
چهارشنبه ١١ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٧
٥٢

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

٣٢٢٢٢٩١٠نيازمندیم 
٩٥٣٥١٩١١/ ف

ا�ران پي= 
در موقعيت عالی و درآمد فوق العاده 
به  تعداد زیادى موتورسوار با موتور

نيازمند است ٣٨٥٥٥٥١٠
٩٥٣٤٥٥٣٣/ ف

 �به تعداد� پي= موتور
در محدوده طالب جهت همکارى با 

فست فود نيازمندیم.
٠٩١٥١١٣٠٦٩٠

٩٥٣٥٢٢٩٧/ ق

پي= شهر گشت 
به تعداد زیادى موتور سوار با تضمين 

درآمد ٧٠ الی ١۴٠ نيازمندیم 
٣٢٢٤٢٠٢٠

٩٥٣٤٥١٤٨/ ف

پي= ارمغان 
تعدادى پيک موتورى در محدوده  به 

١٧ شهریور با کارکرد باال نيازمندیم 
٠٩١٥١٢٠٥٣٣٩

٩٥٣٥٢٥٥٦/ ف

پي= موتور� جهت رستوران 
ظهرها ساعتی ۵,۵٠٠+ غذا 

مراجعه حضورى: خيابان دانشگاه 
بين ۶ و ٨ آشپزخونه ترنم 

 

٩٥٣٥٢٩٧٥/ ف

آر�اپي=
به تعدادى پيک موتورى محدوده 

١٧شهریور نيازمندیم
٣٢٥٦٦٧٣٧-٠٩١٥٧٠٣٠٢٧٠

٩٥٣٥١٨٧٠/ ر

�به تعداد� پي= موتور
کار در کترینگ در محدوده  جهت 
خيام جهت شيفت ظهر نيازمندیم 

٠٩٣٩١١٠٤١٤٣
٩٥٣٥٠٨١٤/ ف

٩٥٣٤٨٧٧٥/ ف

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

 مراجعه حضورى نبش امام خمينی ٩

 �به چند نفر پي= موتور
جهت کار در آشپزخانه پایدار 

نيازمندیم 
٠٩١٥٥٢٢١٥٧٤

٩٥٣٥٠٧٧٧/ ف

 �به تعداد� پي= موتور
سر�عا نيازمند�م   

٠٩٣٦٠٤٠٥٤٥٤
٩٥٣٥٢٩٤١/ ف

پي= توس 
سریعا  موفق  ساله   ١۵ سابقه  با 
به تعدادى موتورى با درآمد عالی 

٣٨٥٥١٥٠٢نيازمندیم 
٩٥٣٤٦٦٠٧/ ف

 �به �= پي= موتور
داراى گواهينامه جهت کاردر اغذیه 

نيازمندیم ساعتکارى ١٢ ظهر الی 
١٠ شب ٠٩٣٧٢٨٧٨٨٠٦

٩٥٣٥٢٩٩٠/ ف

جهت 3ار در رستوران 
به تعدادى پيک موتورى 

نيازمندیم 
٠٩٣٩٩٦٩٦٥٢١

٩٥٣٥٣٠٤٦/ ف

تحصيلدار
 و موزع

همراه با اتومبيل
 با حقوق ثابت و پورسانت عالی 
جهت محصوالت آرایشی و 

بهداشتی نيازمندیم
٠٩١٥٣٠١٨٦٦٣

٩٥٣٥٢٨٣٠/ ر

 �پي= موتور
اغذیه  جهت  کارى  ساعت   ١٢ با 
نيازمندیم. حقوق یک ميليون ثابت

٩٥٣٥٠٩٧٢/ م٠٩١٥٥٢٤٩٠٤٦

�تعداد� پي= موتور
حقوق ثابت + پورسانت 

عدل خمينی
٩٥٣٥٠١٥٤/ ف٠٩١٥٦١٨٥٠٧٩

به چند نفر جهت 3ار در 
 پيک موتورى با درآمد باال 

نيازمندیم.
٠٩٣٥٢١٦٨٨٧٩-٣٨٦٥٠٩٦٤

٩٥٣٥٢٧١٥/ ق

 �تعداد� پي= موتور
با حقوق ثابت و پورسانت 
رستوران در عدل خمينی 

٠٩١٥٦١٨٥٠٧٩
٩٥٣٤٣٣٢٧/ ف

پي= آر�انا 
با درآمد روزانه

 ٧٠ تا ١٧٠ هزار تومان
 با پرداخت کمک هزینه سوخت

 به موتورسوار با موتور 
نيازمندیم 

٣٨٤٤٧٠٧٠
٩٥٣٤٤٥٩٣/ ف

به ١٠ نفر نيرو
جهت کاردر پيک موتورى نيازمندیم 

 ٣٧١٣٠٠٣٠
٠٩٣٨٩٨٥٣٢٠٠

٩٥٣٥٢٨٧٤/ ف

٩٥٣٤٥٦٨٠/ ف

پي= دانشگاه
به تعدادى موتورسوار با درآمد ۴٠ 
تا بيش از ١۵٠ تومان نيازمندیم 

٠٩١٥١١٦٤٢٦٧

 coار ٢Lبه �= جوش
ماهر نيازمند�م   

٠٩١٥٣١١١٦٧٢
٩٥٣٤٩٧١٦/ ف

تعداد� تراشLار ماهر 
با ١٠ سال سابقه کار 

نيازمندیم 
٣٥٤١٤٣١٥

٩٥٣٥٢٣٩٤/ ف

به چند نفر جوشLار 
نيازمندیم شهرک صنعتی طرق

٠٩١٥٣١١٣٢٣٦
٩٥٣٥٢٤٦٩/ ف

�= شر3ت معتبر توليد� واقع 
در شهرt صنعت� چناران

 به نيرو جهت تعمير و 
نگهدارى تاسيسات آب

 (آشنایی کامل با جوشکارى گاز ) 
نيازمند است .

٠٥١٤٦١٣٩٣٥٤
٩٥٣٣٦١٥٥/ ش

 جوشLار برق ماهر و نيمه ماهر
 نيازمندیم. انتهاى طوس ۶۵ 

بعد از کوشک مهدى قلعه نورى
٠٩١٥٣١١٠٦٠٩ 

٩٥٣٥٢٢٢١/ م

نيرو� تأسيسات 3ار ماهر 
نيازمندیم (گالوانيزه، جوشکار، 
پنج الیه، فاضالب، پلی اتيلن) 

٠٩١٥٠٠٥١٧٧٥
٩٥٣٥٢٦٣٢/ م

�به تعداد� نيرو
� آشنا با تراشLار

با حداکثر ٣٠سال سن 
نيازمند است ٣٢٤٠٠٩٨٧

٩٥٣٤٦٩٦٣/ ر

به �= نفر آشنا به تعميرات خودرو
و گازسوز خودرو جهت کار در 

تعميرگاه محدوده قاسم آباداقدسيه
نيازمندیم ٠٩٣٦٨٠٧٤٢٠٠

٩٥٣٥٢٣٢٤/ ق

به �= اگزوزساز
ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم 

٠٩٣٨١٩٥٠٣١٢
٩٥٣٥٠٥٥٢/ ط

به �= سيم 3ش ماهر 
به صورت درصدى یا اجاره اى با 

موقعيت کارى عالی نيازمندیم 
٠٩٣٦٢٥١٥٨٠٨

٩٥٣٥٢٨٤٦/ ف

به �= نصاب سيستم صوت�
و تصویرى ودزدگير اتومبيل 

نيازمندیم
٩٥٣٤٩٩٢٨/ ف٠٩٣٨٣٥٣٤٧٠٠

به �= سيم 3ش
مکانيک و جلوبندى کار ماهر 
نيازمندیم. محدوده پيروزى

قربانی ٠٩٣٨٨٥٨١٠١٨
٩٥٣٥١٤٦٥/ پ

به �= مLاني= ماهر 
به صورت درصدى یا حقوقی 

نيازمندیم 
٠٩٣٦٢٥١٥٨٠٨

٩٥٣٥٢٨٣٨/ ف

فوق د�پلم 
داراى جک شاستی آماده همکارى 

با هتلها و ارگانها پاره وقت
٠٩٣٧٢١٠٦٥٩١

٩٥٣٥٢٩٣٦/ ف

وانت پيLان مدل باال 
با اتاق سرپوشيده آماده  همکارى 

با شرکتهاى دولتی و خصوصی  
٠٩١٥٣٣٣٢٩٧٤ محمدى

٩٥٣٥٣٠٧٥/ ق

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

٠٩٣٥٨٣٦٩٨٩٠
٩٥٣٥١٣٢٦/ ف

آقا�� هستم ٥٠ ساله
داراى خودروى پارس مدل باال آماده 
یا  ها  شرکت  و  باارگانها  همکارى 
راننده شخصی ٠٩١٥٥٢٤٥١٣٦

٩٥٣٥٢٥٥١/ ف

صبا اند�شه
 حسابدار� مدرن
شماره ثبت: ١٧٧٢ 

عضو انجمن حسابدارى ایران
 پاره وقت، تمام وقت، نيمه وقت 
حسابدار باحقوق و مزایاى عالی 
جهت امور حسابدارى شرکتها 
و کارخانجات معتبر در مشهد 
و تهران براى کليه رشته ها و 
مقاطع تحصيلی همراه با دوره 

مدرن آموزشی و منحصر به فرد 
و اساتيد کشورى و پشتيبانی 
مادام العمر رایگان و تضمين 
نامه کتبی ، انعقاد قرارداد با 

حقوق و مزایاى عالی در هنگام 
ثبت نام 

ارائه آموزش هاى تصویرى 
مالياتی مالی و ٢٨ نرم افزار بروز 

بازار کار بصورت رایگان 
مدرنترین اطالعات بروز حسابدارى 
بخواهيد ما  اى  حرفه  تيم  از  را 

 خدمات و برند ما را با تمامی 
موسسات دیگر مقایسه نمایيد. 
راه ورود به بازار کار از ما ميگذرد
آموزش حرفه اى تخصص ماست 

مجهز به سيستمهاى مدرن روز دنيا 
ارائه مدرک معتبر قابل ترجمه

و ۵ سال سابقه کارى
اساتيد برتر -خدمات رایگان

 به تعداد ١٧ نفر کمک حسابدار 
و حسابدار سریعا نيازمندیم. 

احمدآباد رضاى ۵ پالک ٢,٣۵  
٣٨٤٤٤٣٩٧

٣٨٤١٤٧٣٥- ٠٩١٥٣٠٩٠٣٢١
٩٥١٠٠٦١٠/ ف

به حسابدار خانم
offic مسلط به

و اینترنت جهت 
انجام امور دفترى و 

حسابدارى نيازمندیم
٠٩١٥٣٠٦٣٩٠٩

٩٥٣٥٠٧٥٢/ ق

به �= خانم حسابدار مجرب و 
چند آقا در ساندویچی  جهت کار
 در شهربازى پارک ملت نيازمندیم.

٩٥٣٥٢٠٤٧/ ف٠٩٣٠٢٢١٤٦٩٦

به تعداد ز�اد� 3م= حسابدار
و حسابدار با شرایط حقوق عالی بعداز 
دوره عملی ١٠ روزه سریعا نيازمندیم 
٣٨٤١٤٧٣٥-٣٨٤٤٤٣٩٧

٩٥٣٢٢٥٣٦/ ف

به �= حسابدار
 خانم �ا آقا

جهت اظهارنامه مسلط به 
نرم افزار،دفترنویسی و 

حسابدارى با حداقل ۵ سال 
سابقه نيازمندیم . با بيمه و 

سرویس ، شهرک صنعتی طوس 
ارسال رزومه فقط از طریق ایميل  

fr6077@yahoo.com
٩٥٣٥٣٠٣٦/ خ

به �= نفر نيرو� آقا 
با مدرک حداقل فوق دیپلم 

حسابدارى به صورت تمام وقت 
با ضامن معتبر جهت صندوقدارى 

نيازمندیم
 آدرس : انتهاى بلوار مصلی 

مجتمع خشکبار فاز ٢ غرفه ٢٢٨ 
مراجعه حضورى

 از ساعت ٨ الی ١۶
 

٩٥٣٤٩٧٤٦/ ف

�= موسسه 
معتبر 

حسابرسی
 و خدمات مالی 

براى تکميل کادر حرفه اى 
از  تهران  و  مشهد  در  خود 
آقایان با رده هاى حسابرس 
ليسانس مدرک  (با 
 حسابدارى  و باالتر و حداقل
 ٢ سال سابقه کار حسابرسی ) 
و حسابرس ارشد (با مدرک
و  حسابدارى  ليسانس 
سال   ٣ حداقل  و  باالتر 
و  حسابرسی  کار  سابقه 
از  رتبه  گواهی  داراى 
رسمی  حسابداران  جامعه 
همکارى به  دعوت   ( ایران 
 می نماید .متقاضيان می توانند

رزومه حاوى سوابق تحصيلی 
پست به  را  خود  تجربی  و 

 الکترونيک به نشانی
 infobh65@gmail.com  

 ارسال نمایند 

 

٩٥٣٥٠٦٦٢/ ر

طراحان نو�ن(١٨٤٥) 
با مجوز رسمی سازمان فنی حرفه اى 

آموزش مباحث حسابدارى
 و کامپيوتر ویژه ى بازار کار 

و اشتغال با حقوق عالی و بيمه 
کامال کاربردى و تخصصی

 آموزش بيش از ٣٠ نرم افزار
(پایا محک هلو و...) و تمام امور 

مالياتی . به تعداد زیادى 
نيروى حسابدار نيازمندیم .

سجاد، نبش بهارستان ۴ پالک ١ 
١٩٩٠-٠٩١٥٨٩٥١٩٨٠

٩٥٣٤٤٦٤٠/ پ٤-٣٧٦٠٠٣٤٢

٩٥٣٢٥٣٣٤/ م

استخدام 
د�پلم به باال

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 
٣٨٤٠٢٠٦٧

٣٨٤٥١٢٠٩

٩٥٣٤٣٥٠٢/ ف

توازن اعتماد
B٢٠ % 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

 �= نفرخانم
�سرپرست حسابدار

 با٣سال سابقه و یک نفر 
خانم حسابدار با٢سال 
سابقه جهت یک شرکت 

توليدى نيازمندیم
٣٥٤١٢٣٤٦ 

٩٥٣٣٩٨١٠/ ق

به تعداد� حسابدار 
 خانم و آقا جهت پروژه هاى مالی 
شرکت نيازمندیم.دستغيب ٢٠

پالک ٣٩۴
٩٥٣٥٢٦٩٠/ ب

٣٧٦٦٧٠٦٩ 

استخدام 
 �سرپرست حسابدار
یک شرکت توليدى معتبر 

واقع در شهرک صنعتی 
مشهد از یک نفر سرپرست 

حسابدارى با حداقل ١٠ 
سال سابقه کار و تسلط 

کامل به امور مالی و بيمه اى
 دعوت به همکارى می نماید.

 متقاضيان می توانند 
مشخصات و رزومه کارى 

خود را به همراه یک قطعه 
عکس از طریق تلگرام 

به شماره 
٠٩٣٠٩٠٩٤٧٧٠

٩٥٣٥٢٤٨٥/ مارسال نمایند. 

شر3ت پخش خامه قناد� درنا
به یک نفر حسابدار خانم ترجيحا 

محدوده منزل آباد نيازمندیم 
٩٥٣٥٠٨١٨/ ف٣٢٤٠٣٩١٤

حسابدار آشنا به امور رستوران�
به صورت پاره وقت جهت فست فود 

واقع در بلوار هاشميه نيازمندیم
٠٩٠٣٦٢٦٣٩١١

٩٥٣٥٣٢٨٧/ م

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

٩٥٣٤٨١٤٠/ ق

مر3ز نيLان
استخدام خانم جهت مراقبت

 از سالمند و کودک و امور منزل
٠٩٠١١٨٩٨٧٩١-٣٦٦١٩٢٤١

٩٥١٨٢١١٥/ ب

مهر گستران
استخدام خانم جهت مراقبت

 از سالمند و کودک 
 و امور منزل با حقوق باال

بين احمدآباد ۵ و ٧ 
مجتمع نور واحد ١٣ 
٤-٣٨٤٦٤٨٩٣

٠٩١٥٧٦٥٣٧٢١

به �= نيرو� خدمات�
نيمه وقت نيازمند�م  

٢-٣٧٦٦٧٦٩١
٩٥٣٥٢٧٥٢/ ف

روز� ٤٥/٠٠٠تومان 
 استخدام کارگر نظافتی خانم وآقا 
 معلم ١۵ بين جالل٢٩و٣١ پالک ٣٣

٩٥٣٥٢٧١٠/ د٠٩٣٩٣١٧٩١١٧ 

٩٥٢٦٣٣٥٩/ ف

خود اشتغال�
 با درآمد باال 

 با خرید دستگاه تمام اتومات 
اسکاچ بافی و جوراب بافی در 
واحد هاى آپارتمانی و صنعتی 

(حتی براى بانوان) درآمدى فراتر 
از تصورتان کسب نمایيد آموزش 

رایگان تضمين خرید محصوالت                              
شرکت نساجی جالپود

داراى گواهينامه بين المللی 
ایزو ٩٠٠١ و ١٠٠٠٢ و١٠٠٠۴

 www.jalapood.com
ميدان راهنمایی، دستغيب ۶ پالک ٧

 ٣٨٤٦٨٢٠٦ 
٠٩١٥٧٠٩٧٠٥٣

آموزش را�گان 
تابلو فرش و گليم نخ و نقشه  

چله کشی، پرداخت 
٣٦٠١٠٠٣٤-٠٩١٥٨٢٢٥٣٦٦

٩٥٣١٨٨١٠/ ر

٩٥٢٦٦٣١٩/ پ

�3ارگاه آموزش حرفه ا
قاليبافی و گليم بافی با تضمين کار 
از٢تا٢٠ميليون درآمد،فرش ترنج

٣٨٦٧٧٥٨٦

 �برگزار� دوره ها
و�ژه بازار3ار

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

-درب اتومات 
ابتکارسازان صنعت

٩٥٢٩٩٦٥٧/ پ٣٨٤٣٤٢٩٧

دو سر� 3امل
دستگاه ساخت فيلتر با تمام لوازم 

واگذار می شود قيمت توافقی
٩٥٣٥١٦٨٦/ ف٠٩١٥٣٠٧٥٠٣٩

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

٠٩٠١٥٥٥٠٣١٦
٩٥٣٢٢٨٦٠/ ف

برگزار� 3الس ها� ارزان قيمت 
گوهر تراش� 

ارائه مدرک + بازار کار 
٣٧٦٦٠٠٢٤-٠٩٣٨١١٢١٣٦٨

٩٥٣٤٣٠٩٢/ ف

٩٥٣٠٥٨٢٠/ ف

  �راه انداز� توليد
مواد شو�نده 

با  ٣ ميليون سرمایه 
٠٩١٥٢٧٠٠٠٩٦

٩٥٣٢٢٧٢٧/ ف

پرورش قارچ 
حتی در فضاى آزاد 

٣٦٥٨٤٩٦٩

٩٥٣٤٣٦٠٨/ ب

 درآمد عال�  
 درآمد ۴٠٠ الی ٩٠٠ دائم 

استخدام + پيک و لوازم رایگان 
 ٠٩٣٩٨٣٢٢٥٢٥

٩٥٢٨٩٩٩٠/ پ

خوداشتغال� و�ژه 
جوانان جو�ا� 3ار
اگر به دنبال فرصت شغلی

 با درآمد باال درمنزل یاآپارتمان
 هستيدبا ما تماس بگيرید

 آموزش رایگان -تضمين خرید 
گارانتی ١٠سال 

خدمات پس از فروش
٠٩٣٧٠١٤٠٠١١-٣٨٦٩٦٤٧١

�آغاز آموزش دوره ها
همراه  به  نورپردازى  و  عکاسی 
معرفی به بازار کار با حقوق ماهيانه

١٠٩٣٥٥٥٧١٨٠٨ م تومان
٩٥٣٤١٦٧٥/ ل

٩٥٣٤٦١٩٨/ ب

 خود اشتغال� موثر و آسان 
با درآمد ميليون� 

ميليون   ۵ حداقل  با   
تومان هزینه اوليه بيش 
در  تومان  ميليون   ٣ از 
آمد ماهيانه +  آموزش و 

ارائه ليست مشتریان 
: ارسال  بيشتر  اطالعات 

کد ٩ به 
٥٠٠٠٥٠٠٠٣ 

تعمير3ـــار

خدمتگزار و آبدارچ�

حسابدار

تحصيلدار و
�پي= موتور

خوداشتغال�

تراشكار وجوشكار 

جو�ا� 3ـــار

٩/١٥١٠٣٣ ض


