
چهارشنبه ١١ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٧
٥٧

منش� آقا 
تلفنی  تاکسی  افزار  نرم  به  مسلط 
ساعت  نيازمندیم  پيروزى  محدوده 

٣٨٧٩٦٠٣٠کارى ١۵ الی ٢٣ 
٩٥٣٥٢٦١٦/ ف

 �دعوت به همLار
در موسسه خردمينو 

شرح در قسمت

 کارمند ادارى 
 

٩٥٣٥١٢٢٤/ ف

٩٥٣٥١٥٨٦/ خ

آژانس صبا
به دونفر منشی خانم با حقوق عالی 

نيازمندیم ترجيحا محدوده صبا
٠٩١٥٣٢٢٦٣١٣

به �= نفر منش� خانم 
محدوده  هواپيمایی  آژانس  جهت 

فلکه آب نيازمندیم.
٠٩١٥٨٥٨١٤٢٤

٩٥٣٥٢٨٠٤/ خ

٩٥٣٥٢٤٢٦/ ق

به �= منش� خانم
 مسلط به اکسل محدوده

 قاسم آباد نيازمندیم
٠٩٠٣٣٧٥٠٢٤٢-٣٥٢١٠٢٥٣ 

 تا3س� امير(3الهدوز)
 به یک منشی آقا باسابقه کارآشنا 
به کامپيوتر جهت شيفت بعدازظهر 

٠٩١٥٣١٧٥٥٤١ نيازمندیم 
٩٥٣٥٢١٥٨/ م

منش� خانم و بازار�اب 
�تلفن� و حضور

نيازمندیم مصلی٣٣ پالک ٣٣
٠٩١٥٧٠٤٦٢٦٧-٣٣٦٨١٥٤٠

٩٥٣٥٢٣٣٢/ ق

به منش� آقا
شيفت بعدازظهر جهت تاکسی تلفنی 
محدوده ميدان راهنمایی نيازمندیم.

٠٩١٩٩٠٠٢٢٩٦
٩٥٣٥٢٩٧٤/ ق

منش� خانم
و  باال و فن سخن  با روابط عمومی 
آشنایی کامل با کامپيوتر و اینترنت

٧-٣٦٠٩٨٦١٦ نيازمندیم
٩٥٣٤٩٩٦٤/ ل

منش� آقا 
جهت دفتر باربرى سيدى،خلج٩،نبش 

ریاضی۴،مجتمع تجارى کاوه،پالک۵۶
فيروزمند ٠٩١٥٣١٩٣٥٢٥

٩٥٣٥٣٢٧٦/ پ

به �= منش� خانم
آشنا به کامپيوتر جهت مصالح فروشی

 و تاالر نيازمندیم ساعت تماس
 ١٧ به بعد    ٠٩٣٨٩٤٤٣٥٠٩

٩٥٣٥٢٩٨٩/ ف

به خانم منش� 
نيازمند�م 

 

٩٥٣٥٣١١٢/ ف٣٨٤٢١٤٩٩

� مسلط به امورشهردار
 به یک مهندس یا شرکت مهندسی 
با  کارى  ارتباط  و  سابقه  داراى 
یک  اخذ  جهت  مرکز  شهردارى 
مقررات  وفق  ساختمانی  پروانه 
تماس  از  پس  نيازمندیم.  قانونی 
و  تلفنی  مصاحبه  پيامک،  یا  و 

حضورى انجام می گردد. 
٩٥٣٤٩٥٢٠/ م ٠٩١٥٦٢٠٠٠٩٥

3ارشناس و 3اردان 
در 3ليه رشته ها

جهت  بيمه  سابقه  سال   ٣ با 
رتبه بندى تسویه نقدى همراه 

با سلب مسئوليت محضرى 
 ٠٩١٥٤٤١٧٠٦٠

٤-٣٦٠٢٢١١٣
٩٥٢٣٨٠٥٠/ ف

به مدرt مهندس� عمران
 و معمارى با حداقل ٣ سال 

سابقه بيمه نيازمندیم
٩٥٣٥٢٥٥٤/ ف٠٩١٢١٠٦٣٥٩٥

�به �= نفر مهندس معمار
 (خانم) مسلط به اتوکد و 3DMax و 
امور دفترى با سابقه کافی نيازمندیم 

٩٥٣٤٩٢٧٨/ م٠٩١٥١١٤٥٢٩٧

�= شر3ت معتبر 
به منظور تکميل کادر پرسنلی خود

مرد  التحصيالن  فارغ  ميان  از   
در رشته هاى مکانيک و ریاضی 
دانشگاههاى معتبر کشور اقدام

 به جذب نيرو می نماید. 
آدرس : شهرک صنعتی ماشين سازى
و فناوریهاى برتر ،انتهاى کوشش ۵

 قطعه ٣۵٣

 

٩٥٣٥٠٦٦٦/ ل

ليسانس و 3اردان عمران 
معمارى مکانيک برق و کشاورزى با ٣ 
سال سابقه بيمه جهت رتبه نيازمندیم 

٠٩١٥٠٨٥٠٠١٢
٩٥٢٩٨٠١٤/ ف

مهندس عمران 
معمار�، 3شاورز� آب
مهندسی شيمی ، مکانيک، برق
با سابقه باالى ٣سال جهت 

رتبه بندى نيازمندیم 
(تسویه نقدى ٣-۶ م)

٠٩١٢٥٩٤٠٥١٤
٤٤٢٩٨٠١٥-٠٢١

٩٥٣٥٠٨٢٣/ ق

به تعداد� تLنسين فن� 3امپيوتر 
افزار  نرم  افزار  سخت  پشتيبانی 
تجهيزات ادارى فروشگاهی  دو شيفت

٣٧٦٢٨٦١٧
٩٥٣٥١٧٨٤/ ف

مهندس عمران ،معمار� مLاني=
با حداقل ٣ سال سابقه بيمه

 مرتبط جهت رتبه بندى نيازمندیم
٠٩١٥٣٢٥٣٩٣٦

٩٥٣٤٦٩٧٢/ پ

3اردان و3ارشناس
 رشته ها� فن�

 با٣و٧سال سابقه بيمه جهت رتبه 
نيازمندیم ٠٩١٥١٨٣٢٢١٤

٩٥٣٤٩٧١٨/ ق

 �شر3ت پخش سراسر

سا�ه سمن 
از یک نفر نيروى آقا یا خانم با مدرک 

IT تحصيلی کارشناسی کامپيوتر یا
 ( سخت افزار، نرم افزار ) 

دعوت به همکارى می نماید : 
ساعت مراجعه حضورى

  ٨:٠٠ الی ٠٠:١۵ 
آدرس : کيلومتر ١٨ جاده جدید 

قوچان کوچه فرش مشهد چهارراه 
اول سمت چپ جنب شرکت 

شخميران - پالک ٧ 
تلفن تماس :

٩٥٣٥١٧٥١/ ف ٦-٣٥٤٢٢١٦٠

از مهندسين پا�ه �=
(ترجيحا فقط نظارت پایه یک) 

برق،عمران،مکانيک،نقشه 
بردارى،معمارى جهت تمدید 

پروانه پایه یک مجرى ذیصالح 
دعوت به همکارى می گردد.

٠٩١٥١١١٨٨٣٦
٩٥٣٤٧٨٦٠/ ق

٩٥٢٩٩٢٤٢/ ف

ليسانس و کاردان عمران معمارى 
مکانيک برق کشاورزى و زمين 

شناسی با ٣ سال سابقه بيمه جهت 
رتبه   ٠٩٣٠٤٩١١٤٩٢

مهندس ناظر پا�ه �= به یک مهندس
پایه  برقی  یا  مکانيکی  تأسيسات 
مجرى  شرکت  در  عضویت  جهت  یک 

٠٩٣٣٤٤٤٦٠٠١نيازمندیم 
٩٥٣٥٢٢٥١/ م

 �3ارشناس عمران، مLاني=، آبيار
با ٣ سال سابقه بيمه جهت 

رتبه بندى در زمينه آب نيازمندیم 
٠٩١٥٩٧٥٠٤٧٣

٩٥٣٥٠٤٢٠/ م

 �به ٤ نفر نيرو
خانم 

جهت مونتاژ نيازمندیم
 تماس ٨ صبح الی ١۶ 

جاده سنتو آزادى ١٢۵ 
شرکت صنعت پليمر توس 

٣٦٦٦٤١٣٦
٩٥٣٤٨٣٤٦/ ف

به �= نصاب ماهر 
mdf نيازمند�م  

٠٩١٥٨٩٣٩٩٦٢
٩٥٣٥٢٢٣١/ ف

استخدام
تعدادى استادکار برشکاروام دى اف 

و نقاش صنایع چوب نيازمندیم
٠٩٠٣٣١٠٦٠١٦

٩٥٣٥٠٣١٤/ ق

 MDF به �= استاد3ار ماهر
و یک کارآموز جهت کار اجرایی 

نيازمندیم 
٠٩١٥٢٠٠٩٦٠٩

٩٥٣٥١٧٩٠/ ف

به �= اپراتور ماهر
در کار CNC چوب و MDF نيازمندیم 
 -١٢٠ پالک   ١۶ چی  طرح  عرب  خين 

٩٥٣٤٩٩٠٤/ ف٠٩١٥٣١٢٦٦١٨

 �فور�      فور
شرکت توليدى 

دکوراسيون ادارى 
به تعدادى mdf کار 

نيازمند است 
حقوق + بيمه 

٠٩١٥٧٠٦٤٣٨٣
٩٥٣٥١٤٧٨/ ف

به تعداد� نجار
 ماهر و نيمه ماهر 
جهت توليدى مبل نيازمندیم 
(محدوده جاده سيمان )
 ٠٩١٥٩١٥٠١١٢
٠٩٣٠٧٠٩٨١٧٠

٩٥٣٥٢٩٠٣/ ط

٩٥٣٥٢٦٢٦/ د

به �= 3MDFار
با وسایل کارباحقوق ثابت 

نيازمندیم
٠٩١٥٥١٧٦٤٣٨

به �= نيرو� خانم با 
مدرt ليسانس

جهت کار در انبار تجهيزات 
پزشکی نيازمندیم.

شماره تماس

٣٨٤٦٦٠٤٠
ساعت تماس
١٠-١٢صبح

٩٥٣٥٢٢١١/ ق

استخدام در آژانس هواپيما��
بعد از دوره کارآموزى 

آشنایی کامل با کامپيوتر
٣٨٥٥٢٨٠٠

٩٥٣٤٣٧٠٢/ ر

افراو�ن به نيروى متخصص آقا
و خانم جهت فروش درب و پنجره 
دو جداره با حقوق و مزایاى عالی 

نيازمند است   ٣٨١١٤٥١٠
٩٥٣٣٤٢٨٠/ ف

استخدام
شرکت ریخته گرى 

و ماشين کارى قطعات خودرو :
 ١-اپراتور CNC ماهر آشنا 
 Power mill به نرم افزار

٢-تراشکار ماهر و نيمه ماهر 
تلفن : ٣٢٤٠٠٠٦١-٠٥١

آدرس : کيلومتر ٢٧ 
جاده قوچان شهرک صنعتی 

فناوریهاى برتر
 صنعت ٧ کوشش ٣

Email:sinatoos@gmail.com
٩٥٣٥٢٣٠٢/ ف

از افراد مسلط به 
زبان انگليس�

و عالقمند به پيشرفت 
در محيطی پویا و خالق 

استقبال می شود
 ٠٩٠٣٨٦٤٥٠٢٥

٣٤٢٢٦٩٥٩
٩٥٣٥٢٨٠٣/ ر

٩٥٣٣٩٢١١/ ف

آرایشگر ماهر شوید١٠٠ تضمينی 
به روش جدید درآموزشگاه (خسرو)

 داراى مرکز تخصصی با  گواهينامه
 جهت احداث سالن   ٣٧٢٩١٣١٣

٠٩١٥١٠٠١١٥٧

جوانان
 جو�ا� 3ار

هنرجو عالقمند به 
فيلمبردارى و ميکس و مونتاژ 

فيلم مجالس عروسی نيازمندیم. 
آتليه برف        ٣٦٠٧٧٩٢٤

٩٥٣٥٢٤٢٣/ ق

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

٥ نفر 
مد�ر فروش خانم

با سابقه کار 
و حقوق 

قانون کار 
نيازمندیم

٠٩١٥١٠٠٢١٠٤
٩٥٣٤٥٥٦٩/ ف

فوالد آذرخش افراد باتجربه ز�ر را 
استخدام م� 3ند ١- برق و مکانيک

 (صنعتی) ٢- سرپرست شيفت و 
کوره دار     ٠٩١٥١٨٢٥٣٣٢

٩٥٣٤٩٨٢٩/ م

شر3ت پارسان
بازرگانی  کادر  تکميل  جهت  در 
جوان  محدودى  تعداد  از  خود 
با  آموزش  با  همراه  کار  جویاى 
حقوق مکفی دعوت به همکارى می 
 ١۴ الی   ١١ مراجعه  ساعت  نماید 
 ٢٣ و   ٢١ کوهسنگی  بين  آدرس 

پالک ٣٨٩ مراجعه فقط حضورى
٩٥٣٥٢١٤٢/ ر٣٨٤٣١٩٠٠

�= شر3ت بازرگان�
به  مسلط  نيرو  به  (واردات) 
انگليسی و آشنا به امور بازرگانی
نيازمنداست  ٩-٣٨٣٣٠٩٤٨

٩٥٣٤٦١٣٥/ خ

 �به تعداد
توز�ع 3ننده 
خانم و آقا با وسيله نقليه و 

تعدادى بازاریاب خانم 
با حقوق ثابت نيازمندیم بازار 

سپاد بخش موادغذایی غرفه ١١ 
 ٣٧٦٥٤٦١٦

٠٩١٥٨٣٥٨٦٥٦
٩٥٣٥٢٣٩٥/ ف

٩٥٣٥١٢٩٣/ ف

تدر�س خصوص� 
Solid works-Catia

 مقدماتی و  پيشرفته 
همراه با معرفی 
به مراکز صنعتی 

در پایان دوره 
 ٠٩٣٧٩٠١٣١١٣

٣٦٦٢٤٩٢٤

٩٥٣٥١١٢٦/ ف

از �= 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
 

شر3ت� معتبر 
جهت تکميل کادر ادارى و فروش 

به تعدادى نيرو نيازمند است
٠٩١٥٣٣٨٣١٧١-٣٦٢٢٢٢٥٤

٩٥٣٥٠٢٩٠/ ف

�استخدام فور
در 3شور قطر وعمان

مدیر رستوران، 
سرآشپز، کمک آشپز، 

گارسون، نانوا، حسابدار
٣٨٤٥٣٣٧٧

٩٥٣٤٧٨٢١/ د

مشاغل گوناگون

مهندس

نجار و ام د� اف 3ار

مونتاژ3ـــار

��= شر3ت توليد
جهت 3ار با ماشين آالت پيشرفته خط توليد 

از نيروها� فقط خانم ز�ر دعوت به همLار� م� نما�د :
١- مهندس مکانيک                                    ٢- مهندس رباتيک

 ٣- مهندس برق و الکترونيک                ۴- مهندس کامپيوتر 
متقاضيان رزومه خود را به آدرس زیر ارسال نمایند . 

estekhdami@swanlamp.com
٩٥٣٥٠٦٧٠/ فتلفن : ٠٥١٣٢٤٠٠٩٧١

سرزمين موجها� آب�
استخدام نيروى نجات غریق

 و خدمات خانم و آقا
تلفن : ٣٦٢٢٩٠١٥

٩٥٣٥٠٦٥٢/ ب

محل مراجعه جهت دریافت مدارك پيدا شده:
 ١- اداره كل پست استان خراسان رضوى - عدل خمينی

 تلفن: ١٩٣
٢ - كليه دفاتر خدمات ارتباطی و آژانسهاى 

پستی سطح شهر مشهد
را  شده  پيدا  مدارك  شود  م&  تقاضا  گرام&  همشهر[ان  كليه  (از   
به نزد[ك تر[ن صندوق پست& بيندازند تا از طر[ق ا[ن سرو[س به 

صاحبان آن تحو[ل گردد)

سرو�س پست �افته
طرح مشترك پست و روزنامه خراسان

3ارت مل�
٥٤٧٩٧٧٥١٥٤ عل&  اكار  ليال 

٠٨٦٠١٦٢٦٩٩ محمد حسن  اكبر فخراباد0  سعيد 

٠٩٣٤١٧٤١٨٠ رجب  اكبر0  عل& 

٠٩٣٦٩٩٢٦١١ عل& اكبر  اكبر0  فاطمه 

٠٨٦٠٣٥٢٤٦٣ اسفند[ار  اكبر0 برگيش  قد[ر 

٠٧٠١٥٥٤٩٤٠ قدرت اله  اكبر0 چراغعل&  عل& 

٠٩٤٥٢٥٧٦٩٤ حسين  اكبر0 منش  مجيد 

٠٩٤٦٦٧٤٠٦١ محمد عل&  اكرم&  حامد 

٥٢٢٠٠١٧٤٥٤ باباگل  اله&  اميد 

١٠٦٤١٠٠٣٥١ حجت اله  امام ورد0  زهرا 

٠٩٢٠٩٢٧٣٣٥ حسين  امام& وحيد  ا[دا 

٠٩٢٠٧٦٦٥٥٢ قاسمعل&  اميرنزاد خور  ناصر 

١٠٦٤٢٣٥٢١٢ مسلم  امير0  زهرا 

١١٩٠١٥٤٣٨٢ رضا قل&  امير0  ابوالفضل 

٠٩٤٦٤٨٧٠٦٥ غالمرضا  امير0  مهد0 

٠٨٤٨٨٣٩٣٢٣ محمد عل&  امير0  محمد رضا 

٦٥٠٩٦٦١٧٧٢ محمد رضا  امير0 رشخوار  پرو[ن 

٠٩٣٨٩٩٠١٣٦ سيد مهد0  امين&  سيد وحيد 

٠٩٤٢٤٧١٧٠٩ سليمان  امين& فر  زهرا 

٢٠٩٣٢٢٥٧٠٠ سيد احمد  اند0  حور[ه 

٠٩٣٣٥٨٦٨٠٩ غالمرضا  اه&  جليل 

٠٧٩٤٦٩٥٤٨٥ عباس  ا[ت& نسب  داود 

٠٩٣١٦٢٨٤٥٨ ابراهيم  ا[راندوست شير[ن سوء  محمد 

٠٩٢٧١٧٦٩٧١ حسين  ا[زانلو  عل& 

٥٩١٩٦١٦٥١٢ شكور  ا[زد0  عبداله 

٦٣٥٩٧٥٣٧٥٨ محمد حسين  ا[مان& نقاب  محمد عل& 

٠٩٤٤١٣٠٧٩٨ عيس&  باران خوا ه شهرنو0  فاطمه 

٥٢٠٩٧٣٢٥٣٣ محمد ابراهيم  باران&  محمد قاسم 

٠٩٣٤٣٥٨٦٧٢ حسين  بار0  ابراهيم 

٢١١٠١٠٢٣٦٥ غالمرضا  باطن&  محمد 

٠٩٣١٦٢٨٦٠١ عل&  باغبان خيابان&  حميد 

٠٩٢٠٠٢٠٨٢٨ غالمحسين  باقرزاده  اسماعيل 

٢٠٠٢٨١١٨٨١ رحمن  باقرنژاد زارعان  زهره 


