
٤٤
يكشنبه ٢٢ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٥

مراقب 3ودt و 
سالمند نيازمند�م

 (شبانه روزى)
٩٥٣٦٠٨٢٥/ ق٠٩١٥٢٦٣٦٦٢٨

٩٥٣٤٨١٤٦/ ق

مر3ز نيKان
استخدام خانم جهت مراقبت

 از سالمند و کودک و امور منزل
٠٩٠١١٨٩٨٧٩١-٣٦٦١٩٢٤١

 استخدام 
تعدادى  به  معتبر  شرکت  یک   
حسابدارى  به  آشنا  ادارى  نيروى 

٣٦٠٦٨٨٧٨ نيازمند است 
٩٥٣٦١٧٦٠/ ب

به �= منش� خانم
و  دفتر  خدماتی  امور  جهت 
پاسخگویی تلفن ها در محدوده بلوار 

توس نيازمندیم ٣٦٥١٣٠٦١
٩٥٣٦١٣٩٣/ ف

آژانس محدوده 
3وهسنگ�

به یک منشی خانم نيازمندیم
٩٥٣٦١٢١٣/ ف٠٩١٥٨١٩٧٢٤٦

به تعداد� خانم 
جهت فروش انتشارات در غرفه 

ثابت با حقوق باال نيازمندیم 
٠٩٣٧٩٣٧٣١٤٣

٩٥٣٦١٠٢٦/ ف

�= منش� آقا 
آشنا به کامپيوتر و اینترنت جهت کار 
محدوده  نيازمندیم  تلفنی  تاکسی  در 

٠٩١٥٩١٤٥٦٠٠امامت
٩٥٣٦١٠٦٣/ ف

به �= نفر خانم با سابقه 3ار 
جهت انجام امور دفترى 

نيازمندیم ساعت کارى ٨ الی ١۵
٣٦٥١١٠٤٢

٩٥٣٦١٤٤٩/ ف

خانم آشنا به 3امپيوتر
آباد  قاسم  محدوده  امالک  در 
نيازمندیم.            ٣٦٢١٣٠٠٩

٩٥٣٦١٥٢٩/ خ٠٩١٥١١٠٨٢٦٠

منش� تا3س� تلفن� آقا
حقوق مکفی محدوده هاشميه 

شيفت بعدازظهر نيازمندیم
٠٩١٥١٥٩٩٨١٠

٩٥٣٦٠٥١٢/ ف

تا3س� تلفن� سعادت سير
به یک تلفنچی شيفت شب آقا 

نيازمندیم
٩٥٣٦١٢٣٨/ ف٣٧٢٤٦٨٧٧

 � 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

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

صنعتی توس) ٣٥٤١١١٤٠

 

٩٥٣٥٨٢١٠/ ف

 به خانم منش� 
نيازمند�م 

 

٩٥٣٦١٧٢٩/ م٣٨٤١٧٣١٥ 

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

٠٩١٥٤٠٨٠٥٠٠
٩٥٣٥٩٣٠٥/ ف

شر3ت صنعتگران
به منشی خانم نيازمندیم

٣٨٦٥٤٤٦١-٠٩١٥٧١٠٥٣٤١
 ٧تير ٢٣ پالک۵٨

٩٥٣٦١٤٦٣/ ق

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

منش� خانم 
جهت کار در بيمه ایران نيازمندیم 

طالب ميدان ميزرا کوچک خان 
٠٩١٥٣٠٠٥٥١٥-٣٢٧٨٨٠٠١

٩٥٣٦٠٢٧٧/ ف

به تعداد� 3ارمند 
ادار� خانم نيازمند�م
حقوق ثابت قانون کار 

+ بيمه
٣٧٦٦٥٣٢٠

٠٩٠١٥٤٢٧١٢٤
٩٥٣٦١١٤٢/ ف

منش� باتجربه
جهت آژانس از ساعت ٩ صبح 

الی ١٨ نيازمندیم
٠٩٣٦٧٣٠١٢٠٢

٩٥٣٦١٠٢١/ ف

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

� مهندس 3شاورز
 جهت امورفضاى سبز با٣سال 

سابقه در این زمينه 
شرکت پيمانکارى 
سبزساالران شهر 

بهشت(ساالرى)
٠٩١٥٥٠٢٩٨٥٣ 
٠٩١٥٢٤٠٠٥٧٥

٩٥٣٦١٤٧٧/ ق

٩٥٢٩٩٢٤٢/ ف

ليسانس و کاردان عمران معمارى 
مکانيک برق کشاورزى و زمين 

شناسی با ٣ سال سابقه بيمه جهت 
رتبه   ٠٩٣٠٤٩١١٤٩٢

3ارشناس عمران و مKاني=
بازنشسته جهت اخذ رتبه 

نيازمندیم
info@itechco.net

٩٥٣٦١٦٣١/ ف

�= شر3ت معتبر
توليد� لوازم خانگ�

به تعدادى فوق دیپلم
(نيروى فنی آقا)در رشته هاى 

مکانيک و یا سایر رشته هاى مرتبط 
SolidWorksمسلط به نرم افزار
و یا آشنا به تراشکارى و فرزکارى 

ترجيحًا داراى ٣سال سابقه کار
 در صنعت نيازمند است.

جاده کالت روبروى درب شهرک 
صنعتی مشهدخيابان ایران،انتهاى 

خيابان سمت راست،درب دوم
ساعات تماس:١٢الی٣٠:١۶

٩٥٣٦٠٢٠٧/ پ٣٢٤٥٣٢٢١

 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

 خانم مهندس
 با روابط عمومی باال بعنوان نماینده

 مالک جهت انجام امور مختلف ادارى 
و کارى جهت اخذ پروانه و ساخت یک 
سال   ٢ مدت  براى  ساختمانی  پروژه 
نيازمندیم. لطفا صرفا از طریق پيامک 
ارسال  را  خود  اطالعات  تلگرام،  یا  و 
مذاکره  مناسب  فرصت  در  تا  نمائيد 

تلفنی و حضورى انجام گردد.
٩٥٣٦١٧٠١/ م ٠٩١٥٥٠٧٨٤٢٠

3اردان و3ارشناس
 رشته ها� فن� 

با٣و٧سال سابقه بيمه جهت رتبه 
نيازمندیم ٠٩١٥١٨٣٢٢١٤

٩٥٣٦٠٨٣٥/ ق

به �= شاگرد ساده
 و نيمه ماهر

جهت mdf کارى و نجارى نيازمندیم
٠٩١٥٧١٠٢٠٧٢

٩٥٣٦١٦٣٦/ ف

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

٩٥٣٦٠٢٧١/ ف٠٩١٥٩٧٥١٩٠٣

3ارشناس 3نترل پروژه 
کارشناس بازرگانی

 ( برق - مخابرات - کامپيوتر)  
و مدیر مالی آشنا به امور 

پيمانکارى و قراردادى حداقل 
با ۵ سال سابقه کار 

نيازمندیم 
info@ITECHEO.net

٩٥٣٦٠٩٥١/ ف

٤٥ روزه 
آرا�شگر شو�د

آموزشگاه مهدى
 تنها مرکز تخصصی در مشهد 

 ٠٩١٥١٠٠٨٤٠١
٩٥٣٠٠٥٤٥/ ل٣٢٧٢٤٨٨٠

به �= نفر آشنا به امور 
باز�گر� نوروز� نيازمند�م  

٠٩٠١٢٥١٠٨٤٦
٩٥٣٦١٢٤٢/ ف

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

آژانس هواپيمایی نيازمندیم
٠٩١٥٢٠٠٠٠٢٧

٩٥٣٦٠٠٥٥/ ف

به �= نيرو جهت 3ار در 
فروشگاه تجهيزات برق

با حداکثر ٢٩ سال سن و حقوق 
ماهيانه ٨٠٠ هزار تومان با 

ضامن معتبر نيازمندیم. 
مراجعه حضورى: 

 نبش سنایی ١۵ آیزاپ صنعت

٩٥٣٦١٠٥١/ ر

استخدام 
پس از آموزش 

١- حسابدار، کمک حسابدار 
٢- نيروى ادارى مسلط به 

کامپيوتر با حقوق و
 مزایاى عالی بيمه

 سجاد، نبش بهارستان ۴ پالک ١

٩٥٣٤٤٥٨١/ پ
١٩٩٠-٠٩١٥٨٩٥١٩٨٠

٤-٣٧٦٠٠٣٤٢

به ٢ نفر آقا
با روابط عمومی باال جهت جمع آورى 

اطالعات پروژه هاى ساختمانی 
٥-٣٧١٣٤٣٥٤نيازمندیم

٩٥٣٦١٤٢٢/ ق

 ��= شر3ت توليد
معتبر موادغذا�� 

افراد  به  خود  کادر  تکميل  جهت 
ذیل نيازمند است: 

حسابدارى  کارشناس   -١
مسلط به نرم افزار حسابدارى 

با حداقل ٣ سال سابقه کار
مسلط  باتجربه  تحصيلدار   -٢
روابط  با  بازاریابی  امور  به 

عمومی باال
یا  خانم  باتجربه  بازاریاب   -٣
عمومی  روابط  و  باتجربه  آقا 

بسيار باال 
به  مسلط  دفتر  مسئول   -۴
کامپيوتر و امور ادارى خانم و 

مجرب 
 ma.zare30@yahoo.com

٠٩٠١٣٧٦٤٥٥٤
٩٥٣٦١٦٥٦/ آ

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

٩٥٣٦١٠٦٩/ ق

 استخدام
 ازکليه عالقمندان صنعت بيمه 
باشرایط عالی دعوت به همکارى 

 ٠٩١٥٥٥٩٨٦٨٨می نمایيم

منش� مسلط به 3امپيوتر
و نيروى خدماتی تمام وقت 

نيازمندیم (فقط محجبه) 

٩٥٣٥٥٠١٧/ ب٣٨٤٤٧٧٧٠

به �= نفر بازنشسته 
 ساکن شاندیز جهت  سالن دارى
رستوران  در شاندیز نيازمندیم

 ٣٧٢٩٧٠٥٣
٩٥٣٦٠٣٥٤/ ف

٩٥١٦٢٩٢٣/ ف

آرایشگر ماهر شوید١٠٠ تضمينی 
به روش جدید در آموزشگاه (خسرو)
گواهينامه با   تخصصی  مرکز  داراى   
٣٧٢٩١٣١٣ سالن  احداث  جهت   

 ٠٩١٥١٠٠١١٥٧

جوانان
 جو�ا� 3ار

 ��K 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

نيرو� پاره وقت �ادائم
ترجيحا دانشجو نيازمندیم

٣٨٧٨٦٧٣٦ تماس و مراجعه 
 ٩.٣٠تا ١٢و عصر ۵تا٧

٩٥٣٥٤٨٤٧/ ق

به تعداد� نيرو 
با مدارک دانشگاهی جهت طراحی 

روى شيشه (ویتراى) نيازمندیم
٠٩٣٥٣٧٨٨٣٢٤

٩٥٣٦٠٩٦٣/ ف

منش� و تا�پيست

مشاغل گوناگون

مهندس

نجار و ام د� اف 3ار

٩٥٣٦١٧٦٥/ م

سابقهشرحعنوان 
 Kارشناس=
حسابدار4

 KAا-امور داراAآشنا به پا
٢سالو بيمه

 Kو =ارشناس Kاردان=
٣سالجهت مونتاژ تابلو برقبرق

 Kت بازرگانAرAمد
Aا مترجمK زبان 

Kانگليس
 Kداخل Kبا بازرگان KAآشنا

K١ سالو خارج

١سالآشنا با پاAا و =دAنگ انبارانباردار4
Kدار4 و نگهبانAپلم - ضامن معتبرسراAد-

تکميل پرسشنامه استخدام
 www.persiantableau.com :در سایت 

(قسمت تازه ها و تصاویر) 
آدرس: شهرک صنعتی فناوریهاى برتر - کوشش ٣ 

 تلفن: ٣٢۴٠٠۴٨۶ (حقوق قانون کار)
٩٥٣٦١٤١٧/ ف

محل مراجعه جهت دریافت مدارك پيدا شده:
 ١- اداره كل پست استان خراسان رضوى - عدل خمينی

 تلفن: ١٩٣
٢ - كليه دفاتر خدمات ارتباطی و آژانسهاى 

پستی سطح شهر مشهد
را  شده  پيدا  مدارك  شود   Kم تقاضا   Kگرام همشهرAان  كليه  (از   
به نزدAك ترAن صندوق پستK بيندازند تا از طرAق اAن سروAس به 

صاحبان آن تحوAل گردد)

سرو�س پست �افته
طرح مشترك پست و روزنامه خراسان

3ارت مل�
٥٤٧٩٧٧٥١٥٤  Kعل اكار  ليال 

٠٨٦٠١٦٢٦٩٩ محمد حسن  اكبر فخراباد4  سعيد 

٠٩٣٤١٧٤١٨٠ رجب  اكبر4   Kعل

٠٩٣٦٩٩٢٦١١ علK اكبر  اكبر4  فاطمه 

٠٨٦٠٣٥٢٤٦٣ اسفندAار  اكبر4 برگيش  قدAر 

٠٧٠١٥٥٤٩٤٠ قدرت اله   Kاكبر4 چراغعل  Kعل

٠٩٤٥٢٥٧٦٩٤ حسين  اكبر4 منش  مجيد 

٠٩٤٦٦٧٤٠٦١  Kمحمد عل  Kاكرم حامد 

٥٢٢٠٠١٧٤٥٤ باباگل   Kاله اميد 

١٠٦٤١٠٠٣٥١ حجت اله  امام ورد4  زهرا 

٠٩٢٠٩٢٧٣٣٥ حسين  امامK وحيد  اAدا 

٠٩٢٠٧٦٦٥٥٢  Kقاسمعل اميرنزاد خور  ناصر 

١٠٦٤٢٣٥٢١٢ مسلم  امير4  زهرا 

١١٩٠١٥٤٣٨٢  Kرضا قل امير4  ابوالفضل 

٠٩٤٦٤٨٧٠٦٥ غالمرضا  امير4  مهد4 

٠٨٤٨٨٣٩٣٢٣  Kمحمد عل امير4  محمد رضا 

٦٥٠٩٦٦١٧٧٢ محمد رضا  امير4 رشخوار  پروAن 

٠٩٣٨٩٩٠١٣٦ سيد مهد4   Kامين سيد وحيد 

٠٩٤٢٤٧١٧٠٩ سليمان  امينK فر  زهرا 

٢٠٩٣٢٢٥٧٠٠ سيد احمد  اند4  حورAه 

٠٩٣٣٥٨٦٨٠٩ غالمرضا   Kاه جليل 

٠٧٩٤٦٩٥٤٨٥ عباس  اAتK نسب  داود 

٠٩٣١٦٢٨٤٥٨ ابراهيم  اAراندوست شيرAن سوء  محمد 

٠٩٢٧١٧٦٩٧١ حسين  اAزانلو   Kعل

٥٩١٩٦١٦٥١٢ شكور  اAزد4  عبداله 

٦٣٥٩٧٥٣٧٥٨ محمد حسين  اAمانK نقاب   Kمحمد عل

٠٩٤٤١٣٠٧٩٨  Kعيس باران خوا ه شهرنو4  فاطمه 

٥٢٠٩٧٣٢٥٣٣ محمد ابراهيم   Kباران محمد قاسم 

٠٩٣٤٣٥٨٦٧٢ حسين  بار4  ابراهيم 

٢١١٠١٠٢٣٦٥ غالمرضا   Kباطن محمد 

٠٩٣١٦٢٨٦٠١  Kعل  Kباغبان خيابان حميد 

٠٩٢٠٠٢٠٨٢٨ غالمحسين  باقرزاده  اسماعيل 

٢٠٠٢٨١١٨٨١ رحمن  باقرنژاد زارعان  زهره 


