
شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٨
٤٤

٩٥٣٤٩٥٤١/ م

 شر3ت صنا�ع غذا�� 
آفر�ن طعم توس 

 استخدام 
١٠نفر بازاریاب خانم و آقا 
مسلط به فروش محصوالت 

غذاى آماده و محصوالت جانبی 
حقوق ثابت + پورسانت + 

بيمه +ایاب و ذهاب 
لطفا رزومه کارى خود را با 
مشخصات کامل به شماره 

 ٠٩٠١٤٩٧٢٠٦٣
تلگرام و با شماره 

٠٩١٥١٠٨٥٢٩٩
 جهت انجام مصاحبه حضورى 

تماس بگيرید.
آدرس : بازار موادغذایی 

سپاد انتهاى خيابان یکم پشت 
سردخانه رادسرما پالک ١٠

 

«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

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� بازار�اب 
حرفه اى با حقوق ثابت نيازمندیم 

٠٩١٥٤٥٠٠٩٤٢
٩٥٣٥٠٥٦٨/ م

بازار�اب خانم
به تعدادى بازاریاب خانم در 
محيط آرام همراه با تعدادى 

راننده خانم با ماشين نيازمندیم.
همراه با عيدى ،حقوق و 

پورسانت فوق العاده نيازمندیم.
٠٩١٥١٥٨٢٦٥٤ 

٩٥٣٥٣٤٤١/ ق

�= شر3ت معتبر 
پخش مواد غذا��

جهت تکميل کادر فروش
 به تعدادى بازاریاب حضورى

 به  همراه آموزش 
با شرایط زیر نيازمند است:

حقوق ثابت + پورسانت 
+پاداش فروش

 ٠٩٣٧٩٣٧٤٠٦٢
٠٩٣٨١٥٨٦٩٠٠

٩٥٣٤٩١٤٦/ ف

به تعداد� و�ز�تور تلفن� خانم 
با حقوق ثابت+ پورسانت 

نيازمندیم 
٠٩١٥٤١٣٧٦١٠

٩٥٣٥٤١٠٤/ ف

به تعداد� بازار�اب
جهت امور تبليغاتی تلویزیون 

شهرى نيازمندیم موصلی
٩٥٣٥٢٣٢٨/ ر٠٩١٢٠٣٠٤٨٣٣

استخدام و�ز�تور
حضورى و تلفنی با آموزش رایگان 

پاداش+ پورسانت+ حقوق ثابت
 ٣٧٤١٤٤٥٠-٠٩١٥٤١٣٧٩١٣

٩٥١٧٧٥٠٨/ م

 �استخدام فور
به تعدادى کارشناس فروش بتن 

خانم نيازمندیم 
٩٥٣٥١٧٢١/ م٠٩٣٠٩٢٨٢٥٤٥

 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

٩٥٣٣٠٥٥٦/ ف

حقوق ٤ ميليون تومان 
به تعداد زیادى بازاریاب مبتدى و 

حرفه اى سریعا نيازمندیم.احمدآباد 
       ٣٨٤١٤٧٣٥ابتدارضا ٣ پالک ٨٣  

ثابت ١ميليون 
با پورسانت عالی 

بازاریاب آقا و خانم 
جهت محصوالت 

آرایشی و بهداشتی 
٠٩١٥١٥٨٩٨١٨

٩٥٣٥٠٥١٢/ ر

«شر3ت نوحا» 
استخدام� 

به تعدادى بازاریاب آقا و خانم
 جهت استخدام با حقوق ثابت 
٨٠٠,٠٠٠ تومان در ماه براى 

پخش و توزیع موادغذایی 
نيازمندیم 

٠٩٣٦٤٦٠٠٤٦٤زلفی 
٩٥٣٥٣٧٠٧/ م

 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

بازار�اب 
پنجره 

UPVC
با ١٠ درصد 

پورسانت 
٣٦٠٥٥٥٥٥

٩٥٣٤٨٢٥٠/ ف

بازار�اب مواد غذا�� 
با حقوق٣ميليون تومان

خيابان١٧شهریور مرکز تجارى 
سی نور- بازار بزرگ زعفران

طبقه١+پالک٣۶٢
 ٠٩٠٣٠١٦٥١٨٧
٠٩١٣٣٤٤٦٢٩٤

٩٥٣٤٧٤٥١/ ج

گروه مهندس� 
بيست تصو�ر

به تعدادى بازاریاب جهت 
فروش سيستم هاى حفاظتی و 

امنيتی (دوربين مداربسته و ...) 
نيازمند است. 

عباسيان ٠٩١٥٥٠٤٧٨٠٨
٣٨٤٣١٥٠٩-٠٥١

٩٥٣٥٤٣٠٦/ م

خانه سنگ واقع در هاشميه
به تعدادى بازاریاب خانم متخصص 

جهت فروش سنگ نيازمندیم.
٠٩٣٥٤٧١١١٢٨

٩٥٣٥٤٠٦٢/ م

به تعداد� بازار�اب 
حرفه ا� ساختمان� 

٠٩١٥٨١١٠٩٥٦نيازمندیم 
٩٥٣٥٢٤٠٦/ م

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

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

٠٩١٥٨٩٣٢١٢٢آموزش)
٩٥٣٥١١٩٨/ ف

 �به تعداد� و�ز�تور حرفه ا
خانم (تلفنی) در محدوده کوهسنگی 
اميرکبير، نامجو به صورت نيمه وقت 
نيازمندیم.   ٠٩١٥٩٦٧٧٠٤٠

٩٥٣٥٣٥٩١/ ق

به دو نفر بازار�اب خانم 
نيازمندیم ساعت تماس ٩ 

الی ١٣ و ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠
٣٨٤٢٠٨٢٠

٩٥٣٥٢٧٨٥/ ف

بازار�اب پخش عمده 
مراجعه به مکان هاى مشخص 

ترجيحا با وسيله ، پورسانت عالی
٠٩١٥٣٠٥٧١٣٩یار احمدى

٩٥٣٥١٧٨٨/ ف

١- مسئول فروش 
آشنایی کامل 

به مراکز خرید عمده 
مواد شوینده 

درسطح استان خراسان 
 و دیگر استانهاى کشور 

باحداقل ۴سال سابقه کار مرتبط 
(با حقوق + پورسانت) 

٢-تعدادى بازاریاب
 حرفه اى خانم

 فعال -خالق -با انگيزه
 با حداقل ٢سال سابقه کار 

فروش مویرگی 
(با حقوق + پورسانت)

٣-فروشنده 
با وسيله نقليه (با ضامن معتبر) 

۴-کارگر ساده خانم
تلفن تماس : ٠٩٣٣٤٠٠٣٥٣٠

٩٥٣٥٣٤٥٧/ ر

پشم= 
دوست� 

بازاریاب 
حضورى استخدام 

می کند 
٠٩١٥١١١٢١٨٠

٩٥٣٥٣٣٥١/ ف

به تعداد� و�ز�تور 
و  آجيل  زرشک  زعفران  پخش  جهت 

خشکبار با پورسانت عالی نيازمندیم 
٠٩١٥٥٦٨٣٦٢٩

٩٥٣٤٩٩٦٢/ ف

به تعداد� بازا�اب 
�حرفه ا

خانم ٢٠نفر آقا ٣٠نفر 
نيازمندیم. 

حقوق قانون کار+ پورسانت
ارسال رزومه

lamsmarket24@gmail.
com

پيامک: ٠٩٠٣٨٤٨٢٤٥٤
 

٩٥٣٥٢٨٨١/ ق

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

٠٩٣٣٠٣٥٤٦١٠و شهرستان 
٩٥٣٤٧٥٤٧/ م

�= 3ارخانه معتبر 
لوازم خانگ� 

در زمينه فروش تجهيزات 
آشپزخانه از دو نفر خانم داراى 

تحصيالت دیپلم به باال 
(تمامی رشته هاى تحصيلی) با 
روابط عموى باال و فن بيان قوى 
جهت نمایندگی فروش در پروما 

دعوت به همکارى می نماید 
آدرس مراجعه: ميدان فهميده 

چهارراه ساجدى خيابان فدک نبش 
فدک ٣ دفتر گالرى دکوریته

 ساعت تماس ١٢ الی ٣٠:١۶ 

٩٥٣٥٤٢٨٧/ پ٣٢٤٥٣٢٢١

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

جهت پخش مویرگی نيازمندیم 
٠٩١٥٢٠٦٠٨٠١

٩٥٣٥١٥٢٧/ م

٢ ميليون روزانه 
به مدت ٥ روز 
ارتباطات قوى 

بازاریاب توانمند
هاشميه ٢٨ پالک ٨٠ 

٩٥٣٥٢٨٩٦/ پ

 �بازار�اب تلفن� و حضور
نيمه وقت و مقطعی با حقوق ثابت 

و پورسانت نيازمندیم 
٩٥٣٥٤٠٩٣/ م٠٩٣٥٢٤٥٢٩٠٨

همLار فروش 
درب و پنجره ٢جداره حضورى 

نيازمندیم 
٩٥٣٥٠٢٠٢/ ر٠٩٣٠١٤٩٩٥٨٨

تعداد� بازار�اب 
 تلفن� خانم نيازمند�م 

٠٩١٥٦٠٠٠٤١١
٩٥٣٤٦١٤٥/ 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

بازار�اب محصوالت غذا��
با موتورسيکلت نيازمندیم.

٣٢٢٥١٥١٤
٩٥٣٥١٨٥٣/ خ

الLتروني= 
به تعدادى بازاریاب آقا و خانم

 به صورت پورسانتی نيازمندیم 
٩٥٣٥٣٤٣٤/ ر٠٩٣٧٦٤٧٥٢٣٢

به تعداد� مد�ر فروش 
و  سابقه  با   ( آقا  و  (خانم  اى  منطقه 
با حقوق عالی و پورسانت و  حرفه اى 

٠٩١٥٦٠٣٠٣٠٦بيمه نيازمندیم 
٩٥٣٥٣٧٥٨/ ف

� دعوت به همLار
PHP ١-برنامه نویس 

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

ارسال رزومه به
vasni.ir@gmail.com

٩٥٣٥١٧٩١/ م

گروه نرم افزار� آتيران
جهت تکميل کادر فنی خود 

به تعدادى برنامه نویس 
اندروید و پشتيبان نرم 

افزار نيازمند است جهت 
اطالع بيشتر با شماره 
 ٠٩١٥٣١٧٤٥٩٩

تماس بگيرید
٩٥٣٥٤٣٠٣/ ق

�= شر3ت معتبر
 � نرم افزار

طرف قرارداد با سازمان هاى دولتی
 به تخصص هاى ذیل نيازمند است

 AnGuLar برنامه نویس 
و ASP.net -واجدین شرایط 
رزومه کارى خود را به ایميل

job.kiakooshyar@gmail.com 
  ارسال فرمایند

٩٥٣٥٣٨٧١/ ف

برنامه نو�س

٩٥٢٠١٠٢٦/ م

٩٥٣٥٤٠٢٠/ ف

٩٥٣٤٦٣٨١/ م

٩٥٣٥٤١٠٩/ ف




