
٤٥
پنجشنبه ١٩  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٣

به تعداد� 3ارشناس برق 
یا تاسيسات با ٣ سال سابقه 

بيمه جهت رتبه بندى نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٨٥٠٩٨

٩٥٣٥٧٠٣٠/ ف

به تعداد� نيرو� خانم و آقاجهت 
پشتيبانی علمی با سابقه کار در محيط 
آموزشی و مدرک حداقل ليسانس

نيازمندیم ٣٧٦٣٩٨١٣ 
٩٥٣٥٩٥٣٧/ ف

به �= خانم عرب زبان 
جهت امور ادار� نيازمند�م

 تماس در ساعت ادارى ٨,٣٠ الی 
١ ١-٣٧٦٠٤٩٨٠۵,٣٠

٩٥٣٥٩٨٥٦/ ف

به �= خانم با روابط عموم� باال 
و ظاهرى مناسب مسلط به کامپيوتر 

جهت کار در دفتر فروش خودرو 
نيازمندیم. ٠٩١٥٦٩١٨٤٤٧

٩٥٣٥٩٩٢٦/ ق

شر3ت تيراژه 
گستر 3يش 

استخدام می نماید: 
نيروى ادارى: خانم
 حداقل فوق دیپلم

 حداقل ٣ سال سابقه کارى 
مرتبط، مسلط به 

نرم افزارهاى آفيس
سرعت عمل باال

داراى دقت و انضباط کارى 
و نظم عمومی باال، آشنایی با 

کامپيوتر و مکاتبات ادارى
 ظاهر مناسب 

ساعت مراجعه :
 ١٠ صبح الی ١۴ عصر 

مکان: الماس شرق
 طبقه سوم

 شهربازى سرزمين عجایب 
٣٧١١٣٣٢٣-٠٥١

داخلی ١١
٩٥٣٥٧٩٠٧/ م

نگين آسمان
مدیر فنی بند الف - حضورى 

خيابان امام رضا
٣٧٦٧٢٦٣٥

٩٥٣٥٧٥٦٥/ ف

٩٥٣٥٩٤٩٨/ ق

 �فور� فور
به چند همکار خانم با روابط عمومی 

باال و فن بيان عالی با ظاهرى 
مناسب مسلط به کامپيوتر جهت کار 
در دفتر فروش خودرو نيازمندیم. 

ساعت کار ادارى، حقوق و 
پورسانت عالی و مزایاى فوق العاده 

٠٩١٥٦٩١٨٤٤٧

3انترفروش بليط 
خارج� وداخل�

مسلط به زبان عربی 
باسابقه حداقل ٢سال و

آقایی جهت جذب مشترى عرب زبان 
نيازمندیم.فلکه آب کوچه عيدگاه 

اول عباسقلی ستایش گشت

٠٩٣٨٠٨٦٦٧٠٠
٩٥٣٥٧٦١٨/ ق

استخدام آقا
حداکثر ٣٠ ساله درشرکت 

نرم افزارى جهت امور 
ادارى و تبليغات حقوق 

قانون کار+ بيمه احمدآباد
٠٩٢١٥٢٠٦٧٩٠

٩٥٣٥٠١٠٠/ ف

خانم+ آقا تا ٣٢ سال
شهرک  توليد  خط  خدمت-  باکارت 
صنعتی- حقوق تا یک م- ابوطالب ٢۵

٠٩١٥٩٩٦٢١٧٦پالک ١٠١,١
٩٥٣٦٠٠٠٦/ م

فور� تعداد� نيرو 3ارگر 
ساده خط توليد و نيرو� فن�

حقوق قانون کار + بيمه + 
سرویس ٦-٣٦٥١٩٣٩٥

٩٥٣٥٤٨٧١/ ف

3ارگر ساده 3ارت پخش 3ن
 و مسئول تبليغات

 با جاى خواب نيازمندیم. 
٦٤ و٣٧٢٣٩٧٦٠

٩٥٣٥٧٦٥٤/ ق

به تعداد� 3ارگر ساده 
خانم و آقا جهت خط توليد

٠٩٠٣١٠٢٩١٥٧نيازمندیم 
٩٥٣٥١٩٦٩/ م٠٩٠٣١٠٢٩١٥٦

به �= شاگرد ساده نوجوان 
جهت کار در گل فروشی 

نيازمندیم
٠٩١٥٩٥٩٩٢٩٤

٩٥٣٥٩٦٩٩/ ف

3ارگر خدمات� جهت 3ار 
در رستوران (قاسم آباد)
به صورت تمام وقت نيازمندیم

٠٩١٥٣٠٢٣٥٢٥
٩٥٣٥٩٢١١/ ف

3ارگر ساده 
با موتورسيکلت

 جهت کاردر مغازه کبابی 
ترجيحا در محدوده 

قاسم آباد
 شماره تماس:

٠٩١٥٦٨٦٥٢٥٩
٩٥٣٥٩١٧٣/ ر

نيرو� مراقب خدمات� 
جهت کار در سراى سالمندان 

نيازمندیم
٩٥٣٥٥٠٥٧/ پ٠٩١٥٩٩٢١٢٥٧

به �= 3ارگر ساده خانم
جهت 3ار در اغذ�ه

نيازمندیم در محدوده طالب
٠٩١٥٦٨٦١١٩٥

٩٥٣٥٩٦٩٨/ ف

به �= 3ارگر ساده آقا 
جهت کار در مرغ بریان نيازمندیم 

٠٩١٥٢٢٢٢٨١٠
٩٥٣٥٩٥٣٥/ ف

٩٥٣٥٩٨٧٢/ ف

3ارگر خانم جهت توليد
موادغذایی سپاد سمت راست خيابان 
 ٧ واحد  معين  چاپخانه  بعداز  یکم 

٣٧٦٥٥١٩٢

به �= نيرو� 3ار 
نوجوان

جهت کار در مغازه 
زعفران فروشی با 

ضامن معتبر نيازمندیم
٣٢٢٥٠٤٠٠

٩٥٣٥٨١٥٧/ ر

تعداد� 3ارگر ساده 
در محدوده جاده قدیم قوچان 

نيازمندیم
٠٩١٥٩٩٦٥٥٧٦

٩٥٣٥٩٣٨٠/ ف

به تعداد� 3ارگر 
جهت شرکت خدمات نظافتی 

نيازمندیم 
٠٩١٥٩٠٢١٦٧٠

٩٥٣٥٧٦٥١/ ف

به �= 3ارگر خانم 
آشنا با آشپزى

 جهت کار در کافه غذا نيازمندیم 
٩٥٣٥٨٢٧٥/ م٠٩٣٦٠٧٧٣٣٣٠

به چند 3ارآموز جوان 
 جهت آسانسور نيازمند�م

٠٩١٥١٠٦٢٧٦٦
٩٥٣٥٩٢٠٣/ ف

استخدام 3ارگر 
جهت نظافت پله و پيلوت آقا 

با موتور
٠٩١٥٠٠٦٠٣٨٠

٩٥٣٥٩٤٨٢/ ق

3ارگر ساده خانم و آقا
جهت کار در کارخانه نيازمندیم

٣٧٣٩٠٥٩٢
٩٥٣٥٤٣٢٠/ م٠٩٣٠٢٩٦٦١١٤

استخدام نيرو
داراى گواهينامه موتور سيکلت 

حقوق یک ميليون تومان
٠٩٩٠٥٠٦٠٩٦٢

٩٥٣٥٦٧٠٦/ ق

به تعداد� نيرو
جهت کار در قنادى نيازمندیم 
قاسم آباد ميثاق ٢ جاهد یک 

 پالک ٨١ زیر زمين
٩٥٣٥٨٠٧٧/ ف

تعداد� نيرو� خدمات� 
(جارو و نظافت معابر)

ترجيحا بازنشسته نيازمندیم
٣٣٢١٠٦٤٨-٠٩٣٥٤٨٦٩٦٧٧

٩٥٣٥٩٥٠٤/ ف

٩٥٣٥٩٤٧٤/ ط

شر3ت نظافت� 
به تعدادى نيروى ساده آقا 
نيازمندیم ترجيحا با ماشين 

٠٩٠٣٣٩٢٥٩٨٦

به �= 3ارگر ساده جهت 
فروشگاه مواد غذا��
با حقوق ١,١٠٠م نيازمندیم 

 قاسم آباد بين ادیب جنوبی ١١ و ١٣
٩٥٣٥٩٣١٣/ ف

٩٥٣٥٤٨٨٣/ ط

به تعداد� نيرو� 3ار
ماهر و نيمه ماهر نقاش و پلی استر 
کار نيازمندیم .محدوده خواجه ربيع

٠٩١٥٣١٧٤٠٥٩

 3ارگرماهر 3ارواش نيازمند�م
 باسرعت عمل باال و تميز کار

حقوق٣٠+انعام۵٠به باال
نبش اندیشه٧٧ ٠٩١٥٤٣٠٠٢٠٠ 
٩٥٣٥٢٥١٣/ ق

به تعداد� استاد3ارماهر 
جهت کار در کارواش نيازمندیم 
بلوار توس بين توس ٨٨و٩٠ 

٠٩١٥٥٠٦٦٣٨٧
٩٥٣٥٨١٥٠/ ق

دو نفر 3ارگر ماهر 
جهت کارواش با جاى خواب 

نيازمندیم معلم ۴۶
٠٩١٥٥١٤٢٥٤٠

٩٥٣٥٩٦٩٥/ ف

 �به تعداد
3ارگر ماهر 3ارواش
نيازمندیم نبش هدایت ٣٩ 

٩٥٣٥٩٩٦٥/ آ٠٩٠٣٥٧٤٦٤٩١ 

نيرو� فن� دوربين 
مداربسته نيازمند�م   

٣٨٣٨١٢٦١
٩٥٣٥٩٣٦٧/ ف

به تعداد� 3ارگر ماهر  
 جهت کارواش نيازمندیم 

عبداللهی ٠٩١٥٢٠٢٩٩٠٤
٩٥٣٥٩٥٤١/ ف

به تعداد� نيرو� شبKه 3ار 
جهت امور نصب شبکه کابل کشی

 و داکت کشی نيازمندیم
٠٩٣٦٥٦٠٩٦٩٧

٩٥٣٥٩٤٩٣/ ق

 به تعداد� پوليستر3ار
نيمه ماهر ساختمان� 

٠٩١٥٢١٤٨١٠٧  نيازمندیم
٩٥٣٦٠٠٠٩/ م

ثبت نام و مشغول به 3ار 
از افراد جو�ا� 3ار

@ Tooskar کاریابی آرمان توس
٧-٣٦٥١٨٩٧٦-٣٦٥٨٥٨٧٦

٩٥٣٥٧٢٦٦/ ف

3ار�اب� فرهيختگان دانشگاه
 اشتغال فور� دانشگاهيان و...

تامين نيرو، معافيت حق بيمه
خ    راهنمایی١٩ ٥٠-٣٨٤٤٢٧٤٥ 

٩٥١١٢٦٨١/ آ

استخدام-یک خانم یا آقا
کارشناسی  مدرک  با  بازنشسته 
پرستارى جهت کار در دفتر خدمات

٠٩٣٣٠٢١٧٢٣٧پرستارى 
٩٥٣٥٩٩٧٣/ ل

پزش= عموم� 
فنی  مسئول  جهت   MMT مدرک  با   
یا  صبح  شيفت  اعتياد  ترک  کلينيک 

 ٠٩١٥٣٠٠٧٨٨٤عصر نيازمندیم.
٩٥٣٥٩٠٤٤/ م

به �= نفردارا� مدرt ناظر فن� 
 توزیع تجهيزات پزشکی جهت 

توزیع لوازم پزشکی نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٤٨٥٤٧

٩٥٣٥٧٠٠٣/ ف

نياز به پزش= عموم� 
با سرو�س برگشت 

بلوار طبرسی
 

٩٥٣٥٨٠٣٩/ ف٠٩٠١٥٤٢٦٢٣٠

مKان جهت مطب 
 با سابقه ٢٠سال جهت پزشک 
عمومی خانم بلوار طبرسی دوم

٩٥٣٥٧٠٨٠/ م٠٩١٥١٠٤٤٦١١ 

به �= نسخه پيچ ماهر 
و باتجربه با روابط عمومی قوى 

نيازمندیم طالب 
٠٩٣٣١٢٢٢٤٦٩

٩٥٣٥٩٣٥٢/ ف

اپتومتر�ست 
جهت همکارى به تعدادى 

اپتومتریست ، خانم و 
آقا، با شرایط عالی جهت 

همکارى نيازمندیم
٠٩١٥٣١٦٩٦٠٩

٩٥٣٥٦٩٥١/ ف

به اطالع م� رساند
ماساژ و حمام سنتی پارک آبی 

خروشان به شرح ذیل نيرو 
می پذیرد: 

-ماساژ ۵ نفر آقا و ١٠ نفر خانم 
-حمام ۵ نفر آقا و ۵ نفر خانم

صابرى     ٠٩٣٦٧٥٢٦٨٠٢ 
نکویی     ٠٩١٥٣١٨٤٣٠٦ 

٩٥٣٥٩٨٠٢/ ل

٩٥١١٠٧٧٤/ د

دستياردندانپزش= دوره 
دارویارداروخانه -امدادگر حوادث

وارستگان نوین
٠٩١٥٢٠٠٣٧٧٤-٣٥٠٩٩١٥٧

خانم مرب�
با تحصيالت کارشناسی
 در رشته روان شناسی

 یا علوم اجتماعی و علوم تربيتی 
داراى سابقه کار مرتبط 

جهت آموزش 
و مراقبت از کودک در منزل

 (محدوده صارمی)
 نيازمندیم 

 تماس فقط عصر ٧ به بعد
٠٩١٥٥٠٨٢٨٢٢

٩٥٣٥٣٩٢٩/ ر

t3ار در مهد3ود
به تعدادى نيروى خانم مجرب

  و داراى سابقه کار 
با کودک در ٢ شيفت 
صبح و عصر نيازمندیم

 حقوق توافقی 
محدوده ملک آباد 

٠٩١٢٦١٩١٧٠٧
٩٥٣٥٩٣٢٤/ ف

به تعداد� مشاور جهت 
کار در موسسه گاج نيازمندیم. لطفا 

مشخصات خود را پيامک کنيد. 
٠٩١٥٣٧٧٤٩٩٠

٩٥٣٥٩٩٧٢/ ق

روزانه �= ميليون 
افراد داراى ارتباط با مجموعه هاى 

بزرگ ، شرکتها و ادارات
فقط پيامک ٠٩١٢٩٣٣١٣٧٥

٩٥٣٥٩١١٧/ پ

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

٩٥٣٥٤٥٥٩/ پ

به چند نفر 
خانم و آقا 

جهت مراقبت از سالمند و 
کودک و امور منزل نيازمندیم 

با حقوق باال و بيمه 
٠٩٠٣٤٦٧٣٧١٩

٣٢١٢١٢٩٦

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

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

٩٥٣٥٣٣٩٩/ ل

مر3ز 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

 �خانم� جهت نگهدار
سالمند نيازمند�م.   

٣٨٤٥٦٣٤٨-٠٩١١٨٦٢٤٥٢٤ 
٩٥٣٥٧٤٢٢/ م

 به �= خانم جهت
 انجام امورمنزل و نگهدارى کودک 

بامحل اسکان در منزل آباد نيازمندیم
٠٩١٥٠٥٩٦٠٢٥ 

٩٥٣٥٧٦٦٨/ ق

به �= خانم جهت 
نگهدارى خانم سالمند شبانه روزى 

نيازمندیم.  ماهيانه ٨٠٠ تومان 
٠٩٣٨٥٠٥٩١٠٠

٩٥٣٥٧٦٧٨/ ق

٩٥٣٥٩٠٥٧/ ف

به �= نفر منش� 
با سابقه جهت شيفت شب 

آژانس نيازمندیم 
٠٩١٥١٠٦٢٤٦٣

به �= خانم
کمی آشنا به کامپيوتر نيازمندیم ١٧ 
در  ساعت   ۵  )  ٣٠٠ حقوق  شهریور 

٠٩٣٨٥٦٥٦٥٣٩روز)
٩٥٣٥٩١٧٦/ ف

به �= منش� آقا
جهت کار در تاکسی تلفنی 
نيازمندیم (منطقه عبادى) 

٠٩١٥٩٣٠٩٠٩٧
٩٥٣٥٩٨٦٧/ ف

آژانس آسمان- منش�
آقا  یا  خانم  وقت  نيمه  و  وقت  تمام 
نيازمندیم محدوده سيدرضی  سریعا 

٠٩٣٦٤٦٥٨٥٦٥و فردوسی
٩٥٣٥٩٨٧٠/ ف

به �= منش� از ساعت ٣ 
ال� ١٢ شب نيازمند�م  

٠٩١٥٩١٦١٩١٧
٩٥٣٥٩٠٤٦/ ف

به �= منش�
جهت کار در آژانس هواپيمایی در 

محدوده فلکه طبرسی نيازمندیم
آقاى عامرى  ٠٩٣٣٤٦٠٩٤٠٤

٩٥٣٥٩٨٢٣/ خ

چند منش� ساده خانم 
نيازمندیم با حقوق ٨٠٠,٠٠٠ به 

شماره زیر فقط پيامک بدهيد
٠٩١٥٠٧٠٦٨١٨

٩٥٣٥٥٢٤٨/ ف

حقوق ٥٠٠ ال� ٧٠٠
منشی خانم یا آقا با روابط عمومی باال
 ۶ الی ١۵ و ١۵ الی ٢۴ نيازمندیم

٠٩١٥٤٠٨٠٥٠٠
٩٥٣٥٩٣٠٥/ ف

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

صنعتی توس) ٣٥٤١١١٤٠

 

٩٥٣٥٨٢١٠/ ف

�= شر3ت 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

نيازمند مهندس آقا جوان
و فارغ التحصيل دانشگاه 

فردوسی مشهد عمران یا معمارى 
٣٨٤٤٢٨٨٤

٩٥٣٥٩٧٥٥/ ف

٩٥٢٩٩٢٤٢/ ف

ليسانس و کاردان عمران معمارى 
مکانيک برق کشاورزى و زمين 

شناسی با ٣ سال سابقه بيمه جهت 
رتبه   ٠٩٣٠٤٩١١٤٩٢

شر3ت 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

به پروانه اشتغال
یک نفر مهندس پایه ٣ نظارت یا اجرا 
مجرى  شرکت  جهت  ها  رشته  درکليه 

٠٩٣٥٧٠١١٢١٨نيازمندیم 
٩٥٣٥٩٥٨٧/ م

به �= نفر خانم 
مهندس عمران مترور

درمحدوده  خيابان پيروزى نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٩٠٠٩٥

٩٥٣٥٧٥٢٧/ ف

به تعداد� MDF 3ار ماهر 
نيازمندیم به صورت ماهيانه 

براى نصب 
٠٩١٥٨٠٣٢٦٧٠

٩٥٣٥٩٨٥٨/ ف

به تعداد ز�اد نصاب 
 حرفه اىMDFنيازمندیم

٠٩١٥٥٠٢٣٠٢٩ 
٩٥٣٥٨٧١١/ ق

تعداد� نجار و رو�ه 3وب
جهت کار در شرکت نيازمندیم

 ٠٩١٥٩١١٠٣٣٩
٩٥٣٥٩٥٩٥/ ل٠٩٣٧٠٨٧٦٩٠٢

٤٥ روزه 
آرا�شگر شو�د

آموزشگاه مهدى
 تنها مرکز تخصصی در مشهد 

 ٠٩١٥١٠٠٨٤٠١
٩٥٣٠٠٥٤٥/ ل٣٢٧٢٤٨٨٠

نيرو� 3ار جوان شهرستان� 
با جاى خواب در مغازه و یک نيروى 

خانم کمک آشپز نيازمندیم 
٠٩١٥٦٢٦٠٤٧١

٩٥٣٥٩٤٥١/ ف

روزانه �= ميليون 
افرادى داراى توانایی برقرارى ارتباط 
با مجموعه هاى بزرگ شرکتها ادارات
فقط پيامک٠٩١٢٩٣٣١٣٧٥

٩٥٣٥٩١٠٢/ پ

 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

نيرو� پاره وقت �ادائم
ترجيحا دانشجو نيازمندیم

٣٨٧٨٦٧٣٦ تماس و مراجعه 
 ٩.٣٠تا ١٢و عصر ۵تا٧

٩٥٣٥٤٨٤٧/ ق

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 تعداد
 نيرو� مسلط 
به ساخت انيميشن 
درمحيط مکس مایا و

 بازى سازى با یونيتی 
نيازمندیم 

 ٠٩١٥٧٩٠٧٩٠٦
٩٥٣٥٩٦٦٧/ ر٣٧٢٣٧٧٠٩

�= شر3ت 
�معتبر توليد

 به افراد ذیل نيازمند ميباشد 
١-منشی و ادارى ١ نفر

 با دوسال سابقه کار
 ٢-کارپرداز و مسئول خرید 

١ نفر با ۵سال سابقه
 ٣-سرپرست فروش
 ١ نفر با ۵سال سابقه
 ۴-سرپرست توليد

 ١نفر با ۵سال سابقه
 در زمينه چوب

 لطفا رزومه کارى 
خود را به شماره 

 ٠٩٠١٣١٠١٠٤٤
پيامک فرمائيد

٩٥٣٥٩٤٤٠/ ر

�= شر3ت معتبر بهداشت� 
جهت واحد مارکتينگ به مدیر تبليغات 
است  نيازمند  فتوشاپ  به  مسلط 

٣٨٤٤٠٠٩٥
٩٥٣٥٩٨٥٥/ ف

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

٠٩١٥١٨٢٥٣٣٢(کوره القایی) 
٩٥٣٥٨١٧٦/ م

گروه پزشك� و درمان�

منش� و تا�پيست

كارگرساده

3ارگر ماهر

مشاغل گوناگون

مد�ــــر

مهندس

3ارشناس و
3ارشناس ارشد 

�3ارمند ادار

مدرس  و مرب�

نجار و ام د� اف 3ار

3ار�ابــــ�

مراقب 3ودt و سالمند


