
چهارشنبه ١١ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٧
٥١

فروش  با بخش� معاوضه 
 زمين ٣٠٠٠ متر ملکی

 سوله ١۴٠٠ متر با جرثقيل
٩٥٣٥١٢٧٩/ م٠٩٣٨٦٩٤٨٣٠٧ 

به تعداد� بازا�اب 
�حرفه ا

خانم ٢٠نفر آقا ٣٠نفر 
نيازمندیم. 

حقوق قانون کار+ پورسانت
ارسال رزومه

lamsmarket24@gmail.
com

پيامک: ٠٩٠٣٨٤٨٢٤٥٤
 

٩٥٣٥٢٨٨١/ ق

شر3ت معتبر 
به تعدادى بازاریاب مجرب با فن بيان 
نيازمندیم (حقوق+ پورسانت+  قوى 

٠٩١٥٨٩٣٢١٢٢آموزش)
٩٥٣٥١١٩٨/ ف

 �به چند و�ز�تور حرفه ا
با حقوق ثابت + پورسانت + بيمه 

+ پاداش نيازمندیم 
٣٦٥١٢٦٠٣-٠٩١٥٠٨٠٥٦٦٤

٩٥٣٥١٤٤٨/ ف

 آموزش همراه 
با استخدام

 بازاریابی را در آموزشگاه 
هنر کسب و کار تجربه کنيد

با مدرک بين المللی از 
سازمان فنی و حرفه اى

 همراه با تضمين معرفی به کار
 ویژه خواهران

تلفن هاى تماس از ساعت ٩ تا ١۴
٣٨٩٣٩٧٣٥

٠٩١٢٠٦٣٤٤٨٧
آدرس: بلوار معلم بين معلم 

۴٩ و ۵١ پالک ٧٨٧
٩٥٣٥٣٢٧٧/ م

بازار�اب 
نيازمندیم 
٩٥٣٥٢٢٧٢/ پ٠٩١٥١٢٢٣٤٩٠

بازار�اب 
جهت پخش مویرگی با حقوق ثابت 
مشهد  در  باورنکردنی  دریافتی  و 

٠٩٣٣٠٣٥٤٦١٠و شهرستان 
٩٥٣٤٧٥٤٧/ م

 �به تعداد� نيرو
فعال

جهت طرح جمع آورى اطالعات 
کارتخوان بانکی نيازمندیم 
بلوار بعثت ۴ نبش طالقانی 
١٨ پالک ٢,۵٨ زنگ سوم 

مراجعه ٩-١۵
 

٩٥٣٥٢١١٨/ ف

به تعداد� و�ز�تور
جهت پخش بستنی با سابقه کار 

نيازمندیم
٠٩١٥١١٠٤٩٨٧

٩٥٣٥٢٩٦٤/ ر

به تعداد� بازار�اب خانم 
با حقوق باال و ساعت کارى کم 

جهت پخش مویرگی نيازمندیم 
٠٩١٥٢٠٦٠٨٠١

٩٥٣٥١٥٢٧/ م

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

�= شر3ت معتبر 
�تجار

از افراد ذیل دعوت به 
همکارى می نماید

 ١- راننده با وانت ٨ نفر 
٢ م تا ۵ م ٢- بازاریاب با 
موتورسيکلت ۵ نفر ٢ م تا 

٣ م ٣- فروشنده تلفنی 
خانم ۴٠٠ تا ١ م 

ساعت مراجعه: ٨ تا ١٢ 
ميدان امام حسين مجتمع 

وليعصر غرفه ٢۶٨

 

٩٥٣٥٢٤٤٠/ ف

�استخدام بازار�اب حرفه ا

 IT یک شرکت معتبر در زمينه
تعداد ٢٩ نفر بازاریاب حرفه اى 

با شرایط ذیل استخدام می نماید: 
١- حداقل ۵ سال سابقه کار 

٢- به صورت پاره وقت و تمام 
وقت مزایا: پورسانت و حقوق عالی 
امکان تسویه هفتگی تماس ٩ الی ١۵

٩٥٣٤٥٧٧٨/ ف٣٨٤٣٩٩٦٤

 �دعوت به همLار
یا مشارکت در شرکت 

گردشگرى سالمت 
در مشهد ،اطالعات                     

در کانال تلگرام 

Baharantebb.HT 
٩٥٣٥٠٨٧٥/ ر

بازار�اب حرفه ا� آقا و خانم
 با حقوق ثابت یک ميليون و 
پورسانت عالی نيازمندیم 

٠٩١٥١٠٩٩٧٢٢
٩٥٣٤٩٦٩٤/ ف

٩٥٣٣٠٥٥٦/ ف

حقوق ٤ ميليون تومان 
به تعداد زیادى بازاریاب مبتدى و 

حرفه اى سریعا نيازمندیم.احمدآباد 
       ٣٨٤١٤٧٣٥ابتدارضا ٣ پالک ٨٣  

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 خانم
( � (تلفن� و حضور

فعال و حرفه اى
باسابقه کارى و روابط عمومی باال 
با حقوق ثابت و پورسانت عالی 
در یک شرکت معتبر نيازمندیم

٣٣٤١٠٧٣٢ شرکت
٠٩١٥٣٠٨١٣٦٦مدیریت

تماس از ١٠ الی ٢٠ 
شرکت محدوده ١٧ شهریور

 
٩٥٣٤٨٩٢٠/ ف

به و�ز�تور خانم و آقا
پاره وقت و تمام وقت نيازمندیم.
بيمه  + پورسانت   + ثابت  حقوق 
تماس ١٨-٩        ٣٦٠٩٦٠٩٩

٩٥٣٤٩٣٣٦/ ل

بيمه سامان
و  حضورى  بازاریابی  و  فروش  مدیر 

تلفنی خانم و آقا - احمدآباد ٢١
٣٨٤٦٦٤٧٤-٠٩١٥١٢٣٧٨٩٠

٩٥٣٢٩١٢٣/ ف

�= شر3ت معتبر لبنيات
به تعدادى ماشين یخچال دار و ویزیتور 
باشد می  نيازمند  حضورى  و  تلفنی 
٠٩١٥٤٨٨٠٧٥١-٣٧٦٣٨٦٦٧

٩٥٣٥٣٢٥٣/ م

تعداد� بازار�اب 
 تلفن� خانم نيازمند�م 

٠٩١٥٦٠٠٠٤١١
٩٥٣٤٦١٤٥/ ف

شر3ت دا�ا به آرا 
فعال در حوزه فروش 

کاالهاى خانه و آشپزخانه 
دعوت به همکارى می 
نماید: مشاور فروش 

داراى مدرک کارشناسی، 
روابط عمومی باال، با انگيزه، 

پر انرژى و خالق، با حقوق 
ثابت و پورسانت ارسال 

رزومه به 

rec@dayagrp.com
٩٥٣٥٣٠٩٩/ ر

مجتمع توليد� چسب سيليLا
به تعدادى بازاریاب در زمينه 

ساختمان نيازمندیم
٠٩١٥٣٠٨٢١٧٠

٩٥٣٤٧٧٣٢/ ف

و�ز�تور باتجربه 
و داراى سرمایه نقدى جهت 

واگذارى نمایندگی پخش 
ساندویچ سرد بين مدارس 

طرف قرارداد نيازمندیم 
تماس ترجيحا بعدازظهرها 

٠٩٣٦٤٢٥٤٢٧٤
٩٥٣٥٢٤٨٦/ ف

درآمد باال در منزل 
همکارى در فروش 

پورسانت عالی تسویه فورى
٠٩٣٣٩٦٦٦٠٥٦-٣٣٨٩٩١٢٧

٩٥٣٤٨٥٧٦/ ر

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

سابقه کار سریعا نيازمندیم 
٠٩٣٣٠٤٠٨٨٥٩

٩٥٣٥١٩٠٥/ ف

�= شر3ت معتبر 
توليد� مبلمان

یک بازاریاب جهت فروش 
مبلمان استخدام می کند 
حقوق ثابت + پورسانت 

ارسال رزومه به تلگرام: 
٠٩١٥٦٤٩٤٢٧٩

٩٥٣٥١٩٢٨/ ف٣٢٤٠٤٥٣٥

به تعداد� بازار�اب 
آقا و خانم 

با پورسانت عالی نيازمندیم 
٠٩٣٨٦١١٩٥٢٢

٩٥٣٤٩٦٤٧/ ف

 �استخدام فور
به تعدادى کارشناس فروش بتن 

خانم نيازمندیم 
٩٥٣٥١٧٢١/ م٠٩٣٠٩٢٨٢٥٤٥

شر3ت ساختمان� معتبر
به تعدادى بازاریاب خانم یا آقا 

نيازمند است
٣٧٥٣١٤٠١-٠٩١٥٤٥١٣٣٤١

٩٥٣٥٢٢٤٦/ ف

شر3ت مبلمان 
د3وپارت 

جهت تکميل کادر فروش خود
 به افراد ذیل نيازمنداست 

اپراتور خانم ٣نفر 
بازار یاب مرتبط ٣ نفر 

مجتمع الماس شرق 
٠٩١٥٠٦٣٢٣٩٣

٩٥٣٤٨٤٢٨/ ط

 استخدام 
«با شرا�ط عال� »

زمينه  در  فعال  و  معتبر  شرکت  یک   

فروش با در اختيار داشتن الین  هاى 

کار  جویاى  افراد  از  بازاریابی  مختلف 

با شرایط ایده آل دعوت به همکارى 

حقوق  با  آقا  بازاریاب  نماید:١-  می 

+پورسانت+  ریال  ميليون   ٨ ثابت 

پاداش + بيمه تامين اجتماعی 

حقوق  با  خانم  تلفنی  بازاریاب   -٢

ثابت ۶ تا ٨ ميليون ریال +پورسانت 

+پاداش +بيمه تامين اجتماعی 

حقوقی  شرایط  با   VIP بازاریاب   -٣

 ٣٨٤٢٧٩٣٩توافقی
٩٥٣٣٦٣٥٧/ م

همLار فروش 
درب و پنجره ٢جداره حضورى 

نيازمندیم 
٩٥٣٥٠٢٠٢/ ر٠٩٣٠١٤٩٩٥٨٨

بازار�اب 
پنجره 

UPVC
با ١٠ درصد 

پورسانت 
٣٦٠٥٥٥٥٥

٩٥٣٤٨٢٥٠/ ف

بازار�اب
پاره وقت جهت دانشجویان 
موسسه فرهنگی خرد مينو 

تلفن تماس :

٠٩٣٥١١٦٣١٨٥
٩٥٣٥١١٥٨/ ف

�= شر3ت معتبر
 در مشهد

برنامه نویس
ASP.NET مسلط به زبان 
MVC استخدام می کند

 ارسال رزومه به 
Binasmart2017@gmail.

 com
شماره تماس: 
٩٥٣٥٣٢٥٠/ ر٣٨١١٤٣٧٨-٠٥١

استخدام شر3ت 
مهندس� 

١-تحليل گر سيستم هاى
 نرم افزارى

 ٢- مدیر پروژه هاى نرم افزارى 
٣- گرافيست وب خانم

 ۴- طراح وب خانم 
تلفن : ٣٥٠٩٦٨٦٥

٩٥٣٥٠٨٣٩/ ر

برنامه نو�س

٩٥٢٠١٠٢٦/ م

صنایع غذایی نادى 
شرکت پخش سراسرى فروردین الهيج (نادى) 

دفتر پخش خراسان 
توليدکننده انواع کيک، کلوچه، کراکر، ویفر، بيسکویت، اسنک، شوکورول و تافی 

جهت تکميل کادر فروش از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکارى می نماید: 
مدرک جنسيت حقوق و مزایا عنوان شغلی 

سابقه کار تحصيلی 

مدیرفروش 
حقوق ثابت قانون کار- پورسانت فروش- پاداش- حق 

مسئوليت- حق ماموریت و ایاب و ذهاب- بيمه تامين 
اجتماعی و تکميلی و تورهاى داخلی و خارجی 

حداقل فوق آقا 
حداقل ٢ سال دیپلم 

بازاریاب 
حقوق ثابت قانون کار- پورسانت فروش- پاداش- 
حق ماموریت و ایاب و ذهاب- بيمه تامين اجتماعی و 
تکميلی- تورهاى داخلی و خارجی و آموزش فروش و 

بازاریابی به صورت رایگان 

- حداقل دیپلم خانم/ آقا 

براى تمام ردیفهاى شغلی داشتن ضامن معتبر و براى آقایان داشتن کارت پایان خدمت سربازى 
الزامی می باشد. 

آدرس: مشهد جاده آسيایی روبروى آزادى ١٣٣- تلفن: ٣۶۶۶۶٨٣٧ 
 

٩٥٣٤٨٣٨٨/ م

٩٥٣٤٦٣٨١/ م

٩٥٣٠٤٧١٢/ ف

٩٥٣٤٦٢١١/ ب

به ٢ نفر خانم متعهد
 آشنا به امور امالک و کامپيوتر

 با حقوق و مزایاى عالی نيازمندیم 
فرامرز عباسی 

٠٩١٥٣١٥٤٣٨٧
٩٥٣١٥٤٩٤/ م٩٥٣٥٢٤٦٨/ ف


