
سه شنبه ١٧ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩١
٣٩

 به تعداد� مشاور خانم،آقا
 باسابقه در منطقه الهيه 

باپورسانت عالی نيازمندیم
٠٩١٢٨٤٩٠٨٦١-٣٥٢٤٢٠٨٤ 

٩٥٣٥٧٤٧٨/ ق

امالt آرمان
اوایل هاشميه به ٢ نفر مشاور فعال 
و با تجربه پورسانت باال نيازمندیم 

٠٩١٥٩١١٤٩٥١
٩٥٣٥٤٤٤٤/ ف

به مشاور با سابقه در منطقه
جهت همکارى در دفتر امالک 

(هاشميه) نيازمندیم 
٠٩١٥١١١١٠٠٧

٩٥٣٣٦٤٦٦/ ف

به تعداد� مشاور 
خانم �ا آقا

با پورسانت عالی نيمه وقت 
و تمام وقت جهت کار در 

دفتر کارگزارى امالک سریعا 
نيازمندیم

٠٩٣٨١٢٩٨٣٣٣
٩٥٣٥٧٥٤١/ ف

از تعداد� انباردار آقا با 
�تحصيالت حسابدار

ترجيحا آشنا به 
نرم  افزار شایگان با 

حداقل یک سال سابقه 
کار مرتبط دعوت به 
همکارى می نماید 

پيروزى ٩ نبش چهارراه 
اول پالک ٣ 

٠٩٣٠٣٤٩١٨٠٩
٩٥٣٥٦٩٦٤/ ف

 �به �= نفر خانم جهت انباردار
آشنا به کامپيوتر در دفتر پخش 

پوشاک نيازمندیم 
٠٩٣٧١٠٧٨٣٢٧

٩٥٣٥٧٥٨٧/ ف

3م= انباردار
(آسيب دیدگان اجتماعی در 

اولویتند) 

شرکت کشت 
و صنعت نادر

به تعدادى نيروى آقا
 با مدرک تحصيلی حداقل 
دیپلم و داراى سابقه کار 
مرتبط با سن حداکثر ٣۵ 

سال و داشتن نيروى بدنی 
مناسب به صورت تمام 
وقت با حقوق و مزایاى 
قانون کار نيازمند است

(دارندگان گواهينامه 
ليفتراک در اولویتند)

تلفن: ٣٧٢٩٧٢٩١
 ساعت تماس: ٨ الی ١۵

آدرس: بلوار قرنی
 بين قرنی ٢٢ و ٢۴

٩٥٣٥٥١٧٤/ ب

استخدام و�ز�تور
حضورى و تلفنی با آموزش رایگان 

پاداش+ پورسانت+ حقوق ثابت
 ٣٧٤١٤٤٥٠-٠٩١٥٤١٣٧٩١٣

٩٥١٧٧٥٠٨/ م

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

«نان مزرعه»
بمنظور توسعه شبکه 

مویرگی خود در شهر مشهد
 از تعدادى موزع

 با خودروى وانت 
آشنا به فروش نان و کيک

 با شرایط ویژه 
دعوت به همکارى می نماید. 

ساعت تماس : ٨الی ١۶ 

٠٩٣٧٨٢٢٢٨٥٠
٩٥٣٤١٨٨٠/ ف

�بازار�اب حرفه ا
با  وقت  پاره  بصورت  خانم  و  آقا 

پورسانت عالی نيازمندیم
٩٥٣٥٧٣٥٤/ ف٠٩١٥١٠٩٩٧٢٢

استخدام
یک شرکت معتبر و فعال در زمينه 
بازاریابی و فروش ازافراد زیر دعوت 
نماید: می  خانم  نيروى  همکارى  به 

١- مدیر بازرگانی 
٢- مدیر فروش

٣- بازاریاب تلفنی
حقوق ثابت+ پورسانت

٩٥٣٥٤٢٢٦/ م٣٨٩٣٩٧٣٥

�= شر3ت معتبر 
مواد غذا��

جهت تکميل کادر فروش خود 
به افراد زیر نيازدارد:

فروشنده حصورى:
آقا/خانم ۵ نفر

فروشنده تلفنی:خانم ٣ نفر
مزایا:حقوق 

ثابت+پورسانت+پاداش
آدرس:بلوارشهيد ميرزایی 
قبل ازميدان امام حسين 

ميرزایی ۴ پالک ٧۵
٠٩٣٨٠٦٥٥٨٦١

٩٥٣٥٧١٧٧/ ق

به تعداد� بازار�اب
کمشچه  خانگی  نان  توزیع  جهت 
عالی حقوق  با  مشهد  در  اصفهان 
نيازمندیم   ٠٩١٣٩١٧٤٥٠٣

٩٥٣٥٤٨٨٦/ خ

در �= شر3ت معتبر 
سيستم هاى حفاظتی به تعدادى 

نيروى فروش خانم نيازمندیم 
٣٦٠٩٢٠٤٢

٩٥٣٥٧٠٦٩/ ف

�به تعداد� بازار�اب حرفه ا
با شرایط فوق العاده عالی نيازمندیم. 

زمينه کارى دکوراسيون داخلی
٠٩٣٠٦٩٤٣٩٠٠

٩٥٣٥٨٠٤٤/ م

پخش طاها گستر 
مشهد 

به تعدادى بازاریاب 
ونماینده شهرستان

 در زمينه مواد غذایی
 با حقوق عالی و پورسانت

 نيازمند است
٩٥٣٥٦٩٧٨/ ف٣٧٦٣٢٨٨٣

تعداد� فروشنده تلفن�
ترجيحا آشنا به امور رستوران 

نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٤٢٣٧٥

٩٥٣٥٧٤٦٩/ ق

ده ميليون تومان وام 
حقوق ثابت +پورسانت+ 

بازاریاب خانم و آقا
 با ٢٠٠ نوع مواد غذایی

 شرکت پخش سادات
 ٣٣٦٦٤١٤٤

٠٩١٥٥١١٧٣٣٦
٩٥٣٤٨٧١١/ ر

به �= نفر بازار�اب آقا �ا خانم 
جهت فروش محصوالت بهداشتی 

به سوپرمارکت ها نيازمندیم 
٠٩١٥٢٤٠٠٢٥٥

٩٥٣٥٧٠٨٥/ ف

�= شر3ت معتبر 

در زمينه برگزارى 
نمایشگاه هاى بين المللی
 جهت پست کارشناسی 

فروش نمایشگاه ها 
دعوت به همکارى 
به عمل می آورد. 

شرایط: 
مسلط به نرم افزارهاى 

گروه آفيس و رایانه
روابط عمومی باال روحيه 

همکارى مشترک 
تمام وقت، بيمه 

٣١٥١٩-٠٥١ داخلی ٣۵۵
٩٥٣٥٧٨٨٧/ م

بازار�اب خانم
با روابط عمومی باال و ترجيحا مسلط 
به لوازم التحریر و کتب آموزشی 

٠٩١٥٢١٢٠٠٢٠نيازمندیم
٩٥٣٥٧٤٠٨/ ف

 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� 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

دو نفر خانم 
دکتر  نيازمندیم  فروش  امور  جهت 
 ٢٠ و   ١٨ رودکی  بين   ۴٠ بهشتی 

٣٨٤٤١٤٩٧پالک ٣٠٨ 
٩٥٣٥٣٦١٣/ ف

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

٠٩١٥٤٥٠٠٩٤٢
٩٥٣٥٠٥٦٨/ م

تعداد� و�ز�تور
جهت فروش مویرگی محصوالت 

غذایی وبهداشتی باپورسانت عالی
٠٩٠١١٦٥٢٣٩٤

٩٥٣٥٧١٤٨/ ق

٩٥٣٣٠٥٥٦/ ف

حقوق ٤ ميليون تومان 
به تعداد زیادى بازاریاب مبتدى و 

حرفه اى سریعا نيازمندیم.احمدآباد 
       ٣٨٤١٤٧٣٥ابتدارضا ٣ پالک ٨٣  

به �= نفر خانم
جهت معرفی شرکت مهندسی 

پاره وقت نيازمندیم
تلفن: ٠٩٣٥٩٦٠٨٣١٨

٩٥٣٥٧٦٥٠/ ر

به چند نفر بازار�اب 
مجرب آقا �ا خانم

جهت موادغذایی با پورسانت عالی 
نيازمندیم ٠٩١٥١١٥٤٦٥١

٩٥٣٥٤٩٥٣/ ف

بازار�اب مواد غذا��
فروش انحصارى-دانشجو ١٧ 
ساختمان کيميا طبقه ٢ واحد۴

٠٥١٣٨٩٢٠٥٢٠
٩٥٣٥٤٨١٠/ ق

�= شر3ت پخش 
مواد غذا��

جهت تکميل کادر فروش به 
است نيازمند  ذیل  پرسنل 

خانم)  ویزیتور(آقا/   -١  
به تعداد ١٠ نفر حداقل 
و  دیپلم  تحصيلی  مدرک 
ترجيحا داراى سابقه کارى

 ٢- راننده با نيسان 
مسقف، تعداد ۵ دستگاه 

جهت پخش
 شماره تماس: 

 ٠٩١٥١٠٦٣٩٤٨
٣٦٦٦٨٤٢٩

٩٥٣٥٨٠٠٢/ ر

به تعداد� بازار�اب 
حضور� آقا و خانم

نيازمندیم 
حقوق ثابت + پورسانت 

+ بيمه
٣٧٥٢٠٣٢٠

٠٩٣٩٥٤٧٧٩٧٦
٩٥٣٥٧٦٤٢/ ر

تعداد� بازار�اب 
باروابط عمومی قوى نيازمندیم

 ٠٩١٥٤١٤٠٩٤٨
٩٥٣٥٦٨٠٨/ پ٠٩١٥١٠٣٨١٦٤

به ٢ نفر و�ز�تور خانم 
با فن بيان باال جهت رستوران

نيازمندیم
٣٨٣٨٣٣٠٧

٩٥٣٥٧٣٣٢/ ف

به تعداد� و�ز�تور خانم 
جهت پخش مواد غذایی 

نيازمندیم- مصلی
٠٩٠٣١٤٧٤٢٨٥-٣٣٧٥٩٩١٧

٩٥٣٥٧٣٤٨/ ق

بازار�اب با پورسانت عال�
ترجيحا خانم     

٩٥٣٥٧٥٣٤/ م ٠٩١٥٥٠٨٩٩٨٧

�به �= بازار�اب حرفه ا
با حقوق عالی نيازمندیم 

٠٩١٥١١٣١٢٧١
٩٥٣٥٧٠١٥/ ف

 �فور
۵٠ بازاریاب خانم و آقا جهت گروه 

تبليغات با درصد باال نيازمندیم
٠٩١٥٣١٥٦٢٧٥-٣٦٠١٥٤٢٢

٩٥٣٥٤٣٩٢/ پ

به �= خانم �ا آقا
جهت بازاریابی زیور آالت با 

ضامن معتبر نيازمندیم
٠٩٣٨١٣٨١٢٨٦

٩٥٣٥٧١٤٤/ ق

شر3ت مهندس� 
پزش�K طوس طب

در محدوده چهارراه لشکر
 برنامه نویس و طراح سایت 

خانم باحقوق ٨٠٠ هزار تومان 
با ساعت کارى ٩صبح تا ۵ عصر 

استخدام می کند.

٠٩١٥٣٢٣١٤٨٢
٩٥٣٥٥٢٩٤/ ق

به �= برنامه نو�س 
اندرو�د

مسلط به جاوا جهت 
استخدام تمام وقت با 
بيمه در شعبه مشهد 
نيازمندیم./شرکت 
انفورماتيک رویال 

ویژن/ایميل
job@parsisys.org 

تلفن تماس

٠٢١٨٨٣١٥٥٨٢
٩٥٣٥٧٩٠٨/ ق

3ارآموز و�ا برنامه نو�س
 ASP نيمه حرفه اى
و یا #C جزئيات در 

pardisanElectronic.com 
٩٥٣٥٧٩٦٢/ ق

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

١٧٣٣٤٤٨٠٩٢ شهریور 
٩٥٣٥٥٧٣٩/ ف

�پي= موتور
جهت رستوران اميرکبير 

 نيازمندیم ميدان عدل خمينی
٩٥٣٥٧٨٦٠/ ف

  �به تعداد
�پي= موتور
نيازمندیم وکيل آباد ۶٧ 

(معلم ٧٢) نبش دادگر ١٩ 
زیر زمين مسجد سبحان 

کترینگ تشریفات
 ساعت مراجعه ٨ الی ١٧

 

٩٥٣٥٧٨٧٩/ ف

 �به تعداد ز�اد� پي= موتور
 word و �= منش� آقا مسلط به
نيازمندیم اعتبار آگهی یک هفته 

٣٢٢٨٢٦٣٢
٩٥٣٥٧٧٤٧/ ف

 �به تعداد� پي= موتور
با درآمد ٣۵ الی ١٠٠تومان 

نيازمندیم 
٠٩١٥٨٣٥٢٨١٦

٩٥٣٥٥٩٣٦/ ف

�به تعداد� پي= موتور
جهت کار در فست فود 

نيازمندیم مراجعه حضورى: نبش 
 دانشجوى ١۵ فست فود فرنو

٩٥٣٥٦٩٨٠/ ف

پي= موتور� آرميتاژ 
به تعدادى مورتورسوار 

مرتب و منظم
 نيازمند است

 نبش هفت تير ٨ برج آرميتاژ
 طبقه ١- واحد ١١۴

٠٩١٥٦٩٨٥٥٢٤
٩٥٣٥٧٦٨١/ م

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 تعداد� پي= موتور
 از ساعت ١٣ الی ١۶ ساعتی ۵٠٠٠ 

تومان جهت آشپزخانه نيازمندیم 
هدایت ٢٠ ٠٩١٥٣٥٩٥٠٤٦

٩٥٣٥٧٥٨٢/ 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

تعداد� پي= موتور� در 
محدوده خسرو� نيازمند�م  

با درآمد ۵٠ الی ١٠٠ ساعت کار ٩ تا 
١٧ عصر       ٠٩١٥٦٥٠٢٦٨٨

٩٥٣٥٧٨٠١/ ف

پي= موتور� دوست�
پيک موتورى با درآمد روزانه ٨٠ هزار 
هفته یک  تا  اعتبار  نيازمندیم  تومان 

عليزاده ٣٧٦٦٣٦٦٩
٩٥٣٥٧٢٦٤/ ف

ا�ران پي= 
با باالترین درآمد و بيشترین کارکرد 
در منطقه به تعداد زیادى موتورسوار 

نيازمند است   ٣٨٥٥٥٥١٠
٩٥٣٤٦٧١٥/ ف

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

 مراجعه حضورى نبش امام خمينی ٩
٩٥٣٥٦٣١٠/ ف

به تعداد١٥ نيرو
موتور سوار جهت پيک موتورى 

٣٢٧٤٢٦٣٦نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٢٠٥٧٤

٩٥٣٤٦٩١٢/ ط

٥٠ نفر موتورسوار 
نيازمندیم  سریعا  موتورى  پيک  و 
پيک   ١۵ نسترن   ١٢ فدائيان 

٠٩٣٧٢٢٢١٣٩١افق
٩٥٣٥٧٥٩٤/ ف

 �به �= پي= موتور
جهت کترینگ نيازمندیم 

٠٩٣٧٩٢٠٣٠٠٧
٩٥٣٥٧٨٨٣/ ف

 COار ٢Kبه �= نفر جوش
و �= تراشKار نيازمند�م

٠٩١٥٥١٢١٦٥٨
٩٥٣٥٧٣٨٧/ 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

استاد3ار تعو�ض روغن�
با شرایط و متعهد نيازمندیم 

محدوده قاسم آباد
٩٥٣٥٧٩٧٨/ ر٠٩١٥٩٧٩٥١٣٩

به �= صافKار 
 درصد� 3ار نيازمند�م 

٠٩١٥٦٢٤٦٨٥٠
٩٥٣٥٤٩٤٣/ ف

به چند نقاش اتومبيل ماهر 
و نيمه ماهر درصدى

 یا روزمزد نيازمندیم 
٠٩٣٠٢٧٢٩٥٠٧

٩٥٣٥٧٣٥٥/ ف

 �به �= سپر3ار درصد
3ار نيازمند�م   

٠٩١٥٠٠٥٦٨٥٠
٩٥٣٥٤٩٤٧/ ف

استخدام به صورت 
 �قرارداد� و درصد

استادکار مکانيک، برق و 
انژکتورکار اتومبيل جلوبندى 
کار، صافکار و نقاش، شاگرد 
در مجتمع خدمات خودرویی 

نيازمندیم 
٠٩١٥٥٢٠٠٦١٠

٩٥٣٥٧٧٨٤/ ف

به �= شاگرد 
ماهر و نيمه ماهر 

 تعميرکار هيوندا و کيا نيازمندیم
٠٩١٥٥١٨٨٦٢٥ 

٩٥٣٥٧٨٤٤/ ف

بازار�اب

تعمير3ـــار

تحصيلدار و
�پي= موتور

تراشكار وجوشكار 

برنامه نو�س

انباردار

٩٥٢٠١٠٢٦/ م

استخدام
در شر3ت توليد� تابلوها� برق واقع در شهرt صنعت� توس

 ١-کابينت ساز آشنا به ورق کارى
 CO٢- جوشکار ٢ 

(افراد داراى مدرک فنی حرفه اى در اولویت می باشند)

٩٥٣٥٥١٦٧/ ف٤-٣٥٤١٤٥٦١

٩٥٣٥٤٠٧٣/ پ

٩٥٣٠٤٧١٢/ ف


