
٤٦
چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٢

�به تعداد' بازار$اب تلفن
جهت فروش تجهيزات کشاورزى 

نيازمندیم
٠٩١٥٧٦١٥٥١٢

٩٥٣٥١٢٦٥/ ف

شر�ت 
ماءالشعيرها' ماجو

 از تعدادى ویزیتورآقاوخانم 
با روابط عمومی باالدعوت به 

همکارى می نماید.
دانش آموز٣٧-بعدازتقاطع اول 

پالک۴٠٣ - طبقه دوم 
٣٦٠٤٠٨٦٥

٩٥٣٥٥٥٨٢/ ق

�شر�ت معتبر تبليغات
به تعدادى همکار فروش با حقوق ثابت 
و بدون سقف فروش نيازمند است.

٠٩١٥٢٥٢٥٠٠٤
٩٥٣٥٨٩٢١/ ل

شر�ت 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

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

به چند نفر بازار$اب خانم
 با روابط عمومی خوب جهت کار لبنيات 
با حقوق و مزایاى عالی نيازمندیم

٠٩٣٩٥٢٢٥٦٢٧
٩٥٣٥٨٠٧٨/ ف

به تعداد' بازار$اب
 آقا و خانم 

جهت پخش موادغذایی
 به صورت مویرگی در سطح 

شهر مشهد و حومه با حقوق و 
پورسانت عالی نيازمندیم 
 ٠٩٣٣٥٥١٣٠٥١
٠٥١٣٦٠٩٢٥٤٥

٩٥٣٥٨٦٥٥/ ف

 به تعداد' بازار$اب
 خانم و آقا 

 جهت فروش ظروف یکبارمصرف 
 ٣٧٦٠٣٤٥٠نيازمندیم

٩٥٣٥٨٩٧٩/ م

$@ شر�ت معتبر 
�مواد غذا$

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

 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' بازار$اب 
نيازمندیم جهت کار ذغال 

٠٩١٣٥٠٧٨٩٤١
٠٩٣٦٢٥١١٠٤٩

٩٥٣٥٨٥٧٢/ ف

بازار$اب حرفه ا'
با  وقت  پاره  بصورت  خانم  و  آقا 

پورسانت عالی نيازمندیم
٩٥٣٥٧٣٥٤/ ف٠٩١٥١٠٩٩٧٢٢

به تعداد' بازار$اب 
ترجيحا  خانم یا آقا با درآمد 

ماهيانه ۵ م نيازمندیم 
٩٥٣٥٥٤٦٩/ ف٠٩١٥٨٢٧١٠٣٣

 دعوت به همNار'
PHP ١-برنامه نویس 

(آشنا با MVC و 
(PHP فریم ورک هاى
٢-کارشناس لينوکس

ارسال رزومه به
vasni.ir@gmail.com

٩٥٣٥١٧٩١/ م

$@ شر�ت معتبر
 نرم افزار' 

طرف قرارداد با سازمان هاى دولتی
 به تخصص هاى ذیل نيازمند است

 AnGuLar برنامه نویس 
و ASP.net -واجدین شرایط 
رزومه کارى خود را به ایميل

job.kiakooshyar@gmail.com 
  ارسال فرمایند

٩٥٣٥٣٨٧١/ ف

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

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

به پي@ موتور'
 نيازمندیم طالب چهارراه برق

٠٩٣٥٤٦٤٤٣٨٩-٣٢٧٨٣٢٨٨
٩٥٣٥٦٦٦٩/ ف

به تعداد' موتورسوار 
با مدارک کامل و درآمد مکفی 

نيازمندیم 
٠٩٣٣١٧٨٠٨٣٦

٩٥٣٥٨٧٤٣/ ف

٩٥٣٥٤٩١٤/ ف

تعداد' پي@ موتور' نيازمند$م
درآمدروزانه ۵٠ الی ١٢٠ هزار تومان 
دانش آموز ٣۵ نبش چهارراه سوم

٠٩٣٣٢٠٩٤٢٠٠

به $@ پي@ موتور' 
با روابط عمومی باال جهت همکارى در 
رستوران نيازمندیم. محدوده سجاد
٠٩٣٨٨٥٢٩٠٧٠-٣٧٦٠٢٠٤٢

٩٥٣٥٨٦٨٩/ ق

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

٣٨٥٥١٥٠٢نيازمندیم 
٩٥٣٤٦٦٠٧/ ف

پي@ شهر گشت 
به تعداد زیادى موتور سوار با تضمين 

درآمد ٧٠ الی ١۴٠ نيازمندیم 
٣٢٢٤٢٠٢٠

٩٥٣٤٥١٤٨/ ف

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

 مراجعه حضورى نبش امام خمينی ٩
٩٥٣٥٦٣١٠/ 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' نيرو' جلب مشار�ت 
جهت خيریه نيازمندیم حقوق ثابت + 
بيمه مراجعه ١٧ الی ١٩ بلوار الدن 
 دور ميدان الله خيریه حضرت مهدى

٩٥٣٥٥٦٧٢/ ف

٩٥٣٤٥٦٨٠/ ف

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

٠٩١٥١١٦٤٢٦٧

به پي@ موتور' 
با مدارt �امل

جهت کاردررستوران 
شيفت ظهرآشنا به 

قاسم آباد نيازمندیم.
تلفن ٠٩٣٥٤٧٤٧١٦٠

٩٥٣٥٥٦٩٩/ ق

به ٨٠ موتورسوار 
جهت پيک موتورى نيازمندیم 

گاز رسالت ٣٧,١ پالک ٢٢ 
 حضورى 

٩٥٣٥٥٧٣٠/ ف

به تعداد' پي@ موتور'
و مدیرفروش خانم محدوده

 ١٧ شهریور،ساعت تماس ١۶ به بعد
٠٩٠٣٣٩٩٥٠٥٦

٩٥٣٥٨٠٥٨/ ف

پي@ پاژ
به تعدادى پيک موتورى متعهد و 
رضا  امام  محدوده  در  وقت  پاره 

نيازمندیم ٠٩٠٣٧٣١٩٨٢٨
٩٥٣٥٨٧٤٤/ ف

تعداد' پي@ موتور'
حقوق ثابت + پورسانت 

عدل خمينی
٩٥٣٥٠١٥٤/ ف٠٩١٥٦١٨٥٠٧٩

به تعداد' پي@ موتور' 
جهت �تر$نگ شيفت ظهر

در محدوده خيام شمالی 
نيازمندیم ٠٩٣٩١١٠٤١٤٣

٩٥٣٥٦٧١٨/ ف

�ارگرساده با موتور
جهت کار در فست فود 

نيازمندیم
٩٥٣٥٨١٦١/ د٠٩٣٦٦٧٧٤٢٩٧

پي@ آبتين 
به تعدادى موتورسوار 

متعهد با درآمد عالی و با 
پورسانت ١٠% سریعا 

نيازمندیم 

٣٨٤٦٩١٨٩
٩٥٣٥٧٤٧٩/ ف

به تعداد' جوشNارماهر
آشنا به جوش تستی نيازمندیم

٠٩١٥٤٢٩٠١٤٤
٩٥٣٥٥٥٣٠/ ف

به $@ تراشNار
قسمت موتورى(سرسيلندر) 

باکمی سرمایه نيازمندیم.
٠٩١٥٥١٦١٩٣٩

٩٥٣٥٨٦٨٠/ خ

به جوشNار و مونتاژ�ار
  پل عابر نيازمند$م 

٠٩١٥٧٠٣٣٩٢٦
٩٥٣٥٨٠٧٦/ ف

به تعداد' جوشNار 
ماهر و نيمه ماهر جهت کار

 آهن کشی آسانسور نيازمندیم 
٠٩١٩٦٤٠٩٤٨٧

٩٥٣٥٨٢٣٥/ م

به تعداد' نيرو'
 آشنا با تراشNار'

با حداکثر ٣٠سال سن 
نيازمند است ٣٢٤٠٠٩٨٧

٩٥٣٤٦٩٦٣/ ر

به تعداد' �ارگر ماهر 
و نيمه ماهر جوشکارى درب و 

پنجره سازى و حفاظ زن نيازمندیم 
٠٩١٥١١٩٩٥٥١

٩٥٣٥٨٣٥٨/ ف

استخدام استاد�ار
جهت تعميرگاه لوازم و ابزارآالت 

برقی نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٧٦٢٣٦

٩٥٣٥٨٥٩٢/ ف

به $@ شاگرد جهت 
� سوار' نيازمند$مNانيNم

محدوده فهميده
٠٩١٥٣١٢٩٢٧٧

٩٥٣٥٥٧٤٤/ ف

نما$ندگ� ا$ران خودرو ١-نقاش
اتومبيل ماهر ٢-سيمکش اتومبيل 

آشنا به دستگاه  دیاگ ٣-گاز سوزکار 
٩٥٣٥٨٣٤٠/ ف٠٩١٥٣٠٦٦٩٩١

 مغازه صافNار' و 
نقاش� اتومبيل

 به متراژ ۵٠متر باتمام لوازم و 
جواز کسب باسابقه ۶سال واگذار 
می گردد قابليت یک شغل دیگر 

هم مثل جلوبندى داخل مغازه 
دارد باتضمين کار و مشترى

ماهی ۵م
٠٩٣٣٦٩٠٠٤٥٨ 

٩٥٣٥٨٤٤٩/ ق

به $@ شاگرد 
ماهر و نيمه ماهر 

 تعميرکار هيوندا و کيا نيازمندیم
٠٩١٥٥١٨٨٦٢٥ 

٩٥٣٥٧٨٤٤/ ف

جو$ا' �ار 
ليسانس مد$ر$ت 

٢٠ سال سابقه بيمه 
٩٥٣٥٨٤٧٣/ م٠٩٣٠٢١٠٩٩٩٠

٩٥١٩٨٠٦١/ خ

به $@ حسابدار
 خانم $ا آقا

جهت اظهارنامه مسلط به 
نرم افزار،دفترنویسی و 

حسابدارى با حداقل ۵ سال 
سابقه نيازمندیم . با بيمه و 

سرویس ، شهرک صنعتی طوس 
ارسال رزومه فقط از طریق ایميل  

fr_6077@yahoo.com

 $@ نفرخانم
سرپرست حسابدار'

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

توليدى نيازمندیم
٣٥٤١٢٣٤٦ 

٩٥٣٣٩٨١٠/ ق

شر�ت پيمانNار' 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 $@ نيرو' حسابدار 
پاره وقت نيازمندیم 
٠٩٣٣٩١٩٧١٢٩

٩٥٣٥٨٨٠٣/ ف

حسابدار 
جهت کار با نرم افزار محک
 با سابقه مرتبط نيازمندیم 

٠٩١٥١٠٣٢٧٠٠
٩٥٣٥٥١٠٠/ ف

به $@ نفر 
حسابدار

به صورت پاره وقت جهت 
فروشگاه الستيک در 

شهرک صنعتی طرق (پایانه 
بار) نيازمندیم ترجيحًا خانم
٠٩١٥٤٠٤٧٠٠٤

٩٥٣٥٨١٩٧/ ق

به $@ خانم حسابدار با تجربه 
 مسلط به نرم افزار محک به 

صورت نيمه وقت در محدوده کالت
نيازمندیم.    ٠٩١٥١١١٧٢٥١

٩٥٣٥٦٨٤٤/ ق

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

٠٩٣٥٥٥٣٤٦٠٧حقوق توافقی 
٩٥٣٥٦٢٨٤/ 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

٩٥٣٤٣٥٠٢/ ف

توازن اعتماد
F٢٠ % 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

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

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

٩٥٣٥٥٧٢٨/ ف

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

٠٩٣٠٢٦٩٨٧٤٥

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

٩٥٣٢٢٥٣٦/ ف

٩٥٣٥٦٠١٢/ ق

 حسابدار ماهر خانم باتجربه
کافی جهت شرکت بازرگانی 

محدوده قاسم آبادنيازمندیم.
 ٣٥٢١٧٨٩٣-٠٩٠٣٣٧٥٠٢٤٢

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

آر$اگستر- استخدام خانم
و  سالمند  از  نگهدارى  جهت 
خردسال در منزل،بدون پورسانت
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٣٠٥٧٣٣/ ل

 �نيرو' خدمات
آقا یا خانم جهت کار در نمایشگاه 
ساختمانی نيازمندیم. بلوار توس 

٩٥٣٥٨٨٨٠/ پ٠٩١٥٢٢٠٧٦٧٥

به $@ آبدارچ� با سابقه 
جهت امور ميزبانی و نظافت در شرکت 

نيازمندیم ساعت کار ٨ الی ١٩
٠٩٣٠٧٠١٩٦٧٩

٩٥٣٥٦٢٧٤/ ف

سرا' مهر-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢٣٤٥٨٢-٣٥٢٣٤٥٨١

٩٥٣٠٥٥٦٤/ ل

به $@ خانم باتجربه و متعهد
جهت کار در منزل از ساعت ١١ الی ٢٠ 

با حقوق ۵٠٠ نيازمندیم
(سجاد) ٠٩١٢٥٩٥٩٢٦٢

٩٥٣٥٨١٢٤/ ف

به $@ خانم باتجربه 
جهت امور منزل

با ضامن معتبر نيازمندیم 
٩٥٣٥٦٤١٢/ ف٠٩١٥٤٨١١١٠٦

تعمير�ـــار

�خدمتگزار و آبدارچ

حسابدار

تحصيلدار و
پي@ موتور'

تراشكار وجوشكار 

جو$ا' �ـــار

برنامه نو$س

٩/١٥١٠٣٣ ض


