
٤٨
چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٢

به $@ طراح فتوشاپ �ار حرفه ا'
جهت دفتر تبليغاتی نيازمندیم

 ٠٩١٥٧٠٧٩٣٦٣
٣٧٥٣٩٦٧٦

٩٥٣٥٨٦٥٦/ ف

به $@ طراح
 آشنا با نرم افزار کورل 

نيازمندیم
٠٩١٥٦٤٥١٣٧٢

٩٥٣٥٨٤٢٧/ ق

به تعداد' خانم فتوشاپ �ار
و عکاس با تجربه نيازمندیم. 

فتوآریا
٣٨٤٤٦٧٣٤

٩٥٣٥٤٥٣٧/ ق

به چند طراح 
جهت کار در چاپخانه در 

محدوده معلم به صورت تمام 
وقت تحصيلکرده و با روابط 

عمومی باال جدى و منظم و 
ملتزم به شئونات اسالمی و 

مسلط به فتوشاپ نيازمندیم 
لطفا نام و نام خانوادگی خود 

سن و تحصيالت و نمونه 
کارهاى خود را به شماره 

تلگرام ٠٩٣٩٠١٨٢٤٨٩ 
ارسال نمایيد 

 

٩٥٣٥٤٤٤٧/ ف

به $@ فتوشاپ �ار 
 خانم فور' نيازمند$م 

٠٩٠١٦٢٧٧٧٢٨
٩٥٣٥٨٢١٤/ ف

به $@ فتوشاپ �ار 
آقا یا خانم با حقوق و مزایاى عالی 

نيازمندیم محدوده حرم
٠٩٣٥٥٢٣٤٧٨٢

٩٥٣٤٩٧٣٩/ ف

به تعداد' طراح مسلط به 
فتوشاپ نيازمند$م  

٠٩١٥٥١٧٩٩٢٣
هاشمی ٠٩١٥١١٧٠٩٧٤

٩٥٣٥٦٣٠٩/ ق

به $@ فتوشاپ �ار ماهر
و یک صدازن جهت کار در 

عکاسی حرم بارگاه نيازمندیم 
٠٩٣٦٣٠٨٣٦٣٢

٩٥٣٥٨٢٢٢/ ف

٩٥٣٤٣١١٥/ ف

حقوق ٩٠٠ هزار تومان
 تعدادى فروشنده خانم و آقا نيازمندیم

 توس ۶۵ بين نجف ٢ و ۴ 
 پوشاک آتيش کش

فروشنده خانم
 نيازمند$م

پيروزى ٢۴ آراميس
٠٩١٩٩١٨١٥٧٠

٩٥٣٥٨١٣٨/ ف

تعداد' فروشنده آقا و خانم
جهت فروشندگی در لوازم ورزشی

 نيازمندیم محدوده آزادشهر
٠٩١٥٤١٥٥٨٧٧ مالکی

٩٥٣٥٥٩٦٨/ ل

$@ نفر خانم جهت 
صندوقدار' در ها$پرمار�ت

نيازمندیم وکيل آباد ١١
٩٥٣٥٦٣٤١/ ف٠٩١٥٢٠٣٠٢٠٨

به تعداد' �ارگر ساده 
جوان نيازمند$م  

٠٩١٢٨٤٤٤٦٥٩
٩٥٣٥٥٥٣٥/ ف

٩٥٣٥٨٩٥٧/ ق

به $@ فروشنده خانم 
جهت کار در فروشگاه

 کاغذ دیوارى نيازمندیم. 
٠٩١٥٣٢٢٨٨٦٧

به تعداد' 
فروشنده خانم $ا آقا 

جهت کار در 
فروشگاه نيازمندیم.
٠٩٣٨٥٠٣٣٠٠٥

٩٥٣٥٦٨٠٩/ پ

بنون
به تعدادى فروشنده خانم با 

حقوق مکفی نيازمندیم
تماس ٠٩٣٥٥٢٦١٨٨٨

٩٥٣٥٨٨٤٩/ ف

به $@ فروشنده ماهر
جهت کار در عطرفروشی 

نيازمندیم بازار امام رضا 
٠٩٠٣٧١٨١٤٢٦

٩٥٣٥٨٢١٣/ ف

به فروشنده آقا 
جهت کار در فروشگاه کيف و 

چمدان نيازمندیم الماس شرق 
٣٧١١٥٠٢٠

٩٥٣٥٨٨٠٧/ ف

�فروشنده آقاوماهر شير$ن
تمام وقت باضامن معتبر وکيل 

آبادبين اقبال ٣و۵ 
 قنادى شادباش

٩٥٣٥٥٦٦٧/ ق

به نيرو' آقا جهت �ار
آباد  قاسم  محدوده  فروشی  ميوه 
نيازمندیم ساعت ٨ تا ٢٢ حقوق ٨٠٠

٠٩٣٦٧٠٠١٩٥٠
٩٥٣٥٦٦٥٧/ ف

به تعداد' فروشنده 
ماهر خانم و آقا 

با حقوق مکفی و عالی 
نيازمندیم 

خيابان نواب صفوى 
مجتمع تجارى آرمان 

CBطبقه ١- پالک ١١
٩٥٣٥٨٣٨٩/ ف

به تعداد' صندوقدار 
نمایندگی  جهت  خانم  فروشنده  و 
زعفران با سابقه کار مرتبط نيازمندیم
٣٣٣٩٠٤١٦-٠٩٣٥٦٧٩٣٤٨٤

٩٥٣٥٨٦٥٣/ ف

فروشنده 
عطر واد�لن 
نيازمندیم. لطفا رزومه 

کارى و مشخصات 
فردى را به شماره 
٠٩٠٣٣١٥٠٥٠٧

 تلگرام یا پيامک نمائيد
٩٥٣٥٤٩١٧/ پ

به $@ فروشنده آقا 
باتجربه و خوش برخورد

جهت کار در یک فروشگاه 
معتبر در محدوده پيروزى از 
ساعت ٨ الی ١۵ نيازمندیم 

ارسال رزومه از طریق تلگرام

٠٩٣٠٧٠١٩٦٧٩
٩٥٣٥٦٦٦٢/ ف

به $@ نفر آقا
جهت فروش و امور دفترى در 

دفتر بازرگانی نيازمندیم. 
٣٧٣١١٥٤٤

٩٥٣٥٧٢١٣/ ق

٩٥١٩٥٧٦٤/ ق

فروشنده حضور' (بازار$اب) 
مشهد و شهرستانها نيازمند$م 

حقوق:٢ميليون تومان 
٠٩١٥٢٠٧٧٦٤٣

فروشنده خانم  
و  باال  عمومی  روابط  با  وقت  تمام   
ضامن معتبر حقوق ثابت و پورسانت

٩٥٣٥٨٨٦٥/ م ٠٩١٥٤١٤٥٣٦١

٩٥٣٥٨٧٣٢/ ف

تفرجگاه آراز
 در مجتمع آرمان

به تعدادى صندوقدار فروشنده 
و اپراتور شهربازى نيازمند است 
پنجراه خيابان نواب صفوى مجتمع 

 CB۵آرمان طبقه ١- واحد ٩
ساعت مراجعه ١٠ الی ١۵

٣٣٣٩١٤١٨-٠٥١

به تعداد' فروشنده خانم
نيازمندیم.محدوده الماس شرق

 ٠٩٣٨٨٢٢٥٦٩٨
٩٥٣٥٦٥٠٥/ ل٣٨٩٤٢٧٢١

به تعداد' فروشنده خانم تمام وقت
 و نيمه وقت جهت ویالژتوریست 

نيازمندیم ترجيحا محدوده قاسم آباد
٠٩٣٧٤٤٤٣٠٠١-٣٥٥٩٥٢٣٢

٩٥٣٥٦١٢٥/ ق

به $@ فروشنده
 خانم $ا آقا
جهت فروش پوشاک 

باسابقه کارى نيازمندیم
٣٨٥٩٤٠٩٨

٠٩١٥٢٥٤٢٩٤٥
٩٥٣٥٨٨٢٨/ ف

به ٢ فروشنده با تجربه 
باالى ٣۵ سال نيازمندیم 

ویالژ توریست 
٠٩٩٠٢٠٤٢٧٥٣

٩٥٣٥٨٨٠٦/ ف

 جذب نيرو
 به چند صندوق دار 

خانم باتجربه و 
چند نيروى چيدمان آقا 

جهت کاردر هایپرمارکت 
تهران شکالت نيازمندیم 

مراجعه حضورى : 
بلوار پيروزى 

نبش پيروزى ٩ 
تهران شکالت

 

٩٥٣٥٨٨٠٠/ ف

 به $@ فروشنده خانم
 جهت کار در شال و روسرى فروشی 
نيازمندیم محدوده چهارراه مخابرات

٠٩٢١٥١٥٤١٠٥ 
٩٥٣٥٨٥٥٧/ ق

به $@ فروشنده خانم
باتجربه در محدوده سيدى 

نيازمندیم
٩٥٣٥٨٢٧٧/ ر٣٣٨٥٠٠١٩

به تعداد' نيرو' آقا 
جهت کار در فروشگاه آجيل 

و زعفران با حقوق عالی از 
ساعت ١۶:٣٠ الی ١٢:٣٠ شب 

نيازمندیم. 
بين فلکه طبرسی و چهارراه 
مقدم بين طبرسی ٢٣ و ٢۵ 

فروشگاه سوغات مشهد 
 اسالمی

 

٩٥٣٥٨٢٧٩/ ف

به $@ فروشنده خانم
جهت شيفت عصر در محدوده 

هاشميه نيازمندیم
٩٥٣٥٨٥٨٩/ ف٠٩٣٥٨١١٤٨١٥

به $@ �ارمند آقا جوان 
جهت کار در فروشگاه لوازم 

خانگی نيازمندیم 
٣٧٢٦٠٠٤٣-٠٩١٥٥١٨٠٢٢٦

٩٥٣٥٥٥٣٧/ ف

به تعداد' فروشنده 
آقا و خانم

جهت شيفت هاى صبح (٧.٣٠ 
الی١۵.٣٠)و عصر(١۵.٣٠ الی 
٢٣.٣٠) و تمام وقت نيازمندیم.
رضاشهر-فرخی شمالی-قنادى 

یزدى ها

٣٨٧٩٤٤٦٢
٩٥٣٥٧١٣١/ ق

و  فروشنده     @$ به   
انباردار حرفه ا' د$پلم

باسابقه کار جهت 
سيسمونی و اسباب بازى 
با ضامن معتبر نيازمندیم 

محدوده مصلی
٠٩٣٠٣٣٠٥٩٢٦

٩٥٣٥٨٩٠٧/ ق

به $@ صندوقدار خانم
جهت کار در رستوران 

نيازمندیم
 ٧:٣٠ بعدازظهر تا ١٢ 

شب سرویس برگشت با ما 
بين معلم ٢١ و ٢٣

٠٩١٥٣٠٠٨٦٥٢
٩٥٣٥٨١١٥/ ف

فروشنده قناد'
پاره وقت (در محدوده معلم) 

مشخصات خود را پيامک نمایند
٠٩٣٧٧٥٥٣٣٧٢

٩٥٣٥٨٢٣٧/ ق

فروشنده 
خانم 

مسلط 
جهت همکارى 

٠٩١٥٤٠٣٩٠٣٠
٩٥٣٥٨٦٧٩/ ف

 ١٫٥٠٠٫٠٠٠تومان+ 
پورسانت فوق العاده

 فروشنده پوشاک مردانه اسپرت
 ٠٩١٥٦٥٨٨٢٥٠

٩٥٣٥٢٧٢٠/ ق

به تعداد' فروشنده 

آقا و خانم 
با حقوق و مزایاى عالی 

نيازمندیم ميدان تقی آباد 
نبش بهار ۵٨

کنار کتاب فروشی هلو
 پوشاک شلوار

٩٥٣٥٢٣١٧/ ف

 به ٢نفر فروشنده 
با روابط عموم� باال
 نيازمندیم +بيمه از روز اول

رضاشهر، شهيد کالنترى ٨
رودکی ٨، فاز ١ تجارى 

 قطعه ٣۵- رنگينک

٩٥٣٥٦٩١٠/ ب

به $@ خانم جهت همNار' 
با بوتيک نيازمندیم نبش 
هاشميه ۴١ بوتيک ترمه 

٣٨٨٢٨٤٤٨-٠٩٣٨١٨٠٤٦٧٣
٩٥٣٥٧٧٤١/ ف

به $@ فروشنده جهت 
مغازه �يF نيازمند$م. 

محدوده توس 
٠٩١٥٦٥٨٢١٥٨

٩٥٣٥٨٩٣٤/ ق

به $@ فروشنده جوان آقا
مجتمع  شهریور،   ١٧ در  کار  جهت 

آسمان بطور تمام وقت نيازمندیم
٠٩١٥٥٢٢٦٦٤٠

٩٥٣٥٨٦٦١/ ف

به تعداد' فروشنده
آقا  و  خانم  فروش  سوپروایزر  و 
موجهاى  تجارى  نيازمندیم.مجتمع 

٠٩٣٣٧٣٠٣٣٠٠خروشان
٩٥٣٥٦٢٩٣/ ل

به فروشنده 
نقره و بدليجات 

با سابقه کارى نيازمندیم. لطفا 
رزومه کارى و مشخصات فردى 
(سن، وضعيت خدمت سربازى )

 را به شماره ٠٩٠٣٣١٥٠٥٠٧ 
پيامک یا تلگرام نمایيد

٩٥٣٥٤٩٧٢/ پ

فروشگاه معتبر' 
�در خيام جنوب

به افراد ذیل نيازمند است:
روابط  با  خانم  فروشنده   -
عمومی باال و باسليقه در زمينه 

دیزاین و کادوپيچ و بادکنک
- فروشنده آقا با روابط عمومی 
موتورسيکلت  داراى  و  باال 

سوزوکی یا آپاچی
در  اى  حرفه  آقا  فروشنده   -
زمينه گل فروشی و دیزاین گل

٠٩٣٣١٠٧٥٦٠٧
٩٥٣٥٩٠١٥/ م

به تعداد' 
فروشنده خانم 

با روابط عمومی باال 
نيازمندیم 

مراجعه فقط حضورى 
 خيام جنوبی ١١ پالک ۶٣ 

٩٥٣٥٧٣١٥/ ف

به چند نفر فروشنده خانم در 
محدوده خيابان شيراز'

نيازمندیم
٠٩١٥٤٧٧٧٦٣٨

٩٥٣٥٨٤٠٣/ ف

به تعداد'
 فروشنده خانم 
با فن بيان باال 
جهت کار در 
شيفت عصر 
نيازمندیم.

٠٩٣٨٥٠٣٣٠٠٥
٩٥٣٥٦٨٢٧/ پ

به تعداد' 
فروشنده باتجربه 

خانم و آقا در زمينه پوشاک زنانه 
(حقوق باال) نيازمندیم 

خيابان راهنمایی بين راهنمایی 
٢ و ۴ فروشگاه مکعب

٠٩١٥٤٢٥١٥٥٠
٩٥٣٥٨٦٥٤/ ف

٩٥٣٥٧٧٤٠/ پ

�فروشنده مواد پروتئين
(سوسيس و کالباس) با سابقه کار 
نيازمندیم آدرس:ميدان هاشميه

٠٩١٥٥١٦٣٩٥٠

به تعداد' صندوقدارخانم
باسابقه کار جهت کار در 

آشپزخانه نيازمندیم 
 ٠٩٣٦٢١٠٤٣٤٤
وکيل آباد ۶٧ (معلم ٧٢) 

نبش دادگر ١٩ 
زیرزمين مسجد سبحان

  کترینگ تشریفات
٩٥٣٥٥٦٢٩/ ف

به $@ فروشنده خانم
جهت پوشاک زنانه نيازمندیم 

محدوده طبرسی شمالی
٠٩٣٥٥٩٧٥٠٩٧

٩٥٣٥٨١٩٤/ ق

به ٢نفر �ارشناس
� خانم $ا آقاNگياه  پزش 

 با سابقه کار نيازمندیم
٣٦٠٤٨٥٦٢

٩٥٣٤٧٠٢١/ ق

استخدام �ارشناس 
فروش نرم افزار 

حقوق ثابت+ بيمه + 
مزایا 

فرم استخدام در
AFE.ir/jobs

٩٥٣٥٨١٦٠/ ر

استخدام 
�ارمند فروش خانم

مستقر در دفتر کارخانه 
(صياد شيرازى) 

داراى مدرک تحصيلی مرتبط 
حقوق قانون کار + بيمه + 

پورسانت
٩٥٣٥٧٣٠٤/ ر٣٨٩٢٩٦٢٥

استخدام
١ - کارشناس فنی 

خودرو با مدرک 
ليسانس مکانيک 
و حداقل دو سال 

سابقه
٢ - کارشناس IT و 

پشتيبان
تکميل مدارک 

و ارسال رزومه: 
www.pakravan.ir

 

٩٥٣٥٨٩٩٣/ ق

شر�ت 
برتر اند$شان سناباد

از کارشناسان آقا مسلط به پشتيبانی 
نرم افزارى و سخت افزارى سيستم 

هاى حضور و غياب و کنترل تردد 
دعوت به همکارى می نماید.

ارسال رزومه کامل به:
itbetters.s@gmail.com

 

٩٥٣٥٥٣٩٥/ م

$@ شر�ت 
توليد' معتبر

صنعتی  شهرک  در  واقع 
تحقيق  واحد  جهت  توس 
زمينه  در  خود  توسعه  و 
شکالت نيروى صنایع غذایی 
کارشناسی  مقطع  در  آقا 
حقوق  با  دکترا  یا  و  ارشد 
قابل توجه جذب می نماید.
متقاضيان محترم می توانند

یک  تا  را  خود  کارى  رزومه   
هفته پس از چاپ این آگهی

به آدرس ایميل 
@gozineshestekhdam٩۶

gmail.com
 ارسال نمایند.

٩٥٣٥٨٦٨٧/ خ

به تعداد' �ارپرداز 
با مدرک ليسانس و آشنا به 

حسابدارى نيازمندیم 
٠٩١٥٥٧٩١٠٠٢

٩٥٣٥٨٦٧٨/ ف

به $@ �اربر سيستم 
با آشنایی به امور دفتر اسناد 
رسمی جهت کار در دفترخانه 

نيازمندیم ٠٩١٥٥٠١٥٧٨١
٩٥٣٥٨٨١١/ ف

�ارآموزخانم وآقا
آژانس هواپيمایی (محدوده 

بولوارپيروزى) به شرط استخدام
٣٨٧٠٤٩٠٤

٩٥٣٥٨٢٠٩/ ق

دعوت به همNار' 
جهت تکميل کادر ادارى خود به چند 

کارمند خانم نيازمندیم احمدآباد 
 نبش بخارایی١١ دفتر پيشخوان

٩٥٣٥١٣٣١/ ف

به $@ نفر 
حسابدارخانم

در دارالشفا طرقبه 
مسلط به نرم افزار 

نيازمندیم .
٠٩١٥٥٢٢٤٥٧٠

٩٥٣٥٦٠٧٤/ ق

به تعداد' نيرو' خانم 
مسلط به زبان انگليسی

 و فتوشاپ 
جهت کار در شرکت حمل و نقل 

بين المللی نيازمندیم
 نبش دانشجو ١۵ مجتمع آراکس 

طبقه ٣ واحد ٣٠١

٣٨٦٦٢١٥٧
٩٥٣٥٤٠٢٢/ ف

استخدام نيرو' دفتر'
و فروش خانم نيمه وقت 

حقوق قانون کار، محدوده ى صياد
٩٥٣٥٥٩٤٥/ ر٣٨٦٨٢٤٨٨

شر�ت معتبر
� بازرگان

به ٣ نفر مدیر پروژه با 
روابط عمومی باال و سابقه 
کارى در زمينه برگزارى 

همایش ها نيازمندیم
٠٩١٢٨٩٢٢٤١٥

٩٥٣٥٥٤٦٧/ ف

به $@ خانم $ا آقا 
عرب زبان

آشنا به کامپيوتر نيازمندیم 
٩٥٣٥٦٦٦٨/ ف٠٩١٥١٠٦٠٤٧٤

به $@ خانم 
جهت امور ادار'

آشنا و مسلط و باسابقه کار 
جهت امور داخل و خارج 

شرکت نيازمندیم. 
ساعت کار ٨ الی ١٧ 

ارسال رزومه از طریق تلگرام
٠٩٣٠٧٠١٩٦٧٩

٩٥٣٥٦٣١١/ ف

دعوت به همNار' 
 ١-کارشناس ادارى

٢-کارشناس پشتيبانی 
نرم افزار

گروه  شرکت هاى آشنا
Ashena.net/jobs

٩٥٣٥١٨٠٨/ م

فروشنده و صندوقدار

طراح و گرافيست

�ارشناس و
�ارشناس ارشد 

�ارمند ادار'

�ارپــــرداز

٩٥٣٢٧٧٩٧/ ف


