
شنبه ٢١  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٤
٤٣

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

٠٩٣٣٠٢١٧٢٣٧پرستارى 
٩٥٣٥٩٩٧٣/ ل

به �= خانم ماهر 
در کار ليزر موى زائد جهت کار

 در مطب  نيازمندیم
٠٩٠٣٠٧٤٢٠٠٢

٩٥٣٦٠٣١١/ ق

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

 ٠٩١٥٣٠٠٧٨٨٤عصر نيازمندیم.
٩٥٣٥٩٠٤٤/ م

٩٥١١٠٧٧٠/ د

خبرمهم!
دوره هاى مهارتی فنی وحرفه اى

با مدرک بين المللی
-نرس دندانپزشکی

-دارویارداروخانه
 -امدادگرحوادث

٧-٣٥٠٩٩١٥٥
٠٩١٥٢٠٠٣٧٧٤

 مدیریت: دکترابوالحسنی

شر3ت 
�Lتجهيزات پزش

تحصيلی  مدرک  با  فردى  از 
مرتبط به صورت تمام وقت 
دعوت به همکارى می نماید

٣٨٣٨١٣٤٥
٠٩١٥٣١٩٦٣٦٦

٩٥٣٦٠٥١٣/ ف

 MMT=به �= پزش
شيفت عصر با شرایط عالی 

نيازمندیم 
٠٩١٥١٠٣٤٤٧٠

٩٥٣٥٥٢٦٧/ ف

پرستار �ا ماما آشنا به 
خالبردار� نيازمند�م 

درمانگاه عمومی ميدان شهدا 
  ٠٩١٥٥٠٥٧١٤١

٩٥٣٦٠٨٦٩/ ق

مر3ز خدمات درمان�

 در منزل آر�ان فر 
به تعدادى نيروى 

کمک بهيار خانم و آقا 
نيازمندیم 

٣٨٦٥٥٩٦٢-٣٨٩٣٧٤٨٩
٩٥٣٥٧٣٠٦/ ف

 ��= شر3ت داروساز
دانش بنيان معتبر

از بين عالقه مندان جهت معرفی 
خراسان  در  خود  محصوالت  علمی 

دعوت به همکارى می نماید.  
تلفن ٠٥١٣٥٤٢٣٠١٠

ارسال رزومه: تلگرام 
٠٩١٢٤٨٣٦٠٧٣

٩٥٣٦٠٦٨٦/ ر

اپتومتر�ست 
جهت همکارى به تعدادى 

اپتومتریست ، خانم و 
آقا، با شرایط عالی جهت 

همکارى نيازمندیم
٠٩١٥٣١٦٩٦٠٩

٩٥٣٥٦٩٥١/ ف

 �واگذار
�Lواحد دندانپزش

درمانگاه در بلوار وکيل آباد
٩٥٣٥٧٨٣٣/ ف٠٩٣٦٧٦٢٣٧٩٧

جذب مدرس زبان انگليس� 
آموزشگاه واقع در 

سيمترى طالب -مفتح 
تلفن تماس ٠٩٣٠٨٠١٨٧١٢

٩٥٣٦٠١٥٥/ ق

برگزار� دوره استخدام� 
مهد و پيش دبستان�   

٣٧٢٨٤٧٤٢
٩٥٣٥٩٣٧٠/ ف

 موسسه آموزش�

 عالمه 
آموزشی  کادر  تکميل  جهت   
خود  فرانسه  و  آلمانی  زبان 
متخصصين  و  اساتيد  ميان  از 
همکارى  به  تواتمنددعوت 
محترم  نماید.ازمتقاضيان  می 
و  رزومه  شود  می  درخواست 
سوابق کارى خود را به آدرس 
w e b m a s t e r @ t m c . i r

ارسال نمایيد. این آگهی تا 
اول خرداد ماه ٩۶ اعتبار دارد

٣٦١١٠٠١٧ 
٣٦٠٥٧٢٣٠

٩٥٣٦٠٥٩٣/ م

جذب مدرسين 
آلمان� 

فراخوان جذب مدرسين 
و عالقه مندان به تدریس 

آلمانی در کالج آلمانی گلبانگ 
بلوار سجاد،یاسمن ١ 

٣٨٤٦٦٤٩٥
٣٧٦١٤٨٢٨

٩٥٣٠٠٥٨٢/ ف

�= شر3ت معتبر 
ساختمان�

جهت تکميل کادر فروش به یک 
مدیر فروش داراى حداقل ٣ 

سال سابقه کار با حقوق و مزایاى 
عالی نيازمند است

٠٩٣٣٧٢٩٤٦٥٢
٠٥١٣٧٦٠٣٨٦٠

٩٥٣٦٠٠٩٥/ ف

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

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

در منزل ،بدون پورسانت
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٣٠٥٧٤٣/ ل

به �= خانم جوان تحصيلLرده
کودک  نگهدارى  جهت  منزل  در 
نيازمندیم(محدوده عدل خمينی)

٠٩٠٣٩١٥٨٢٤٣
٩٥٣٥٩٤٣٢/ خ

سرا� بهشت-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩

٩٥٣٠٥٧٥٩/ ل

 �خانم� جهت نگهدار
سالمند نيازمند�م.   

٣٨٤٥٦٣٤٨-٠٩١١٨٦٢٤٥٢٤ 
٩٥٣٥٧٤٢٢/ م

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

به �= خانم
جهت مراقبت از بيمار و کاردرمنزل 

بصورت تمام وقت نيازمندیم 
٩٥٣٥٣٦٤٢/ م ٠٩١٥٥٥٩٢٩٦٩

به چند نيرو� مراقب 
خانم جهت کار در مرکز سالمندان

نيازمندیم   ٠٩٣٩٥٠٥٤٦٤٤
٩٥٣٥٥٠٧٦/ ل

٩٥٣٤٨١٤٦/ ق

مر3ز نيLان
استخدام خانم جهت مراقبت

 از سالمند و کودک و امور منزل
٠٩٠١١٨٩٨٧٩١-٣٦٦١٩٢٤١

� �= نفرخانم جهت نگهدار
 کودک سریعا نيازمندیم.صياد ۵٣

تماس  مراجعه  از  قبل  ٢٠،لطفا  پالک 
 ٠٩٢١٧٩٢٤٢٦٥بگيرید

٩٥٣٥٨٩٢٦/ م

مراقب 3ودt و 
سالمند نيازمند�م

 (شبانه روزى)
٩٥٣٦٠٨٢٥/ ق٠٩١٥٢٦٣٦٦٢٨

به �= خانم جهت مراقبت 
از �= سالمند خانم

همراه با مسکن نيازمندیم 
چراغچی ١٣ ٠٩١٥٦٢١٢٠٨٢

٩٥٣٥٥٥٠٨/ ف

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

٩٥١٣٠٩١٢/ ف

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

آقا به مراقب در منزل نيازمندیم  
٣٨٤٧٦٤٧٦

به �= منش� خانم
آشنا به کامپيوتر نيازمندیم 

جهت شيفت شب
بلوار فرودگاه 

نبش پروین اعتصامی ۶ 
رستوران مجيد

 مراجعه حضورى
١٢ الی ١۶ 

٩٥٣٦٠٦٣٤/ ف

به منش� خانم جهت 
رستوران نيازمند�م

نبش وکيل آباد ٨٩
٠٩٣٨٧٨٥٠٢٩٩

٩٥٣٥٩٧٧٥/ ف

آژانس مجيد
به یک منشی آقا جهت شيفت 

بعدازظهر نيازمندیم محدوده جانباز 
٠٩١٥٥٧٧١٢٣٢

٩٥٣٦٠٦٦٧/ ف

به دو نفر تلفنچ� 
 جهت تاکسی تلفنی نيازمندیم 
محدوده سناباد ٣٨٤١٧٥٦٣

٠٩١٥٦٢١٠٧٨٢
٩٥٣٥٩٧٦١/ ف

��= خانم ليسانس برا
مدیر روابط عمومی و تشریفات 

داراى روابط  باال نيازمندیم. آتليه 
برف، سيدرضی    ٣٦٠٧٧٩٢٤

٩٥٣٦٠٣٠٤/ ق

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

٠٩١٥٤٠٨٠٥٠٠
٩٥٣٥٩٣٠٥/ ف

منش� تا3س� تلفن� آقا
حقوق مکفی محدوده هاشميه 

شيفت بعدازظهر نيازمندیم
٠٩١٥١٥٩٩٨١٠

٩٥٣٦٠٥١٢/ ف

منش� با تجربه 
 براى تاکسی تلفنی نيازمندیم 

 ٠٩٠٣٤٢٢٠٣٦٦٦
٩٥٣٥٨٢٩٩/ م

منش� خانم مجرب جهت 
دربها� اتوماتي= نيازمند�م

 (چراغچی ۵٣)
٠٩٣٣٧٤٠٠٩٨٠-٣٦٩٠٥٠٥٥

٩٥٣٥٨٠٨٠/ ف

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

٠٩٣٨١٢٩٨٣٣٣
٩٥٣٥٧٥٨٥/ ف

شر3ت معتبر تبليغات�
جهت تکميل کادر پرسنلی خود تعدادى

باال  عمومی  روابط  با  خانم  همکار 
٠٩١٥٢٥٢٥٠٠٤نيازمنداست

٩٥٣٥٨٩١٩/ ل

منش� خانم با روابط عمومی باال 
محدوده قاسم آبادجهت سوپر مجازى 

نيمه وقت              ٩٥٣٦٠٢٢٩/ ف
٣٦٦٢٧٥٧٨-٣٦٦٣٩٣٨٩

به �= منش� خانم 
جهت تاکسی تلفنی پيروزى 

نيازمندیم 
٩٥٣٦٠٦٧٥/ ف٠٩٣٨٦٩٦٠٣٤٣

تابلوساز هنگام، منش�
مسلط به کامپيوتر و تابلوساز با حقوق 

توافقی محدوده مطهرى شمالی 
٠٩١٥٣١٦٣٢٧٠-٣٧٢٥٣٧٠٧

٩٥٣٥٩٩٨١/ ق

به �= منش� خانم 
جهت کار در دکوراسيون داخلی 

نيازمندیم 
٩٥٣٥٨٨٧٢/ پ٠٩١٥٢٤٠٥٠٢٠

به چند منش� خانم نيازمند�م 
فلکه گنبد سبز نبش آخوند 
خراسانی ١۶ فروشگاه آونگ 

٠٩١٢٠٢٣٥١٦٦
٩٥٣٥٩٨٧٤/ ف

به �= نفر منش� خانم
 حداقل فوق دیپلم جهت کار در 

دفتر فنی مهندسی ساختمان
نيازمندیم         ٣٨٤٠٨٤٨٢

٩٥٣٥٩٥٩٨/ ق

منش� خانم 
آژانس ( سيدرضی) ساعت کار 

١٣ الی ٢٢ محيط کامال مجزا
٠٩١٥٥٠٩٠٣٤٣

٩٥٣٥٨٢١٩/ ف

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

وقت نيازمندیم (فقط محجبه) 
٩٥٣٥٥٠١٥/ ب٣٨٤٤٧٧٧٠

�= منش� خانم 
جهت فعاليت 

در باغ تاالر آپادانا واقع در 
حدفاصل ميدان فهميده و سپاد 
چراغچی ۵٣ بين طرحچی ٢٨ و 

٣٠ نيازمندیم با حقوق و مزایاى 
خوب، مراجعه فقط حضورى 

٠٩١٥٣١١٢١٦٢
٩٥٣٥٩٥١٣/ ف

منش� خانم 
آشنا به کامپيوتر باغ تاالر هيراد 

٩٥٣٥٧٠٦٧/ ف٣٦٩١٠٠٩٣

منش� خانم  با روابط عموم�
باال ترجيحا محدوده قاسم آباد جهت 
کار در شرکت خدماتی نيازمندیم

٠٩٣٨٨٩١٣٤٤٦
٩٥٣٦٠١٨٤/ ل

آژانس شهرزاد
به یک منشی جهت همکارى در

 شيفت صبح نيازمندیم
٠٩١٥٥٥٩٥٥٠٥   

٩٥٣٦٠٢٣٦/ ق

 � به تعداد
خانم 

ترجيحا دیپلم و آشنا به کامپيوتر 
جهت کار در دفتر پيشخوان دولت 

نيازمندیم. حقوق پایه ۴٠٠

٠٩١٢٠٢٣٠٣٩٣
مطهرى جنوبی ١۴

٩٥٣٦٠٨٠٦/ ق

 �به �= نفر خانم جهت 3ار ادار
 در باشگاه ورزشی بانوان 

نيازمندیم مراجعه فقط حضورى: 
 بين منتظرى ٧ و ٩ باشگاه یکان

٩٥٣٥٩٣٠٦/ ف

منش� خانم و بازار�اب 
جهت بيمه نيازمند�م 

محدوده ابوطالب
٠٩١٥٤١٢٠٤٨٧-٣٧٥١٤٧٥٣

٩٥٣٦٠٤٣٣/ ق

نما�ندگ� ليفتراt و 
تجهيزات صنعت�

جهت تکميل کادر پرسنلی 
به یک خانم مسلط به امور 
ادارى و کامپيوترى دعوت 

به همکارى می نماید.
٠٩١٥٣٠٢٦٠٩٠

٩٥٣٥٨٩٦٤/ ق

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

صنعتی توس) ٣٥٤١١١٤٠

 

٩٥٣٥٨٢١٠/ ف

منش� خانم 
آژانس (سيدرضی) ساعت کار 
۶:٣٠ الی ١٣ محيط کامال مجزا

٠٩١٥٥٠٩٠٣٤٣
٩٥٣٥٨١١٦/ ف

به �= مهندس عمران
  ٣ پایه  کار  به  اشتغال  پروانه  داراى 
مشاور  شرکت  بندى  رتبه  ٢جهت  و 
٠٩١٥١١٩٠١٥٠ نيازمندیم  

٩٥٣٦٠٢٥٠/ ف

به �= نفر خانم به صورت تمام وقت 
یا  کامپيوتر  ليسانس  مدرک  با 
بازرگانی جهت امور ادارى نيازمندیم 

 ٣٦٦٥١٠٣٣
٩٥٣٥٦٩٩٠/ 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

موسسه آموزش� 3ارشناس 
نرم افزار خانم براى 

پشتيبانی سایت و کادر آموزش 
Asia-job2017@yahoo.com 

٩٥٣٠٠٣٢٥/ ف

دعوت به 
�همكار

به كاردان عمران و معمارى جهت 
امور ساختمانی نيازمندیم

٠٩١٥٨٢٤٠٨٠٢
٣٢٢٥٥٦٧١

٩٥٣٦٠٤٩٩/ ق

شر3ت ناظران و طراحان حقوق�
فعال نياز به همکار مهندس در 

رشته هاى عمران، برق ، مکانيک و 
معمار دارد ٠٩٠١١٠٩٦١٠٠

٩٥٣٦٠٠٤٤/ ف

مهندس برق خانم
مسلط به نقشه خوانی 

و آناليز
 رزومه به آدرس ذیل 

ارسال شود 
estekhdam.stp@yahoo.

com
٩٥٣٦٠٧٦٦/ ف

استخدام 
نقشه 3ش 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

�= شر3ت معتبر 
در زمينه طراحی و نظارت خطوط ریلی 
در  خود  نظارت  کادر  تکميل  جهت 
خراسان به افراد ذیل با تخصص هاى

 ذکر شده نيازمند است:
١-کارشناس ارشد کنترل پروژه 
(صنایع، عمران، مدیریت ساخت)

 با حداقل ۵ سال سابقه
٢-کارشناس ارشد مهندسی راه آهن 
گرایش خط و سازه هاى ریلی با ٣ 

سال سابقه
با  مخابرات  ارشد  ٣-کارشناس   

حداقل ۵ سال سابقه
۴-دکتراى معمارى ساختمان هاى 

بزرگ با حداقل ١٠ سال سابقه کار
تاسيسات  ارشد  کارشناس   -۵  

برقی با ١٠ سال سابقه کار 
تاسيسات  ارشد  ۶-کارشناس 
کار  سابقه  سال   ١٠ با  مکانيکی 
با حداقل ٣  ٧-کارشناس عمران 
سال سابقه کار و تسلط برفهرست 
بهاى ابنيه و شرایط عمومی پيمان 
سرخس  ایستگاه  در  کار  براى 
عالقمندان می توانند رزومه خود 

را به نشانی پست الکترونيکی 
S.mohssen.hossini@

 gmail.com
ارسال نمایند. 

 

٩٥٣٥٥٧٢٩/ ف

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

اتوکد) نيازمندیم
٣٧٢٤٥٧٧٩

٩٥٣٥٨٧٥٠/ ف

به پروانه اشتغال مهندس
پایه ١جهت شرکت مجرى ذیصالح 

در مشهد نيازمندیم.
٠٩٣٩٥٢٢٧٦٩٤

٩٥٣٥٢٠٢٧/ ق

٩٥٢٩٩٢٤٢/ ف

ليسانس و کاردان عمران معمارى 
مکانيک برق کشاورزى و زمين 

شناسی با ٣ سال سابقه بيمه جهت 
رتبه   ٠٩٣٠٤٩١١٤٩٢

ليسانس و 3اردان عمران 
معمارى مکانيک برق و کشاورزى با ٣ 
سال سابقه بيمه جهت رتبه نيازمندیم 

٠٩١٥٠٨٥٠٠١٢
٩٥٢٩٨٠١٤/ ف

فقط مهندسين باپروانه 
اشتغال نظام مهندس�

جهت تکميل ظرفيت دفتر طراحی 
نظارت ٠٩١٥٥١٨٥٦٧٦

٩٥٣٥٩٢٣٤/ م

استخدام مهندس برق و 
3امپيوتر

ارسال رزومه به:
CVR@PISHROTEL.COM 

٩٥٣٤٢٩٤٠/ ق

به �= نفر خانم
جهت معرفی شرکت مهندسی 

پاره وقت نيازمندیم
تلفن: ٠٩٣٥٩٦٠٨٣١٨

٩٥٣٥٧٦٤٧/ ر

 شر3ت پخش سراسر� سا�ه سمن
 از یک نفر نيروى آقا یا خانم با  

مدرک تحصيلی کارشناسی کامپيوتر 
یا IT (سخت افزار ،نرم افزار) 

دعوت به همکارى می نماید:
 آدرس : کيلومتر ١٨ جاده قوچان
 کوچه فرش مشهد، چهارراه اول، سمت 
٧ پالک  شخميران  شرکت  جنب  چپ 
تلفن تماس: ٦-٣٥٤٢٢١٦٠

٩٥٣٦٠٣١٣/ ف

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 تعداد� MDF 3ار ماهر 
نيازمندیم به صورت ماهيانه 

براى نصب 
٠٩١٥٨٠٣٢٦٧٠

٩٥٣٥٩٨٥٨/ ف

گروه پزشك� و درمان�

منش� و تا�پيست

مد�ــــر

مهندس

مدرس  و مرب�

نجار و ام د� اف 3ار

مراقب 3ودt و سالمند

٩٥٣٦٠٣٧٦/ ف

٩٥٠٢٠٢٣٦/ ف


