
دوشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٠
٤٥

شر3ت بازرگان� هخامنش 
 به تعدادى بازاریاب مجرب با  پورسانت 
است     نيازمند  العاده  فوق  پاداش  و 

٩٥٣٥٦١٥٣/ م ٠٩١٥٢٢٨٣٨٤٤

استخدام برنامه نو�س 
Android �حرفه ا

با حقوق عالی
ارسال رزومه به 

artanwebcreator@
gmail.com

تلفن ٣٧٦٦٤٥٥٨
 ساعت تماس ١٠ الی ١۶

٩٥٣٥٦٥٤٦/ ق

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

٠٩٣٧٥٣٣٨٤٠٦
٩٥٣٥٣٨٩٨/ ف

استخدام توسعه دهنده 
اندرو�د و آ� او اس

در شرکت سودا 
فناور رایانه ماندگار
عالقه مندان می توانند 

حداکثر تا ٢۵ اسفندماه، 
درخواست خود را همراه 
با رزومه کامل به آدرس
ramezanian@sharif.ir

ارسال کنند.

 

٩٥٣٥٥٧٥٤/ ق

استخدام فور� برنامه نو�س
 mvc5 مسلط به
ارسال رزومه به

info@kadco.co  
٩٥٣٥٦٠٠١/ ر

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

پشتيبان نرم افزار
٣٦٠٨٠٤٧٤

٩٥٣٤٨٧٤٩/ ر

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

٣٨٥٥١٥٠٢نيازمندیم 
٩٥٣٤٦٦٠٧/ ف

به تعداد� پي= 
جهت رستوران نيازمندیم

٩٥٣٥٥٥٥٤/ ف٠٩١٥١٠٣٣٤٢٢

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

٩٥٣٥٣٤٦٧/ ف

�تعداد� پي= موتور
حقوق ثابت + پورسانت 

عدل خمينی
٩٥٣٥٠١٥٤/ ف٠٩١٥٦١٨٥٠٧٩

�به تعداد� پي= موتور
متاهل و متعهد جهت کار در 

فست فود نيازمندیم
٩٥٣٥٦٦٢٣/ ف٠٩٣٨٣٠٦٩١٢٨

پي= موتور� جوان
جهت کار در نانوایی
 در محدوده فرامرز 

٩٥٣٥٦٤٨١/ ف٠٩١٥٢٠٠٠٢٧٥

پي= موتور� جهت كتر�نگ
داراى گواهينامه و بيمه وكارت 

موتور تماس١٠-١۵
٠٩١٥٥١١٤٥٣٤

٩٥٣٥٦٢٦٩/ ق

به تعداد� نيرو� جلب مشار3ت 
جهت خيریه نيازمندیم حقوق ثابت + 
بيمه مراجعه ١٧ الی ١٩ بلوار الدن 
 دور ميدان الله خيریه حضرت مهدى

٩٥٣٥٥٦٧٢/ ف

�به �= پي= موتور
داراى گواهينامه جهت کاردر 

فست فود نيازمندیم.
تماس: ٠٩١٥٤٤٧٨٧٠٢

٩٥٣٥٦٣٣٨/ ق

 �به تعداد� پي= موتور
جهت 3تر�نگ شيفت ظهر

در محدوده خيام شمالی 
نيازمندیم ٠٩٣٩١١٠٤١٤٣

٩٥٣٥٦٧١٨/ ف

پي= آر�انا 
با درآمد روزانه

 ٧٠ تا ١٧٠ هزار تومان
 با پرداخت کمک هزینه سوخت

 به موتورسوار با موتور 
نيازمندیم 

٣٨٤٤٧٠٧٠
٩٥٣٤٤٥٩٣/ ف

به تعداد� موتورسوار 
با درآمد ۵٠ الی ١٠٠ نيازمندیم 
با بيمه تامين اجتماعی پيک تندرو 

١٧٣٣٤٤٨٠٩٢ شهریور 
٩٥٣٥٥٧٣٩/ ف

 �به تعداد� پي= موتور
به صورت ساعتی یا روزانه جهت پيتزا 
فروشی نيازمندیم ٨ ساعت = ٣٠ هزار 

تومان                       ٣٨٥٨٢٠٠٣
٩٥٣٥٥٤٩٩/ ف

3تر�نگ معتبر 
واقع در مجيدیه به دو

 پيک موتورى نيازمند است 
٩٥٣٥٥٤٨٩/ ف٠٩١٢٥٢٥٨٦٨٢

به تعداد� موتور� دوچرخ 
و سه چرخ جهت کار در پيک 

موتورى نيازمندیم 
٠٩٣٣١٧٨٠٨٣٦

٩٥٣٥٥٥٠٧/ ف

�به پي= موتور
 نيازمندیم طالب چهارراه برق

٠٩٣٥٤٦٤٤٣٨٩-٣٢٧٨٣٢٨٨
٩٥٣٥٦٦٦٩/ ف

 �به �= پي= موتور
روزانه ٣ ساعت از ١٢ الی ١۵ 

در رستوران نيازمندیم 
٣٦٠٨٦٩٢٠

٩٥٣٥٥٨٨١/ ف

�به تعداد� پي= موتور
جهت کار در رستوران نيازمندیم 

٠٩١٥٢٠٤٦٤٠٠
٩٥٣٥٦٦٨٩/ ف

 �پي= موتور
جهت فست فود نيازمندیم ميدان 

شهداء محدوده صاحب الزمان 
٩٥٣٥٦٣١٢/ ف٠٩١٥١١٠٣٩٨٨

به ٨٠ موتورسوار 
جهت پيک موتورى نيازمندیم 

گاز رسالت ٣٧,١ پالک ٢٢ 
 حضورى 

٩٥٣٥٥٧٣٠/ ف

٩٥٣٤٥٦٨٠/ ف

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

٠٩١٥١١٦٤٢٦٧

�ك نفر تحصيلدار
همراه با موتورسيكلت با حداقل 

مدرک دیپلم
٠٩١٥٥٠٤٢٣٧٥

٩٥٣٥٦٨١٧/ ق

 �به چند پي= موتور
جهت 3ار در رستوران

سریعا نيازمندیم
٠٩١٥٠٠٤٠٥٠٦

٩٥٣٥٦٦٥١/ ف

 �به پي= موتور
با مدارt 3امل

جهت کاردررستوران 
شيفت ظهرآشنا به 

قاسم آباد نيازمندیم.
تلفن ٠٩٣٥٤٧٤٧١٦٠

٩٥٣٥٥٦٩٩/ ق

 �به تعداد� پي= موتور
و 3ارگرساده نيازمند�م 

 کوشش ١۴ حسينيه طبسی ها 
٩٥٣٥٥٥٥٩/ ف

به چندنفر موتورسوار 
جهت کار در پيک موتورى
 با درآمد باال نيازمندیم 

٣٨٤٥٤١٧٥-٠٩١٥٥٢٢١٨٩٩
٩٥٣٥٥٥٧٨/ ف

٩٥٣٥٤٥٣٥/ ف

 �به تعداد� پي= موتور
در محدوده و3يل آباد

نيازمندیم
٠٩١٥٧٧٠١٤٤٢

 �پي= موتور
اغذیه  جهت  کارى  ساعت   ١٢ با 
نيازمندیم. حقوق یک ميليون ثابت

٩٥٣٥٠٩٧٢/ م٠٩١٥٥٢٤٩٠٤٦

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

 مراجعه حضورى نبش امام خمينی ٩
٩٥٣٥٦٣١٠/ ف

پي= شهر گشت 
به تعداد زیادى موتور سوار با تضمين 

درآمد ٧٠ الی ١۴٠ نيازمندیم 
٣٢٢٤٢٠٢٠

٩٥٣٤٥١٤٨/ ف

به تعداد� جوشLار 
اسLلت باالرو نيازمند�م

 

٠٩١٥٢٠٣٠٩٨٤
٩٥٣٥٥٥٤٥/ ف

به تعداد� جوشLار 
 اسLلت و باالرو نيازمند�م 

 ٠٩١٢٢٢١٣٥٩٨
٣٧٦١٨٩٥٠

٩٥٣٥٥٩٤٧/ 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

تعداد� تراشLار ماهر 
با ١٠ سال سابقه کار 

نيازمندیم 
٣٥٤١٤٣١٥

٩٥٣٥٢٣٩٤/ ف

به تعداد� جوشLارماهر
آشنا به جوش تستی نيازمندیم

٠٩١٥٤٢٩٠١٤٤
٩٥٣٥٥٥٣٠/ ف

به افراد ذ�ل 
جهت فعاليت

در نمایندگی نيازمندیم فوق 
دیپلم مکانيک فوق دیپلم برق 

خودرو ترجيحا با سابقه کارى 
ميدان حسين فهميده نمایندگی 

 ایران خودرو حسين پور
٩٥٣٥٦٠٦٤/ ف

به �= شاگرد جهت 
مLاني�L سوار� نيازمند�م

محدوده فهميده
٠٩١٥٣١٢٩٢٧٧

٩٥٣٥٥٧٤٤/ ف

فرد� هستم 3ارشناس 
گل و گياه زینتی آماده همکارى با 
شهردارى ها گلخانه ها و ارگان ها 

٠٩٠١٧٠٤٦٤٦٤
٩٥٣٥٦٣٨٢/ ف

دانشجو� عمران 
جهت همکارى با شرکت پيمانکارى 

عالقمند به مباحث علمی
٠٩٣٠٢٦٩١٤٦٩

٩٥٣٥٣٥٧٣/ ق

جوان� هستم ٣٤ ساله 
با خودرو� ٢٠٦صفر

آماده همکارى
 با ادارات -نهادها

 ارگانهاى دولتی و خصوصی 
تماس فقط ٧ صبح تا ١۵ عصر 
٠٩٣٥٦٠٣٥٢٨٠

٩٥٣٥٦٤٨٣/ ط

جو�ا� 3ار
خانم ليسانس حقوق با سابقه کار 
در محضر و مشاوره حقوقی آماده 

٠٩٣٣٣٩٨٦٢٧٨همکارى
٩٥٣٥٥٧٩٠/ ف

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

خانم مسلط به امور 
 حسابدار� نيازمند�م

٠٩١٥٠٠١٠٠٥١
٩٥٣٥٦٢٩٩/ ق

 به تعداد� حسابدار 
 خانم و آقا جهت پروژه هاى مالی 
شرکت نيازمندیم.دستغيب ٢٠

پالک ٣٩۴
٩٥٣٥٣١٧٤/ ب

٣٧٦٦٧٠٦٩ 

به �= 
حسابدار خانم

آشنا به نرم افزارهاى دشت 
و سپيدار با ٢ سال سابقه کار 

نيازمندیم
 ١٧ شهریور خيابان 

دانش شرقی، حاشيه برج 
تجارى آکسون فروشگاه روماک

 

٩٥٣٥٥٥٧٦/ ف

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

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 دو نفر خانم حسابدار
ترجيحا آشنا به رایسيس 

پنجراه سراى اردکانيان پالک ٣٢
٣٣٦٨٢٢١٤

٩٥٣٥٥١١٦/ ف

٩٥٣٥٥٧٢٨/ ف

به �= نفر خانم جهت امور حسابدارى
نيازمندیم  کارى  سابقه  و  بامدرک 
عبدالمطلب ٩ الی ١٣:٣٠ - ١٧ الی ٢١

٠٩٣٠٢٦٩٨٧٤٥

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

نيازمند حسابدار
جهت امور حسابدارى 
شركت ساختمانی در 

منطقه الهيه 
می باشيم.

٠٩٣٠٦٦٧٣١٣١ خدادادى
٩٥٣٥٦٣٩٦/ ق

به �= حسابدار خانم 
نيازمندیم دستغيب ٣۵ بيستون ٢ 

ساختمان ایرانا طبقه ١ واحد ٨
٣٧٦٠٢٢٧٤ 

٩٥٣٥٥٨٧٥/ ف

مجتمع تبليغات�
 تمدن برتر

٢ نفر حسابدار خانم نيازمندیم 
آدرس: احمدآباد بلوار 

ناصرخسرو، بين ناصرخسرو ٧ و 
٩ پالک ۴۵

٣٨٤٢٥١١٥
٠٩١٥١٥١٥١٧٦

٩٥٣٥٦٤٧٠/ ف

�= شر3ت معتبر 
جهت تکميل کادر حسابدارى خود 

نيازمند به نيروهاى حسابدارى 
خانم با حداقل مدرک کارشناسی 

و تجربه حسابدارى مناسب می 
باشد ساعت مراجعه ٩ الی ١۵ 
آدرس بين چهارراه راهنمایی و 

سناباد ۵۵ پالک ۴٩٩
 

٩٥٣٥٤٦١٨/ ف

��= شر3ت توليد
به یک نفر حسابدارجهت انبار 

نيازمند است.
٩٥٣٥٦١٥٦/ پ٣٦٥١٦١٠٤

به �= حسابدار خانم 
فروشگاه  در  کار  براى  کارى  سابقه  با 
هزار   ٣٠٠ ماهيانه  حقوق  کامپيوتر 

تومان نيازمندیم ٣٧٦٤٣٠٣٢
٩٥٣٥٦٣٧٣/ ف

به چند نفر حسابدار خانم
جهت حسابدارى فروش 

نيازمندیم
٠٩١٥١٨٢٦٣١٧

٩٥٣٥٦٤٨٠/ ف

٩٥٣٥٦٠١٢/ ق

 حسابدار ماهر خانم باتجربه
کافی جهت شرکت بازرگانی 

محدوده قاسم آبادنيازمندیم.
 ٣٥٢١٧٨٩٣-٠٩٠٣٣٧٥٠٢٤٢

به تعداد ز�اد� 3م= حسابدار
و حسابدار با شرایط حقوق عالی بعداز 
دوره عملی ١٠ روزه سریعا نيازمندیم 
٣٨٤١٤٧٣٥-٣٨٤٤٤٣٩٧

٩٥٣٢٢٥٣٦/ ف

به �= خانم حسابدار با تجربه 
 مسلط به نرم افزار محک به 

صورت نيمه وقت در محدوده کالت
نيازمندیم.    ٠٩١٥١١١٧٢٥١

٩٥٣٥٦٨٤٤/ ق

بورسيه مشروط 
استخدام حسابدار 

پس از آموزش
بدون پرداخت شهریه 

٣٦١٤٦٤١٣
٣٦٠٦١٠٣٠

٩٥٣٥٤٧٣٦/ م

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

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 �= حسابدار قانون� 
تأمين  بيمه  و  به دفاتر دارایی  مسلط 
نيازمندیم  کار  سابقه  با  اجتماعی 

٠٩٣٥٥٥٣٤٦٠٧حقوق توافقی 
٩٥٣٥٦٢٨٤/ ف

 �= نفرخانم
�سرپرست حسابدار

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

توليدى نيازمندیم
٣٥٤١٢٣٤٦ 

٩٥٣٣٩٨١٠/ ق

تعمير3ـــار

حسابدار

تحصيلدار و
�پي= موتور

تراشكار وجوشكار 

جو�ا� 3ـــار

برنامه نو�س

٩/١٥١٠٣٣ ض

٩٥٣٥٣٥١٢/ ف

٩٥٣٥٦٧٩٧/ ق


