
سه شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٦
٣٩

ده ميليون تومان وام 
حقوق ثابت +پورسانت+ 

بازاریاب خانم و آقا
 با ٢٠٠ نوع مواد غذایی

 شرکت پخش سادات
 ٣٣٦٦٤١٤٤

٠٩١٥٥١١٧٣٣٦
٩٥٣٤٨٧١١/ ر

پارسيان 
نمایندگی انحصارى

 لپ لپ 
در استان

 تتراپک یخدانه 
تن کالچر، رب اميد، رشته آش

 آبليمو، شربت و ترشيجات 
بازاریاب باتجربه عمده و مویرگی 
و تعاونی ها و ارگان ها نيازمندیم 

٠٩٠١٤١١٣٦٠٩
٩٥٣٤٠٠٥٦/ ف٣٧٥٣١٧٥٣

به تعداد هم�ار و 
بازار�اب تلفن� خانم

با روابط عمومی باال در 
محيط یک شرکت بازرگانی 

نيازمندیم
٠٩١٥٢٠٨٣٣٨٨

٣٧٢٥٣٨٩١
٩٥٣٥١٧٣٥/ ر

جذب نيرو در زمينه 
بازاریابی  و  تبليغات  اجرا،  و  مدیریت 

در شرکت توليد وپخش کفش طبی
٠٩١٢٨٧٢٤٩٩٠ تلگرام

٩٥٣٥٢٠٩٠/ م

به تعداد بازار�اب تلفن�
و حضورى جهت کار در شرکت 

نيازمندیم با حقوق ثابت و پورسانت 
عالی ٠٩١٥٥٧٧٠٠٣٥

٩٥٣٥١٣٨٦/ ف

به تعداد و�ز�تور 
و بازاریاب آماتور بدون نياز به 

سابقه کار سریعا نيازمندیم 
٠٩٣٣٠٤٠٨٨٥٩

٩٥٣٥١٩٠٥/ ف

«نان مزرعه»
بمنظور توسعه شبکه 

مویرگی خود در شهر مشهد
 از تعدادى موزع

 با خودروى وانت 
آشنا به فروش نان و کيک

 با شرایط ویژه 
دعوت به همکارى می نماید. 

ساعت تماس : ٨الی ١۶ 

٠٩٣٧٨٢٢٢٨٥٠
٩٥٣٤١٨٨٠/ ف

از تعداد و�ز�تور 
حضور آقا 

باتجربه و داراى سابقه 
ویزیت در سطح شهر دعوت 

به همکارى می نمایيم. 
ساعت تماس ١۴ الی١٨
٠٩١٥٢٥٤٢٢٧٠

٩٥٣٥١٦٣٩/ ف

�L شر+ت معتبر 
برنامه نویس مسلط به
 SQL Server و C# 
استخدام می نماید
 ارسال رزومه به 

tarahan_controL@
yahoo.com 

٩٥٣٤٤٤٤٤/ ف

 دعوت به هم�ار
PHP ١-برنامه نویس 

(آشنا با MVC و 
(PHP فریم ورک هاى
٢-کارشناس لينوکس

ارسال رزومه به
vasni.ir@gmail.com

٩٥٣٥١٧٩١/ م

به چند برنامه نو�س
 PHP �ا ASP نيازمند�م

 ارسال رزومه به 
borna_wrs@yahoo.com

٩٥٣٤٥٩١٨/ ر

شر+ت آنال�نر
دو نفر طراح قالب وردپرس به 

صورت حضورى استخدام می کند.
٠٩١٥٩١٢٩٥٦٥

٩٥٣٥٢١٣٦/ ق

دعوت به هم�ار
 PHP برنامه نویس

 MVC آشنا با)
( PHP و فریم و رک هاى

ارسال رزومه به 
vasni.ir@gmail.com  

٩٥٣٣٩١٣٣/ م

استخدام برنامه نو�س حرفه ا
مسلط بهPhp-ارسال رزومه

gohar724@hotmail.com
٣٨٦٥٢٣٨٤

٩٥٣٤٢١٧٧/ ق

به تعداد ٥٠ موتور سوار
 نيازمندیم فدائيان ١٢ نسترن ١۵ 

پيک افق
٠٩٣٧٢٢٢١٣٩١

٩٥٣٥١٢١١/ ف

Lآر�اپي
به تعدادى پيک موتورى محدوده 

١٧شهریور نيازمندیم
٣٢٥٦٦٧٣٧-٠٩١٥٧٠٣٠٢٧٠

٩٥٣٥١٨٧٠/ ر

به �L پيL موتور
جهت کار در فست فود 

نيازمندیم. 
٠٩٣٩٧٢٧٩٦٩٩

٩٥٣٥١٧٣٩/ ق

به تعداد١٥ نيرو
موتور سوار جهت پيک موتورى 

٣٢٧٤٢٦٣٦نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٢٠٥٧٤

٩٥٣٤٦٩١٢/ ط

 Lا�ران پي
با باالترین درآمد و بيشترین کارکرد 
در منطقه به تعداد زیادى موتورسوار 

نيازمند است   ٣٨٥٥٥٥١٠
٩٥٣٤٦٧١٥/ ف

 به تعداد
پيL موتور

جهت كار در كترینگ شهرزاد با 
مدارک كامل نيازمندیم

ساعتی ۵۵٠٠ همراه با ناهار و 
جوایز ماهيانه

ساعت مراجعه ١٠ الی ٣٠:١۵
ابتداى كوثرشمالی ٢

 

٩٥٣٥١٣٩٦/ ق

پيL آر�انا 
با درآمد روزانه

 ٧٠ تا ١٧٠ هزار تومان
 با پرداخت کمک هزینه سوخت

 به موتورسوار با موتور 
نيازمندیم 

٣٨٤٤٧٠٧٠
٩٥٣٤٤٥٩٣/ ف

٩٥٣٤٨٧٧٥/ ف

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

 مراجعه حضورى نبش امام خمينی ٩

پيL موتور جهت +ار 
در آشپزخانه نيازمند�م
رشيدى ٠٩١٥٢٢١٢٥٧٣

٩٥٣٥١٠٤٩/ آ

پيL شهر گشت 
به تعداد زیادى موتور سوار با تضمين 

درآمد ٧٠ الی ١۴٠ نيازمندیم 
٣٢٢٤٢٠٢٠

٩٥٢٨٦٢٥٤/ ف

به �L پيL موتور
روزانه ٣ ساعت از ١٢ الی ١۵ 

در رستوران نيازمندیم
٣٦٠٨٦٩٢٠

٩٥٣٥٢٠٠٧/ ف

 به تعداد پيL موتور
جهت کار در فست فود 

نيازمندیم محدوده دانشجو 
٠٩١٥٢٦٣٦٦٧٢

٩٥٣٥٢٠٠٢/ ف

به تعداد پيL موتور
با حقوق ثابت جهت فست فود

  نيازمندیم.محدوده معلم،ساعت 
٠٩١٥١٥٨٤٦٣٨کار٢٢-١١

٩٥٣٥١٤٦٨/ ل

به تعداد ز�اد موتورسوار 
با درآمد روزانه ۵٠ تا ١٢٠ 

هزار نيازمندیم چمران جنت ١٣ 
 پيک آرتا 

٩٥٣٤٧٥١٨/ ف

به تعداد پيL موتور
جهت کار در رستوران برليان 

نيازمندیم 
٣٢٢٥٠٠٣٩

٩٥٣٥١٩٥١/ ف

پيL فردوس�
به تعداد زیادى موتور سوار با درآمد 
 ( شهدا  (ميدان  شهر  مرکز  در  باال 

٣٢٢٢٢٩١٠نيازمندیم 
٩٥٣٥١٩١١/ ف

 پيL موتور
اغذیه  جهت  کارى  ساعت   ١٢ با 
نيازمندیم. حقوق یک ميليون ثابت

٩٥٣٥٠٩٧٢/ م٠٩١٥٥٢٤٩٠٤٦

به تعداد پيL موتور
با درآمد باال نيازمندیم 
٠٩٣٨٦٢٩٣٧٥٨

٩٥٣٥١٤٩٥/ ف

 تعداد پيL موتور
جهت آشپزخانه واقع در ميدان 

استقالل (فقط شيفت ظهر) 
٩٥٣٥٠٤٢٧/ م٠٩١٥٩١٥٤٦٥٧

به �L جوش�ار ماهر
  آب بند مخازن نيازمند�م 

٣٦٥١٣٠٣٠
٩٥٣٥١٤٤٠/ ف

 coجوش�ار ٢ L� به
ماهر نيازمند�م   

٠٩١٥٣١١١٦٧٢
٩٥٣٤٩٧١٦/ ف

به �L تعمير +ار نيمه ماهر بوم� 
جهت کار در اتوبوسرانی گلبهار 

نيازمندیم .
٠٩١٥٨٠٦٣٠١٩

٩٥٣٥٢٠٤٤/ ش

به �L سيم +ش
مکانيک و جلوبندى کار ماهر 
نيازمندیم. محدوده پيروزى

قربانی ٠٩٣٨٨٥٨١٠١٨
٩٥٣٥١٤٦٥/ پ

 به �L جلوبند +ار و
 هيدروليک کارماهر،سيم کش جهت 
همکارى(اجاره)درتعميرگاه تخصصی 

 ٠٩١٥١٢٢٤٩٧٢غرب نيازمندیم
٩٥٣٥١٩٩٩/ ق

به استاد+ار ، نقاش ، صاف�ار
جلوبند ، سيم کش ، مکانيک ، سپر ساز  

به صورت رهن و اجاره نيازمندیم 
٠٩٠١٢٨٠٧٢٧٤

٩٥٣٤٨٩٢٢/ ف

جوان� ٣٠ ساله متأهل 
با خودرو تيبا صفر آماده همکارى 
با موسسات و شرکت ها می باشم 

٠٩٣٥٨٣٦٩٨٩٠
٩٥٣٥١٣٢٦/ ف

 مهندس جوان با خودرو
پارس ELX مشکی صفر آماده 
همکارى با ادارات نهادها و ارگان هاى

 دولتی     ٠٩١٥٣٢٤٢٤٦٢
٩٥٣٥١٢٧٢/ م

فرد هستم با آشنا��
  +امل به دامدار

جویاى کار می باشم
٩٥٣٥٢١٣١/ م٠٩٣٨١٠٩٧٤٣٣

آقا�� هستم ٥٠ ساله
شهرستانی بازنشسته آماده 

همکارى جهت سرایدارى و غيره
٠٩١٨٤٩٥٦٧٤٣

٩٥٣٥٢٠٥٣/ ف

به �L خانم حسابدار 
مجرب و چند آقا 

جهت کار در شهربازى پارک ملت 
نيازمندیم ٠٩٣٠٢٢١٤٦٩٦

٩٥٣٥٢٠٤٧/ ف

٩٥٣٢٥٣٣٤/ م

استخدام 
حسابدار و +مL حسابدار

شماره ثبت:٢٠١٩
شرکت خدمات مالی و حسابدارى 

و  وقت  تمام   ، وقت  نيمه  صورت  به 
پاره وقت  از سطح دیپلم تا ليسانس 
در کليه رشته ها به عنوان حسابدار 
و کمک حسابدار جهت پروژه هاى خود 
عملی  کارگاه  با  همراه  مشهد  شهر  در 
حسابدارى و شرایط قانون کار سریعا 

نيازمند است 
٣٨٤٥١٢٠٩

٣٨٤٠٢٠٦٧

+مL حسابدار خانم 
با یکسال سابقه کار 

٣٦٦٧٦٦٣٧
٩٥٣٤٧٧٠٩/ ف

�L شر+ت معتبر 
توليد مبلمان 

حسابدار بصورت تمام وقت 
باحقوق ٨٠٠ هزار تومان 

استخدام می کند 
ارسال رزومه به تلگرام :

٠٩١٥٦٤٩٤٢٧٩
٣٢٤٠٤٥٣٥

٩٥٣٥١٩٢٢/ ف

به تعداد ز�اد +مL حسابدار
و حسابدار با شرایط حقوق عالی بعداز 
دوره عملی ١٠ روزه سریعا نيازمندیم 
٣٨٤١٤٧٣٥-٣٨٤٤٤٣٩٧

٩٥٣٢٢٥٣٦/ ف

استخدام حسابدار 
پس از دوره ى آموزشی ١۵ روزه 

سجاد نبش بهارستان ۴ پالک ١
٩٥٣٤٤٦٢٤/ پ٤-٣٧٦٠٠٣٤٢

به �L حسابدار خانم 
در   ١٣ الی   ٩ وقت  نيمه  بصورت 
خيابان سعدى حقوق ٣٠٠ نيازمندیم 

٠٩١٥٥٠١٥٢٢٩
٩٥٣٥١٢٩١/ ف

استخدام حسابدار
تمام وقت با سابقه کار در 

شرکت هاى پيمانکارى
٩٥٣٥١١٣٠/ د٣٨٤٧٣٨٦٦

٩٥٣٤٣٥٠٢/ ف

توازن اعتماد
N٢٠ % تخفي

شماره ثبت ۴٨١٨
- قابل توجه تمامی عالقمندان

 به کار حسابدارى:
آموزش حسابدارى

 طی۴ دوره تحليل حسابدارى، 
حسابدارى پيشرفته،

حسابدارى مالياتی 
و نرم افزار ها ویژه کسانی
 که خيلی سریع ميخواهند 

استخدام شوند. 
- در ضمن دانش آموختگان این 
موسسه پس از اتمام دوره هاى 

آموزشی در همين موسسه
 استخدام ميشوند .

- قابل توجه کارفرمایان و   
صاحبان تمامی مشاغل:

انجام کليه خدمات مالی و مالياتی 
(تهيه و تنظيم اظهارنامه عملکرد 

و ...)، شرکت در جلسات و 
کميسيون هاى دارایی، طرح 

دفاعيه و الیحه جهت به حداقل 
رساندن ماليات در کمترین زمان 

و با حداقل هزینه
چهارراه معلم، سيدرضی ٢۴ 
پالک ٢۵۶ طبقه سوم واحد ٧

٣٦٠١٨٨٦٤-٣٦٠٦٦٩٣٦
٠٩١٥٠٥٨٦٥٩٦

 �L شر+ت توليد
مواد غذا��

جهت دفتر فروش خود 
در مشهد حسابدار استخدام 
می نماید حقوق مکفی + بيمه 

تامين اجتماعی + بيمه تکميلی 
تلفن دفتر فروش 

 ٣٧٤٩٨٠٧٤
٠٩١٥٦٨٨١٦٥٧

٩٥٣٥١٢٨٢/ ف

حسابدار خانم 
جهت انجام امور جارى شرکت پخش 
نيازمندیم ساعت تماس ٨ الی ١۶

٣٦٢٠٢٠٢٨
٩٥٣٤٤٩٠٩/ ف

صبا اند�شه
 حسابدار پيشرفته 

شماره ثبت ١٧٧٢ 
با مجوز رسمی از وزارت علوم 

پاره وقت، نيمه وقت، تمام وقت
 عضو انجمن حسابدارى ایران

مدیر مالی ،حسابدار و کمک حسابدار
با شرایط حقوقی عالی با بيمه از کليه 
رشته ها در شرکت ها و کارخانجات 

زیر مجموعه موسسه
صبا اندیشه در تهران و مشهد به 

انضمام دوره فوق تخصصی کارگاهی 
مالياتی و مالی

شرکتهاى توليدى صنعتی پيمانکارى 
و گزارشات فصلی

و اظهار نامه هاى مالياتی و دفاتر 
قانونی و کليه امور مالياتی 

اساتيد  نظر  شده-زیر  تمام  بهاى  و 
مدرک  ارائه  و  المللی  بين  مجرب 
 ۵ و  ترجمه  قابل  و  المللی  معتبربين 
سال سابقه کارى زیر نظر وزارت علوم

همراه با تضمين نامه 
مجهز به سيستمهاى پيشرفته روز دنيا

خدمات و برند ما را با تمامی 
موسسات دیگر مقایسه نمایيد

ارائه رایگان آموزشهاى تصویرى 
و ٣٠ نرم افزار بروز بازار کار

از جمله پایا هلو محک تدبير و غيره
راه ورود به بازار کار از ما می گذرد
به تعداد زیادى حسابدار و کمک 
حسابدار و مدیر مالی با شرایط 
حقوقی عالی سریعا نيازمندیم

احمدآباد ابتداى رضا ٣ پالک ٨٣ 
اساتيد برتر - خدمات رایگان

٣٨٤٤٤٣٩٧-٣٨٤١٤٧٣٥
٩٥١٨٤١٨٣/ ف

به �L نفر خانم جهت امور حسابدارى
نيازمندیم  کارى  سابقه  و  بامدرک 
عبدالمطلب ٩ الی ١٣,۵ - ١٧ الی ٢١

٠٩٣٠٢٦٩٨٧٤٥
٩٥٣٥١٤٣٥/ ف

سرا مهر-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢٣٤٥٨٢-٣٥٢٣٤٥٨١

٩٥٣٠٥٥٦٤/ ل

آر�اگستر- استخدام خانم
و  سالمند  از  نگهدارى  جهت 
خردسال در منزل،بدون پورسانت
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٣٠٥٧٣٣/ ل

٩٥٢٥٥١٩٨/ م

مر+ز هيراد
استخدام خانم جهت 

نگهدارى کودک و سالمند 
وامور منزل با حقوق باال 

نبش احمد آباد ٧
مجتمع گوهرشادواحد ٣٠۵

٣٨٤٧٤٢٢٩
٠٩١٥٧٦٥٣٧٩١

  به تعداد ز�اد نيرو
خانم جهت نظافت

 نيازمندیم
 ٠٩١٥٨١٧١٨٠٥

٩٥٣٥١٣٤٧/ ق

٩٥٣٤٨١٤٠/ ق

مر+ز ني�ان
استخدام خانم جهت مراقبت

 از سالمند و کودک و امور منزل
٠٩٠١١٨٩٨٧٩١-٣٦٦١٩٢٤١

خانم باسواد جهت خانه دار
تمام وقت در مهمانپذیر 

رضایی نيازمندیم.
٠٩١٥٥٢٠٦٤١٧

٩٥٣٥١٣٣٤/ د

راه انداز توليد خانگ� 
و صنعت� فيلتر خودرو

 با درآمد خوب
٣٧٢٣٠٣١٣-٠٩١٥٠٧٧٢٨٩١

٩٥٣٥٠٢٣٥/ ق

٩٥٢٦٦٣١٩/ پ

+ارگاه آموزش حرفه ا
قاليبافی و گليم بافی با تضمين کار 
از٢تا٢٠ميليون درآمد،فرش ترنج

٣٨٦٧٧٥٨٦

٩٥٣٣١٣٤٠/ ف

خوداشتغال� با هز�نه +م 
 آموزش فوق تخصصی
 با ١٠ سال سابقه 

تعميرات حرفه اى قطعات کامپيوتر
 - لپ تاپ- موبایل - تبلت

 LCD-LED تلویزیون هاى -
- سيستم هاى امنيتی و حفاظتی 

(دوربينهاى مداربسته تحت 
شبکه دزدگير، اعالن حریق و ...)
 کالس هاى فشرده آخر هفته 

ویژه شهرستانی ها 
مجتمع انفورماتيک بيان 

 

٠٩٣٥٤٠٧٩١٤١-٣٨٤٣٣٦٥٦

٢ميليون درآمد 
با خرید خط توليد نوعی شيرینی با 
تضمين خرید و آموزش قيمت ٩م

٠٩٠١٥٥٥٠٣١٦
٩٥٣٢٢٨٦٠/ ف

دستگاه چند منظوره 
ميوه خشک کن و سبزى خشک کن 

و کيک و کلوچه بفروش می رسد
٩٥٣٤٧٩٠٧/ ف٠٩١٥٥١٨٠٩٢٩

دو سر +امل
دستگاه ساخت فيلتر با تمام لوازم 

واگذار می شود قيمت توافقی
٩٥٣٥١٦٨٦/ ف٠٩١٥٣٠٧٥٠٣٩

٩٥٣٣٤٤٢٢/ ف

+ار در منزل 
درآمد هفتگی ٩۵٠ ، بيمه، پيک رایگان

+ ساخت فيلتر تاج و جعبه 
٣٧٢٣٢٥٢٣-٠٩٣٧١١٣٧١٢٣

+ار پاره وقت درآمد باال
آشنابه کامپيوتر -دیپلم به باال

٠٩١٥٨٩٣١٢٠٣
٩٥٣٤٠٨٢٦/ ق

 برگزار دوره ها
و�ژه بازار+ار

-تعميرات موبایل واپل
-نصاب حرفه اى دوربين مداربسته
(BMS)ساختمان هوشمند-

-درب اتومات 
ابتکارسازان صنعت

٩٥٢٩٩٦٥٧/ پ٣٨٤٣٤٢٩٧

٩٥٣٤٣٦٠٧/ ب

درآمد عال�  
 ،٩٠٠ تا   ۴٠٠ هفتگی  درآمد   
استخدام+قرارداد+ بيمه (جعبه)

 ٠٩٣٧٠٠٢٦٧٠٠

در +دام گروه ما�ل به 
فعاليت هستيد 

١- کار تمام وقت  ٢- پاره وقت 
٣- فروش در منزل

 ۴- بازاریابی
بين معلم ۴٠ و ۴٢ 

دفتر تجهيزات کابينت رمضانی  
مشهد و شهرستان

٩٥٣٢٦٦٨٩/ ف٠٩٣٩٣٥٥٢٤٤٦

٩٥٣٤٣٦٠٨/ ب

 درآمد عال�  
 درآمد ۴٠٠ الی ٩٠٠ دائم 

استخدام + پيک و لوازم رایگان 
 ٠٩٣٩٨٣٢٢٥٢٥

٢ ميليون حقوق 
ماهيانه 

با حداقل ١ ميليون سرمایه 
اوليه یک شرکت معتبر به 

تعدادى کارگزار در سطح مشهد 
و شهرستان ها نيازمند است 
اطالعات بيشتر ارسال کد ٢٢ 

به سامانه 
٥٠٠٠٥٠٠٠١٠٠

٩٥٣١٤٤٢٦/ ف

شغل ا�نترنت� و تلفن�
حتی در منزل+ آموزش

٣٧٣٨٣١٠٨-٠٩٣٥٦٨٦٢٤٠٠
٩٥٣٥٠٩٩٣/ ق

٩٥٢٤١٥٠٤/ ف

+ار دائم در منزل درآمد روزانه
١٠٠ الی ٢۵٠ پاسخگویی ٢۴ ساعته

 ٠٩٠١٧٣٧٤٨١٥
٣٧٢٣٠١٠٦   فيلتر

٩٥٣٠١٢٩٨/ م

اشتغال در منزل
 با خرید ١دستگاه تمام اتومات
 یک فرصت شغلی بادرآمد عالی

٣٢٧١١٠٧٠ -٠٩٣٨٤٧٤٠٧٣٨

برگزار +الس ها ارزان قيمت 
گوهر تراش� 

ارائه مدرک + بازار کار 
٣٧٦٦٠٠٢٤-٠٩٣٨١١٢١٣٦٨

٩٥٣٤٣٠٩٢/ ف

٩٥٣٤٢٩٤١/ ق

آموزش تابلو فرش 
 سنتی و کامپيوترى

خرید و فروش تضمينی
٣٨٥٤٤١٥٦-٠٩١٥٢٠٢٦١٤٧ 

به �L نفر خياط ماهر 
مانتودوز (آقا )  با اجرت عالی 
نيازمندیم بلوار سجاد مقدم 

٠٩١٥٥١١٦٣٥٣
٩٥٣٥١٣٩٧/ ف

به تعداد چرخ�ار ماهر 
مانتودوز و تميزدوز بيرون بر
 نيازمندیم اجرت عالی(ترجيحا آقا)

٣٢٧١١٤٩٠-٠٩٣٣٧٠٣٢٣١٥
٩٥٣٥١٠٧١/ ف

به تعداد خانم ز�گزاx دوز 
مياندوزکار و بردست جهت تریکو 

نيازمندیم ميثم شمالی 
٠٩٣٩٦٩٥٧٦٨٦

٩٥٣٤٨٨٤٦/ ف

تعمير+ـــار

خدمتگزار و آبدارچ�

حسابدار

خياط و چرخ�ار

تحصيلدار و
پيL موتور

خوداشتغال�

تراشكار وجوشكار 

جو�ا +ـــار

برنامه نو�س

٩/١٥١٠٣٣ ض


