
دوشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٠
٥٠

٩٥٣٥١٥٨٦/ خ

آژانس صبا
به دونفر منشی خانم با حقوق عالی 

نيازمندیم ترجيحا محدوده صبا
٠٩١٥٣٢٢٦٣١٣

دونفر خانم 
جهت کار دفترى 

ابتداى جاده طرقبه ، امام رضا١٧
٩٥٣٥٦٣٠٤/ خ٣٥٥١١٣٩٩

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� با روابط عموم� باال 
در محدوده ميدان فهميده 

نيازمندیم
تقوى ٠٩٣٩٣٩٠٣٦٣٧

٩٥٣٥٦٢٧٧/ م

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

به پروانه اشتغال مهندس
پایه ١جهت شرکت مجرى ذیصالح 

در مشهد نيازمندیم.
٠٩٣٩٥٢٢٧٦٩٤

٩٥٣٥٢٠٢٧/ ق

به �= نفر منش� خانم 
مهندسی  و  شهردارى  امور  به  آشنا 

جهت دفتر فنی مهندسی نيازمندیم 
٣٦٦١٠٦٤٢-٠٩٣٥٥٨٥٩٤٩٥

٩٥٣٥٦٦٦٤/ ف

3اردان و3ارشناس
 رشته ها� فن� 

با٣و٧سال سابقه بيمه جهت رتبه 
نيازمندیم   ٠٩١٥١٨٣٢٢١٤

٩٥٣٥٥٦٤٩/ ق

�3ارشناس عمران و آبيار
جهت  بيمه  سابقه  سال   ٣ با 

شراکت و همکارى نيازمندیم
٠٩١٥٦٢٤٦٩١٨

٩٥٣٥٥٨٠٢/ ف

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

٠٩١٥٠٨٥٠٠١٢
٩٥٢٩٨٠١٤/ ف

گروه مهندس� سب=
 آرمان نو�ن (سان)

آماده همکارى با مهندسين 
مشاور شهرسازى و معمارى 

رزومه در 
Sangroup.blogfa.com

   ٠٩١٥٢٣١٢٤٤٣
٠٩٣٨١٨٩٥٤٣٩

٩٥٣٥٥٧٢٦/ ر

٩٥٢٩٩٢٤٢/ ف

ليسانس و کاردان عمران معمارى 
مکانيک برق کشاورزى و زمين 

شناسی با ٣ سال سابقه بيمه جهت 
رتبه   ٠٩٣٠٤٩١١٤٩٢

�= شر3ت معتبر 
در زمينه طراحی و نظارت خطوط ریلی 
در  خود  نظارت  کادر  تکميل  جهت 
خراسان به افراد ذیل با تخصص هاى

 ذکر شده نيازمند است:
١-کارشناس ارشد کنترل پروژه 
(صنایع، عمران، مدیریت ساخت)

 با حداقل ۵ سال سابقه
٢-کارشناس ارشد مهندسی راه آهن 
گرایش خط و سازه هاى ریلی با ٣ 

سال سابقه
با  مخابرات  ارشد  ٣-کارشناس   

حداقل ۵ سال سابقه
۴-دکتراى معمارى ساختمان هایی 

با حداقل ١٠ سال سابقه کار
تاسيسات  ارشد  کارشناس   -۵  

برقی با ١٠ سال سابقه کار 
تاسيسات  ارشد  ۶-کارشناس 
کار  سابقه  سال   ١٠ با  مکانيکی 
با حداقل ٣  ٧-کارشناس عمران 
سال سابقه کار و تسلط برفهرست 
بهاى ابنيه و شرایط عمومی پيمان 
سرخس  ایستگاه  در  کار  براى 
عالقمندان می توانند رزومه خود 

را به نشانی پست الکترونيکی 
S.mohssen.hossini@

 gmail.com
ارسال نمایند. 

 

٩٥٣٥٥٧٢٩/ ف

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

رتبه بندى در زمينه آب نيازمندیم 
٠٩١٥٩٧٥٠٤٧٣

٩٥٣٥٠٤٢٠/ م

 �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

�فور
تعدادى نجار جهت ساخت صندلی 

نيازمندیم 
٠٩٣٠٨٥٣٣١٢٨

٩٥٣٥٦٤٩٥/ ف

به تعداد� 3MDFار 
ماهر و نيمه ماهر جهت کار
 در شهرستان نيازمندیم 

٩٥٣٥٥٥٤٦/ ف٠٩١٥٣٢٣٥٢٨٤

 �به تعداد� نيرو
ماهر و نيمه ماهر MDFکار 

نيازمندیم 
٩٥٣٥٦٢٣٠/ ف٠٩١٥٦١٣٣٩١٢

٣ استاد 3ارماهر mdf 3ار
نيازمندیم

 با حداقل حقوق یک ميليون
٠٩٣٧٤٠٥٣٧٤٥

٩٥٣٥٥٩١٤/ ف

به �= 3ارگر نيمه ماهر  
 ام دى اف کار در محدوده

 خين عرب نيازمندیم  
رزم آرا    ٠٩٣٣٣٨٠٠٣٤٩ 

٩٥٣٥٥٦٢٠/ م

استخدام 
٧نفر نجار تمام وقت 

با حقوق و مزایا و بيمه 
ترجيحا دارى مدرک 

درودگرى 
٠٩١٢٠٢٨١٤٣٣

٩٥٣٥٤٣٧٨/ ف

شر3ت حمل و نقل بين الملل�
به تعدادى نيرو در بخشهاى 

مختلف نيازمند است
٠٩١٥٣١٤١٦٩٦

٩٥٣٥٦٦٤٥/ ف

 �به تعداد
نيرو 

جهت فروش خدمات با سابقه 
فعاليت در فروش بيمه، 

مشاور امالک و فروش دیگر 
خدمات نيازمندیم

جهت تکميل فرم، مراجعه فقط 
حضورى از ساعت ١٧ الی ٢١ 
حدفاصل  مشهد-  آدرس  به 
نبش  تير،  هفت  و  هنرستان 
ارتا  ساختمان   ،٣١ صارمی 

 

٩٥٣٥٤٤٨٠/ ر

�از دانشجو�ان معمار
شرکت  یک  براى  خانم  ترجيحا 
معتبر دعوت به همکارى می نماید. 

٠٩١٥٥١٥٠٣٨٤تماس٩الی١۴
٩٥٣٤٥٨٠٨/ د

آقا و خانم 
حقوق  غذایی  مواد  ویزیتورى  جهت 
ثابت خواجه ربيع ١٠ مجتمع وليعصر 
غرفه ٢٩٨ -٠٩١٥١٠٤١١٤٦

٩٥٣٥٥٨٨٥/ ف

شر3ت سليم خانم و آقا 
استخدام ميLند:

مدیر بازرگانی خارجی
مدیر فروش

ليسانس زبان انگليسی
بلوار سجاد بهارستان ٢ ساختمان 

وصال واحد ۴١

٣٧٦٧٠٢٠٠
٩٥٣٥٣٧٢٤/ ق

به �= همLار باتجربه 
جهت اخذ پذیرش از دانشگاه هاى 

خارج کشور نيازمندیم 
٠٩١٠٥٣٦٧٠٩٩

٩٥٣٥٦٤٦٩/ ف

�به �= نيرو
 با سابقه 

جهت فروش تور در آژانس 
هواپيمایی خادمان واقع 
در هفت تير نيازمندیم 

٣٨٦٩٩٧٥٤
٠٩٣٦٩٧٩٣٠٤٧

٩٥٣٥٤٨٧٩/ ف

به �= نفر 3اردان دامپزش= 
آقا �ا خانم نيازمند�م  

٠٩١٥٥٠٦٧٢٥٩
٩٥٣٥٦٠٢١/ 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

عLاسخانه دهLده شاند�ز
تعدادى خانم آشنا به کامپيوتر 

و روابط عمومی باال
٠٩١٥١٠١٠٢٧٥

٩٥٣٥٥٦١٢/ ق

به مد�ر فروش و چند 
 �فروشنده حرفه ا

مسلط به کامپيوتر، اینترنت و 
فنون مذاکره و داراى سابقه 

کار به صورت دو شيفت 
نيازمندیم 

٣٧٦٢٨٦١٧
shop.itpardaz.com

٩٥٣٥٥٤٨٦/ ف

به �= جوان فعال و خوش برخورد
جهت کار در باشگاه بدنسازى محدوده 
 ١۵ ساعت  از  نيازمندیم.  رضاشهر 

٠٩١٥٣١٣١٦٢٣الی ٢٣
٩٥٣٥٤٠٠١/ م

٩٥٣٥٥١٥١/ ف

استخدام 
شر3ت سهام�

عضو اتحادیه تزئينات ساختمان 
با درجه صنفی یک 

در زمينه طراحی دکوراسيون 
( 3DMAX)داخلی و نما

از افراد واجد شرایط 
از تمام رشته ها با پایه حقوق

 ١,١٠٠ م تومان + بيمه 
بعنوان کارمند بخش طراحی

 استخدام می نماید
 (همراه با دوره کارورزى)

٣٨٤٤٩٠٥٥-٣٨٤٤٨٩٩٨
٠٩١٠٥٨١٩٠٠٧

 استخدام بيمه ا�ران
 کارشناس فروش+حقوق و مزایا

و آموزش پشتيبانی،مبتدى و حرفه اى
 ٠٩١٥٢٠٠١١٧٠

٩٥٣٥٥٣٣١/ ق

به دو نفر نيرو� 3ار
نيازمندیم 

(محدوده امامت) 
١- جوان ماهر به کار جهت 

آبميوه فروشی 
٢- جوان جهت جذب مشترى
٠٩١٥٣١٩٠٧٢١

٩٥٣٥٥٥٧٣/ ف

�استخدام فور
به تعداد ۵٠ نفر نيروى خط

 توليد خانم دیپلم با شرایط عالی
٤-٣٨٤٤٦١٢٣ نيازمندیم.

٩٥٣٥٦٣٥٥/ د

�= شر3ت معتبر دارو�� درمان�
جهت برندهاى معروف و شناخته شده 
به ٢ نفر مدیر فروش فعال و باانگيزه 

٣٨٤٤٠٠٩٥نيازمنداست
٩٥٣٥٤٧٢٢/ ف

با تلفن و ا�نترنت
حداقل درآمد ماهيانه ۵م تومان

فقط پيغام در تلگرام
٠٩٣٨٠٤٠٤٤٤٧

٩٥٣٥٥٧٥٦/ ف

مشاغل گوناگون

مهندس

نجار و ام د� اف 3ار

٩٥٣٥٥٤٤٣/ م

٩٥٣٥٦٧٤٧/ ف

٩٥٣٥٦٧٣٣/ م

استخدام 
شرکت توليدى و صنعتی 

جهت تکميل کادر خود نياز به همکارى یک نفر
مهندس مکانيک با حداکثر سن ٣٠ سال 
با  همراه  را  خود  تقاضاى  توانند  می  متقاضيان  دارد. 
تصویر مدرک تحصيلی، یک قطعه عکس، آدرس محل 

سکونت و تلفن تماس به صندوق پستی 
٣۴٧١-٩١٣٧۵ مشهد ارسال نمایند. 

 

٩٥٣٥٥٩١٧/ م

٩٥٣٥٦٨٣٣/ ل

٩٥٣٥٥٣٢٦/ ف

٩٥٣٤٤٨٠٧/ ف


