
شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٨
٤٥

 C# �برنامه نو�س  مسلط به زبانها
 ASP mvc-SQL Server

پشتيبان نرم افزار
٣٦٠٨٠٤٧٤

٩٥٣٤٨٧٤٩/ ر

برنامه نو�س حرفه ا� متلب 
برق،  عمران،  هاى  رشته  در 
کامپيوتر در مقطع ارشد نيازمندیم 

٠٩٣٧٥٣٣٨٤٠٦
٩٥٣٥٣٨٩٨/ ف

�به چند پي= موتور
جهت کار در آشپزخانه در 

محدوده قاسم آباد نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٢٣٠٥٢

٩٥٣٥٣٤٧١/ ل

پي= آر�انا 
با درآمد روزانه

 ٧٠ تا ١٧٠ هزار تومان
 با پرداخت کمک هزینه سوخت

 به موتورسوار با موتور 
نيازمندیم 

٣٨٤٤٧٠٧٠
٩٥٣٤٤٥٩٣/ ف

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

٣٨٥٥١٥٠٢نيازمندیم 
٩٥٣٤٦٦٠٧/ ف

پي= موتور� طالب سير 
به تعدادى موتورسوار نيازمندیم 

٠٩٣٨٧٣٠٢٦٠٣
٠٩١٥٨١٩٤٦٦٢

٩٥٣٥٣٩١٨/ ف

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

نيازمندیم ساعتکارى ١٢ ظهر الی 
١٠ شب ٠٩٣٧٢٨٧٨٨٠٦

٩٥٣٥٢٩٩٠/ ف

٩٥٣٤٥٦٨٠/ ف

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

٠٩١٥١١٦٤٢٦٧

 �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

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

مراجعه حضورى: خيابان دانشگاه 
بين ۶ و ٨ آشپزخونه ترنم 

 

٩٥٣٥٢٩٧٥/ ف

به تعداد� 3ارگر آقا
جهت  موتورسيکلت  داراى 
نيازمندیم  خيریه  در  تحصيلدارى 

 امام خمينی ٨٠ پالک ٢٠۶ حضورى
٩٥٣٥٢٤٥١/ ف

�به چند پي= موتور� فور
نيازمندیم جهت رستوران
٠٩٣٩٩٤٣٥٣٥٣

٩٥٣٥٣٤٦٧/ ف

 �به �= پي= موتور
از ساعت ٧ الی ١١ صبح نيازمندیم 

ساعت تماس ١٣ الی ٢٢ 
٠٩١٥٥٥٩٦٧٠٥

٩٥٣٥٤٠٤٣/ ف

 �به تعداد
 �پي= موتور

جهت رستوران نيازمندیم 
مراجعه حضورى:

 عبدالمطلب ٧ نبش 
هنرور ٢٢ آشپزخانه روز 

ساعت مراجعه ١٠صبح الی ١٢ظهر

 

٩٥٣٥٢٩٦٥/ ف

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

نيازمند است ٣٨٥٥٥٥١٠
٩٥٣٤٥٥٣٣/ ف

٩٥٣٥٣٦١٧/ ف

 �به تعداد� پي= موتور
 نيازمندیم -تمام وقت

کارکرد ٨٠ الی ١٠٠
٠٩٣٧٠٤٧٢٤١٩

آر�اپي=
به تعدادى پيک موتورى محدوده 

١٧شهریور نيازمندیم
٣٢٥٦٦٧٣٧-٠٩١٥٧٠٣٠٢٧٠

٩٥٣٥١٨٧٠/ ر

 �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

٩٥٣٤٨٧٧٥/ ف

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

 مراجعه حضورى نبش امام خمينی ٩

رستوران د�دار
پيک موتورى در دو شيفت 

نيازمندیم 
٩٥٣٥٤١١٢/ ف٠٩٣٨٥٦٦٢٨٠٠

تحصيلدار
 و موزع

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

بهداشتی نيازمندیم
٠٩١٥٣٠١٨٦٦٣

٩٥٣٥٢٨٣٠/ ر

٨٠ موتور سوار 
جهت پيک موتورى نيازمندیم 

پيک موتورى سعيدى گاز رسالت 
 ٣٧,١ پالک ٢٢

٩٥٣٥٣٥٣٠/ ف

به �= نفر قالبساز ماهر 
CNC و آشنا به فرز

 یک نفر تراشکار ماهر 
و یک نفر جهت 

مسئول کنترل کيفيت
 نيازمندیم

تلفن : ٣٢٤٠٠١٦٤
٩٥٣٤٠٩٦٧/ ر

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

٠٩١٥٠٠٥١٧٧٥
٩٥٣٥٢٦٣٢/ م

CNC ارLبه �= تراش
 CNC و �= فرز3ار 
با ۴ سال سابقه کار مرتبط 

نيازمندیم
 آدرس: شهرک صنعتی توس

 صنعت ١٣ قطعه ۶١٩ 
٠٩١٥١٥٢٢٠٦٠

٩٥٣٥٣٨٦٠/ ف

تعداد� تراشLار ماهر 
با ١٠ سال سابقه کار 

نيازمندیم 
٣٥٤١٤٣١٥

٩٥٣٥٢٣٩٤/ ف

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

 به نيرو جهت تعمير و 
نگهدارى تاسيسات آب

 (آشنایی کامل با جوشکارى گاز ) 
نيازمند است .

٠٥١٤٦١٣٩٣٥٤
٩٥٣٣٦١٥٥/ ش

به نيرو� تراشLار فرز3ار 
آشنا به ساعت قالبهاى تزریق پالستيک 
 ٩٧ توس  مجرد  ترجيحا  نيازمندیم 

٠٩١٥٩٠٥١٦٦٤
٩٥٣٥٤٠٩٠/ ف

�به تعداد� نيرو
� آشنا با تراشLار

با حداکثر ٣٠سال سن 
نيازمند است ٣٢٤٠٠٩٨٧

٩٥٣٤٦٩٦٣/ ر

ورقLاروجوشLار آرگون
نيازمندیم (حقوق و مزایاو بيمه 

قانون کار) نبش توس۶۵
٠٩١٥٦٤٩٩٨٣٨

٩٥٣٤٢٣٩٥/ ق

به �= جوشLار
 نيمه ماهر

(داراى مدرک جوشکاى از 
فنی و حرفه اى )

 تمام وقت جهت کار در 
کارگاه توليدى صنعتی 

واقع در توس ٣٣ 
نيازمندیم .

ساعت تماس ٩ الی ١۶  

تلفن تماس :
٣٦٩١٥٠٠٦

٩٥٣٥٤٢٥٨/ ر

به �= نفر نصاب دزدگير 
و سيم 3ش ماهر اتومبيل

نيازمندیم
٩٥٣٥٣٩٩٠/ ف٠٩٣٦٤١٥٤٧٧٥

تعو�ض روغن و آپارات� 
صافکارى نقاشی در مجتمع فنی 

با موقعيت عالی رهن و اجاره
٩٥٣٥٣٩١٢/ پ٠٩٩٠٤٢٦٠٢٦٥

مLاني=-جلو بند3ار 
سيم کش خودرو مجرب 

جهت استخدام در 
نمایندگی ایران  خودرو 

چناران نيازمندیم .
تماس ٩ الی ١۶

٠٩٠١٥٦٥٨٦٧٠
٩٥٣٥٣٨٤١/ ش

به استاد3ار ، نقاش ، صافLار
جلوبند ، سيم کش ، مکانيک ، سپر ساز  

به صورت رهن و اجاره نيازمندیم 
٠٩٠١٢٨٠٧٢٧٤

٩٥٣٤٨٩٢٢/ ف

فرد� هستم با آشنا��
 � 3امل به دامدار

جویاى کار می باشم
٩٥٣٥٢١٣١/ م٠٩٣٨١٠٩٧٤٣٣

به �= نفر 
با تجربه 3اف� 

در امور تبليغات، بازاریابی
 و مسلط به مکالمه و ترجمه زبان 

انگليسی و IT نيازمندیم .
ارسال سوابق به ایميل: 

info@khorasantsco.ir
 و یاارسال از طریق فکس 

به شماره ٣٨٩٢٧٢٤٩-٠٥١
٩٥٣٥٤٢٠٥/ پ تا تاریخ ١٢/٢٠/٩۵

ارشد علوم تربيت� 
آماده همکارى با موسسات آموزشی 
خصوصی  تدریس  و  بهزیستی  و 

٠٩١٥٦١٤٣٢٧٩
٩٥٣٥٣٧٥٢/ ف

جوان� هستم ٣٤ساله متاهل 
درب و پنجره ساز آماده 

جوشکارى و آشنا به کار دامدارى
٠٩٠٣٨٠٢٧٢٨٧

٩٥٣٥٤١١٨/ ق

٢ دستگاه نيسان صفر
آماده همکارى با ارگان هاى دولتی 

و شرکت هاى خصوصی می باشد
٠٩١٥٠٥٢٧٨٤٠

٩٥٣٥٤٠٨٢/ ف

 �مهندس جوان با خودرو
پارس ELX مشکی صفر آماده 
همکارى با ادارات نهادها و ارگان هاى

 دولتی     ٠٩١٥٣٢٤٢٤٦٢
٩٥٣٥١٢٧٢/ م

دانشجو� عمران 
جهت همکارى با شرکت پيمانکارى 

عالقمند به مباحث علمی
٠٩٣٠٢٦٩١٤٦٩

٩٥٣٥٣٥٧٣/ 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. 

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

�استخدام فور
حسابدارحرفه اى خانم و 
منشی مسلط به کامپيوتر 

آدرس فرامرز ١۶ 
پالک ١٧٢واحد۶

شماره تماس ٠٩٣٥٨٥٧٤٩٢٨
٣٦٠٤٨٦٣٨

٩٥٣٥٣٧٠٥/ ق

به �= حسابدار 
جهت کار در یک شرکت 

نيازمندیم محدوده شاندیز
٠٩١٢٦٠٦٧٢١٥

٩٥٣٥٣٤٥٣/ ف

٩٥٣٤٣٥٠٢/ ف

توازن اعتماد
A٢٠ % 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

به �= حسابدار 
خانم �ا آقا 

جهت همکارى در شرکت 
حمل و نقل بين المللی 

نيازمندیم 
٣٨٨٤٣٠٣٧
٣٨٨٤٣٠٣٨

٩٥٣٥٣٣٥٢/ ف

 �= نفرخانم
�سرپرست حسابدار

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

توليدى نيازمندیم
٣٥٤١٢٣٤٦ 

٩٥٣٣٩٨١٠/ ق

استخدام حسابدار خانم
٩ صبح الی ١۴ حقوق ٣٠٠

٣٨٤٢٢٧٩٥
٩٥٣٥٣٨٨٨/ ف

شر3ت پيمانLار� گاز
خانم  از  مشهد  دفتر  جهت 
مکفی  کار  سابقه  با  حسابدار 
٢ سال و تجربه در ليست بيمه، 
افزوده  ارزش  و  حقوق،خزانه 
واحد پيمانکارى با حقوق قانون 
کار دعوت به همکارى می نماید

٣٨٨١٢٢٣٤
٩٥٣٥٣٤٩٥/ ل

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 
جهت کار درلوله فروشی 

نيازمندیم 
٠٩١٥٩٠١١٢٤٠

٩٥٣٥٣٤٦٤/ ف

به �= حسابدار 
تمام وقت خانم (آشنا با 

نرم افزار حسابدارى محک) و 
تعدادى فروشنده خانم جهت 
کار در فروشگاه سيسمونی با 

حقوق مکفی نيازمندیم 
 ٣٧٣٤٤٤٢٤

٠٩١٢٨٣٩٩١٧١
٩٥٣٥٣٩٢٧/ ف

به �= نفر حسابدار 
و �= نفر منش� خانم 

نيازمندیم
٩٥٣٤٠٩٦٤/ ر٣٢٤٠٠١٦٤

دونفر خانم جهت کار در حسابدارى
 به صورت تمام وقت نيازمندیم 
امام خمينی ٧ پالک ٣۶ حسن پور

٣٢٢٢٥٠٤٤-٠٩١٥٣١٣٧٣٢٣
٩٥٣٥٢٢٢٧/ ف

به �= حسابدار باتجربه 
آشنا به نرم افزار محک 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣١١٢٣٣٤

٩٥٣٢٤٧٦٥/ ف

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

حسابدارخانم
باتجربه نيازمندیم.

شماره تماس: ٣٦١٤٤١٦١
٩٥٣٥٣١٨٩/ ق

به �= نفر حسابدار خانم 
با سابقه کار سه سال

 در شهرک صنعتی توس نيازمندیم 
٩٥٣٥٤١٨٧/ م٣٥٤١٣١٧٦

مجرب  �حسابدار 3ارشناس 
با حداقل ٣ سال سابقه و مسئول 

دفتر و فروش تلفنی
 باروابط عمومی بسيار باال 
و باتجربه سوابق و آدرس خود 

را به ایميل
 ma_zare30@yahoo.com 

ارسال کنيد 
٩٥٣٥٣٠٥٣/ ر٠٩٠١٣٧٦٤٥٥٤

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 �= نفر نيرو
 حسابدار خانم

جهت  باال  عمومی  روابط  با 
مجموعه پزشکی نيازمندیم 

( محدوده سناباد) ساعت کارى:
 شيفت صبح ٨/۵ الی ٢

 پنج شنبه ها تعطيل
٠٩١٥١١٥٤٢٠٢

٩٥٣٥٣٧١٧/ ل

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

٩٥٣٥٣٦٨٨/ د

به �= خانم جهت 3اردر
منزل خانه دارى و آشپزى نيازمندیم 

آبکوه ۵ پالک ١۶
٠٩١٥١١٥٩١٦٦

به �= نفر 
نيرو� خدمات� خانم

جهت مجموعه پزشکی
 نيازمندیم ( محدوده سناباد)

 ساعت کارى :
شيفت صبح ٨/۵ الی ٢ 

پنجشنبه ها تعطيل
٠٩١٥١١٥٤٢٠٢

٩٥٣٥٣٧٣٢/ ل

تعمير3ـــار

خدمتگزار و آبدارچ� حسابدار

تحصيلدار و
�پي= موتور

تراشكار وجوشكار 

جو�ا� 3ـــار

٩/١٥١٠٣٣ ض

٩٥٣٥٣٥١٢/ ف




