
شنبه ٢١  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٤
٣٩

 استخدام
 در هتل آپارتمان

 خانه دار خانم ٢ نفر
کمک آشپز آقا یک نفر
کارگر ساده آقا یک نفر
امام رضا ۵ چهنو ١٠ 
هتل آپارتمان  مهریز

٠٩٣٩٢١٤٤٣٤٩
٠٩١٥٩١٦٣٤٧٦

٩٥٣٥٩٥٢٤/ ف

به تعداد� پذ�رش خانم و 
 خدمات در هتل نيازمند�م

٣٣٦٩١١٦٨
٩٥٣٦٠٠٣٥/ ف

به ٢ نفر نيرو� خانم 
�جهت خانه دار

و ٢ نفر جوان آقا
 ترجيحا شهرستانی 

جهت کار در رستوران
 و البی هتل آپارتمان 

نيازمندیم
 مراجعه فقط حضورى

 آدرس شيخ طوسی ٧ 
شيخ طوسی ٧,٢ 
روبروى هتل گل

٩٥٣٥٩٥٧٧/ ف  هتل آپارتمان کاشانی

به �= نفر نيرو� شهرستان� آقا
جهت کار در رستوران هتل نيازمندیم 

نبش سرشور ٢٨ هتل کرانه
٩٥٣٦٠٤٩٨/ ف٣٨٥٥٦٥٢٧

به �= نفر آقا
تمام وقت در مهمانپذیر 

نيازمند است نبش سرشور ١٣ 
 مهمانپذیر احسان الرضا

٩٥٣٦٠٣٧٢/ ف

به تعداد� نيرو
جهت کار در هتل آپارتمان 

نيازمندیم. 
خانم خانه دار

 پذیرش خانم شيفت روز 
پذیرش آقا شيفت شب

 باسابقه کار در هتل آپارتمان
٠٩١٥٣٧٧٢٨٠٠

٩٥٣٦٠٣٧٥/ ف٠٩٣٣٧١٥٣٧٨٤

شر3ت چتر 
سفيد 

تامين نيروى صنعت گردشگرى 
استخدام کارمند رزرواسيون 

کانتر تور داخلی و خارجی 
حسابدار - بازاریاب 

 خانه دار 
جهت کار در آژانس و هتل 

٩٥٣٥٩٦٧٦/ ف٠٩٠٩٩٠٧٧١٢٥

هتل سينا
پذیرش- خانه دار- خدمات 

چهارراه خسروى- روبروى کوچه 
 مخابرات

٩٥٣٥٩١١٩/ ق

هتل مقدم
نيازمندیم  دار-گارسون  خانه 
 دانش شرقی١٢رجب زاده١٣

٩٥٣٦٠١٩٧/ د

به پذ�رش خانم 
و یک رزرواسيون خانم در هتل 

نيازمندیم (١٧ شهریور)
٠٩١٥٣١٨٤٢٧٥

٩٥٣٦٠٦٢٧/ ف

به چند نفر ميزبان باتجربه 
جهت کار در رستوران هتل 

نيازمندیم مراجعه حضورى: ضلع 
 شمالی بازار رضا هتل کوثر

٩٥٣٥٩٥٣٢/ ف

هتل آراد
جهت تکميل کادر پرسنلی 

به افراد ذیل نيازمند است 
١- خانه دار

 ٢- سوپر وایزر
 ٣- تاسيسات

 ۴- مدیریت خانه دارى 
۵- کمک آشپز

 مراجعه حضورى 
چهارراه دانش نبش

 دانش غربی ١١

 

٩٥٣٥٥٠٧٠/ ف

هتل قصر سفيد
استخدام می نماید 

١- نيروى پذیرش خانم و آقا
 ٢- نيروى خانه دار 

٣- نيروى شهرستانی جهت رستوران 
 با جاى خواب

مراجعه حضورى ساعت ٩ الی ١٨ 
امام رضاى ١۶ عنصرى غربی ۵

 

٩٥٣٥٧٤٤٥/ ف

٩٥٣٥٨١٦٧/ پ

استخدام 
تعدادى مشاور با تجربه و آشنا به 

محدوده هفت تير تا اقبال نيازمندیم
٠٩١٥٣١٥٢٣٠٣

به �= نفر آقا  
 جهت کار در امالک باتجربه 
نيازمندیم محدوده پيروزى

 ٠٩١٥٥١٤٤٧٩٩
٩٥٣٦٠١٣٢/ ف

به تعداد� مشاور 
خانم �ا آقا

با پورسانت عالی نيمه وقت 
و تمام وقت جهت کار در 

دفتر کارگزارى امالک سریعا 
نيازمندیم

٠٩٣٨١٢٩٨٣٣٣
٩٥٣٥٧٥٤١/ ف

�= شر3ت معتبر 
بازرگان� 

نيروى بازاریابی حرفه اى آقا 
با حقوق ثابت+ پورسانت و 

بيمه نيازمندیم 
ساعت تماس ٨ الی ١٨ 
٠٩١٥٥٥٠٤٧٣٢

٩٥٣٥٨٨٩١/ ف

 � و�ز�تور حرفه ا
لبنيات نيازمند�م   

 ٠٩١٩١٠٠١٥٢٣
٩٥٣٦٠٨٥٧/ م

مد�ر فروش و بازار�اب 
خانم و آقا حرفه اى و مبتدى 

درآمد باال پاره وقت 
٩٥٣٥٩٧١٨/ پ٠٩١٥٦١٤٣٧٤٧

به تعداد� بازار�اب خانم 
 در زمينه دستگاه هاى پوز و خودپرداز 

با پورسانت عالی نيازمندیم 
 ٠٩٣٩٨٨٨٩٨٥٠

٩٥٣٥٨٨٣٨/ ف

و�ز�تور
موسسه نشر و پخش 

کتاب آذرآبادى 
با دارا بودن ١٠٠٠ مشترى در 

مشهد به تعدادى بازاریاب آقا با 
پورسانت عالی نيازمنداست

تلفن: ٠٩٣٣٢٧٥٥٩٥٩
٩٥٣٥٩٢١٣/ م

به تعداد� آقا و خانم 
جهت فروش انواع بيمه 

نيازمندیم (بيمه معلم)
٩٥٣٥٧٦٦١/ ر٠٩٣٦٤٦٧٧٤٤٩

 به تعداد� بازار�اب
 خانم و آقا 

 جهت فروش ظروف یکبارمصرف 
 ٣٧٦٠٣٤٥٠نيازمندیم

٩٥٣٥٨٩٧٩/ م

عامل فروش
 الماس 3رمان 

حداقل پورسانت ماهيانه
 ٢,۵ ميليون تومان+ ثابت 

به چند نيروى جوان در زمينه 
بازاریابی موادغذایی نيازمندیم 

ساعت تماس ٩ الی ١۴ 
٣٧٦٥٣٣٤٧

٩٥٣٥٩٢٢٠/ ف٠٩٣٦٢٧١٠٠٧٩

پخش طاها گستر 
مشهد 

به تعدادى بازاریاب 
ونماینده شهرستان

 در زمينه مواد غذایی
 با حقوق عالی و پورسانت

 نيازمند است
٩٥٣٥٦٩٧٨/ ف٣٧٦٣٢٨٨٣

به تعداد� بازار�اب 
حرفه ا� فعال 
خانم/ آقا جهت فروش مواد 
شوینده و پاک کننده ویژه 

هتل ها، رستوران ها نيازمندیم
۶درصد پورسانت+ پاداش 

٠٩٣٣٤٠٠٣٥٣٠
٩٥٣٦٠٣٢٦/ ر

٩٥٣٥٧٣٨٥/ ف

یک شرکت معتبر در زمينه زعفران  
به تعدادى بازاریاب با حقوق ثابت 

و پورسانت نيازمند است
٠٩٢١٦٨٣٠٣٨٨-٣٨٧٩٢٥٥٧

٩٥٣٥٩٢٦١/ ف

به تعداد� بازار�اب 
خانم و آقا نيازمندیم

 ۶٠٠ ثابت + پورسانت فروش 
٣٣٦٤١٢٨٣

روزانه ٢ ميليون 
افراد حرفه اى داراى ارتباطات قوى 
با مجموعه هاى بزرگ،ادارات،شرکتها
فقط پيامک: ٠٩١٢٩٣٣١٣٧٥

٩٥٣٥٩١١٠/ پ

٩٥٣٣٠٥٥٦/ ف

حقوق ٤ ميليون تومان 
به تعداد زیادى بازاریاب مبتدى و 

حرفه اى سریعا نيازمندیم.احمدآباد 
       ٣٨٤١٤٧٣٥ابتدارضا ٣ پالک ٨٣  

تعداد� بازار�اب 
باروابط عمومی قوى نيازمندیم

 ٠٩١٥٤١٤٠٩٤٨
٩٥٣٥٦٨٠٨/ پ٠٩١٥١٠٣٨١٦٤

�= شر3ت پخش 
مواد غذا��

جهت تکميل کادر فروش به 
پرسنل ذیل نيازمند است
 ١- ویزیتور (آقا/ خانم) 
به تعداد ١٠ نفر، حداقل 
مدرک تحصيلی دیپلم و 
ترجيحا دارى سابقه کارى

 ٢- راننده با نيسان مسقف 
، تعداد ۵ دستگاه

 جهت پخش
 شماره تماس: 

 ٠٩١٥١٠٦٣٩٤٨
٣٦٦٦٨٤٢٩

٩٥٣٥٨٠٠٥/ ر

تعداد� بازار�اب تمام وقت 
 و پاره وقت با حقوق پایه ۵٠٠,١ 

ميليون ۵درصد پورسانت
 ٠٩١٥٢٣٣٨٤٦٨

٩٥٣٦٠٧٨٥/ ف

«نان مزرعه»
بمنظور توسعه شبکه 

مویرگی خود در شهر مشهد
 از تعدادى موزع

 با خودروى وانت 
آشنا به فروش نان و کيک

 با شرایط ویژه 
دعوت به همکارى می نماید. 

ساعت تماس : ٨الی ١۶ 

٠٩٣٧٨٢٢٢٨٥٠
٩٥٣٤١٨٨٠/ ف

به �= بازار�اب باتجربه
بابت آهن آالت نيازمندیم

٠٩١٥١١٨١٠٢٣
٩٥٣٦٠٧١٠/ ف

 tشر3ت لبنيات پا
تعداد محدود 
ثبت سفارش (خانم) 

ویزیتور حضورى، شبکه خاص 
VIP (آقا)

حقوق+ پورسانت+ بيمه 
٠٩١٥٦١٣٦٧١١

٩٥٣٦٠٦٧٨/ ر

به چند�ن بازار�اب 
خانم

 باروابط عمومی قوى،حقوق 
ثابت١.۵م وپورسانت عالی 
نيازمندیم.پيامک به شماره 

٠٩١٥٣١٧٤٥٥٣
بين فلسطين٣و۵

ساختمان٧۴
 

٩٥٣٦٠٨٣٠/ ق

نان آوران 
به تعدادى بازاریاب خانم 

نيازمندیم 
٩٥٣٥٩١٧١/ ف٠٩١٥٩١٥٠٠١٩

خانه سنگ واقع در هاشميه
به تعدادى بازاریاب خانم متخصص 

جهت فروش سنگ نيازمندیم.
٠٩٣٥٤٧١١١٢٨

٩٥٣٥٤٠٦٢/ م

به �= و�ز�تور جهت فروش 
�نان به صورت درصد

نيازمندیم راهنمایی ۴
٠٩٩٠٦٨٨٧٠٨٤-٣٨٤١٤٩٣٠

٩٥٣٥٩٣٨٩/ ف

فروشنده 3تاب مذهب� 
در سطح شهر پورسانت�

 نيازمندیم
٣٦٢٢٥٥١٧

٩٥٣٥٩٤٧٦/ ق

جذب 3ارمند 
دفتر� خانم 

و بازاریاب با سابقه کارى مفيد 
و روابط عمومی باال با پرداخت 

کارمزد ٩۵ درصد از نمایندگی 
و حقوق ماهيانه ثابت نيازمندیم 

بيمه ایران 
٠٩١٥٣١٧٧١٠٣
٩٥٣٥٥٥٩٤/ پ٠٩٣٥٩٣٤٦٢٧٨

شر3ت معتبر تبليغات�
به تعدادى همکار فروش با حقوق ثابت 
و بدون سقف فروش نيازمند است.

٠٩١٥٢٥٢٥٠٠٤
٩٥٣٥٨٩٢١/ ل

 استخدام 
«با شرا�ط عال� »

زمينه  در  فعال  و  معتبر  شرکت  یک   

فروش با در اختيار داشتن الین  هاى 

کار  جویاى  افراد  از  بازاریابی  مختلف 

با شرایط ایده آل دعوت به همکارى 

حقوق  با  آقا  بازاریاب  نماید:١-  می 

+پورسانت+  ریال  ميليون   ٨ ثابت 

پاداش + بيمه تامين اجتماعی 

حقوق  با  خانم  تلفنی  بازاریاب   -٢

ثابت ۶ تا ٨ ميليون ریال +پورسانت 

+پاداش +بيمه تامين اجتماعی 

حقوقی  شرایط  با   VIP بازاریاب   -٣

 ٣٨٤٢٧٩٣٩توافقی
٩٥٣٣٦٣٥٧/ م

 �نياز به بازار�اب حرفه ا
آبميوه و نوشيدنی

به صورت پورسانتی
٠٩١٥٤٤٠٣٠٢٩

٩٥٣٦٠١٤٢/ ق

دعوت به 
 �همLار

یک نمایندگی بيمه جهت تکميل 
کادر فروش خود در صنعت 

بازاریابی بيمه بازاریاب می پذیرد
متقاضيان جویاى کار در صورت 

تمایل طی هفته جارى از 
ساعت ١٧ الی ٢٠ با تلفن هاى 

ذیل تماس حاصل فرمایند. 
(سرپرستان خانوار و دانشجویان 

در اولویت می باشند) 
٣٨٤٧٥١٣٩-٠٩١٥٦١٤٦١٦٥

٩٥٣٥٩٦٠٣/ ف

به تعداد� بازار�اب خانم و آقا 
با حقوق خوب نيازمند�م.  

٠٩٣٦٥٣٦٩١٠٠
٩٥٣٥٩٢٨٩/ ش

به تعداد� بازار�اب 
حرفه ا� ساختمان� 

٠٩١٥٨١١٠٩٥٦نيازمندیم 
٩٥٣٥٢٤٠٦/ م

به تعداد� بازار�اب 
با حقوق ثابت +پورسانت +پاداش 

   ٠٩١٥٥٠٨٩٩٨٧
٩٥٣٦٠١٣٠/ م٠٩٣٥١٨٥٤٣١٢

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

٠٩٣٩٥٢٢٥٦٢٧
٩٥٣٥٨٠٧٨/ ف

�شر3ت 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

شر3ت بازرگان� جهت فروش
دستگاه هاى صنعتی به بازاریاب و 
فروشنده نيازمند است پورسانت 

+ ثابت+بيمه    ٣٨٤٥٢٣٦٨
٩٥٣٦٠٠٣٣/ ف

 �شر3ت فناور
اطالعات تدبير
جهت تکميل کادر پرسنلی 

خود در واحد توليد استخدام 
می نماید ليسانس نرم افزار 
آشنا به برنامه نویسی تحت 

 SQL, MVC ، وب
 C #

ارسال رزومه به
todbir.biz@gmail.com

٥-٣٦٠١٩٢٥١
٩٥٣٦٠٠٨٧/ ف

برنامه نو�س آشنا به
MVC- sql server و

سال  حداقل ٢  با   Crystal Report 
٣٧٠٥٨٧٨٤سابقه کار مفيد

٩٥٣٦٠٢٧٩/ ف

برنامه نو�س حرفه ا� متلب 
برق،  عمران،  هاى  رشته  در 
کامپيوتر در مقطع ارشد نيازمندیم 

٠٩٣٧٥٣٣٨٤٠٦
٩٥٣٥٣٨٩٨/ ف

بازار�اب

برنامه نو�س tامور مشاور�ن امال

٩٥٢٠١٠٢٦/ م

٩٥٣٦٠٦٠١/ ل

٩٥٣٥٩٦٥٢/ ف

٩٥٣١٥٤٩٤/ م

٩٥٣٦٠٧٥٧/ ف


