
٤٤
دوشنبه ٢٣  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٦

٩٥٣٦١٦٨٢/ آ

به �= منش�  �ا مد�رداخل� 
تاکسی  امور  به  مسلط  و  کار  سابقه  با 
مناسب  حقوق  با  نيازمندیم.  تلفنی 

 ٠٩١٥٦٥٠١٧٨٢+بيمه

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

وقت نيازمندیم (فقط محجبه) 
٩٥٣٥٥٠١٥/ ب٣٨٤٤٧٧٧٠

منش� خانم  
 کلينيک ترک اعتياد

شيفت عصر نيازمندیم شهيدرجایی 
 نبش حر ٣ کلينيک دکتر شهرکی

٩٥٣٦١٨٤٤/ ف

منش� تلفن� خانم  
 نيازمندیم شيفت صبح و بعدازظهر
آژانس گلچين شهرماابتداى پيروزى

٠٩١٥٨١٠٢٤٥١ 
٩٥٣٦٢٠٤٩/ ف

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

توافقی محدوده مطهرى شمالی 
٠٩١٥٣١٦٣٢٧٠-٣٧٢٥٣٧٠٧

٩٥٣٥٩٩٨١/ ق

تا3س� شا�ان 
به دو منشی آشنا به کامپيوتر در 

صبح و عصر نيازمندیم
٠٩١٥١١٢٥٨٨١

٩٥٣٦٢٣٩٥/ ف

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

�= شر3ت بازرگان� 
یک نفر خانم جهت امور دفترى نيازمند

است.  ميدان جانباز برج آسمان
٣٧٦٥٨٢١٠-٠٩١٢٩٣٣٩٠٨٩

٩٥٣٦٢٦٣٦/ م

به تعداد� منش� خانم
جهت کار در گازسوز خودرو 

نيازمندیم. توس ٣٣
٠٩٣٥٣٥٨٤٨٦٦

٩٥٣٦٢٤٣٧/ د

آژانس محدوده 
3وهسنگ�

به یک منشی خانم نيازمندیم
٩٥٣٦١٢١٣/ ف٠٩١٥٨١٩٧٢٤٦

�= ها�پر مار3ت 
ا�نترنت�

به یک نفر خانم آشنا به کامپيوتر 
و تلگرام با قدرت مدیریت باال 
شيفت بعدازظهر از ساعت ٣تا 

١٠ شب نياز مند است
معلم ۴٣/٢ پالک ١٣

٣٨٩٤١٥٠٠
٩٥٣٦٢٢٢٤/ ق

به منش� آقا 
در شيفت عصر منطقه مجيدیه 

نيازمندیم ساعت کار ١۵ الی ٢٣ 
٠٩١٥٧٠٢١٤٠٧

٩٥٣٦١٨٦٦/ 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

استخدام مهندس برق و 
3امپيوتر

ارسال رزومه به:
CVR@PISHROTEL.COM 

٩٥٣٤٢٩٤٠/ ق

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

٠٩١٥٠٨٥٠٠١٢
٩٥٢٩٨٠١٤/ ف

شر3ت ناظران و طراحان حقوق�
مهندس داراى پروانه اشتغال و حق امضا 

در رشته هاى عمران ، برق،مکانيک و 
٠٩٠١١٠٩٦١٠٠معمارى دارد 

٩٥٣٦٠٠٤٤/ ف

٩٥٢٩٩٢٤٢/ ف

ليسانس و کاردان عمران معمارى 
مکانيک برق کشاورزى و زمين 

شناسی با ٣ سال سابقه بيمه جهت 
رتبه   ٠٩٣٠٤٩١١٤٩٢

 به �= نفر 
سرپرست 3ارگاه

 مسلط به امورادارى
 واجرائی پروژه و تنظيم 

صورت وضعيت باتجربه کافی 
و رزومه کارى نيازمندیم

٠٩١٥٥١٥٩٣١٥ 
٩٥٣٦٢٩٢٦/ م

مهندس برق 
مLاني=  عمران

معمارى 
کشاورزى 

زمين شناسی
 ٣ سال سابقه 

جهت رتبه 
٠٩١٥٧٤٣٣٣٦٨

٩٥٣٦١٨٧٥/ ر

�= شر3ت 
بازرگان� ، توليد� فعال
جهت تکميل کادر خود نيازمند 

به مسئول فنی با مدرک 
ليسانس صنایع غذایی ترجيحا 

آشنا به کامپيوتر و زبان 
انگليسی می باشد. متقاضيان 
می توانند مشخصات خود را 

به آدرس کانال
 farmas@ymail.com 

ارسال نمایند. 
آدرس: شهرک صنعتی توس

 خيابان دانش

 

٩٥٣٦٢٠٧٤/ ل

٩٥٣٦٢٠٢٢/ ق

 �به �= مهندس عمران �ا معمار
پایه٢ جهت عضویت در شرکت مجرى 

به عنوان مدیرعامل نيازمندیم.  
خانی      ٠٩١٥١٠٢٥٣٣٤

استخدام� فوق د�پلم 
و ليسانس برق 

جهت مونتاژ تابلو برق در یک 
شرکت مهندسی ٣٧٦٢٠٣٦٩

٩٥٣٦١٢٤٥/ ف

 MDF نصاب �به تعداد
كار ماهر نيازمند�م  

٠٩٣٠٧٦٨٥٣٥٥
٩٥٣٦٢٤٠٨/ ف

به تعداد� MDF 3ار 
ماهر و نيمه ماهر

نيازمندیم ٠٩١٥٠٠٨٧٥١٩
٩٥٣٦٢٣٨٦/ ف٠٩٣٣٠٣٣٤٠٨٢

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

استخدام اپراتور 
3امپيوتر در دو شيفت

آقایان ١٧ الی ٢٢
بانوان در محيط اختصاصی 

٩ الی ١٧
تماس در ساعات ادارى :

 ٠٩١٩٠٨٩٠٢٥٨
٣٢٢٨١٩٤٠ داخلی ٧١۴٠

٩٥٣٦٢٤٩١/ ق

به �= آقا �ا خانم 
جهت سرمایه گذارى در کار عکاسی 

نيازمندیم. ترجيحا آشنا به کار 
عکاسی ٠٩١٥٤٨١١٦٠٢ 

٩٥٣٦٢٢٥٠/ پ

 ��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

 �شر3ت فرآورده ها

لبن� 3وشان
جهت تکميل نيرو به افراد 

ذیل نيازمند می باشد. 
بازاریاب حضورى، تلفنی، 
سرپرست فروش راننده 
با نيسان یخچالدار، راننده

 بدون ماشين-  حداکثر سن ۴٠ 
(حداقل مدرک تحصيلی دیپلم) 

ميدان بار سپاد غرفه ٢٩
٠٩١٥٠٨٠٨٨٩٨
٠٩١٥٥١٢٧٢٨١

٩٥٣٦٢١٥٧/ ف

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

رضا ٣ پالک ٨٣ ٣٨٤٤٤٣٩٧
٩٥٣٥٩١٨٧/ ف

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

٠٩١٥٥١٥٠٣٨٤تماس٩الی١۴
٩٥٣٦١٤٨٠/ ق٩٥٣٤٥٨٠٨/ د

� مهندس 3شاورز
 جهت امورفضاى سبز با٣سال 

سابقه در این زمينه 
شرکت پيمانکارى 
سبزساالران شهر 

بهشت(ساالرى)
٠٩١٥٥٠٢٩٨٥٣ 
٠٩١٥٢٤٠٠٥٧٥

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

آژانس هواپيمایی نيازمندیم
٠٩١٥٢٠٠٠٠٢٧

٩٥٣٦٠٠٥٥/ ف

استخدام 
١- کارپرداز خانم ٣ سال سابقه کار 
تایپ،  به  مسلط  خانم  منشی   -٢

اکسل 
٣- حسابدار خانم ٣ سال سابقه کار 

خيابان کوهسنگی- بين ٣ و ۵ 
٠٩١٥٣٠٥٠١٦٢

٩٥٣٦٢٠٦٩/ م

�= شر3ت معتبر
به تعدادى نيروى خانم نيازمند است

 ٣٦٢٢٢٢٥٤
٠٩١٥٣٣٨٣١٧١

٩٥٣٦٠٠٣٦/ ف

تر3يه
کاریابی بين المللی کارآفرینان

خدماتی،  ساده،  کارگر  استخدام 
٣٨٤٥١٢٦٥نظافتی

٩٥٣٤١١٧٣/ د

مجتمع نان 
گندم= 

جهت پخت نان لواش سنتی 
به دو نفر شاطر خانم و یک 
نفر شاطر آقانيازمندیم . 
شهرک طرق ،ساعی ٣٧ 

٠٩١٥١٠٤٤١٣٢
٩٥٣٦٢١٢٨/ خ

مسلط به زبان عرب� 
نيازمندیم فلکه آب 

 دفتر خدمات مسافرتی 
٩٥٣٦٠٦٦٩/ ف٠٩٣٨٢٨٥١٣٨٨

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

٩٥٣٤٦١٣٥/ خ

مشاغل گوناگون

مهندس

نجار و ام د� اف 3ار

مونتاژ3ـــار


