
يكشنبه ٢٢ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٥
٤١

 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

 � و�ز�تور حرفه ا
لبنيات نيازمند�م   

 ٠٩١٩١٠٠١٥٢٣
٩٥٣٦٠٨٥٧/ م

استخدام همKار فروش
درشرکت توليدى وتوزیعی

تلفن تماس: ٣٨٨٣٧٤٨١
 ساعت تماس: ٨ الی ١۴

٩٥٣٦١٤٦٩/ ق

�= شر3ت معتبر 
بازرگان� 

نيروى بازاریابی حرفه اى آقا 
با حقوق ثابت+ پورسانت و 

بيمه نيازمندیم 
ساعت تماس ٨ الی ١٨ 
٠٩١٥٥٥٠٤٧٣٢

٩٥٣٥٨٨٩١/ ف

�= شر3ت معتبر 
به تعدادى نيروى خانم و آقا با 
شرایط عالی نيازمند می باشد 

٠٩١٥٣٠٧١٢٦٢
٩٥٣٥٩٣٥٥/ ف

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

با پورسانت عالی نيازمندیم 
 ٠٩٣٩٨٨٨٩٨٥٠

٩٥٣٥٨٨٣٨/ ف

به �= و�ز�تور حرفه ا� خانم 
جهت همکارى در رستوران 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣٠٦٨٣٦٩

٩٥٣٦١٠١٩/ ف

استخدام
یک شرکت معتبر و فعال در زمينه 
بازاریابی و فروش ازافراد زیر دعوت 
نماید: می  خانم  نيروى  همکارى  به 

١- مدیر بازرگانی 
٢- مدیر فروش

٣- بازاریاب تلفنی
حقوق ثابت+ پورسانت

٩٥٣٥٤٢٢٦/ م٣٨٩٣٩٧٣٥

شر3ت مهندس� 
پزش�K طوس طب

در محدوده چهارراه لشکر
 برنامه نویس و طراح سایت 

خانم باحقوق ٨٠٠ هزار تومان 
با ساعت کارى ٩صبح تا ۵ عصر 

استخدام می کند.

٠٩١٥٣٢٣١٤٨٢
٩٥٣٥٥٢٩٤/ ق

� دعوت به همKار
PHP ١-برنامه نویس 

(آشنا با MVC و 
(PHP فریم ورک هاى
٢-کارشناس لينوکس

ارسال رزومه به
vasni.ir@gmail.com

٩٥٣٥١٧٩١/ م

برنامه نو�س آشنا به
MVC- sql server و

سال  حداقل ٢  با   Crystal Report 
٣٧٠٥٨٧٨٤سابقه کار مفيد

٩٥٣٦٠٢٧٩/ ف

پي= آر�انا 
با درآمد روزانه

 ٧٠ تا ١٧٠ هزار تومان
 با پرداخت کمک هزینه سوخت

 به موتورسوار با موتور 
نيازمندیم 

٣٨٤٤٧٠٧٠
٩٥٣٤٤٥٩٣/ ف

پي= آشنا
به تعدادى موتورسوار 

در بهترین موقعيت کارى
با درآمد باال نيازمندیم 

مراجعه حضورى
  نبش امام خمينی ٩

٩٥٣٣٣٥٦٧/ ف

�به تعداد� پي= موتو
با  حرم  اطراف  رستوران  جهت 

حقوق ثابت نيازمندیم
٠٩٣٨٨٥٠٠٢٩٩

٩٥٣٦١٦٢٩/ ف

 �به �= پي= موتور
جهت کار در کبابی نيازمندیم 

٠٩٣٥٣٩٠٥٢٣٥
٩٥٣٦٠٩٨٢/ ف

به تعداد� نيرو� جلب مشار3ت 
جهت خيریه نيازمندیم حقوق ثابت + 
بيمه مراجعه ١٧ الی ١٩ بلوار الدن 
 دور ميدان الله خيریه حضرت مهدى

٩٥٣٦١١١٣/ ف

 �به تعداد� پي= موتور
جهت کار درفست فود نيازمندیم. 

نبش مجلسی۶ پاپریکا 
٠٩٠٢٧٧٧٠٦٩٠

٩٥٣٦٠٨٩٨/ ق

�تعداد� پي= موتور
نيازمندیم. درآمد روزانه ۶٠ الی ١٣٠ 
نبش  ٣۵ آموز  دانش  تومان  هزار 

٠٩٣٣٢٠٩٤٢٠٠ چهارراه سوم
٩٥٣٦١٧٩٢/ م

 �به تعداد� پي= موتور
جهت آشپزخانه شيفت ظهر 
نيازمندیم محدوده هدایت 

٠٩١٥٣٥٩٥٠٤٦
٩٥٣٦١٠١٢/ ف

 �به تعداد� پي= موتور
با درآمد باالى ۶٠ هزار تومان 

سریعا نيازمندیم 
٩٥٣٦١٦٧٥/ م٣٦٠١٣١٢٧

�به �= پي= موتور
داراى گواهينامه جهت کار در 

فست فود نيازمندیم.
تماس: ٠٩١٥٤٤٧٨٧٠٢

٩٥٣٦١١٣٨/ ق

 �به �= پي= موتور
روزانه ٣ ساعت از ١٢ الی ١۵ 

در رستوران نيازمندیم 
٩٥٣٦١٦٦١/ م٣٦٠٩٢٧٩٣

 �به تعداد� پي= موتور
جهت 3ار در رستوران

نيازمندیم
٠٩١٥٥٨٠٣٨٢٩

٩٥٣٥٩٣٠٣/ ف

�پي= موتور
جهت آشپزخانه شيفت ظهر 

نيازمندیم محدوده بلوار وکيل آباد 
٩٥٣٦١٠٢٥/ ف٠٩٣٩٨٨١٦٤٣٣

به تعداد� راننده با موتور
جهت پيک موتورى 

نيازمندیم 
٠٩١٥٤٤١٧٦٩٠

٩٥٣٦١٦٤٤/ ف

به ٨٠ موتور سوار 
جهت پيک موتورى با درآمد عالی 

نيازمندیم گاز رسالت ٣٧,١ 
 پالک ٢٢

٩٥٣٦١٤٥٣/ ف

 �به تعداد ١٠٠ پي= موتور
نيازمندیم 

فدائيان ١٢ - نسترن ١۵  
افق ٠٩٣٧٢٢٢١٣٩١

٩٥٣٦١٣٨٧/ ف

�= 3ارگر ساده 
داشتن  چلوکبابی  در  کار  جهت 
الزاميست  سيکلت  موتور  گواهينامه 

٠٩٠٣٧٦٢١٣٩٢وکيل آباد
٩٥٣٦١٦٢٨/ ف

�= شر3ت معتبر توليد� واقع 
در شهرt صنعت� چناران

 به نيرو جهت تعمير و 
نگهدارى تاسيسات آب

 (آشنایی کامل با جوشکارى گاز ) 
نيازمند است .

٠٥١٤٦١٣٩٣٥٤
٩٥٣٦١٣٢٦/ ش

تراشKار و جوشKار 
باتجربه نيازمندیم جاده قدیم 

توس ٩٧ 
٠٩١٥٥٢٣٧٠٥١

٩٥٣٦٠٧٣٠/ ر

به چند نفر جوشKار ساده 
نيازمند�م  

٠٩٣٥٦٩٦٢٥٧٠
٩٥٣٦١١١٥/ ف

به �= تعمير3ار 
ماهرموتور - گيربKس  

نيازمند�م
 

٠٩١٥٤٨٦٠٧٣٥
٩٥٣٦١٣٢٩/ ق

امداد خودرو آبادانا 
در اندیشه٧٧ مکانيک،سيم کش

صافکار،نقاش نيازمندیم
٠٩١٥٥١٨٧٢٧٤ 

٩٥٣٥٩٥٩٣/ ق

جوان� هستم متأهل 
آماده  صفر   ٢ تيبا  خودروى  با 
همکارى با هتل ها و کارخانجات و... 

٠٩٣٦٥٢٦٠٦٠٩
٩٥٣٦٠٩٩٢/ ف

٩٥٣٦١٣١٤/ ق

 به �= صافKارماهر
 و نيمه ماهر نيازمندیم

٠٩١٥٢٤٥٤٧٦٠ 

متقاض� 3ار 
خانم 

داراى مدرک تحصيلی 
کاردانی

 بهداشت محيط 
٠٩١٥٦٨٦٧٢٩٣

٩٥٣٥٤٧٤٨/ م

 آماده همKار� جهت راننده 
 شخص� جوان�٣١ساله متاهل

٠٩١٥٨٢١٧٣٠٨ 
٩٥٣٦١٥٦١/ ق٠٩٣٠٨٦٨٦٦١١

به �= حسابدار 
نيازمند�م  

٣٣٦٤١٢٨٣
٩٥٣٥٩٢٦٤/ ف

استخدام حسابدار 
پس از دوره ى آموزشی ١۵ روزه 

سجاد نبش بهارستان ۴ پالک ١
٩٥٣٤٤٦٢٤/ پ٤-٣٧٦٠٠٣٤٢

٩٥١٨٤١٨٣/ ف

موسسه آسيا
 با مجوز از وزارت علوم 

پاره وقت ، نيمه وقت ، تمام وقت 
حسابدار، کمک حسابدار، مدیر مالی 

جهت شرکت ها و کارخانجات 
معتبر با شرایط حقوقی عالی و 

بيمه سریعا نيازمندیم
 آموزش تخصصی حسابدارى 
از کليه رشته ها از مبتدى تا 
پيشرفته بانضمام تجهيزات 

مدرن و پيشرفته و ارائه مدرک 
از سازمان فنی حرفه اى 

و وزارت علوم
 دوره هاى کاربردى تخصصی 

ویژه بازار کار 
این موسسه عبارتند از :

١- دوره هاى تخصصی ماليات 
٢- دوره تخصصی و عملی 

قيمت تمام شده
 ٣- دوره کاربردى حسابدارى 

مقدماتی پيشرفته و نرم افزار 
اگر می خواهيد حرفه اى وارد 
بازار کار شوید تخصص ما در 

خدمت شماست شما جهت 
استخدام به آموزشهاى تخصصی 

و عالی با اساتيد برند کشورى 
احتياج دارید همچنين کليه امور 
حسابدارى و حسابرسی و دفاعيه 

مالياتی زیر نظر موسسه برند 
صبا اندیشه  به شماره ثبت 

١٧۶٧ انجام می پذیرد.
 احمدآباد ابتداى رضا ٣ 

پالک ٨٣ آسيا 
٣٨٤١٤٧٣٥
٣٨٤٤٤٣٩٧

به �= حسابدار مجرب
جهت کار در فروشگاه آشنا به 

نرم افزار محک نيازمندیم
٩٥٣٦١٣٨١/ ف٠٩١٥٥١٥٩٦٤٣

٩٥٣٢٥٣٣٤/ م

استخدام 
د�پلم به باال

شماره ثبت:٢٠١٩
شرکت خدمات مالی و حسابدارى 

و  وقت  تمام   ، وقت  نيمه  صورت  به 
پاره وقت  از سطح دیپلم تا ليسانس 
در کليه رشته ها به عنوان حسابدار 
و کمک حسابدار جهت پروژه هاى خود 
عملی  کارگاه  با  همراه  مشهد  شهر  در 
حسابدارى و شرایط قانون کار سریعا 

نيازمند است 
٣٨٤٠٢٠٦٧

٣٨٤٥١٢٠٩

به تعداد ز�اد� 3م= حسابدار
و حسابدار با شرایط حقوق عالی بعداز 
دوره عملی ١٠ روزه سریعا نيازمندیم 
٣٨٤١٤٧٣٥-٣٨٤٤٤٣٩٧

٩٥٣٢٢٥٣٦/ ف

مراقب سالمند (خدمات�)
جهت کار در مرکز سالمندان 

مقابل پيروزى ۵۶
٩٥٣٥٩٤٤٢/ ل       ساعت مراجعه ١٩-٩

٩٥٢٥٥١٩٨/ م

مر3ز هيراد
استخدام خانم جهت 

نگهدارى کودک و سالمند 
وامور منزل با حقوق باال 

نبش احمد آباد ٧
مجتمع گوهرشادواحد ٣٠۵

٣٨٤٧٤٢٢٩
٠٩١٥٧٦٥٣٧٩١

سرا� مهر-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢٣٤٥٨٢-٣٥٢٣٤٥٨١

٩٥٣٠٥٥٦٤/ ل

آر�اگستر- استخدام خانم
و  سالمند  از  نگهدارى  جهت 
خردسال در منزل،بدون پورسانت
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٣٠٥٧٣٣/ ل

٩٥٣٤٣٦٠٨/ ب

 درآمد عال�  
 درآمد ۴٠٠ الی ٩٠٠ دائم 

استخدام + پيک و لوازم رایگان 
 ٠٩٣٩٨٣٢٢٥٢٥

د�گرا نگران
 3ار نباشيد

لطفا با ما تماس بگيرید 
با اندکی سرمایه درآمد 

روزانه بين ١٠٠ تا ٢۵٠ 
هزار تومان کسب کنيد

٣٨٥٥٥٤٧٤-٠٩١٥١١٧١٤٤٦
٩٥٣٥٨٣٥٦/ ف

٩٥٣٥٨٠٣٧/ ق

3ار پاره وقت درآمد باال
آشنابه کامپيوتر -دیپلم به باال

٠٩١٥٨٩٣١٢٠٣

٩٥٢٤١٥٠٤/ ف

3ار دائم در منزل درآمد روزانه
١٠٠ الی ٢۵٠ پاسخگویی ٢۴ ساعته

 ٠٩٠١٧٣٧٤٨١٥
٣٧٢٣٠١٠٦   فيلتر

٩٥٢٦٦٣١٩/ پ

�3ارگاه آموزش حرفه ا
قاليبافی و گليم بافی با تضمين کار 
از٢تا٢٠ميليون درآمد،فرش ترنج

٣٨٦٧٧٥٨٦

٩٥٣٣٤٤٢٢/ ف

3ار در منزل 
درآمد هفتگی ٩۵٠ ، بيمه، پيک رایگان

+ ساخت فيلتر تاج و جعبه 
٣٧٢٣٢٥٢٣-٠٩٣٧١١٣٧١٢٣

٩٥٣٤٣٦٠٧/ ب

درآمد عال�  
 ،٩٠٠ تا   ۴٠٠ هفتگی  درآمد   
استخدام+قرارداد+ بيمه (جعبه)

 ٠٩٣٧٠٠٢٦٧٠٠

عيدانه
ثبت نام دوره هاى آموزشی
تعميرات موبایل،دوربين مداربسته
درب اتومات، ساختمان هوشمند

تا۵٠% تخفيف
ابتکارسازان صنعت

٩٥٢٩٩٦٥٧/ پ٣٨٤٣٤٢٩٧

به �= برشKار باتجربه و 
چند 3ارگاه بيرون بر
تميز دوز تریکو نيازمندیم

٠٩١٥٤٢٠١٢٨١
٩٥٣٦١٤٥٤/ ف

به �= خياط ماهر
 زنانه دوز خانم نيازمند�م

٠٩٠٣٦٩٩٢٧٥٧
٠٩١٥١٠٥٤٣٢٩

٩٥٣٥٧٥٠٧/ ق

به تعدادى زیگزاک دوز و یک کارگاه  
تریکو  توليدى  در  تميزدوز  بر  بيرون 
و  برق  چهارراه  محدوده  نيازمندیم 

طبرسی ٠٩٣٩٣١٦٥٧٦٩
٩٥٣٦٠١٢٩/ ف

tشر3ت پوشا
استخدام چرخکارخانم 

درخط توليدپوشاک
ميدان عدل خمينی 

پالک ١٨٩
٣٨٥٤٢٣٦٤

مدیریت ٠٩٠١٤٢٤٩٠٥٤
٩٥٣٤٥٩١١/ ق

مياندوز3ار خانم نيازمند�م
محدوده کوى کارگران
٠٩٣٦٣١٩٥٧٩٢
٠٩١٥٤٨٢٦١٤٨

٩٥٣٦٠٩٦٦/ ف

توليد� پوشاt دارمKو 
به تعدادى چرخکار ،برشکار خياط
 و طراح لباس و چاپ پارچه نيازمند 

٠٩١٥١٠٨٤٩١٤است
٩٥٣٥٧١٧١/ ف

به تعداد� پيراهن دوز 
و شلواردوز ماهر و بيرون بر کار 

شخصی نيازمندیم 
٠٩٣٥٥٦٢٣٠٠٣

٩٥٣٦١٢١٠/ ف

به تعداد� چرخKار
 پيراهن دوز 

و اتوکار جعبه اى نيازمندیم 
٩٥٣٦١٥٥٧/ ف٠٩٣٦٢٤٥٩٧٥٥

راننده با اتومبيل
نيازمندیم زنگ باال پورسانت پایين 

تاکسی گلشهر
٩٥٣٣١٨٢٥/ ف٣٢٥١٧٧٤٧

٩٥٣٦١٣٣٣/ ق

 آژانس شبانه روز� پارادا�س
به تعداد١٠ دستگاه خودرو نيازمندیم 

با خدمات ویژه رانندگان
٠٩٣٣٠٣٣٣٦٧٥-٣٥٢٤٦٠٦١

راننده با اتومبيل
جهت کار آژانس نيازمندیم 
محدوده پيروزى با درآمد باال

٩٥٣٤٦٦٧٩/ ر٠٩٣٥٧٣٧٧٢٧٨

نيسان- پيKان- مزدا 
کارکرد روزانه ٢۵٠ الی ٣٠٠ به باال 

فورا نيازمندیم. خين عرب، انتهاى
طرحچی١۴ ٠٩١٥٣١٣١١٧٣

٩٥٣٦١٦٤٧/ ق

�راننده متعهد با خودرو
تاکسی متردارسریعا نيازمندیم 

کارکرد باالى ٩٠ محدوده الدن صياد

٩٥٣٦٠٥٩١/ ب٠٩٣٥٥٢٩١٥٣٨

راننده با اتومبيل 
با کارکرد ١٠٠ هزار بهشتی ۴٠ 

پالک ٧٠ آژانس همسایه
٩٥٣٦٠٠٨٩/ م٠٩١٥١١٣٤٨٠٤

٩٥٣٥٩١٤٩/ ف

3ار3رد روز� ١٢٠ هزار 
تاکسيمتر  و  اندروید  باگوشی  راننده 
محدوده آزادشهر- تاکسی شبروز

٠٩١٥٠٢٨٩١٩٨

به ٣ نفر راننده 
فعال و متعهد براى شيفت صبح و 

شب نيازمندیم
٩٥٣٦١٤٠٢/ ف٠٩١٥٢٠٠١٨٠٦

به تعداد� راننده
یا  نيازمندیم  باال  اتومبيل مدل  با 

تعرفه جدید تاکسی افشين
٠٩١٥٩٠٣٨٤٨٦

٩٥٣٦١٠١٨/ ف

٩٥٣٦١٢٣٤/ ف

اتوبار درخشان
تعدادى پيکان وانت آریسان ،نيسان 

مزدا با درآمد ١٠٠ به باال 
نيازمندیم ٠٩١٥٨٩٣٠٧٧٦

به تعداد� راننده با 
اتومبيل نيازمند�م 

تاکسی بهمن
 

٣٢٧٠٤٠٣٠
٩٥٣٦٠٩٧٨/ ف

تا3س� خان ساالر
راننده با اتومبيل تاکسيمتردار 

نيمه وقت و شيفت شب
٩٥٣٦١٣٠٥/ ر٠٩٠٣٣٧٢٦١٢٣

آژانس قائم
به تعدادى راننده نيازمندیم به صورت 
نيمه وقت کارکرد روزى  و  تمام وقت 

٨٠ الی ١٣٠ ٠٩١٥٤٧٤٤٣٨١
٩٥٣٦١٥٠٤/ ف

حقوق باال 
  براى منشی با تجربه و آشنا به 

کامپيوتر درتاکسی تلفنی 
٩٥٣٦٠٤٢٨/ م٠٩٠٣٤٢٢٣٦٦٦

به تعداد� پژو و سمند
ها  هتل  به  دهی  سرویس  جهت 

شيفت شب و روز نيازمندیم
٩٥٣٦١١٩٣/ ف٠٩١٥٠٥٢٦٤٤٣

به تعداد� راننده 
با خودروى سمند و پژو 

نيازمندیم 
هتل تارا 

حضورى- خيابان شيرازى
 بين ١٧ و ١٩ 

ساعت ١٠ الی ١٧

 

٩٥٣٦١٠٢٠/ ف

به تعداد� راننده با ماشين  
مدل باال به صورت پاره وقت و 

تمام وقت نيازمندیم
٠٩١٥٨١١٤٥٠٥-٣٦٥٧٠١٨٠

٩٥٣٦١١٥٩/ ف

به تعداد� راننده 
با نيسان مدل باال

جهت پخش در شرکت آب 
معدنی نيازمندیم
٣٦٥١٢٧٤٨
٣٦٥١٢٥٨١
٣٦٥١٢٧٤٧

٩٥٣٦١١٩٧/ ف

آژانس پرواز 
تضمينی  کارکرد  اتومبيل  با  راننده 
سریعا  هاشميه  محدوده   ١٢٠ روزى 

٠٩١٥١٥٩٩٨١٠نيازمندیم 
٩٥٣٥٧٣٦٣/ ف

راننده با اتومبيل مدل باال 
جهت کار در آژانس نيازمندیم 

محدوده بلوار جالل 
٠٩٣٣٠٧٥١٢١٧

٩٥٣٦١٢٥٧/ ف

 �فور
به تعدادى راننده  خانم با اتومبيل 

نيازمندیم آژانس بانوان نور
٠٩٠٣١٧٩٥٥٧٨

٩٥٣٦١٤٦٤/ ف

� فور� فور
 به٢٠نفر راننده متعهدتمام وقت و 

نيمه وقت، شيفت شب نيازمندیم
٠٩١٥٩٠٦١٠٠٣ 

٩٥٣٦١٦٠١/ ق

تعداد� راننده با اتومبيل
نيمه  و  تمام  تلفنی  تاکسی  جهت 
وقت نيازمندیم سجاد بهارستان ٩

٠٩٣٦٠٣٩١٤٦٠
٩٥٣٦١٠٢٩/ ف

تعمير3ـــار

خدمتگزار و آبدارچ�

حسابدار

راننـــده

خياط و چرخKار

تحصيلدار و
�پي= موتور

خوداشتغال� تراشكار وجوشكار 

جو�ا� 3ـــار

برنامه نو�س

٩٥٣٦١٧٢٤/ م


