
دوشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٠
٤٤

نفت سپاهان  
�اسپيد

 کد ٧٠۴٣
جهت تکميل کادر فروش

 نياز به ۵ نفر
 بازاریاب آقا 

با سابقه فروش
 روغن موتور دارد 

٠٩١٥٧١٥١٠٣٩
٩٥٣٥٥٤٦٦/ ف

بازار�اب 
پنجره 

UPVC
با ١٠ درصد 

پورسانت 
٣٦٠٥٥٥٥٥

٩٥٣٤٨٢٥٠/ ف

جذب 3ارمند 
دفتر� خانم 

و بازاریاب با سابقه کارى مفيد 
و روابط عمومی باال با پرداخت 

کارمزد ٩۵ درصد از نمایندگی 
و حقوق ماهيانه ثابت نيازمندیم 

بيمه ایران 
٠٩١٥٣١٧٧١٠٣
٩٥٣٥٥٥٩٤/ پ٠٩٣٥٩٣٤٦٢٧٨

به تعداد� مد�ر فروش
 و بازار�اب خانم 

با روابط عمومی باال نيازمندیم 
٠٥١٣٦١٠٩٥٩٨

 ساعت تماس : ٩ الی ١۴ 
آدرس : بلوار امامت 
بين امامت ٧٠ و ٧٢ 
پالک ٨۶٢ طبقه اول

٩٥٣٥٥٣٤٤/ ر

پشم= 
دوست� 

بازاریاب 
حضورى استخدام 

می کند 
٠٩١٥١١١٢١٨٠

٩٥٣٥٣٣٥١/ ف

به ٢٠ و�ز�تور خانم
پورسانت ،پاره وقت  و ١٠ پيک موتورى 
 ٠٩٣٠٩٢٧٠٠٢٣ نيازمندیم 

٩٥٣٥٥٦٢٥/ ف٠٩٣٠٤٠٥٠١٤١

تعداد� بازار�اب 
باروابط عمومی قوى نيازمندیم

 ٠٩١٥٤١٤٠٩٤٨
٩٥٣٥٦٨٠٨/ پ٠٩١٥١٠٣٨١٦٤

مد�ر بازار�اب�
در زمينه جذب آگهی نشریات 

معتبر با درآمد باال
٩٥٣٥٥٦٦٦/ ر٠٩٣٦٤٦٣٦٢٦١

بازار�اب پخش عمده 
مراجعه به مکان هاى مشخص 

ترجيحا با وسيله ، پورسانت عالی
٠٩١٥٣٠٥٧١٣٩یار احمدى

٩٥٣٥١٧٨٨/ ف

به چند نفر بازار�اب 
مجرب آقا �ا خانم

جهت موادغذایی با پورسانت عالی 
نيازمندیم ٠٩١٥١١٥٤٦٥١

٩٥٣٥٤٩٥٣/ ف

به تعداد� نيرو� خانم جهت کار در 
شرکت دکوراسيون داخلی نيازمندیم 

بين فلسطين ١٠ و ١٢
٠٩٣٩٥٢١٥٧٦٧

٩٥٣٥٦٦٣٦/ ف

استخدام و�ز�تور
جهت فروش محصوالت

گلچکان زمانی، پایه و مزایا ٣ م 
٩٥٣٥٥٩٦٥/ ر٠٩١٥٧٠٠٩٩٨٩

٩٥٣٣٠٥٥٦/ ف

حقوق ٤ ميليون تومان 
به تعداد زیادى بازاریاب مبتدى و 

حرفه اى سریعا نيازمندیم.احمدآباد 
       ٣٨٤١٤٧٣٥ابتدارضا ٣ پالک ٨٣  

به تعداد� بازار�اب 
حضور� خانم و آقا

با حقوق ماهيانه حداقل ١ م تومان 
نيازمندیم ٠٩٣٣٦٤٣٨٩٧٩

٩٥٣٥٦١٢٩/ ف

همLار فروش 
درب و پنجره ٢جداره حضورى 

نيازمندیم 
٩٥٣٥٠٢٠٢/ ر٠٩٣٠١٤٩٩٥٨٨

 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

به تعداد� بازار�اب
جهت امور تبليغاتی تلویزیون 

شهرى نيازمندیم موصلی
٩٥٣٥٢٣٢٨/ ر٠٩١٢٠٣٠٤٨٣٣

�= پخش معتبر غذا�� 
جهت تکميل کادر خود نيازمند 

بازاریاب می باشد
 الین کافی شاپ خانم

 الین مارکت خانم و آقا
 حقوق ثابت بدون شرط 

پورسانت عالی مزایا

٠٩١٥٨٠١٩٩٣٢
٩٥٣٥٥٨٢٢/ ر

به تعداد� بازار�اب تلفنی و حضورى
جهت کار در شرکت نيازمندیم 

حقوق ثابت و پورسانت عالی
٠٩١٥٤٨٠٤٢٨٤

٩٥٣٥٦٦٩٩/ ف

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

 به تعداد� بازار�اب 
 در زمينه دستگاه کارتخوان باحقوق 

ثابت١/٢٠٠تا٢/۵م نيازمندیم
٠٩١٥٢١٧٤١٦٦ 

٩٥٣٥٥٢٨٦/ ق

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

٩٥٣٥٦٢٨٣/ ف

شر3ت پخش
 مواد غذا��

جهت تکميل کادر فروش خود
 از یک مدیر فروش با سابقه

 و تعداد ۵ نفر بازاریاب
 براى هتل ها ، رستوران ها 
فست فود ها ، پروتئين ها 

و سوپر مارکت ها 
با حقوق مزایا و پورسانت فروش 

دعوت به همکارى می نماید. 
خواهشمند است 

رزومه کارى  و حقوق پيشنهادى 
خود را به شماره ٢٠٠٠۴٠٠ 

پيامک نمایيد.
 

الLتروني= 
به تعدادى بازاریاب آقا و خانم

 به صورت پورسانتی نيازمندیم 
٩٥٣٥٣٤٣٤/ ر٠٩٣٧٦٤٧٥٢٣٢

شر3ت 
ماءالشعيرها� ماجو

 از تعدادى ویزیتورآقاوخانم 
با روابط عمومی باالدعوت به 

همکارى می نماید.
دانش آموز٣٧-بعدازتقاطع اول 

پالک۴٠٣ - طبقه دوم 
٣٦٠٤٠٨٦٥

٩٥٣٥٥٥٨٢/ ق

�شر3ت توليد
با محصولی جدید و 
بدون رقيب جهت 

تکميل کادر فروش 
خود در مشهد از 

تعدادى ویزیتور و 
بازاریاب خانم و آقا 

همکارى دعوت بعمل 
می آورد

٠٩١٥١٥٩٧٤٧٠
٩٥٣٥٦٢٨٦/ ف

به تعداد� بازار�اب 
حرفه اى با حقوق ثابت نيازمندیم 

٠٩١٥٤٥٠٠٩٤٢
٩٥٣٥٠٥٦٨/ م

 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

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

٩٥٣٥٣٥٩١/ ق

٩٥٢٠١٠٢٦/ م

٩٥٣٥٦٦١٣/ ف

٩٥٣٤٦٣٨١/ م

صنایع غذایی نادى 
شرکت پخش سراسرى فروردین الهيج (نادى) 

دفتر پخش خراسان 
توليدکننده انواع کيک، کلوچه، کراکر، ویفر، بيسکویت، اسنک، شوکورول و تافی 

جهت تکميل کادر فروش از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکارى می نماید: 
مدرک جنسيت حقوق و مزایا عنوان شغلی 

سابقه کار تحصيلی 

مدیرفروش 
حقوق ثابت قانون کار- پورسانت فروش- پاداش- حق 

مسئوليت- حق ماموریت و ایاب و ذهاب- بيمه تامين 
اجتماعی و تکميلی و تورهاى داخلی و خارجی 

حداقل فوق آقا 
حداقل ٢ سال دیپلم 

بازاریاب 
حقوق ثابت قانون کار- پورسانت فروش- پاداش- 
حق ماموریت و ایاب و ذهاب- بيمه تامين اجتماعی و 
تکميلی- تورهاى داخلی و خارجی و آموزش فروش و 

بازاریابی به صورت رایگان 

- حداقل دیپلم خانم/ آقا 

براى تمام ردیفهاى شغلی داشتن ضامن معتبر و براى آقایان داشتن کارت پایان خدمت سربازى 
الزامی می باشد. 

آدرس: مشهد جاده آسيایی روبروى آزادى ١٣٣- تلفن: ٣۶۶۶۶٨٣٧ 
 

٩٥٣٤٨٣٨٨/ م

٩٥٣٥٦٨٧٩/ ق

٩٥٣٥٦٨٣٤/ م

٩٥٣١٥٤٩٤/ م

٩٥٣٠٤٧١٢/ ف


