
سه شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٦
٤٣

 فور      فور
شرکت توليدى 

دکوراسيون ادارى 
به تعدادى mdf کار 

نيازمند است 
حقوق + بيمه 

٠٩١٥٧٠٦٤٣٨٣
٩٥٣٥١٤٧٨/ ف

به �L شاگرد MDF +ار
نيمه ماهر نيازمندیم 
محدوده سرافرازان

٩٥٣٥١٢٠٣/ ف٠٩١٥٣٥٨٧٨٦٦

به چند برش�ار ماهر
توليد  جهت  ماهر  کار   MDF چند  و 
محدوده نيازمندیم  نوزاد  سرویس 

طبرسی ٠٩٣٥٧٠٥٩٣٩٠
٩٥٣٥١٥١٧/ ف

به �L نيرو فن� 
 MDF جهت برشکارى

و نصب کابينت نيازمندیم 
٣٦٦١٠٣٩٩

٩٥٣٥٠٠٢٦/ ف

به �L نيرو خانم با 
مدرx ليسانس

جهت کار در انبار تجهيزات 
پزشکی نيازمندیم.

شماره تماس

٣٨٤٦٦٠٤٠
ساعت تماس
١٠-١٢صبح

٩٥٣٥٢٢١١/ ق

+ار با ا�نترنت+ آموزش
پاره وقت - سجاد

ShahreSafar.com 
٩٥٣٤٨٤٤٨/ ف٥-٣٧٦٠٤٤٠٤

شر+ت پارسان
در جهت تکميل کادر 

بازرگانی خود نياز به تعداد 
محدودى جوان جویاى کار 
همراه با آموزش با حقوق 
مکفی دعوت به همکارى 
می نماید ساعت مراجعه 
١١ الی ١۴ آدرس بين 

کوهسنگی ٢١ و ٢٣ پالک 
٣٨٩ مراجعه فقط حضورى

٣٨٤٣١٩٠٠
٩٥٣٥٢١٢٣/ ر

مجموعه پروتئين� 

 Lتورت
استخدام می کند : 

١- دانشجو کارآموز 
حسابدارى 

٢ - فروشنده
 و صندوقدار خانم 

( تحصيالت ليسانس )
 ٣- بازاریاب فعال

 ۴- قطعه کار 
مواد پروتئينی

 ۵- راننده با ماشين 
یخچالدار

 ( تحصيالت ليسانس ) 
٠٩٣٠١٨٢٥٢٠٠

٩٥٣٤٢٣١٧/ ف

استخدام
جهت تکميل کادر فروش 

تعدادى خانم با مدرک 
تحصيلی دیپلم به باال را با 
درآمد مکفی در محيط کامال 
زنانه به صورت نيمه وقت 

استخدام می نماید 
مراجعه بين ساعت ٨ الی ١٣ 
آدرس: بلوار معلم ، بين ٣۴ 

و ٣۶ ، ساختمان ٨۴۴ ، واحد١ 
نمایندگی بيمه کارآفرین 

کد ١١۶٠ 

 

٩٥٣٤٠٨٣٤/ ل

به �L نفرجهت هم�ار در
کافی نت نيازمندیم در محدوده 

٠٩١٥٣٥٩٦٠٢٦شهدا 
٠٥١٣٢٢٥٦٠٢٩

٩٥٣٥١١٥٦/ ق

استخدام آقا
فوق دیپلم به باال ۵ سال 
سابقه کار مسلط به امور 

ادارات و سازمانها به ویژه 
شهرداریها (جهت اخذ 

پروانه، پایان کار و ...) تلفن: 
 ٣٥٤١٠٨٩٣ داخلی ١٠١

٩٥٣٤٧٩٢٠/ ف

استخدام +انون تبليغات 
عصرصنعت

کارشناس فروش آقاوخانم 
حقوق٣م به باال 

+ آموزش+ پاداش+ بيمه
بين معلم۴٣و ۴۵ پالک ۶۴١طبقه ١

٣٨٩٢٩٢٧٥ داخلی١٠۴
٠٩٣٥٩٦٩٢٥٠٥

ساعت تماس ٨/٣٠ تا ١۴
١٨تا٢١

 

٩٥٣٥١٨١١/ ق

فوالد آذرخش افراد باتجربه ز�ر را 
استخدام م� +ند ١- برق و مکانيک

 (صنعتی) ٢- سرپرست شيفت و 
کوره دار     ٠٩١٥١٨٢٥٣٣٢

٩٥٣٤٩٨٢٩/ م

به چند هم�ار خانم 
جهت کار در عکاسخانه سنتی 

مجتمع وصال نيازمندیم 
٠٩٣٧٧٨٠٩٠٨٣

٩٥٣٥١٩٥٢/ ف

٩٥٣٤٥١٨٥/ ف

استخدام 
شر+ت 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

٩٥٣٤٩٠٣٦/ ق

استخدام بيمه ا�ران
 کارشناس فروش+حقوق و مزایا

و آموزش پشتيبانی،مبتدى و حرفه اى
٠٩١٥٢٠٠١١٧٠ 

 به تعداد فر+ار 
جهت +ار در 

 فست فود درمحدوده 
بلوارسازمان آب 

نيازمندیم.

٠٩١٥٥١٦٠٧١٧ امير
٩٥٣٥٢٠٦١/ م

٩٥١٦٢٩٢٣/ ف

آرایشگر ماهر شوید١٠٠ تضمينی 
به روش جدید در آموزشگاه (خسرو)
گواهينامه با   تخصصی  مرکز  داراى   
٣٧٢٩١٣١٣ سالن  احداث  جهت   

 ٠٩١٥١٠٠١١٥٧

جوانان
 جو�ا +ار

٩٥٣٥١١٢٦/ ف

از �L نفر خانم 
مسلط به زبان انگليسی جهت تصدى 
مدیرعامل  دفتر  مدیریت  پست 
دعوت المللی  بين  شرکت  یک  در 

 به همکارى به عمل می آید. 
ارسال رزومه و اطالعات تماس 

به آدرس
aapply4job.2017@ 

gmail.com
 

تشر�فات 
ماه و مهر

جهت تکميل کادر پرسنل خود 
از واجدین شرایط دعوت به 

همکارى می نمایيم. 
کار  به  مسلط  داخلی  مدیر   -١
تشریفات و برگزارى مناسب با 
روابط عمومی باال و سابقه کارى 
حداقل ٣ سال با ارائه رزومه 

کارى
پرسنل  تعدادى  به   -٣
و حداقل  و خانم  آقا  مهماندار 

مدرک تحصيلی دیپلم
جهت  خانم  و  آقا  پرسنل   -۴

کار خدمات 
مراجعه حضورى

 از ساعت ١١ الی ١۶
بين وکيل آباد ٢٧ و ٢٩ 

پالک ۶۵۵ طبقه اول 

 

٩٥٣٥١٩٩٣/ ف

به �L نيرو جوان  
نيازمندیم  عطر  تستر  توزیع  جهت 
چهارراه شهدا،بازار اميد همکف پالک 

٢٢٣٢٢٩٠٣٠٧ 
٩٥٣٥١٤٠٣/ م

به �L نفر +ارشناس مجرب
 حقوقی و ثبتی جوان  (آقا) 

نيازمندیم ساعت تماس ١٩ الی ٢١
٠٩١٥١١٢٥٩٧١

٩٥٣٥١٠٩٠/ ف

به �L نيرو با سابقه 
در زمينه فروش خارجی در آژانس 

هواپيمایی خادمان نيازمندیم 
٠٩١٩١٠٠٠٧٩٣-٣٨٦٩٩٧٥٤

٩٥٣٥١٥٠١/ ف

بازرگان� اشتو 
نيروى خانم جهت بازرگانی 

نيازمند است (حقوق قانون کار)
٩٥٣٤٧٢٨٢/ م٣٧٢٩٦٧٩٤

استخدام فور
به تعداد ۵٠ نفر نيروى خط توليد
خانم دیپلم با شرایط عالی نيازمندیم.

٤-٣٨٤٤٦١٢٣
٩٥٣٥١٥٣٣/ د

بازرگان� آسيا
ها پروژه  پيگيرى  و  ارتباط  جهت 
 نياز به ٢نفر کارشناس فروش 
خانم با حداقل تحصيالت دیپلم 

( حقوق ثابت) دارد.
 تماس از ساعت ١٠ الی ١۵

تلفن: ٣٣٤٤١١٩٠ 
٩٥٣٥٠٥٩٨/ ق١٠ خط

پخش ذغال خراسان
به یک حسابدار و تعدادى ویزیتورى 
حضورى فورى نيازمندیم حقوق ثابت 

٠٩٠٣٢٨٦٢٣٧٩یک ميليون
٩٥٣٥١٥١٨/ ف

استخدام 
پس از آموزش 

١- حسابدار، کمک حسابدار 
٢- نيروى ادارى مسلط به 

کامپيوتر با حقوق و
 مزایاى عالی بيمه

 سجاد، نبش بهارستان ۴ پالک ١

٩٥٣٤٤٥٨١/ پ
١٩٩٠-٠٩١٥٨٩٥١٩٨٠

٤-٣٧٦٠٠٣٤٢

 �L شر+ت +شاورز
جهت تکميل کادر پرسنلی خود 

مسئول فنی ٢ نفر 
کارشناس کشاورزى ٢ نفر 
کارشناس مدیریت بازرگانی

 ٢ نفر
 با ٣ سال سابقه نيازمندیم 

٥٢١٧٢٨٩-٠٥١٣
٩٥٣٥١١٦٤/ ف

�L شر+ت معتبر 
پشتيبان

پایانه هاى بانکی با روابط عمومی 
مناسب و وسيله ى نقليه جهت 

مناطق چناران، گلمکان و سبزوار 
استخدام می نماید

 ٣٠-٣٨٤٧٩٨٢٧
داخلی ١٠١

٩٥٣٤٤٤٥٣/ ف

 L� استخدام در
ها�پرمار+ت معتبر
١-صندوقدار خانم 

٢-فروشنده 
خانم و آقا

 ٣-خدمات 
و کارگر ساده آقا
 ساکنين محدوده 
هفت تير پيروزى

 فکورى صارمی
 در اولویت می باشند

 ساعت تماس ٩ الی ١٧
٠٩٣٨٩٠٠١٤٨٠

٩٥٣٥١٨٧٤/ ف

صنا�ع  چوب ا�ده
خانم جهت هماهنگی و فروش تلفنی 
آل ایده  پورسانت   + ثابت  حقوق 
٠٩١٥٤٠٢٠١٤٧-٣٨٥٥٥٨٢٨

٩٥٣٥٠٤٣٨/ ق

٤٥ روزه 
آرا�شگر شو�د

آموزشگاه مهدى
 تنها مرکز تخصصی در مشهد 

 ٠٩١٥١٠٠٨٤٠١
٩٥٣٠٠٥٤٥/ ل٣٢٧٢٤٨٨٠

به منش� و نيرو +ار
خانم و آقا نيازمندیم ملک آباد 

فرهاد ١٩پالک ١١۵
٠٩١٥٨١٤٩٦١٧

٩٥٣٥١٢٨٣/ ق

پا�ه حقوق ١ ميليون
 کادر فروش شرکت ساداتا طبرسی 

اول - ۵١ باالى موسسه کاسپين
٠٩١٥٢٠٠٠٦٦٢-٣٢٧٦١٧٢١

٩٥٣٥١٩١٥/ ف

سرما�ه آزاد
از ١٠٠ ميليون به باال

با ضمانت سند ملکی داراى پایان کار
٩٥٢٧٩٩٩٧/ م ٠٩٠٢٧٠٢٠٠٢٧

فروش اقساط� 
طال 

نيروهاى  ویژه  کارت  حکمت  با 
مسلح کل کشور اقساط ۶ تا ٢۴ ماه

چهارطبقه  پرداخت  پيش  بدون   
پاساژ ارگ طبقه همکف پالک ١٠ 

 ٣٢٢١٩٦٦٧
٠٩١٥٥٢٣٦٠٧٩

٩٥٣٤٤٦٧٢/ ر

٩٥٣٣٤٩١١/ ف

  نو�ن تر�ن طرح ها و پد�ده ها
زودبازده اقتصاد

با مشاوره نخبه علمی و کارآفرین 
نمونه ملی ٠٩٣٣٢٦٨٧٢٨٥

٢٠ تومان سرما�ه برا +ار 
با ضمانت کارمند رسمی معتبر 

نيازمندیم
٠٩١٥٦٢٦٨١٥٤

٩٥٣٥١٧١٤/ ر

 سرما�ه گذار
استثنا��

با پرداخت تنها یک ميليون 
تومان و ارائه گردش مالی

 صاحب یک معدن
 با پتانسيل باال شوید

٠٩٣٨٠٣٤١٣٨٠
٩٥٣٥٠١٣٣/ ف

٢٠ تومان سرما�ه برا +ار با 
ضمانت +ارمند رسم� معتبر 
نيازمندیم ٠٩١٥٦٢٦٨١٥٤

٩٥٣٤٧٧٩١/ ر

امتياز وام ٤ 
شما را به  باالترین قيمت 

خریداریم ٠٩١٥٨٩٠٩٠٨٥
٩٥٣٣٠٥٧٩/ ف٠٩٣٥٥٢١٥٥٨٤

چL آزادمعتبر
جهت امورغيربانکی

٩٥٣٣٤٩٠٨/ خ٠٩٣٥٩٤٥٣٥٧٠

جذب و معرف� 
سند و ضامن جهت دادگاه فورى

٩٥٣١٢٣٢٥/ ف٠٩٣٣٠٤١٧٨٣٤

٩٥٣٢٢٠٤٥/ پ

جذب ومعرف� 
ضامن

کاسب،کارمند،بازنشسته
با کمترین زمان و

 درصد ممکن
جهت امور بانکی

 و غير بانکی
٠٩١٥٠٣١٨٤٧٤

ضامن +ارمند و +اسب

سند 
جهت دادگاه وامور غيربانکی
در سریعترین زمان
٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨

٩٥١٩٧٩٦١/ ط

ضامن فور
همکاران گرامی، نيروهاى 
مسلح بازنشسته، کارمند 

و مستمرى بگيران نيازمند 
همکارى شما هستيم.
٠٩٩٠١١٥٨٠٤٦
٠٩٣٠٥٣٩٣٦٣٩

٣٧١٣٩٠٥١
٩٥٣٣٩٨٦٤/ ق

ضامن
 و سند

جهت دادگاه موجود است 
فورى

٠٩١٥٤٠٣٦٨٠٥
٩٥٣١٢٣٥٠/ ف

سند ششدانگ شما را
با پایان کار جهت دریافت ضمانتنامه 

بانک با پشتوانه محکم نيازمندیم
٠٩١٥٧٠٢٠٠٢٧

٩٥٢٧١٠٣٨/ ف

فور       فور
خرید وام ازدواج

 به باالترین قيمت
٩٥٣٤١٥٢٦/ ل٠٩١٥٥٢٢٢١٥٩

جذب +ارمند 
+اسب و بازنشسته

( دولتی و قراردادى ) 
با باالترین پورسانت 

و پشتوانه معتبر محضرى 
با درآمد باورنکردنی 

و تسویه نقدى
 ٠٩١٥١١١٥٧٠٤
٠٩٠١١٢٠٣٠٠٩

٩٥٣٤١٥١٢/ ل

فور
 +ارمند و +اسب 

نيازمندیم
 ( جهت ضمانت بانکی 

با پشتوانه محکم)
٠٩٣٨١٨٥٥٠٠٣

٩٥٢٤٧٣٥٦/ ف

 ضامن
 کاسب، کارمند و سند 

به جز بانکها و موسسات مالی
 ٠٩٣٠٨٨٥١٤٩٨

٩٥٣١٣٠٦١/ ق

وام ٤% 
شما را خریداریم 

٣٨٦٨٢٨٣٩-٠٩١٥٦٠٠٦٨٠٧
٩٥٣٢٨٢٣٣/ ف

چL آزاد
٩٥٣٣٤٨٦٧/ خ٠٩٣٠٧١٣٥١٥٣

جذب و معرف� 
فور ضامن

به کليه بانکها و موسسات با 
پشتوانه قوى و محضرى

 ٣٨٣٨٨١٦٠
٣٨٣٨٨١٦١

٩٥٣٣٥٥٣٤/ ف

 جذب ضامن
معرف� ضامن

 کاسب و کارمند
با پورسانت عالی

امور بانکی و غيربانکی
٠٩١٥٨١٨٧١٥٠ 

٩٥٢٩٥٠٨٥/ م

چL آزاد از +ليه 
بان�ها

 

٩٥٣٤٣٨٨٧/ ق٠٩١٥٤٨٣١٦١٢

جذب و معرف� ضامن
به تمامی بانک ها و موسسات

٠٩١٥٦٨٤٥٧٩٧
٩٥٢٦٥٩٠٤/ ل ٠٩٣٣٧٤٣١٠٩١

وام ٤% 
 خرید عادالنه فروش منصفانه

٩٥٣٣٥١١٧/ م٠٩٣٧١٧٥٠١٢٩ 

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

٩٥٢٨٨٧١١/ م

+ـــار و ســرما�ه

مشاغل گوناگون

مشاوره و سرما�ه گذار

مشاوره وام بان��

٩٥٣٥٢١٠٤/ ب

٩٥٣٥٢٢١٧/ ب

سرزمين موجها آب�
استخدام نيروى نجات غریق

 و خدمات خانم و آقا
تلفن : ٣٦٢٢٩٠١٥

٩٥٣٥٠٦٥٢/ ب

 شر+ت سرزمين موجها آب�
 جهت تکميل کادر فنی از تعدادى 

فوق دیپلم برق صنعتی  و تاسيسات 
حرارتی ،برودتی با حداقل ٣ سال سابقه 
کارى مفيد در زمينه نگهدارى و تعميرات 

دعوت به همکارى می نماید.
 تلفن:٣٦٢٣٢٤٤٠

٩٥٣٥٠٨٧٧/ ب

٩٥٣٥٢٠٠٦/ ف


