
٤٤
شنبه ٢١  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٤

به �= نفر نجار 
حرفه ا� و ماهر
جهت توليد لوازم سفارشی

 به صورت مشارکتی نيازمندیم 
ساعات تماس ١٠ الی ١۴ 

١٨ الی ٢٠

٠٩١٥١١٦١٢٣٢
٩٥٣٦٠٠٣٩/ ف

�فور
تعدادى نجار جهت ساخت صندلی 

نيازمندیم 
٠٩٣٠٨٥٣٣١٢٨

٩٥٣٥٦٤٩٥/ ف

به �= شاگرد 
ماهر یا نيمه ماهر جهت
 mdf کارى نيازمندیم

٩٥٣٦٠٢٧١/ ف٠٩١٥٩٧٥١٩٠٣

شر3ت معتبر 
اجرا� د3وراسيون

داخلی ادارى ١) نيروى نجار ماهر 
مسلط به mdf کارى

 ٢) نيروى نيمه ماهر mdf کار 
مسلط به برشکارى، اليت و مونتاژ 

نيازمندیم
تلفن: ٣٨٤٧٠٥٧٧

٩٥٣٥٨٠١١/ ر

به تعداد� گروه نصب 
حرفه ا� با ابزار 3امل

جهت نصب کابينت و 
کمد دیوارى نيازمندیم.
سجاد ، بين بزرگمهر جنوبی

 ۵ و ٧ ، پالک ١٠٣ ، طبقه اول
واحد ٢ -مراجعه حضورى

٩٥٣٥٧٣٦٨/ ل ١٠ تا ١٢صبح

به �= نفر آقا
با روابط عمومی خوب جهت پخش 

فروش با وسيله نيازمندیم
٣٨٢٢٧٩٢١-٠٩٣٧١٩٢٧٧٢٣

٩٥٣٦٠٠٧٨/ ف

استود�و ژوبين
در زمينه هاى عکاسی، فتوشاپ 

تدوین و مدیریت
 از بانوان واجدالشرایط

 دعوت به همکارى می نماید
 بلوار وکيل آباد

 جالل آل احمد بين ٢٢ و ٢۴ 
٠٩١٥٣٠٠٠٥٩٩

٩٥٣٥٨٥٣٧/ ف٣٦٠٨٧٥٧٣

�به تعداد
 نيرو� مسلط 
به ساخت انيميشن 
درمحيط مکس مایا و

 بازى سازى با یونيتی 
نيازمندیم 

 ٠٩١٥٧٩٠٧٩٠٦
٩٥٣٥٩٦٦٧/ ر٣٧٢٣٧٧٠٩

 ��L از قدرتمندتر�ن 
فروشگاه هاى

 زنجيره اى کشور
 از افراد متخصص

متعهد و بامهارت دعوت 
به همکارى می کند

صندوقدار باتجربه 
و با روابط عمومی باال 

(ليسانس حسابدارى، 
کامپيوتر و روابط عمومی)
نيروى انتظامات باتجربه 

(ترجيحا ليسانس تربيت بدنی)
فروشنده ماهر

(باسابقه کارى مرتبط و درخشان)
آدرس:سپاد مجتمع وصال 

طبقه منفی یک 
هایپر مارکت پرسون

٩٥٣٥٨٩٩٥/ ب

تر3يه
کاریابی بين المللی کارآفرینان

خدماتی،  ساده،  کارگر  استخدام 
٣٨٤٥١٢٦٥نظافتی

٩٥٣٤١١٧٣/ د

 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

�استخدام فور
رشته  تمامی  از  کار  نيروى  جذب 
ابتداى  احمدآباد،  تخصصی  با  ها 

رضا ٣ پالک ٨٣ ٣٨٤٤٤٣٩٧
٩٥٣٥٩١٨٧/ ف

گاجره رستوران
جهت تکميل پرسنل 

آقا و خانم و کادر فنی 
خود دعوت به همکارى 
می نماید.از داوطلبين 
در خواست ميشود از 
١٧ الی ١٩ همه روزه 
به آدرس ذیل مراجعه 

نمایند.
نبش بلوار وکيل آباد٣٧ 

فست فود گاجره
لطفا اصل و کپی 

شناسنامه و کارت ملی به 
همراه داشته باشيد.

 

٩٥٣٥٦٣٨٠/ ق

به ٢ نفر خانم 
 جهت پشتيبانی سایت

 IT کارشناس  
 و فروش خودرو

نيازمندیم چهارراه لشگر 
نبش ملک الشعرا بهار ٢۶ 

اتومبيل داوودى

 ٣٨٥٥٤٤٢٢
٩٥٣٦٠٣٤١/ ف

به �= نفر مد�ر فروش خانم
جهت دکوراسيون داخلی با 

شرایط عالی نيازمندیم
٩٥٣٥٩٧٥٠/ ف٠٩١٥٧٧٥٣٤٨٧

روزانه �= ميليون 
افراد داراى ارتباط با مجموعه هاى 

بزرگ،شرکتها و ادارات
فقط پيامک ٠٩١٢٩٣٣١٣٧٥

٩٥٣٥٩١٢١/ پ

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

طبرس� جنوب� ٢٩
مجتمع آرميتاژ 

 طبقه منهاى یک 
استخدام 

در شهربازى هپی لند
اپراتور ۵ نفر آقا ۵ نفر خانم 

صندوقدار ٢ نفر خانم 
مراجعه حضورى ١٢ الی ١۵

 

٩٥٣٦٠٢٠٤/ ف

خانم مسلط به 3امپيوتر
و روابط عمومی باال جهت کار در 

آژانس هواپيمایی نيازمندیم
٠٩١٥٢٠٠٠٠٢٧

٩٥٣٦٠٠٥٥/ ف

�3ارمند تورخارج� حرفه ا
و نيروى عرب زبان جهت کار

 در آژانس هواپيمایی آرادسير 
نيازمندیم ٣٨٥٣٦٠٠٠

٩٥٣٦٠٤٢٥/ ف

�= شر3ت بازرگان�
نيازمند به تعدادى خانم باسابقه 

کار مرتبط جهت متصدى شغل 
کارشناس بازرگانی می باشد. 

خواهشمند است جهت هماهنگی 
مصاحبه حضورى با 

شماره هاى ٠٩١٥٠١٤٢٦٨٢ 
و ٠٩١٩٠٢٦٠٠٣٢ 

تماس حاصل فرمائيد.
 

٩٥٣٦٠٣٧٠/ ف

نما�ندگ� آبليمو روجا
جهت راه اندازى شعبه مشهد 

استخدام می کند 
-بازاریاب خانم و آقا ١٠ نفر 

- نيروى توزیع آقا ٣ نفر 
- حسابدار یک نفر 

حقوق و مزایا: طبق قانون کار
 ٣٦٦٥٩٤٦٦

٠٩١٥٧٩٠٩٩٥٩
٩٥٣٥٧٧٨٧/ ف

�= 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

٩٥٢٧٢٦٨٩/ ف

استخدام 
به یک نفر 

با روابط عمومی باال 
و تسلط کامل

 SQL به کامپيوتر و 
جهت پشتيبانی

 نرم افزار نيازمندیم
 ارسال رزومه به :

Jobs@Amootco.com 

٩٥٣٣٩٢١١/ ف

آرایشگر ماهر شوید١٠٠ تضمينی 
به روش جدید درآموزشگاه (خسرو)

 داراى مرکز تخصصی با  گواهينامه
 جهت احداث سالن   ٣٧٢٩١٣١٣

٠٩١٥١٠٠١١٥٧

جوانان
 جو�ا� 3ار

٤٥ روزه 
آرا�شگر شو�د

آموزشگاه مهدى
 تنها مرکز تخصصی در مشهد 

 ٠٩١٥١٠٠٨٤٠١
٩٥٣٠٠٥٤٥/ ل٣٢٧٢٤٨٨٠

به �= نفر مسلط برنامه نو�س 
نيازمندیم  سایت  طراحی  اپليکيشن 

ارسال رزومه به تلگرام 
٠٩٠١٣٨٦٢١٢٢

٩٥٣٦٠٠٤٢/ ف

�= نفر تLنسين فن�
آسانسور

 (قبول شده آزمون 
سندیکا) 

جهت شرکت معتبر 
آسانسورى نيازمندیم

٠٩١٥٢٠٤٢٦٢٩
٩٥٣٦٠٤٣٤/ ف

 �= شر3ت 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

�= شر3ت 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

�= شر3ت بازرگان�
به  مسلط  نيرو  به  (واردات) 
انگليسی و آشنا به امور بازرگانی
نيازمنداست  ٩-٣٨٣٣٠٩٤٨

٩٥٣٤٦١٣٥/ خ

استخدام 3ارشناس 
فروش نرم افزار 

حقوق ثابت + بيمه 
+ مزایا 

فرم استخدام در 
AFE.ir/jobs

٩٥٣٥٨١٥٩/ ر

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

٠٩١٥٥١٥٠٣٨٤تماس٩الی١۴
٩٥٣٤٥٨٠٨/ د

مسلط به زبان عرب� 
نيازمندیم فلکه آب 

 دفتر خدمات مسافرتی 
٩٥٣٦٠٦٦٩/ ف٠٩٣٨٢٨٥١٣٨٨

�= شر3ت معتبر 
به تعدادى نيرو نيازمند است

 ٠٩١٥٣٣٨٣١٧١
٩٥٣٦٠٠٣٧/ ف٣٦٢٢٢٢٥٤

�استخدام فور
به تعدادى نيروى آشپز 

فست فود، سالن دار 
کافه من، صندوقدار 
نگهبان، پيک موتورى 

نيازمندیم.
٤-٣٨٤٤٦١٢٣

٩٥٣٥٧٤٦٧/ د

استخدام آقا 
 جهت 3ار در داروخانه

٠٩١٥١٢٥٨١٢٢
٩٥٣٦٠٠٧٦/ ف

به �= خانم 
�طراح حرفه ا

و ترجيحا آشنا به کامپيوتر 
و دستگاه ليزر نگين لباس 

و چند بازاریاب پوشاک 
نيازمندیم

٠٩١٥٩١٦٩٩٢٩
٩٥٣٥٦٩٦٥/ ف

 مزا�دات و 
مناقصات 

 سراسر کشور را 
قبل از سایرین بر 
روى تلفن همراه 
خود دریافت کنيد

 هزاره
٤٢٧١٤٠٠٠-٠٢١ 

٩٥٣٥٦٧٨٢/ ت

مجوز آموزشگاه زبان
 و 3ار از ما

سرمایه از شما ٠٩٣٨١٥٦١٥٢٦
٠٩١٥٥١٩٣٢٦٠

٩٥٣٥٧٠٦٣/ ر

 شر3ت آ�نده سازان 
 توليد کننده معتبر در 
 (A۵ . A۴) زمينه کاغذ

و لوازم التحریر تعدادى 
نماینده پخش فعال در 

سراسر کشور می پذیرد. 
تماس ٨/٣٠ الی ١٧/٣٠ 

٨٨٣٤١٢٥٥-٠٢١ 
٨٨٣٤١١٤٦

٩٥٣٥٨٨٣٧/ ت

فروش اقساط� 
طال 

نيروهاى  ویژه  کارت  حکمت  با 
مسلح کل کشور اقساط ۶ تا ٢۴ ماه

چهارطبقه  پرداخت  پيش  بدون   
پاساژ ارگ طبقه همکف پالک ١٠ 

 ٣٢٢١٩٦٦٧
٠٩١٥٥٢٣٦٠٧٩

٩٥٣٤٤٦٧٢/ ر

جذب و معرف� ضامن
کارمند ، بازنشسته ، کاسب
٩-٠٩٠٣٤٤٤٠٢٢٨

٩٥٣٥٩٩٨٥/ ل

شر�= جهت وام ٣٠ م
و ضامن کارمند بدون واسطه 

نيازمند هستم
٠٩١٥٩٠٣٠١٦١

٩٥٣٣٩٨٩٩/ ل

جذب و معرف�
 ضامن

کارمند - کاسب - بازنشسته
٩٥٣٤١٥٠٦/ ل٠٩٠١١٢٠٣٠٠٨

٩٥٣٢٢٠٤٥/ پ

جذب ومعرف� 
ضامن

کاسب،کارمند،بازنشسته
با کمترین زمان و

 درصد ممکن
جهت امور بانکی

 و غير بانکی
٠٩١٥٠٣١٨٤٧٤

وام فور� ١٠ م 
به باال 

با ضامن و سرمایه آزاد از 
١٠٠ م به باال کارمند، کاسب، 

بازنشسته نيازمندیم
٠٩١٥٦٦١٣٠٩٨
٠٩٣٠٨٧٩٦٠٤٧

٩٥٣٣٩٨٧٠/ ق

ضامن 3ارمند و 3اسب

سند 
جهت دادگاه وامور غيربانکی
در سریعترین زمان
٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨

٩٥١٩٧٩٦١/ ط

چ= آزادمعتبر
جهت امورغيربانکی

٩٥٣٣٤٩٠٨/ خ٠٩٣٥٩٤٥٣٥٧٠

جذب و معرف� 
فور� ضامن

به کليه بانکها و موسسات با 
پشتوانه قوى و محضرى

 ٣٨٣٨٨١٦٠
٣٨٣٨٨١٦١

٩٥٣٣٥٥٣٤/ ف

وام ٤% 
 خرید عادالنه فروش منصفانه

٩٥٣٣٥١١٧/ م٠٩٣٧١٧٥٠١٢٩ 

سند ششدانگ شما را
با پایان کار جهت دریافت ضمانتنامه 

بانک با پشتوانه محکم نيازمندیم
٠٩١٥٧٠٢٠٠٢٧

٩٥٢٧١٠٣٨/ ف

وام ٤ %
جذب و واگذارى منصفانه

٩٥٣٥٤١٨٦/ پ٠٩٣٧٧٤٩٧٥٩٤

 جذب 3ارمند 
 کاسب و بازنشسته 

جهت ضمانت هاى بانکی 
پشتوانه محضرى و معتبر 

درآمد ميليونی 
٠٩١٥٥٢٢٢١٥٩ 

٣٨٣٣٠٨٠٤
٩٥٢٨٨٦٩٤/ م

�به �= وام فور
 تا سقف ۵ م تومان با بازپرداخت 

تا سقف۶ ماه نيازمندیم
٠٩١٥٠٦٤١٦٩٨

٩٥٣٦٠٣٠٧/ ق

جذب و معرف� ضامن
به تمامی بانک ها و موسسات

٠٩١٥٦٨٤٥٧٩٧
٩٥٢٦٥٩٠٤/ ل ٠٩٣٣٧٤٣١٠٩١

جذب - معرف�
از کليه کارمندان رسمی، 

قراردادى ، شاغل، بازنشسته 
مستمرى، شرکتی و کسبه گرامی 
جهت انجام امور بانکی، پورسانت 
باال، پشتوانه محضرى، دعوت به 

همکارى می نماید
٣٨٨٤٥٦٧٢

٩٥٣٥٦٩٥٣/ ف٠٩٣٣٨٣٠٠٨٩٦

چ= آزاد
� معتبر فور

 

٠٩٠١٥٣٧٤٣٥٧
٩٥٣٥٤٤٦٧/ ف

�فور�       فور
خرید وام ازدواج

 به باالترین قيمت
٩٥٣٤١٥٢٦/ ل٠٩١٥٥٢٢٢١٥٩

٩٥٣٢٨٦٥٠/ ف

خر�د و فروش 
عادالنه وام ۴% مسکن 

٠٩١٥٣١٣٦٨٩٨
٠٩١٥٥١٥٦٨٩٨

خر�دار وام ٤ شخص� 
بدون واسطه  

٠٩١٥٩٧٦٤٥٢٧
٩٥٣٦٠٦٢٦/ ف

�فور
 3ارمند و 3اسب 

نيازمندیم
 ( جهت ضمانت بانکی 

با پشتوانه محکم)
٠٩٣٨١٨٥٥٠٠٣

٩٥٢٤٧٣٥٦/ ف

�سند اجاره ا
ساعت تماس ١٥ ال� ٢٠ 

 

٩٥٣٥٦٦٤٢/ م٠٩٣٠٣٩٦٨٦٢٧

امتياز وام ٤ 
شما را به  باالترین قيمت 

خریداریم ٠٩١٥٨٩٠٩٠٨٥
٩٥٣٣٠٥٧٩/ ف٠٩٣٥٥٢١٥٥٨٤

وام ٤ 
خر�دار�م

 

٩٥٢٨٧٤٨٨/ ف  ٠٩١٥٣١٩٣٦٥٦

جذب  و معرف� ضامن
کارمند، کاسب،بازنشسته
٩-٠٩٠٣٤٤٤٠٢٢٨

٩٥٢٨٨٧١١/ م

چ= آزاد از 3ليه 
بانLها

 

٩٥٣٤٣٨٨٧/ ق٠٩١٥٤٨٣١٦١٢

به مبلغ ١٥ م سرما�ه 
�نيازمند�م فور  

٠٩٣٦٧٧٣٧١٨٧
٩٥٣٦٠٧٨٢/ ف

 ضامن
 کاسب، کارمند و سند 

به جز بانکها و موسسات مالی
 ٠٩٣٠٨٨٥١٤٩٨

٩٥٣١٣٠٦١/ ق

٩٥٣٣٣٣٤٤/ ف

�وام فور
 ۵٠ و ١٠٠ 

و ٢٠٠ميليون
١٠روز کارى

فک رهن
٠٩١٥٦٦١٤٠٧٤ 
٠٩١٥٦٨٦٨٤٠٠

٩٥٢٩٢٠٠٣/ پ

وام فور�١روزه
 ٢٠ م الی ٢ميليارد 

نرخ سود و امتياز پایين
فک رهن ،قابل انتقال 

٣٧٦٠٤٧٠٢
١٩٥٠-٠٩١٥٨٩٥١٩٤٠

وام ٤%
خرید و فروش  

٣٨٦٤٧٩٨٦-٠٩١٥١٠٨٢٦٠٦
٩٥٣٢٨٢٢٨/ ف

خر�دو فروش 
  چ= آزاد 

٠٩٣٩٣٨٦٣٥٢٨
٩٥٣٢٩٧٣٣/ م

چ= آزاد
٩٥٣٣٤٨٦٧/ خ٠٩٣٠٧١٣٥١٥٣

3ـــار و ســرما�ه

مشاغل گوناگون

واگذار� و قبول 
�پيمانLار

واگذار� و قبول 
نما�ندگ�

�مشاوره و سرما�ه گذار

�Lمشاوره وام بان


