
سه شنبه ١٧ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩١
٤٣

شر3ت تجهيزات 
 �Kپزش

از نيروى فنی آقا ماهر و مسلط 
به تعمير بردهاى الکترونيکی 

با امکان ماموریت خارج از شهر 
دعوت به همکارى می نماید 

pooyeshdarman@gmail.
com

٣٨٣٣٠١٨٥
٩٥٣٥٦٣٧٥/ ف

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

٠٩١٥١٥٦٧٨٦٥نيازمندیم
٩٥٣٥٤١٣٣/ ف

متخصص دوربين مداربسته
 انتقال تصویر و امنيت شبکه 

نيازمندیم. 
٦٤-٣٧٢٣٩٧٦٠

٩٥٣٥٧٦٦٩/ ق

�= 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

به دو نفر مهندس
 مKاني= �ا برق

باسابقه مرتبط جهت بازرسی 
فنی آسانسور و یک نفر 

مهندس کامپيوتر یا IT با 
قابليت برنامه نویسی، طراحی 

سایت جهت استخدام در 
شرکت بازرسی نيازمندیم. 

ایميل: 
 salidmiz@gmail.com

شماره تماس: 
 ٦-٣٧١٣٨٤٢٥

داخلی ١٠٧ 
ساعت تماس ٨-١٣ مورخ 

١٧ - ١٩ اسفندماه 
آدرس: خيابان قرنی 

قرنی ٣۴ سوزنچی ٢ پالک ۶۵

 

٩٥٣٥٧٦٢٥/ ر

 �مهندس عمران، معمار
3شاورز� آب

مهندسی شيمی ، مکانيک، برق
با سابقه باالى ٣سال جهت 

رتبه بندى نيازمندیم (تسویه 
نقدى ٣-۶ م)

٠٩١٢٥٩٤٠٥١٤
٤٤٢٩٨٠١٥-٠٢١

٩٥٣٥٥٢٩٨/ ق

به �= نفر خانم به صورت تمام وقت 
یا  کامپيوتر  ليسانس  مدرک  با 
بازرگانی جهت امور ادارى نيازمندیم 

 ٣٦٦٥١٠٣٣
٩٥٣٥٦٩٩٠/ ف

٩٥٢٩٩٢٤٢/ ف

ليسانس و کاردان عمران معمارى 
مکانيک برق کشاورزى و زمين 

شناسی با ٣ سال سابقه بيمه جهت 
رتبه   ٠٩٣٠٤٩١١٤٩٢

�= شر3ت 
توليد� معتبر

بينالود  صنعتی  شهرک  در  واقع 
التحصيل  فارغ  آقا  نفر  چند  به 
است  نيازمند  صنعتی  مدیریت 

ارسال رزومه به مدت یک هفته 
adakps@yahoo.com

٩٥٣٥٧٩٧٩/ ر

مهندس طراح 
جهت امور ساخت باغ و ویال 

نيازمندیم.
٩٥٣٥٧٠١٨/ پ٠٩١٥٧٣٣٧٣٩٣

به تعداد� گروه نصب 
حرفه ا� با ابزار 3امل

جهت نصب کابينت و 
کمد دیوارى نيازمندیم.
سجاد ، بين بزرگمهر جنوبی

 ۵ و ٧ ، پالک ١٠٣ ، طبقه اول
واحد ٢ -مراجعه حضورى

٩٥٣٥٧٣٦٨/ ل ١٠ تا ١٢صبح

به تعداد� پل� استر3ار 
ماهر و نيمه ماهر 

٠٩٣٨٠٧٤٨٢٣٦نيازمندیم 
٩٥٣٥٠١٩٨/ م٠٩١٥٣٠٤٣٧٧٠

شر3ت معتبر 
اجرا� د3وراسيون

داخلی ادارى ١) نيروى نجار ماهر 
مسلط به mdf کارى

 ٢) نيروى نيمه ماهر mdf کار 
مسلط به برشکارى، اليت و مونتاژ 

نيازمندیم
تلفن: ٣٨٤٧٠٥٧٧

٩٥٣٥٨٠١١/ ر

MDF ار ماهرKبه چند برش
جهت کار در توليدى نيازمندیم 

محدوده طبرسی 
٠٩٣٥٧٠٥٩٣٩٠

٩٥٣٥٧٢٧٣/ ف

به چند MDF 3ار ماهر
جهت توليد سرویس نوزاد 
نيازمندیم محدوده طبرسی

٠٩٣٥٧٠٥٩٣٩٠
٩٥٣٥٧٢٥٨/ ف

به شاگرد نيمه ماهر 
بصورت درصد� نيازمند�م 

 

٠٩١٥٢٢٦٤٤٠٤
٩٥٣٥٧٣١٩/ م

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

٩٥٣٥٥٥٤٦/ ف٠٩١٥٣٢٣٥٢٨٤

 �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

به تعداد� نيرو 
خانم

جهت کار در آتليه نيازمندیم 
١- منشی

 ٢- مدیر تبليغات
 ٣- خدماتی 

ابتداى جاده شاندیز
٣٨٤٤٢٤٩٧

٩٥٣٥٧٩٨٢/ ر

٩٥١٦٢٩٢٣/ ف

آرایشگر ماهر شوید١٠٠ تضمينی 
به روش جدید در آموزشگاه (خسرو)
گواهينامه با   تخصصی  مرکز  داراى   
٣٧٢٩١٣١٣ سالن  احداث  جهت   

 ٠٩١٥١٠٠١١٥٧

جوانان
 جو�ا� 3ار

استخدام 
پس از آموزش 

١- حسابدار، کمک حسابدار 
٢- نيروى ادارى مسلط به 

کامپيوتر با حقوق و
 مزایاى عالی بيمه

 سجاد، نبش بهارستان ۴ پالک ١

٩٥٣٤٤٥٨١/ پ
١٩٩٠-٠٩١٥٨٩٥١٩٨٠

٤-٣٧٦٠٠٣٤٢

استخدام در آژانس هواپيما��
بعد از دوره کارآموزى 

آشنایی کامل با کامپيوتر
٣٨٥٥٢٨٠٠

٩٥٣٤٣٧٠٢/ ر

به �= نفر آشنا به گيم و نرم افزار
جهت فروش در خيابان سعدى 

نيازمندیم 
٠٩١٥٥٢١٥٥٩٨

٩٥٣٥٧٣٨٦/ ف

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

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

 استخدام
 ازکليه عالقمندان صنعت بيمه 
باشرایط عالی دعوت به همکارى 

 ٠٩١٥٥٥٩٨٦٨٨می نمایيم
٩٥٣٥٦٢٨٥/ ق

به تعداد� نيرو� جوان آقا
جهت کار در یک مجموعه تفریحی 

نيازمندیم تماس بعدازظهر
٠٩١٥٩١٥٧٧١٣

٩٥٣٥٧٢٧٦/ ف

٤٥ روزه 
آرا�شگر شو�د

آموزشگاه مهدى
 تنها مرکز تخصصی در مشهد 

 ٠٩١٥١٠٠٨٤٠١
٩٥٣٠٠٥٤٥/ ل٣٢٧٢٤٨٨٠

گاجره رستوران
جهت تکميل پرسنل 

آقا و خانم و کادر فنی 
خود دعوت به همکارى 
می نماید.از داوطلبين 
در خواست ميشود از 
١٧ الی ١٩ همه روزه 
به آدرس ذیل مراجعه 

نمایند.
نبش بلوار وکيل آباد٣٧ 

فست فود گاجره
لطفا اصل و کپی 

شناسنامه و کارت ملی به 
همراه داشته باشيد.

 

٩٥٣٥٦٣٨٠/ ق

استخدام تKنسين و 
3ارشناس برق و الKتروني=

 مزایا و درآمد عالی
٣٦٠٧٩٦١٣-٠٩٢١٥١٥٠٠٤٩

٩٥٣٥٤٣٥٨/ ف

عKاسخانه دهKده شاند�ز
تعدادى خانم آشنا به کامپيوتر 

و روابط عمومی باال
٠٩١٥١٠١٠٢٧٥

٩٥٣٥٥٦١٢/ ق

�استخدام فور
به تعدادى نيروى آشپز 

فست فود، سالن دار 
کافه من، صندوقدار 
نگهبان، پيک موتورى 

نيازمندیم.
٤-٣٨٤٤٦١٢٣

٩٥٣٥٧٤٦٧/ د

منش� مسلط به 3امپيوتر
و نيروى خدماتی تمام وقت 

نيازمندیم (فقط محجبه) 

٩٥٣٥٥٠١٧/ ب٣٨٤٤٧٧٧٠

�= شر3ت معتبر 
پشتيبان

پایانه هاى بانکی با روابط عمومی 
مناسب و وسيله ى نقليه جهت 

مناطق چناران، گلمکان و سبزوار 
استخدام می نماید

 ٣٠-٣٨٤٧٩٨٢٧
داخلی ١٠١

٩٥٣٤٤٤٥٣/ ف

به تعداد� 3ارشناس 
فروش و بازار�اب 

با حقوق و مزایا جهت کار 
در بيمه نوین نيازمندیم 

نرسيده به معلم ۶٣
 پالک ١۴٧ طبقه اول 

ساعت ٩ تا ١٧ 
 

٩٥٣٥٤١٧٠/ ف

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

٩٥٣٥٥٨٨٥/ ف

به دو نفر نيرو� 3ار
نيازمندیم 

(محدوده امامت) 
١- جوان ماهر به کار جهت 

آبميوه فروشی 
٢- جوان جهت جذب مشترى
٠٩١٥٣١٩٠٧٢١

٩٥٣٥٥٥٧٣/ ف

 �خانم جهت شغل ادار
حقوق قانون 3ار نيازمند�م

احمدآباد پاستور 
 باالى بانک صادرات ٣,١

٩٥٣٥٧١١٦/ ر

3ار با ا�نترنت+ آموزش
پاره وقت - سجاد

ShahreSafar.com 
٩٥٣٤٨٤٤٨/ ف٥-٣٧٦٠٤٤٠٤

به �= خانم 
�طراح حرفه ا

و ترجيحا آشنا به کامپيوتر 
و دستگاه ليزر نگين لباس 

و چند بازاریاب پوشاک 
نيازمندیم

٠٩١٥٩١٦٩٩٢٩
٩٥٣٥٦٩٦٥/ ف

نيرو� پاره وقت �ادائم
ترجيحا دانشجو نيازمندیم

٣٨٧٨٦٧٣٦ تماس و مراجعه 
 ٩.٣٠تا ١٢و عصر ۵تا٧

٩٥٣٥٤٨٤٧/ ق

 �به تعداد
خانم و آقا 

جهت کار در سالن مطالعه 
نيازمندیم

 مراجعه فقط حضورى 
از ساعت ١٠ تا ١۵ 

زمان مراجعه 
سه شنبه

نبش وکيل آباد ١٨ 
( اول هنرستان)  

طبقه باالى امالک نجاتی 
پالک ٢٨۶ طبقه دوم واحد ۵

 

٩٥٣٥٦٩٧٢/ ف

�فور� فور
جهت  جوان  آقا  عکاس  چند  به 
مناسب  حقوق  با  چاليدره  در  عکاسی 

٩٥٣٥٧٧١٢/ فنيازمندیم ٠٩٠١٤٦٢٠٠٢٤

نما�ندگ� آبليمو روجا
جهت راه اندازى شعبه مشهد 

استخدام می کند 
-بازاریاب خانم و آقا ١٠ نفر 

- نيروى توزیع آقا ٣ نفر 
- حسابدار یک نفر 

حقوق و مزایا: طبق قانون کار
 ٣٦٦٥٩٤٦٦

٠٩١٥٧٩٠٩٩٥٩
٩٥٣٥٧٧٨٧/ ف

استخدام می نماید: 
اپراتور دستگاه بازى: 

خانم و آقا- ظاهر مناسب
خوش برخورد

منظم و با انگيزه
فن بيان قوى

 حداکثر ٢۵ سال
صندوقدار: خانم

 ظاهر مناسب 
داراى روابط عمومی باال

فن بيان قوى
 آشنایی با کامپيوتر
حداکثر ٢۵ سال 

خدمات: آقا
 داراى سابقه کارى 

حداکثر ٣٠ سال 
 ساعت مراجعه :

 ١٠ صبح الی ١۴ عصر 
مکان: الماس شرق

 طبقه سوم
 شهربازى سرزمين عجایب

٩٥٣٥٧٩١١/ م

شر3ت تيراژه 
گستر 

٣٧١١٣٣٢٣-٠٥١
داخلی ١١

استخدام قطعه 3ار مواد 
پروتئين�  

٠٩٣٠١٨٢٥٢٠٠
٩٥٣٥٧١١٥/ ف

جذب سرما�ه
نهایتا ۵٠ ميليون تومان ٢٠درصد 

شرکت پخش مواد غذایی
٠٩١٢٣٠٧٧١٢٩ رحمانی

٩٥٣٥٧٩١٢/ ق

مشاور حقوق� و 
 �قرارداد

در امور سرمایه گذارى و 
مشارکت در مشهد و کيش 
ساعت تماس و تعيين وقت

 ١٧ الی ٢١ 
تلفن ٠٩١٥٧٠٠٠٢٤١

٣٨٦٦٤٦٦٠
٩٥٣٥٤٥٧٧/ ر

٩٥٣٣٤٩١١/ ف

  �نو�ن تر�ن طرح ها و پد�ده ها
�زودبازده اقتصاد

با مشاوره نخبه علمی و کارآفرین 
نمونه ملی ٠٩٣٣٢٦٨٧٢٨٥

فروش اقساط� 
طال 

نيروهاى  ویژه  کارت  حکمت  با 
مسلح کل کشور اقساط ۶ تا ٢۴ ماه

چهارطبقه  پرداخت  پيش  بدون   
پاساژ ارگ طبقه همکف پالک ١٠ 

 ٣٢٢١٩٦٦٧
٠٩١٥٥٢٣٦٠٧٩

٩٥٣٤٤٦٧٢/ ر

�سند اجاره ا
ساعت تماس ١٥ ال� ٢٠ 

 

٩٥٣٥٦٦٤٢/ م٠٩٣٠٣٩٦٨٦٢٧

سند و ضامن 
 جهت دادگاه 
موجود است

 یک روزه
٠٩٣٣٦٧٩٦٨٢٥

٩٥٣١٢٣٧٧/ ف

٩٥٣٢٨٦٥٠/ ف

خر�د و فروش 
عادالنه وام ۴% مسکن 

٠٩١٥٣١٣٦٨٩٨
٠٩١٥٥١٥٦٨٩٨

چ= آزاد
٩٥٣٣٤٨٦٧/ خ٠٩٣٠٧١٣٥١٥٣

جذب      معرف�
 ضامن

 کارمندرسمی ،قراردادى 
بازنشسته، مستمرى بگير 

کاسب نيازمندیم تسویه نقدى
٣٦٦٢٤٠٠٦-٠٩٣٦١١١١٨٣٨

٩٥١٩٧٩٢٧/ ط

وام ٤% 
شما را خریداریم 

٣٨٦٨٢٨٣٩-٠٩١٥٦٠٠٦٨٠٧
٩٥٣٢٨٢٣٣/ ف

چ= آزاد
� معتبر فور

 

٠٩٠١٥٣٧٤٣٥٧
٩٥٣٥٤٤٦٧/ ف

چ= آزاد از 3ليه 
بانKها

 

٩٥٣٤٣٨٨٧/ ق٠٩١٥٤٨٣١٦١٢

٩٥٣٢٢٠٤٥/ پ

جذب ومعرف� 
ضامن

کاسب،کارمند،بازنشسته
با کمترین زمان و

 درصد ممکن
جهت امور بانکی

 و غير بانکی
٠٩١٥٠٣١٨٤٧٤

جذب و معرف� 
فور� ضامن

به کليه بانکها و موسسات با 
پشتوانه قوى و محضرى

 ٣٨٣٨٨١٦٠
٣٨٣٨٨١٦١

٩٥٣٣٥٥٣٤/ ف

جذب 3ارمند 
3اسب و بازنشسته

( دولتی و قراردادى ) 
با باالترین پورسانت 

و پشتوانه معتبر محضرى 
با درآمد باورنکردنی 

و تسویه نقدى
 ٠٩١٥١١١٥٧٠٤
٠٩٠١١٢٠٣٠٠٩

٩٥٣٤١٥١٢/ ل

�ضامن فور
همکاران گرامی، نيروهاى 
مسلح بازنشسته، کارمند 

و مستمرى بگيران نيازمند 
همکارى شما هستيم.
٠٩٩٠١١٥٨٠٤٦
٠٩٣٠٥٣٩٣٦٣٩

٣٧١٣٩٠٥١
٩٥٣٣٩٨٦٤/ ق

چ= آزادمعتبر
جهت امورغيربانکی

٩٥٣٣٤٩٠٨/ خ٠٩٣٥٩٤٥٣٥٧٠

سند ششدانگ شما را
با پایان کار جهت دریافت ضمانتنامه 

بانک با پشتوانه محکم نيازمندیم
٠٩١٥٧٠٢٠٠٢٧

٩٥٢٧١٠٣٨/ ف

جذب و معرف� ضامن
فورى - با پشتوانه قوى

 ٣٦٦١٨٦٩٢
٩٥٣٥٣٧٢٣/ ل٠٩١٥٤٨٠١٧٨٨

�فور�       فور
خرید وام ازدواج

 به باالترین قيمت
٩٥٣٤١٥٢٦/ ل٠٩١٥٥٢٢٢١٥٩

جذب  و معرف� ضامن
کارمند، کاسب،بازنشسته
٩-٠٩٠٣٤٤٤٠٢٢٨

٩٥٢٨٨٧١١/ م

 جذب و معرف� ضامن

٠٩٣٨٩٥٦٣٩٩٨
٩٥٣٤٦٥٦٦/ ف

وام٤% خر�دار�م
ضامن

معرف٠٩١٥٧٧٩٨٨٦٠9
جذب(نيازمندیم فورى)

٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨
کارمند.کاسب.مستمربگير

بازنشسته.قراردادى
ثبت شرکت.غيره

قویترین پشتوانه.باوکالت بالعزل 
کارمندرسمی و یا ملکی.پورسانت 

عالی.با١١سال تجربه درخشان
٣۶۶١٩٣٩۵-٠٩١۵۶۵١٢۶٩٨

٩٥١٩٧٦٨٧/ ط

خر�دو فروش 
  چ= آزاد 

٠٩٣٩٣٨٦٣٥٢٨
٩٥٣٢٩٧٣٣/ م

جذب - معرف�
از کليه کارمندان رسمی، 

قراردادى ، شاغل، بازنشسته 
مستمرى، شرکتی و کسبه گرامی 
جهت انجام امور بانکی، پورسانت 
باال، پشتوانه محضرى، دعوت به 

همکارى می نماید
٣٨٨٤٥٦٧٢

٩٥٣٥٦٩٥٣/ ف٠٩٣٣٨٣٠٠٨٩٦

�فور
 3ارمند و 3اسب 

نيازمندیم
 ( جهت ضمانت بانکی 

با پشتوانه محکم)
٠٩٣٨١٨٥٥٠٠٣

٩٥٢٤٧٣٥٦/ ف

 چ= آزاد معتبر 

٠٩٣٠١٠١٧٥٢٧
٩٥٣٣٨٤١٣/ م

وام ٤ 
خر�دار�م

 

٩٥٢٨٧٤٨٨/ ف  ٠٩١٥٣١٩٣٦٥٦

 ضامن
 کاسب، کارمند و سند 

به جز بانکها و موسسات مالی
 ٠٩٣٠٨٨٥١٤٩٨

٩٥٣١٣٠٦١/ ق

 جذب ضامن
معرف� ضامن

 کاسب و کارمند
با پورسانت عالی

امور بانکی و غيربانکی
٠٩١٥٨١٨٧١٥٠ 

٩٥٢٩٥٠٨٥/ م

3ـــار و ســرما�ه

مشاغل گوناگون

نجار و ام د� اف 3ار

�مشاوره و سرما�ه گذار

�Kمشاوره وام بان


