
٥٠
چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٢

جذب مدرسين 
 �آلمان

فراخوان جذب مدرسين 
و عالقه مندان به تدریس 

آلمانی در کالج آلمانی گلبانگ 
بلوار سجاد،یاسمن ١ 

٣٨٤٦٦٤٩٥
٣٧٦١٤٨٢٨

٩٥٣٠٠٥٨٢/ ف

مر�ز نگهدار' شبانه روز'
سرپرست  بی  فرزندان  از 
تکميل  جهت  شکوفایی)  (نغمه 
آقا  مربی  چند  به  پرسنلی  کادر 
(علوم  کارشناسی  تحصيالت  با 
و  روانشناسی  مددکارى،  تربيتی، 

گرایشهاى مرتبط) نيازمند است
 ٣٣٦٤٦٦٨٦

٠٩١٥٦٥٥١٩٢٢
٩٥٣٥٨٢٧٠/ ف

 �به $@ مد$ر بازرگان
با تحصيالت و سابقه کارى مرتبط 

نيازمندیم 
٩٥٣٥٨٠٨٩/ ف٠٩١٩٩٣٠٨١٣١

آگه� استخدام 
مد$ر فروش

یک شرکت معتبر توليدى 
در خصوص تکميل کادر 
بازرگانی خود نياز به یک 

مدیر فروش باسابقه دارد 
افراد واجد شرایط رزومه 

خود را به آدرس زیر 
ایميل نمایند.

mashhad.estekhdam@ 
yahoo.com

 

٩٥٣٥٧٦٠٦/ ر

به $@ خانم
جهت مراقبت از بيمار و کاردرمنزل 

بصورت تمام وقت نيازمندیم 
٩٥٣٥٣٦٤٢/ م ٠٩١٥٥٥٩٢٩٦٩

مراقب �ودt با ضامن 
معتبر نيازمند$م  

٠٩١٥٤١٣٩٢٦٢
٩٥٣٥٦٤٩٢/ ف

استخدام
نيازمند به تعدادى خانم براى نگهدارى 
منزل امور  و  کودک  و  سالمند  از 
٣٨٩٣٠٠٢١-٠٩٣٣٠٢١٧٢٣٧

٩٥٣٥٧٥٢٨/ ل

به چند نيرو' مراقب 
خانم جهت کار در مرکز سالمندان

نيازمندیم   ٠٩٣٩٥٠٥٤٦٤٤
٩٥٣٥٥٠٧٦/ ل

مجتمع آفتاب
خانم با حقوق باال جهت مراقبت از 
کودک و سالمند در منزل نيازمندیم
٣٦٦٢٥٢٩٥-٣٦٦٣٩٨١٧

٩٥٣٥٣٣٩٩/ ل

به چند نفر 
خانم و آقا 

جهت مراقبت از سالمند و 
کودک و امور منزل نيازمندیم 

با حقوق باال و بيمه 
٠٩٠٣٤٦٧٣٧١٩

٩٥٣٤٨٦٣٠/ پ٣٢١٢١٢٩٦

 $@ نفرخانم جهت نگهدار'
 کودک سریعا نيازمندیم.صياد ۵٣

تماس  مراجعه  از  قبل  ٢٠،لطفا  پالک 
 ٠٩٢١٧٩٢٤٢٦٥بگيرید

٩٥٣٥٨٩٢٦/ م

به $@ خانم جهت نگهدار' 
از $@ خانم سالمند
شيفت شب نيازمندیم
٠٩١٥١٠٦٥٧٨٠

٩٥٣٥٨١٣٢/ ف

٩٥١٣٠٩١٢/ ف

 �پرستار' نو$د زندگ
جهت مراقبت از سالمند خانم و 

آقا به مراقب در منزل نيازمندیم  
٣٨٤٧٦٤٧٦

٩٥٢١٨٣٧٥/ ف

 فرشتگان خانواده
استخدام فورى بامجوز سازمان 

بهزیستی به تعدادى نيرو بصورت 
نيمه وقت، ١٢ ساعته و شبانه روزى 
جهت مراقبت از سالمند و کودک در 

منزل با حقوق ویژه نيازمندیم .

٣٨٤٦٠٤٠٧

مر�ز سروش

٩٥١٢٧١٧٢/ م

� با مجوز بهز$ست
استخدام خانم جهت مراقبت از 

سالمند در منزل درشيفت
 روز یا شب یا شبانه روزى

مدیرمسئول: دکتر ایرج عاکف
ميدان احمدآباد- بلوارکالهدوز

 نبش کالهدوز٩/١ (تقاطع سلمان 
دوم طبقه   -٨٣ پالک  فارسی) 

٣٨٤٤٤٣٠٠ 
٠٩١٥٥١٦٣٢٩٩
٠٩١٥٣١٥٠٠٠٤

٩٥٣٤٨١٤٦/ ق

مر�ز نيNان
استخدام خانم جهت مراقبت

 از سالمند و کودک و امور منزل
٠٩٠١١٨٩٨٧٩١-٣٦٦١٩٢٤١

سرا' بهشت-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩

٩٥٣٠٥٧٥٩/ ل

آر$اگستر-استخدام خانم جهت
نگهدارى از سالمند و خردسال 

در منزل ،بدون پورسانت
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٣٠٥٧٤٣/ ل

به $@ نفر تلفنچ� خانم
جهت اشتراک گيرى در محدوده 

سجاد نيازمندیم
٠٩١٥١٢١٦٩٧٠

٩٥٣٥٨٢٢١/ ف

منش� آقا با تجربه 
جهت آژانس از ساعت ٩ الی ١٨ 

نيازمندیم 
٩٥٣٥٨٠٦٨/ ف٠٩١٥٠٠٦٦٨٦٠

منش� با تجربه 
 براى تاکسی تلفنی نيازمندیم 

 ٠٩٠٣٤٢٢٠٣٦٦٦
٩٥٣٥٨٢٩٩/ م

$@ نفر منش� خانم
جهت کار در دکوراسيون داخلی 

محدوده هاشميه نيازمندیم.
٩٥٣٥٨٥٤٢/ پ٠٩١٥٦٦١٤٠٠٢

٩٥٣٥٨٤١٢/ ق

� تا�س� تلفن� فالح
 به یک نفرمنشی خانم جهت کار در 

آژانس نيازمندیم،محدوده قاسم آباد
٠٩١٥٥٦١٩٨٥٩ 

منش� با روابط عموم� باال 
مسلط به کامپيوتر بطور تمام 

وقت نيازمندیم (فقط محجبه) 
٩٥٣٥٥٠١٥/ ب٣٨٤٤٧٧٧٠

به $@ منش� خانم جهت 
غذا' آماده سنجر'

نيازمندیم
٠٩١٥٠٠٥٨٠١٢

٩٥٣٥٨٠٩٢/ ف

تعدادى منشی خانم آشنا به کامپيوتر و 
حسابدارى با حقوق مکفی جهت کار در 
دفتر کارگزارى امالک سریعانيازمندیم 

٠٩٣٨١٢٩٨٣٣٣
٩٥٣٥٧٥٨٥/ ف

به $@ منش� خانم 
جهت کار در دکوراسيون داخلی 

نيازمندیم 
٩٥٣٥٨٨٧٢/ پ٠٩١٥٢٤٠٥٠٢٠

٩٥٣٥٨٥٦٢/ ف

منش� خانم جهت دفترموسسه
حقوق� با روابط عمومی باال ترجيحا 
ليسانس حقوق و مسلط به آفيس  
ساعت ٨ الی ١٣ ٣٦٠٣٩١٧٥

منش� خانم مجرب جهت 
دربها' اتوماتي@ نيازمند$م

 (چراغچی ۵٣)
٠٩٣٣٧٤٠٠٩٨٠-٣٦٩٠٥٠٥٥

٩٥٣٥٨٠٨٠/ ف

�شر�ت معتبر تبليغات
جهت تکميل کادر پرسنلی خود تعدادى
باال  عمومی  روابط  با  خانم  همکار 

٠٩١٥٢٥٢٥٠٠٤نيازمنداست
٩٥٣٥٨٩١٩/ ل

٩٥٣٥٧١٧٤/ ق

به $@ بازار$اب خانم
 و$@ منش� خانم

 با روابط عمومی باال نيازمندیم
٣٦٩٠٩٨٨٢-٠٩١٥٩١٦٧٨٩٥

یک شرکت معتبر جهت تکميل کادر 
ادارى خود به یک منشی خانم مسلط 
به امور ادارى نيازمند است (شهرک 

صنعتی توس) ٣٥٤١١١٤٠

 

٩٥٣٥٨٢١٠/ ف

دونفر خانم 
جهت کار دفترى 

ابتداى جاده طرقبه ، امام رضا١٧
٩٥٣٥٦٣٠٤/ خ٣٥٥١١٣٩٩

منش� خانم 
مسلط به تا$پ 

مراجعه حضورى
 ۴ الی ۶ عصر 

آزادشهر، امامت ١۵
ساختمان پزشکان فراز

رادیولوژى 
دکتر هاشمی عطار 

 

٩٥٣٥٨١٦٩/ م

منش� خانم ترجيحا دارا' 
سيستم جهت �ار در دفتر 

و منزل خود نيازمندیم. 
٦٤-٣٧٢٣٩٧٦٠

٩٥٣٥٧٦٦٢/ ق

مهندس �شاورز'
با ٣ و ٧ سال سابقه بيمه 

جهت رتبه بندى
٠٩٣٣٥٨١٢٨١٤

٩٥٣٥٧٦١٣/ ر

�ارشناس عمران، مNاني@، آبيار' 
با ٣ سال سابقه بيمه جهت 

رتبه بندى در زمينه آب نيازمندیم 
٠٩١٥٩٧٥٠٤٧٣

٩٥٣٥٠٤٢٠/ م

استخدام 
 �نقشه �ش صنعت

آقا با حداقل مدرک 
فوق دیپلم و ٣سال

 سابقه کار مفيد مسلط 
 Catia : به نرم افزارهاى
 SolidWorks - Ansys

رزومه کارى خود را به آدرس:
 q.a.qomi@Gmail.Com 

ارسال نمایيد. 
 ٠٩٣٦٠٨٩٣٩٠٠

Fax:٨٩٧٧٨٠٠١-٠٢١
٩٥٣٥٨٢٥٦/ پ٣٢٤٠٠٣٠٠

$@ شر�ت معتبر
� فن� و مهندس

با فعاليت در سطح کشور 
نيازمند به چند مهندس 

برق با مدرک کارشناسی یا 
کارشناسی ارشد باسابقه 

کار اجرایی می باشد. 
متقاضيان رزومه خود را به 
آدرس ذیل ایميل نمایند. 

application1396@
gmail.com

 

٩٥٣٥٧٠٥٧/ ر

متخصص دوربين مداربسته
 انتقال تصویر و امنيت شبکه 

نيازمندیم. 
٦٤-٣٧٢٣٩٧٦٠

٩٥٣٥٧٦٦٩/ ق

٩٥٣٥٨٠٧٩/ ف

جهت اخذ 
رتبه بند' مشاور

ژئوتکنيک
 به یک نفر داراى سابقه

 بيمه معادل ۶ سال
 از مشاور ژئوتکنيک در یکی از 

رشته هاى زیر نيازمندیم : 
مهندسی معدن استخراج معدن 

یا فرآورى ،اکتشاف معدن ، زمين 
شناسی ( ساختمانی ،تکتونيک ، 

مهندسی یا شهرى )
 سنگ شناسی ، رسوب شناسی 

و چينه شناسی، ژئوفيزیک ، 
آبشناسی و عمران
 ( محيط زیست )،

هيدروژئولوژى ، شيمی
 و مهندسی شيمی 

٠٩٣٦٢٩٣٤٧١٧

شر�ت فعال در 
صنعت خودرو

نياز به تخصص هاى ذیل با 
سابقه کار خودرویی دارد: 

اپراتور کنترل کيفيت، 
مدیر کنترل کيفيت
 و تضمين کيفيت 

کارشناس برنامه ریزى و تأمين 
کارشناس طراحی محصول 
HR201796@gmail.com

٩٥٣٥٨١٠٩/ ر

$@ شر�ت 
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

٩٥٢٩٩٢٤٢/ ف

ليسانس و کاردان عمران معمارى 
مکانيک برق کشاورزى و زمين 

شناسی با ٣ سال سابقه بيمه جهت 
رتبه   ٠٩٣٠٤٩١١٤٩٢

به پروانه اشتغال مهندس
پایه ١جهت شرکت مجرى ذیصالح 

در مشهد نيازمندیم.
٠٩٣٩٥٢٢٧٦٩٤

٩٥٣٥٢٠٢٧/ ق

به چند نفر خانم $ا آقا
آشنا به کامپيوتر (کرل، درایو یا 

اتوکد) نيازمندیم
٣٧٢٤٥٧٧٩

٩٥٣٥٨٧٥٠/ ف

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

٠٩١٥٠٨٥٠٠١٢
٩٥٢٩٨٠١٤/ ف

�اردان و�ارشناس
 � رشته ها' فن

با٣و٧سال سابقه بيمه جهت رتبه 
نيازمندیم   ٠٩١٥١٨٣٢٢١٤

٩٥٣٥٥٦٤٩/ ق

به تعداد' نيرو' بردست 
MDF �ار و نجار

 نيازمندیم 
 ٠٩٣٥٣٣٠٨٠٤٩

٩٥٣٥٨٣٦٩/ ف

فور'
تعدادى نجار جهت ساخت صندلی 

نيازمندیم 
٠٩٣٠٨٥٣٣١٢٨

٩٥٣٥٦٤٩٥/ ف

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

٩٥٣٥٥٥٤٦/ ف٠٩١٥٣٢٣٥٢٨٤

به تعداد ز$اد نصاب 
 حرفه اىMDFنيازمندیم

٠٩١٥٥٠٢٣٠٢٩ 
٩٥٣٥٨٧١١/ ق

به $@ MDF �ار نيمه ماهر
 و یک نيرو جهت کارگاه 

نيازمندیم 
٠٩١٥٠٠٣١٩٠٣

٩٥٣٥٨٢٨١/ ف

به تعداد' نجار ماهر 
نيازمند$م فور'  

٣٧٤١٥٣٩٤
٩٥٣٥٨٣٦٣/ ف

٣ استاد �ارماهر mdf �ار
نيازمندیم

 با حداقل حقوق یک ميليون
٠٩٣٧٤٠٥٣٧٤٥

٩٥٣٥٥٩١٤/ ف

 $@ شر�ت معتبر 
 در زمينه برگزارى 

نمایشگاه هاى بين المللی 
جهت پست کارشناس طراح و 
پشتيبان سایت ها دعوت به 

همکارى بعمل می آورد 
شرایط: 

مسلط به CMS هاى
Wordpress و یا Joomla

حداکثر سن ٣٠ سال 
روابط عمومی باال

روحيه همکارى مشترک 
تمام وقت، بيمه

٣١٥١٩-٠٥١ 
داخلی ٣۵۵

٩٥٣٥٨٨٧٠/ م

شر�ت سليم خانم و آقا 
استخدام ميNند:

مدیر بازرگانی خارجی
مدیر فروش

ليسانس زبان انگليسی
بلوار سجاد بهارستان ٢ ساختمان 

وصال واحد ۴١

٣٧٦٧٠٢٠٠
٩٥٣٥٣٧٢٤/ ق

�ار با ا$نترنت+ آموزش
پاره وقت - سجاد

ShahreSafar.com 
٩٥٣٤٨٤٤٨/ ف٥-٣٧٦٠٤٤٠٤

٩٥٣٣٩٢١١/ ف

آرایشگر ماهر شوید١٠٠ تضمينی 
به روش جدید درآموزشگاه (خسرو)

 داراى مرکز تخصصی با  گواهينامه
 جهت احداث سالن   ٣٧٢٩١٣١٣

٠٩١٥١٠٠١١٥٧

جوانان
 جو$ا' �ار

استخدام فور' 
شر�ت �يميا' شرق

به منظور تکميل کادربازرگانی 
خود از تعدادى خانم با شرایط 
ویژه،جهت همکارى دعوت به 

عمل می آورد.

٩٥٣٥٦٨٤٢/ پ٣٨٨٤٤٧٣٠

به ٢ نفر آقا 
و ٢ نفر خانم

آشنا به کامپيوتر
 جهت کاردر قسمت 

واقعيت مجازى سرزمين 
موجهاى آبی نيازمندیم
٠٩٣٥٩٤٠٧٧٨٨

٩٥٣٥٨٠٩٩/ ف

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

٠٩١٥٣١٣١٦٢٣الی ٢٣
٩٥٣٥٤٠٠١/ م

٩٥٣٥٨٩٠٦/ م

محل �ار مبله در 
بلوار سجاد از ما 

پروانه وکالت از شما 
به یک وکيل پایه یک 

دادگسترى جهت شراکت 
نيازمندیم 

٠٩١٥٦٨٣٣١٣٧

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

٠٩١٥٥١٥٠٣٨٤تماس٩الی١۴
٩٥٣٤٥٨٠٨/ د

$@ شر�ت معتبر توليد' واقع 
در شهرt صنعت� چناران 

به یک نيروى آقا آشنا 
به امور باغبانی و 

نظافت محوطه
 نيازمند می باشد .

٤٦١٣٩٣٥٤-٠٥١
٩٥٣٥٦٣٣٣/ ش

به سالن دار ماهر �ارگر ساده
گلچين  رستوران  نيازمندیم  آشپز  و   
بين حرعاملی ۴١ و ۴٣ ساعت تماس ٨

٠٩١٥٣٢٥٣٥٩٣ صبح الی ١٢ 
٩٥٣٥٤٢٤٥/ ب

به دو نفر همNار خانم 
بندى  بسته  و  ادارى  امور  جهت 
 ٣٠ پالک   ۶ سلمان  انتهاى  نيازمندیم 

٣٨٤٠٨٢٩٣زنگ اول 
٩٥٣٥٤٤٣١/ م

 استخدام 
�جهت امور فن

 دیپلم، کاردانی، 
کارشناسی

 برق -کامپيوتر- الکترونيک 
آدرس: بلوار دستغيب

 چهارراه  خيام
 خيابان بيستون بين ۶و٨ 

مجتمع تجارى پيام
 طبقه همکف شماره ١۴ 
ساعت مراجعه: ٨صبح تا 

۴ بعدازظهر

 

٩٥٣٥٨٨٤٧/ ق

دعوت به �ار افراد 
مسلط به زبان عربی، انگليسی 

فرانسه ،آلمانی، اردو 
مدیر تبليغات و توليد محتوا 

در شبکه هاى اجتماعی
 کارشناس بازرگانی خارجی 

منشی در خواست در 
Kimiagaranit.ir

 

٩٥٣٥٥٨٠٩/ ر

استخدام 
همراه با آموزش تخصصی 

فتوشاپ،عکس و آلبوم ایتاليایی
٠٩١٥٣٠٥٨٦٩١-٣٨٨٤٢٥١٧

٩٥٣٥٥٠٩٦/ پ

�$@ شر�ت بازرگان
به  مسلط  نيرو  به  (واردات) 
انگليسی و آشنا به امور بازرگانی
نيازمنداست  ٩-٣٨٣٣٠٩٤٨

٩٥٣٤٦١٣٥/ خ

را  زیر  باتجربه  افراد  آذرخش  فوالد 
استخدام می نماید ١- برق و مکانيک 
دار  کوره  و  سرپرست   -٢ (صنعتی) 

٠٩١٥١٨٢٥٣٣٢(کوره القایی) 
٩٥٣٥٨١٧٦/ م

 �آژانس مسافرت
جهت تکميل کادر پرسنلی خود 
است  نيازمند  زیر  افراد  به 

مدیر فنی بند (ب) 
کارمند تور خارجی و داخلی 

حسابدار و صندوقدار 
از ساعت ١٢ تا ٢٠ 

٠٩١٥٨١٨١٨٠٠
٩٥٣٥٨٣٨١/ م٠٩٣٣٣١٧٣٨٨٠

به دو نفر نيرو' �ار
نيازمندیم 

(محدوده امامت) 
١- جوان ماهر به کار جهت 

آبميوه فروشی 
٢- جوان جهت جذب مشترى
٠٩١٥٣١٩٠٧٢١

٩٥٣٥٥٥٧٣/ ف

مشاغل گوناگونمنش� و تا$پيست

مد$ــــر

مهندس

نجار و ام د' اف �ار

مراقب �ودt و سالمند

٩٥٣٥٩٠١٦/ آ

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


