٨٠٣٧١٦١

به چند صافLار ماهر 
باتجربه با سابقه باال نيازمندیم 

٠٩١٥٥١٠٣٥٧٢
٩٥٣٠٣٨٣٥/ ف

�فور
کارگر ماهر و نيمه ماهر صافکارى 

نيازمندیم
٠٩١٥٣٠٤٤١٧٢

٩٥٣٠٥٣٢٢/ ف

به �= مLاني= سوار� 3ار 
محدوده  در  درصدى  صورت  به   

شهرک صنعتی طرق نيازمندیم.
 ٠٩١٥٨٦٩١٠٤٠

٩٥٢٩٥٩٥٨/ ق

به تعداد� شاگرد ماهر 
و نيمه ماهر صافکار جهت کار در 

نمایندگی نيازمندیم. 
٠٩٣٦٤١٤٤١١٣

٩٥٣٠٦٩٥٨/ ف

به �= نفر راد�ات ساز 
ماهر نيازمند�م  

٠٩١٥٦٩٤٩٤٨٧
٩٥٣٠٥٠٢٩/ ف

بازار�اب

تعمير3ـــار

تحصيلدار و
�پي= موتور

تراشكار وجوشكار 

برنامه نو�س

انباردار

sامور مشاور�ن امال

٩٥٢٠١٠٢٦/ م

٩٥٢٦٥٧٤١/ م

شر3ت بازرگان� و پخش لبنيات 
جهت تکميل کادر خود به نيروهاى زیر نيازمند است:

١- مدیر برند
٢- مدیر تحقيقات و بازاریابی 

CRM ٣- مدیر
۴- حسابدار و اپراتور خانم با سابقه کار

۵- بازاریاب با گواهينامه رانندگی
۶- ویزیتور خانم و آقا 

(با حقوق و پورسانت عالی نسبت به فروش) 

٩٥٣٠٢٨٨٤/ ف٣٦٠٩٣٥١٢

٩٥٣٠٣٠٨٦/ م

٩٥٣٠٣٢٥٨/ ق

٩٥٣٠٠٣١٣/ ف


