
٤٠
دوشنبه ٢٣  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٦

هتل فرد�س
به پذیرش آقا آشنا به زبان عربی 
و انگليسی نيازمندیم امام رضا ١٨

٩٥٣٦١٢٠٢/ ف٣٨٥٥٢٦٠٠

�استخدام فور
به تعدادى کمک آشپز ماهر، 

تخته کار ماهر، کاپيتان با 
روابط عمومی باال و حقوق مناسب،
کافی من و مهماندار نيازمندیم 

پيروزى ٩ نبش چهارراه اول پ٣

٠٩٣٠٣٤٩١٨٠٩
٩٥٣٦٠٣٣٢/ ف

 هتل آپارتمان
 به افراد ذیل باسابقه کارى 

نيازمند است
١-خانه دار خانم ٣ نفر

٢-نيروى کار رستوران آقا 
ترجيحا شهرستانی ۵ نفر 

٣-پذیرش شيفت آقا ٣ نفر 
۴-پذیرش روز خانم ٣ نفر 

امام رضا ۵ چهنو ۴ هتل داوود
 

٩٥٣٦١٩٣٦/ ف

به �= خانم با تجربه 3ار 
آپارتمان  سوئيت  پذیرش  جهت   

٣٣٦٥٧٨٧٩ جاوید نيازمندیم 
٩٥٣٦٢٣٤٩/ م٠٩١٥١١١٥١٠٧

به تعداد� خانه دار خانم 
جهت 3ار در هتل

نيازمندیم
٠٩١٥٩٧٥٣٢٨٠-٣٨٥٣٧٢٥٥

٩٥٣٦١٨٧٦/ ف

٩٥٣٥٨١٦٧/ پ

استخدام 
تعدادى مشاور با تجربه و آشنا به 

محدوده هفت تير تا اقبال نيازمندیم
٠٩١٥٣١٥٢٣٠٣

٩٥٣٥٨٣٩٣/ ف

به �= مشاور
با پورسانت عالی نيازمندیم
٠٩١٥٣١٣٥٦٩٩

به �= شر3ت بازار�اب 
یاتعدادى بازاریاب ماهر
نيازمندیم٠٩١٥٤١٤٠٩٤٨ 

٩٥٣٥٦٨٠٨/ پ٠٩١٥١٠٣٨١٦٤

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

شر3ت پخش معتبر 
نيازمند  تعدادى 
ویزیتور حضورى

 خانم - آقا می باشد 
قانون کار + پورسانت + 

پاداش + بيمه 
٣٦٠٩٢٥٤٤

٩٥٣٦٢٥٧٥/ ف

خانم با روابط عموم� باال 
جهت تبليغات با حقوق ٢ م نيازمندیم 
بلوار فردوسی استودیو سحر ساالرى
٠٩١٥١١١٠٦٣٧-٣٧٦٠٠٠٢٠

٩٥٣٦١٤٦٧/ م

فروشنده 3تاب مذهب� 
در سطح شهر پورسانت�

 نيازمندیم
٣٦٢٢٥٥١٧

٩٥٣٥٩٤٧٦/ ق

 tشر3ت لبنيات پا
تعداد محدود 
ثبت سفارش (خانم) 

ویزیتور حضورى، شبکه خاص 
VIP (آقا)

حقوق+ پورسانت+ بيمه 
٠٩١٥٦١٣٦٧١١

٩٥٣٦٠٦٧٨/ ر

خانه سنگ واقع در هاشميه
به تعدادى بازاریاب خانم متخصص 

جهت فروش سنگ نيازمندیم.
٠٩٣٥٤٧١١١٢٨

٩٥٣٥٤٠٦٢/ م

�= شر3ت معتبر 
بازرگان� 

نيروى بازاریابی حرفه اى آقا 
با حقوق ثابت+ پورسانت و 

بيمه نيازمندیم 
ساعت تماس ٨ الی ١٨ 
٠٩١٥٥٥٠٤٧٣٢

٩٥٣٥٨٨٩١/ ف

 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

استخدام همLار فروش
درشرکت توليدى وتوزیعی

تلفن تماس: ٣٨٨٣٧٤٨١
 ساعت تماس: ٨ الی ١۴

٩٥٣٦١٤٦٩/ ق

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

درآمد باال پاره وقت 
٩٥٣٥٩٧١٨/ پ٠٩١٥٦١٤٣٧٤٧

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

+ ثابت+بيمه    ٣٨٤٥٢٣٦٨
٩٥٣٦٠٠٣٣/ ف

٩٥٣٣٠٥٥٦/ ف

حقوق ٤ ميليون تومان 
به تعداد زیادى بازاریاب مبتدى و 

حرفه اى سریعا نيازمندیم.احمدآباد 
       ٣٨٤١٤٧٣٥ابتدارضا ٣ پالک ٨٣  

3ارشناس 
درصد   ٢٠ با  مداربسته  دوربين 
پورسانت از کل پروژه نيازمندیم 

٩٥٣٦٢٧٩٤/ ف٣٨٥١٨٩٢٣

�= نفر بازار�اب خانم 
حرفه اى ،جهت بازاریابی حضورى   

محدوده قاسم آباد نيازمندیم.
٩٥٣٦٢٢١٦/ پ٠٩١٥٩١٥٥١٥٠

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

ميليون ۵درصد پورسانت
 ٠٩١٥٢٣٣٨٤٦٨

٩٥٣٦٠٧٨٥/ ف

 �به تعداد� نيرو
فعال

جهت طرح جمع آورى اطالعات 
کارتخوان بانکی نيازمندیم 
بلوار بعثت ۴ نبش طالقانی 
١٨ پالک ٢,۵٨ زنگ سوم 

مراجعه ٩-١۵
 

٩٥٣٥٢١١٨/ ف

�= شر3ت معتبر لبن�
 جهت تکميل کادر فروش خود به 

افراد واجد شرایط زیر نيازمند است 
١-ویزیتور آقا حضورى ترجيحا لبنی 
داراى حداقل ٢سال سابقه فروش 

مویرگی ١٠ نفر
 (بيمه +حقوق ثابت + پورسانت ) 

٢-کاميونت ایسوزو ٢٠٠,۵
 یخچال دار ١٠ دستگاه

٩٥٣٦١٩٤٤/ ف٠٩٣٩٣٨٣١٧٩٠

استخدام در شر3ت 
پخش موادغذا�� 

به تعدادى بازاریاب 
حضورى با شرایط حداقل 

دیپلم و ضامن معتبر با 
حقوق و پورسانت و بيمه 

نيازمندیم 
آدرس: کيلومتر ۶ جاده کالت 
نرسيده به پاسگاه خلق آباد 

سمت چپ حاشيه جاده 
٠٩٣٠٤٤٢٨٧٠٠
٠٩٣٠٤٤٢٨٧١٠

٩٥٣٦٢١٤٣/ م

به چند�ن بازار�اب 
خانم

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

٠٩١٥٣١٧٤٥٥٣
بين فلسطين٣و۵

ساختمان٧۴
 

٩٥٣٦٠٨٣٠/ ق

 �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

 �دعوت به همLار
شرکت خدمات گردشگرى بين المللی
 ١- کارشناس طراحی رابط کاربرى 

 UX و UI مسلط به
٢- برنامه نویس مسلط به 

 Front-End  
PHP ٣- برنامه نویس مسلط به

٠٩١٥٦١٥٣٠٧١
٩٥٣٦٠١٧١/ ر

ANDROID و PHP
استخدام با شرایط عالی

info@softhub.ir،٣٧٦٨٨٥٦٧
ساعت تماس ١٠-١۴

٩٥٣٦١٨٥٩/ ر

�به تعداد� پي= موتور
نيازمندیم آشپزخانه الهيه خيابان 
امام رضا ساعت تماس ١٠ الی١۶

٣-٣٨٥٥٠٥٠٢
٩٥٣٦٢٦٠٠/ ف

به �= 3ارگر 
با گواهينامه موتور متعهد به کار تمام 
در  مکفی  حقوق  با  نيازمندیم  وقت 

٠٩٣٨٠٢١٦٣٠٠سوپر
٩٥٣٦٢٨٠٠/ ف

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

نبش مجلسی۶ پاپریکا 
٠٩٠٢٧٧٧٠٦٩٠

٩٥٣٦٠٨٩٨/ ق

به تعداد� پي=  
 جهت رستوران نيازمندیم 

حضورى ١١ تا ١٣ 
نبش کاشانی ١٩ 

رستوران رضایی دریادل

 ٠٩٠٣٢٢٣٠٠٣٠
٩٥٣٦١٨٤٠/ ف

ها�پر مار3ت ا�نترنت� 
ورامال

به تعدادى پيک با موتور و 
بدون موتور نيازمند است.

١.روابط عمومی و ظاهر 
مناسب

٢.عدم سؤ پيشينه
٣.گواهينامه موتور داشته 

باشند
مراجعه حضورى معلم ۴٣/٢ 

پالک ١٣

٠٩١٥٤٠٤٤٨٨٣
٩٥٣٦٢٨٧١/ ق

پي= توس 
سریعا  موفق  ساله   ١۵ سابقه  با 
به تعدادى موتورى با درآمد عالی 

٣٨٥٥١٥٠٢نيازمندیم 
٩٥٣٤٦٦٠٧/ ف

پي= موتور� جهت 3تر�نگ
ساعت کار ١٣ الی١۵ 

نبش پيروزى٧٢
٩٥٣٦٢٥٢١/ ق

پي= آر�انا 
با درآمد روزانه

 ٧٠ تا ١٧٠ هزار تومان
 با پرداخت کمک هزینه سوخت

 به موتورسوار با موتور 
نيازمندیم 

٣٨٤٤٧٠٧٠
٩٥٣٤٤٥٩٣/ ف

�به تعداد� پي= موتور
نيازمندیم جهت کار در آشپزخانه 

غذاى آماده
٠٩١٥٥٠٢٨٥٦٢

٩٥٣٦٢٧٥٢/ ف

به ٨٠ موتور سوار 
جهت پيک موتورى با درآمد عالی 

نيازمندیم گاز رسالت ٣٧,١ 
 پالک ٢٢

٩٥٣٦١٤٥٣/ ف

�به تعداد� پي= موتور
و یک تلفنچی باتجربه در محدوده 

فلکه آب نيازمندیم
٩٥٣٦٢١٨٩/ ف٠٩٠٣٧٣١٢٦١٠

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

٩٥٣٥٥٦٧٢/ ف

به چندپي= موتور� با تجربه 
جهت رستوران در محدوده 

بولوار فرودگاه فورا نيازمندیم 
٠٩٣٠٧٣٠٨٦٥٧

٩٥٣٦٢٦٤٥/ ط

 �پي= موتور
در  واقع  درآشپزخانه  کار  جهت 
بلوار وکيل آباد - کوثر نيازمندیم 

٩٥٣٦٢٢٤٦/ ف٠٩١٥١٥٧٤٧٥٦

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

در رستوران نيازمندیم 
٩٥٣٦٢٧٨٩/ ف٣٦٠٩٢٧٩٣

پي= آشنا
به تعدادى موتورسوار 

در بهترین موقعيت کارى
با درآمد باال نيازمندیم 

مراجعه حضورى
  نبش امام خمينی ٩

٩٥٣٣٣٥٦٧/ ف

 �به تعداد� پي= موتور
خيابان  نيازمندیم  فود  فست  در 
 ( (حنایی  شرقی  دانش  رضا  امام 

 بين ٩ و ١١ فست فود الهيه 
٩٥٣٦٢٧٦١/ ف

 �به تعداد� پي= موتور
جهت ارسال غذا در محدوده ۴ راه

شهدا نيازمندیم. ساعت کارى ١٣ 
٠٩٣٩٥٠٧٠٠٤١ الی ١۶

٩٥٣٦٢٢٨٢/ ب

پي= شهر گشت 
به تعداد زیادى موتور سوار با تضمين 

درآمد ٧٠ الی ١۴٠ نيازمندیم 
٣٢٢٤٢٠٢٠

٩٥٣٤٥١٤٨/ ف

 �به تعداد� پي= موتور
جهت کار در آشپزخانه نيازمندیم 

٠٩١٥٨٢٣٥٢٢٤ ریحانی
٩٥٣٦٢٠٩٧/ م

به تعداد� تراشكار 
و اسپارt كار
با حداقل مدرک 

تحصيلی دیپلم جهت كار 
در شركت توليد قطعات 

خودرو نيازمندیم.
تلفن تماس: 

٣٢٤٠٠٧٠٥
آدرس: جاده قوچان

شهرک صنعتی ماشين سازى
صنعت ٧ -پالک ٢١١

 

٩٥٣٦٢٢٥٥/ ق

�به تعداد� نيرو
� آشنا با تراشLار

با حداکثر ٣٠سال سن 
نيازمند است ٣٢٤٠٠٩٨٧

٩٥٣٤٦٩٦٣/ ر

�جلوبند
  ترمز و مLاني= 

نيازمندیم ٠٩٣٥٨١٤٠٤٣٦ 
٩٥٣٦٢٥٥٣/ ف

�= شر3ت حمل و نقل 
یک نفر جلوبندى ساز نيمه سنگين 

(مينی بوس) نيازمندیم 
 ٠٩١٥٣١٩٩٢٦٤

٩٥٣٦١٩٣٢/ ف

به تعداد� نيرو� مLاني= 
جلوبند� 3ار ، صاف 3ار 

نيازمندیم 
٠٩١٥٤٤٠٧٧٨٣ غفلتی

٩٥٣٦٢٥٩١/ ف

به �= صافLار نقاش 
نيازمند�م  

٠٩١٥٦٢٤٦٨٥٠
٩٥٣٦٢٥٤٧/ ف

 �به تعداد� نيرو
تاسيسات

آشنا به سيستم هاى بخار، 
مکانيک و برق در کارخانه 

نيازمندیم.
تلفن تماس:

٠٩٣٣٨٦٥٥٠٠١
٩٥٣٦٢٨٩٥/ ق

به دو نفر سپر ساز ماهر 
نيازمند�م  

٠٩١٥٣٠٢٤١٧٩
٩٥٣٦٢٤٣٨/ ف

جو�ا� 3ار 
داراى  ساله   ٢٢ جوانی 
پایان  کارت  و  گواهينامه 
و   ٢٠۶ خودرو  داراى  خدمت 
رشته  در  کارى  تجربه  سال   ۴
هاى  سيستم  شبکه،  و  تی  آى 

حفاظتی و نظارتی و...
٠٩٣٠٧٧٦٥٤٨٢معينی 

٩٥٣٥٩٩٠٩/ م

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

٩٥٣٢٢٥٣٦/ ف

به �= حسابدار تمام وقت
نيازمندیم. مراجعه حضورى بين 
 استقالل٧-٩ شهر شادى یزدیها

٩٥٣٦٢٣٥٤/ ق

 به �= حسابدارآقا
 با حداقل پنج سال سابقه کار 

جهت کار در رستوران نيازمندیم
متقاضيان می توانند از ساعت 

١٧تا ١٩ همراه با رزومه 
کارى خود به آدرس هفت تير 

٨(خيابان گلشن) رستوران 
مهستان شاندیز مراجعه نمایند.

٠٩١٥٤١٠٧٠١٠ 
٩٥٣٦٢٩٢٢/ ب

بازار�اب

تعمير3ـــار

حسابدار

تحصيلدار و
�پي= موتور

تراشكار وجوشكار 

جو�ا� 3ـــار

برنامه نو�س

tامور مشاور�ن امال

٩٥٢٠١٠٢٦/ م

٩٥٣٦٢٩٠٣/ ف٩٥٣٦٢٩٠٠/ م

٩٥٣١٥٤٩٤/ م

٩٥٣٦٢٦٥٣/ ف
٩٥٣٦٠٦٠١/ ل

٩٥٣٦٠٧٥٧/ ف


