
شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٨
٤٩

روزانه ٢ ميليون 
به مدت ٢ روز، ارتباطات وسيع

 مدیر فروش همایش 
٩٥٣٥٢٩٧٠/ پ٠٩١٢٩٣٣١٣٧٥

سرا� بهشت-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩

٩٥٣٠٥٧٥٩/ ل

٩٥١٣٠٩١٢/ ف

پرستار� نو�د زندگ� 
جهت مراقبت از سالمند خانم و 

آقا به مراقب در منزل نيازمندیم  
٣٨٤٧٦٤٧٦

به �= مراقب خانم 
جهت نگهدارى از سالمند خانم با 

مسکن نيازمندیم 
٠٩١٥٧٠٨٠٧٢٠

٩٥٣٥٣٦٢١/ ف

مر3ز سروش

٩٥١٢٧١٧٢/ م

 با مجوز بهز�ست�
استخدام خانم جهت مراقبت از 

سالمند در منزل درشيفت
 روز یا شب یا شبانه روزى

مدیرمسئول: دکتر ایرج عاکف
ميدان احمدآباد- بلوارکالهدوز

 نبش کالهدوز٩/١ (تقاطع سلمان 
دوم طبقه   -٨٣ پالک  فارسی) 

٣٨٤٤٤٣٠٠ 
٠٩١٥٥١٦٣٢٩٩
٠٩١٥٣١٥٠٠٠٤

 �به �= خانم جهت نگهدار
از سالمند تمام وقت نيازمندیم 

با ضامن معتبر 
٠٩١٥٣٠٥٠٦٨٨

٩٥٣٥١٥١٤/ ف

آر�اگستر-استخدام خانم جهت
نگهدارى از سالمند و خردسال 

در منزل ،بدون پورسانت
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٣٠٥٧٤٣/ ل

٩٥٣٤٨١٤٦/ ق

مر3ز نيLان
استخدام خانم جهت مراقبت

 از سالمند و کودک و امور منزل
٠٩٠١١٨٩٨٧٩١-٣٦٦١٩٢٤١

به �= مراقب 
جهت نگهدارى از مرد سالمند 

نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٩٠٨١٧محمدى

٩٥٣٥٢٨٨٢/ م

مجتمع آفتاب
خانم با حقوق باال جهت مراقبت از 
کودک و سالمند در منزل نيازمندیم
٣٦٦٢٥٢٩٥-٣٦٦٣٩٨١٧

٩٥٣٥٣٣٩٩/ ل

به �= خانم
جهت مراقبت از بيمار و کاردرمنزل 

بصورت تمام وقت نيازمندیم 
٩٥٣٥٣٦٤٢/ م ٠٩١٥٥٥٩٢٩٦٩

به چند نفر 
خانم و آقا 

جهت مراقبت از سالمند و 
کودک و امور منزل نيازمندیم 

با حقوق باال و بيمه 
٠٩٠٣٤٦٧٣٧١٩

٩٥٣٤٨٦٣٠/ پ٣٢١٢١٢٩٦

٩٥٢١٨٣٧٥/ ف

 فرشتگان خانواده
استخدام فورى بامجوز سازمان 

بهزیستی به تعدادى نيرو بصورت 
نيمه وقت، ١٢ ساعته و شبانه روزى 
جهت مراقبت از سالمند و کودک در 

منزل با حقوق ویژه نيازمندیم .

٣٨٤٦٠٤٠٧

به �= خانم 
�جهت نگهدار
 از دو کودک ۵ و یک ساله
 در منزل از ساعت ٧ تا ٢ 
در قاسم آباد با حقوق باال 
و ضامن معتبر نيازمندیم

 تماس از ٣ تا ١٠
٣٦٢١٥٠٨١

٩٥٣٥٣٨٥٠/ ر٠٩١٥٥١٦٧٤٥٤

به �= خانم 
 �جهت 3ار دفتر

نيمه وقت
 ساعت کارى ١١ الی ١۴

 موبایل کاج ،پيروزى ۴١ 
٩٥٣٥٤٢٩١/ پ٣٨٨٢٥٢٩٢

منش� خانم متعهد 
آشنا به کامپيوتر در رستوران 

نيازمندیم ساعت کار
 ١١ الی ١٧ و ١٩ الی ٢٣

ميدان امام حسين کيلومتر ٣ 
جاده کالت،  آشپزباشی 
 ٠٩١٥٣٢٠٣٠٩٢

٩٥٣٥٤١٧٣/ ف٠٩١٥٠٦٦٩٦٩٢

به منش� خانم 
و ۵٠ نيروى نظافتی تاسيساتی ، 

ساختمانی فورى نيازمندیم 
٠٩١٥٧٩٧١٠٨٤

٩٥٣٥٣٩٢١/ ف

 �به �= نيرو
باتجربه 

آشنا به امور حسابدارى 
و ادارى و کامپيوتر در 

یک شرکت پخش دارویی 
نيازمندیم 

٠٩١٥١٥٩٤٦٦٧
٩٥٣٥٢٤١٠/ ف

�= منش� خانم
نيازمندیم  خيابان خسروى نو 
جنب پمپ بنزین برج خاوران

٠٩١٥١١٨٣٥٠٠
٩٥٣٥٤١٣٠/ ف

به تعداد� منش� تلفن� 
 به صورت نيمه وقت با حقوق 

عالی نيازمندیم 
 ٠٩١٥٤٥٣٤٤٥٢

٩٥٣٥٣٩٢٦/ ف

٩٥٣٥١٥٨٦/ خ

آژانس صبا
به دونفر منشی خانم با حقوق عالی 

نيازمندیم ترجيحا محدوده صبا
٠٩١٥٣٢٢٦٣١٣

منش� خانم
با حداقل ۵سال سابقه کار 
و مسلط به نرم افزارهاى 

مربوطه
١۵:۴۵-٧:۴۵ 

 دفتر معمارى

٣٧٦٤٩٧٩٠
٩٥٣٥٣٥٨٤/ ر

به تعداد� تا�پيست ماهر خانم 
جهت کار در دفتر فنی خيابان 

راهنمایی نيازمندیم ساعت کارى
 ٨ الی ١۵ -   ٣٨٤٢١٦٥٦

٩٥٣٥٣٩٦٦/ ف

به تعداد� منش� خانم 
نيازمندیم محدوده بلوار استقالل 

ساعت کارى ١٠ الی ١۴ و ١٧ الی ٢١ 
٠٩١٥٥١١٢٤٢٢-٣٦٠٦٨٩٣٨

٩٥٣٥٠٣٣١/ ف

آژانس باران 
به یک منشی جهت شيفت 

بعدازظهر نيازمندیم (منطقه طالب ) 
٩٥٣٥١٤٨٧/ ف٠٩١٥٥٠٤١١٠٢

به �= نفر خانم 
آشنا به 3امپيوتر

جهت کار در چاپخانه شيفت 
بعد از ظهر در محدوده 

تقی آباد نيازمندیم.

تلفن : ٣٨٥١٠٢٣٢
٩٥٣٥٢٣٤٠/ ق

آژانس مجيد
به یک منشی آقا جهت شيفت 

بعدازظهر نيازمندیم محدوده جانباز 
٠٩١٥٥٧٧١٢٣٢

٩٥٣٥٣٥٩٨/ ف

به منش� آقا 
مجيدیه  منطقه  عصر  شيفت  در 
نيازمندیم ساعت کار ١۵ الی ٢٣ 

٩٥٣٥٣٥٥١/ ف٠٩١٥٧٠٢١٤٠٧

به �= خانم جهت منش� و 
�آشنا با نرم افزار حسابدار

نيازمندیم
٠٩١٢٠٢٠٧٦٧٠

٩٥٣٥٣٧٧٩/ ف

به دونفر منش� آقا 
جهت شيفت عصر آژانس 

(فرامرزعباسی - ابوطالب) 
نيازمندیم ٠٩١٥٣١٠٥٧٨٧

٩٥٣٥٣٤٩٨/ ف

به �= منش� جهت 3ار 
 در مطب ساعت مراجعه ۶تا٩ عصر 
بلوار پيروزى، مقابل پيروزى ٣۵  

پ ٢٩۴ طبقه سوم- دکتر ملکی 
٩٥٣٥٤٣٠١/ پ

٩٥٣٥٢٤٢٦/ ق

به �= منش� خانم
 مسلط به اکسل محدوده

 قاسم آباد نيازمندیم
٠٩٠٣٣٧٥٠٢٤٢-٣٥٢١٠٢٥٣ 

�= شر3ت معتبر 
توليد� لوازم خانگ� 

به یک نفر کارشناس و یا 
تکنسين کنترل کيفيت یا 

حداقل ٣ سال سابقه کارى 
مرتبط نيازمند است. 

آدرس: جاده کالت خيابان 
مقابل شهرک صنعتی مشهد 
خيابان ایران، انتهاى خيابان 

سمت راست، درب دوم
 ساعت تماس ١٢ الی ٣٠:١۶ 

٩٥٣٥٤١١٤/ پ٣٢٤٥٣٢٢١

�= شر3ت 
�توليد

نياز به نيروى فنی با مشخصات 
زیر دارد لطفا رزومه خود را به 

ایميل  زیر ارسال نمایيد.
سمت شغلی: تکنسين فنی 

خدمات
مدرک تحصيلی: ليسانس یا 

فوق دیپلم برق صنعتی
مهارت الزم: آشنایی با 

تراشکارى/ماشين سازى
سابقه کار:حداقل ٣ سال کار 

مرتبط
ایميل:

sobhanpolymer@ 
outlook.com

٣٢٤٠٠٤٢٧
٩٥٣٥٢٤٨٣/ ق

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

رتبه بندى در زمينه آب نيازمندیم 
٠٩١٥٩٧٥٠٤٧٣

٩٥٣٥٠٤٢٠/ م

٩٥٢٩٩٢٤٢/ ف

ليسانس و کاردان عمران معمارى 
مکانيک برق کشاورزى و زمين 

شناسی با ٣ سال سابقه بيمه جهت 
رتبه   ٠٩٣٠٤٩١١٤٩٢

 �دعوت به همLار
مهندس یا تکنيسين خانم 

عمران یا معمارى
 جهت تکميل کادر دفتر فنی

 شرکت ساختمانی 
تلفن تماس صبح ها : 

 ٣٦٠٧١٢٢٣
امامت ٢۴ پالک ٢٧ 

 

٩٥٣٥٢٥٤٥/ ف

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

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

٠٩١٥٠٨٥٠٠١٢
٩٥٢٩٨٠١٤/ ف

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

به پروانه اشتغال مهندس
پایه ١جهت شرکت مجرى ذیصالح 

در مشهد نيازمندیم.
٠٩٣٩٥٢٢٧٦٩٤

٩٥٣٥٢٠٢٧/ ق

به مدرs مهندس� 
�نقشه بردار

با ۵ سال سابقه 
در شرکت مشاور 
و بيمه نيازمندیم

٠٩١٥٥١٨٧٠٨٩
٩٥٣٥٣٩١٦/ ف

موسسه آموزش� 3ارشناس 
نرم افزار خانم براى 

پشتيبانی سایت و کادر آموزش 
Asia-job2017@yahoo.com 

٩٥٣٠٠٣٢٥/ ف

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

٠٩٣٣٤٤٤٦٠٠١نيازمندیم 
٩٥٣٥٢٢٥١/ م

مهندس عمران ٦ سال سابقه
+ خارج کشور

پروانه پایه٣ نظارت و اجرا
٠٩١٥٦٦٦٢٩٩٥

٩٥٣٥٤١٩٩/ ق

�= 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

به مدرs برق - مLاني= -عمران
با  شناسی  زمين   - شيمی   - معمارى   
بندى  رتبه  جهت  باال  سابقه  سال  سه 

٠٩١٥١٥٦٧٨٦٥نيازمندیم
٩٥٣٥٤١٣٣/ ف

 �به دو مهندس 3شاورز
با سابقه ٣ و ٧ ساله بيمه جهت رتبه 

بندى شرکت نيازمندیم شرکت کران 
گستران   ٠٩١٥٢٥٨٨٨٧٨

٩٥٣٥٣٤١٠/ ف

استخدام مهندس برق و 
3امپيوتر

ارسال رزومه به:
CVR@PISHROTEL.COM 

٩٥٣٤٢٩٤٠/ ق

به �= نفر آقا �ا خانم 
مدرک مکانيک یا برق 

 Solid آشنا به نرم افزار
works لطفا رزومه به 

آدرس زیر ارسال شود 
estekhdam.stp@

yahoo.com
 

٩٥٣٥١٩٤٧/ 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

 �فور�      فور
شرکت توليدى 

دکوراسيون ادارى 
به تعدادى mdf کار 

نيازمند است 
حقوق + بيمه 

٠٩١٥٧٠٦٤٣٨٣
٩٥٣٥١٤٧٨/ ف

به سالن دار ماهر 3ارگر ساده
گلچين  رستوران  نيازمندیم  آشپز  و   
بين حرعاملی ۴١ و ۴٣ ساعت تماس ٨

٠٩١٥٣٢٥٣٥٩٣ صبح الی ١٢ 
٩٥٣٥٤٢٤٥/ ب

هنرجو عالقمند به 
فيلمبردارى و ميکس و مونتاژ 

فيلم مجالس عروسی نيازمندیم. 
آتليه برف        ٣٦٠٧٧٩٢٤

٩٥٣٥٢٤٢٣/ ق

به �= خانم روانشناس 
و�= خانم مرب�

بامدرک ليسانس مرتبط 
وسه نفرتحصيلدار آقا 

باموتورسيکلت نيازمندیم. 
سيدى- بلوار صبا- صبا١۶ 

پالک٣٣ -تلفن تماس:
٣٣٨٦٥٢٦٥

٩٥٣٥٢٨١٧/ ق

پخش ذغال خراسان
به یک حسابدار و تعدادى ویزیتورى 
حضورى فورى نيازمندیم حقوق ثابت 

٠٩٠٣٢٨٦٢٣٧٩یک ميليون
٩٥٣٥١٥١٨/ ف

�= نفر نيرو� خانم
جهت مراقبت در سالن مطالعه 

ترجيحا ساکن قاسم آباد 
شيفت عصر ساعت ١۵ الی 

٢٣ ماهيانه ۵۵٠ هزار تومان 
شریعتی ۴٧ 

روبروى آتش نشانی
٠٩١٠٥٧٩٥٦٤٦

٩٥٣٥٣٦١٢/ ف

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

٩٥٣٤٦١٣٥/ خ

3ار با ا�نترنت+ آموزش
پاره وقت - سجاد

ShahreSafar.com 
٩٥٣٤٨٤٤٨/ ف٥-٣٧٦٠٤٤٠٤

به �= نفر جهت 3ار 
در فروشگاه 3امپيوتر 

 

نيازمندیم ٣٦٠٨٠٠٩٤
٩٥٣٣١٢١١/ ف

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

�= شر3ت معتبر ليسانس برق، 
ICT ،تروني=، 3امپيوترLال

جهت پشتيبانی پروژه هاى 
در مشهد و خراسان جنوبی 
استخدام می نماید ارسال 

رزومه به
Tarahan_control@

yahoo.com
 

٩٥٣٤٦٥٩٤/ ف

به �= خانم 
در  فتوکپی  دستگاه  با  کار  جهت 
محدوده خيابان دانشگاه نيازمندیم 

٠٩٣٠٣٠٠٨٤٥٨
٩٥٣٥٢٣٢٥/ م

مسئول دفتر خانم
جهت همکارى نيازمندیم 

محدوده عبادى 
٣٧٣٤٥٠٢٢-٣٧٣٣٢١٩٦

٩٥٣٥٣٩٥٥/ ل

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

به تعداد� لوله 3ش
جهت کار لوله کشی آهنی 

نيازمندیم.    ٠٩١٥٨٠٩٩٧٦٧   
٠٩١٥٠٠٦٩٧٦٧

٩٥٣٥٤٠٣٩/ خ

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

 �به تعداد� نيرو
تلفن� خانم

 بصورت نيمه وقت نيازمندیم 
٣٦٠٥١٧٦٢-٠٩١٥٤٠٢٤٩٥٥

٩٥٣٥٣٨٩٧/ ر

مشاغل گوناگونمنش� و تا�پيست

نجار و ام د� اف 3ارمهندس

مراقب 3ودs و سالمند

٩٥٣٥٤٣٣٥/ ب

٩٥٣٥٢١٠٤/ ب




