
٤٠
سه شنبه ٢٤ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٧

استخدام همKار فروش
درشرکت توليدى وتوزیعی

تلفن تماس: ٣٨٨٣٧٤٨١
 ساعت تماس: ٨ الی ١۴

٩٥٣٦١٤٦٩/ ق

به �= شر3ت بازار�اب 
یاتعدادى بازاریاب ماهر
نيازمندیم٠٩١٥٤١٤٠٩٤٨ 

٩٥٣٥٦٨٠٨/ پ٠٩١٥١٠٣٨١٦٤

 �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

به �= بازار�اب خانم 
با حقوق و پورسانت عالی 

نيازمندیم 
٠٩٣٦٩٩٤٣٠١٧-٣٢٧٧٣٢٨٠

٩٥٣٦٣٢٣٠/ ف

به چندنفر بازار�اب 
جهت پروژه مغناطيسی درب 

و پخش تراکت نيازمندیم 
٩٥٣٦٣٠٦٨/ ف٠٩١٥٨١٠٥٧٨٥

فروشنده 3تاب مذهب� 
در سطح شهر پورسانت�

 نيازمندیم
٣٦٢٢٥٥١٧

٩٥٣٥٩٤٧٦/ ق

٩٥٣٣٠٥٥٦/ ف

حقوق ٤ ميليون تومان 
به تعداد زیادى بازاریاب مبتدى و 

حرفه اى سریعا نيازمندیم.احمدآباد 
       ٣٨٤١٤٧٣٥ابتدارضا ٣ پالک ٨٣  

٩٥٣٦٣١٨١/ خ

به تعداد� بازار�اب
کمشچه  خانگی  نان  توزیع  جهت 
عالی حقوق  با  مشهد  در  اصفهان 
نيازمندیم   ٠٩١٣٩١٧٤٥٠٣

 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

به تعداد� بازار�اب
تلفنی و حضورى نيازمندیم 

۴٠٠+ پورسانت
٣٦٠٥١٧٦٢-٠٩١٥٤٠٢٤٩٥٥

٩٥٣٦٣٦١٣/ ق

طراح سا�ت وردپرس 
�ا PHP نيازمند�م   

٠٩١٥٣٠٠٩٢٨٧
٩٥٣٦٣١٥٠/ ر

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

شر3ت 
پيشتازن توسعه 

جهت تکميل تيم فنی 
خود،

 برنامه نویس 
 #C و SQL مسلط به
استخدام می نماید. 

ارسال رزومه به:
Younesi@ptcnet.ir

 

٩٥٣٥٩٩٢٧/ ب

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

٠٩١٥٣٥٩٥٠٤٦
٩٥٣٦١٠١٢/ ف

پي= موتور� دانشور
تعدادى راننده نيازمندیم 

پورسانت ١٨ درصد 
درآمد روزانه

 ٧٠ الی ١٣٠ هزار تومان 
دانش آموز ٣۵ 

نبش چهارراه سوم 
٠٩٣٣٢٠٩٤٢٠٠

٩٥٣٦٣٥٧٦/ ف

پي= موتور� جهت 3تر�نگ
ساعت کار ١٢:٣٠ الی٣٠:١۶ 

نبش پيروزى ٧٢
٠٩٣٣٥٥٥٤٢٥٤

٩٥٣٦٣٤٩٩/ ق

به ٨٠ موتور سوار 
جهت پيک موتورى با درآمد عالی 

نيازمندیم گاز رسالت ٣٧,١ 
 پالک ٢٢

٩٥٣٦١٤٥٣/ ف

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

٠٩١٥٨٢٣٥٢٢٤ ریحانی
٩٥٣٦٢٠٩٧/ م

�به تعداد ز�اد� پي= موتور
نيازمندیم شعبه ١:طالب 

شعبه ٢: ١٧ شهریور
٣٢٠٢٦-٠٩١٥٧٠٣٠٢٧٠

٩٥٣٦٣٦٣٤/ ر

�به چند نفر پي= موتور
در آشپزخانه پایدار فورى متعهد 
به کار نيازمندیم بين جانباز ٧ و ٩

٠٩١٥٥٢٢١٥٧٤
٩٥٣٦٣٣٤٧/ 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 ز�اد
 � پي= موتور

در محدوده طالب نيازمندیم 
٩٥٣٦٣٤٧٣/ ف٠٩٣٦٨٩١٩٦٩٩

 �به تعداد� پي= موتور
نيازمندیم ميدان جانباز

 نبش فردوسی ٨ 
 آشپزخانه ال رضا 

٩٥٣٦٣٠٥٥/ ف

 �به �= پي= موتور
جهت رستوران نيازمندیم 

محدوده خيابان امام رضا
٠٩١٥٩٢٠٤٨٥٣

٩٥٣٦٣٤٦٩/ ف

سرزمين پيتزا
به تعدادى پيک موتورى

 نياز دارد
٩٥٣٦٣٥٨٥/ پ٠٩٣٩٤٨٨٦٦٢٣

پي= آشنا
به تعدادى موتورسوار 

در بهترین موقعيت کارى
با درآمد باال نيازمندیم 
مراجعه حضورى ميدان 

 شهدا نبش امام خمينی ٩
٩٥٣٣٣٥٦٧/ ف

 � پي= موتور
 ساعت کارى ١٨ تا ٢۴:٣٠ حقوق 
۵٠٠,٠٠٠ خيام جنوبی ١٠ پيتزا 

 ٠٩١٥١١٩٤٠٦٠بهروز 
٩٥٣٦٣٨٥٥/ م

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

شهدا نيازمندیم. ساعت کارى ١٣ 
٠٩٣٩٥٠٧٠٠٤١ الی ١۶

٩٥٣٦٢٢٨٢/ ب

�به تعداد� پي= موتور
نيازمندیم رستوران فانوس 

شاهد ٧٧
٩٥٣٦٣٤٠٩/ ف٠٩٣٣٨٣٤٣٩٧٥

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
بابت ٨ ساعت

٣٠ هزار تومان نيازمندیم
٠٩٣٩٥٨١٧٨٣٠

٩٥٣٦٣٦٨٢/ ف

 �به تعداد� پي= موتور
نيازمند�م

تمام وقت کارکرد ٨٠ الی ١٠٠
٠٩٣٧٠٤٧٢٤١٩

٩٥٣٦٣٠٧٦/ ف

 �به تعداد� پي= موتور
آقا و خانم

جهت آشپزخانه نيازمندیم
٠٩١٥٣١٥٥٨٩٤

٩٥٣٦٣٠٧٤/ ف

 به تعداد� پي= موتور� آشنا به  
 محدوده نيازمندیم. بين حرعاملی

۴١ و ۴٣ رستوران گلچين ساعت تماس 
٠٩١٥٨١٠٨٧٧٦ ٨ الی ١٢

٩٥٣٦٣٧٨٤/ ب

�پي= موتور
جهت رستوران ظهرها ساعتی 

۴۵٠٠ تومان+ غذا+ 
هر فيش ۵٠٠ تومان

 مراجعه حضورى : قبل از ظهر 
خيابان دانشگاه بين ۶ و ٨ 

 آشپزخانه ترنم

٩٥٣٦٣٤٣٠/ 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

استاد3ار درب و پنجره ساز 
تيرچه زن و حفاظ ساز

نيازمندیم
٠٩١٥١١٩٩٥٥١

٩٥٣٦٣٤٠٧/ ف

به نيرو� تراشKار فرز3ار 
آشنا به ساعت قالبهاى تزریق پالستيک 
 ٩٧ توس  مجرد  ترجيحا  نيازمندیم 

٠٩١٥٩٠٥١٦٦٤
٩٥٣٥٤٠٩٠/ ف

امداد خودرو آبادانا 
در اندیشه٧٧ مکانيک،سيم کش

صافکار،نقاش نيازمندیم
٠٩١٥٥١٨٧٢٧٤ 

٩٥٣٥٩٥٩٣/ ق

مKاني= ال ٩٠ پژو پرا�د 
آشنا�� به جلوبند� نيازمند�م

 

٠٩١٥٢٥٥٥٢١١
٩٥٣٦٣٦٦٥/ ف

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

نيازمندیم 
٠٩١٥٤٤٠٧٧٨٣ غفلتی

٩٥٣٦٢٥٩١/ ف

استخدام تعمير3ار ترا3تور 
بلوار شاهنامه، نبش شاهنامه 
٧٨ تعميرگاه تراکتور فردوسی 

٩٥٣٦٣٠٥٠/ م٠٩١٥٣١٥٣١٨١

 جوان�٢٧ساله هستم 
 مجرد،متعهد و دانشجو

 آماده هرگونه نظافت منزل
٠٩٣٩١٣٠٧١٤٥ 

٩٥٣٦٣٥٢٧/ ق

٩٥٣٦٣٢١٥/ ق

3ار پرداز هستم 
 ٣۵ساله باماشين پراید

٠٩١٥٨٢٧٤٨٣٢ 

جوان� هستم
 ٢٤ ساله مجرد 
آماده انجام هر کارى 
٠٩٣٦٥١٩٣٧٩٤

٩٥٣٦٣٢٣٥/ ف

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

٩٥٣٦٣٨١٠/ م٠٩٣٦٥٢٦٠٦٠٩

به �= حسابدار
 نيازمندیم

 تماس از طریق تلگرام

 

٩٥٣٦٣٠٣٩/ ف٠٩٣٩٢١١٨٢٢٧

استخدام حسابدار 
پس از دوره ى آموزشی ١۵ روزه 

سجاد نبش بهارستان ۴ پالک ١
٩٥٣٤٤٦٢٤/ پ٤-٣٧٦٠٠٣٤٢

�= شر3ت بزرگ و معتبر
توليدى و بازرگانی در زمينه 

صنعت ساختمان جهت تکميل 
کادر مالی خود به یک نفر حسابدار 
خانم با مدرک کارشناسی و داراى 

حداقل ٣ سال سابقه کارى 
نيازمند است

 نبش چهارراه صياد شيرازى 
٠٩١٥٨١٠٩٤٧٠

٩٥٣٦٣١٠٨/ ف

به �= 3م= حسابدار 
نيازمند�م
تماس ٩ تا ١۶

٣٦٥١٨٧٤٣
٩٥٣٦٣٤٣٥/ ف

 �به �= حسابدار حرفه ا
نيازمندیم مشخصات و ارسال رزومه 
به  پيامک  یا  تلگرام  طریق  از  فقط 
 شماره             ٠٩١٥٠٠٩٩٦٩٩

٩٥٣٦٣١٤٩/ ف

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

٩٥١٨٤١٨٣/ ف

موسسه آسيا
حسابدار� مدرن

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 و 
کامپيوتر از کليه رشته ها 

از مبتدى تا پيشرفته 
بانضمام تجهيزات مدرن و پيشرفته 

و ارائه مدرک از سازمان
 فنی حرفه اى و وزارت علوم

 آموزش بيش از ٣٢ نرم افزاربه روز 
 مجهز به سيستم هاى مدرن روز دنيا 

آموزش حرفه اى تخصص ماست
 راه ورود به بازار کار از ما ميگذرد 

تخصصی  فوق  و  کاربردى  هاى  دوره 
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 
۴-دوره تخصصی هتل ها
 و آژانس هاى هواپيمایی

 DBA و MBA ۵- دوره فوق تخصصی 
همراه با اساتيد برند کشورى 
خدمات و برند ما را با تمامی 

موسسات دیگر مقایسه نمایيد 
احمدآباد

 ابتداى رضا ٣ پالک ٨٣ آسيا 
٣٨٤١٤٧٣٥- ٣٨٤٤٤٣٩٧

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

٩٥٣٢٢٥٣٦/ ف

به �= نفر نيرو� حسابدار خانم 
ترجيحا آشنا به امور خودرویی جهت 
کار در نمایندگی هيونداى نيازمندیم

٠٩١٥٥١٨٢٩٥٤
٩٥٣٦٣١٨٥/ ق

نيرو� خدمات� ٢نفر خانم 
حقوق ٨٠٠تومان ساعت کارى 

١٠ الی ٢٣ ویالژتوریست طبقه 
 ١- پالک ۵  مراجعه حضورى

٩٥٣٦٣٥٦٦/ ف

خدمتگزار جهت 
t3ار در مهد 3ود  

٠٩١٥٥٠٩٦٠٧٥-٣٨٤٧٧٣٦٢
٩٥٣٦٣٣٥٤/ ق

مراقب سالمند (خدمات�)
جهت کار در مرکز سالمندان 

مقابل پيروزى ۵۶
٩٥٣٥٩٤٤٢/ ل       ساعت مراجعه ١٩-٩

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

٩٥٣٠٥٧٣٣/ ل

سرا� مهر-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢٣٤٥٨٢-٣٥٢٣٤٥٨١

٩٥٣٠٥٥٦٤/ ل

شر3ت 
همت نظيفان توس
در نظر دارد تعدادى کارگر جهت 

کار در منازل استخدام نماید. 
ساعت تماس ١۴ الی ١٨

٣٨٤٤٠٥٢٢-٣٨٤٧١٣٦٢
٠٩١٥٣١٧٥٩١٥
٠٩١٥٩٩٦٣٠٣٩

٩٥٣٦٣٤١١/ ف

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

فروش مجموعه اسKاچ باف� 
به علت مسافرت

با قيمت بسيار پایين
٠٩٣٧٦٨٥٦٩٥٨

٩٥٣٦٣٦١٤/ ف

٩٥٢٦٦٣١٩/ پ

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

٣٨٦٧٧٥٨٦

٩٥٢٤١٥٠٤/ ف

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

 ٠٩٠١٧٣٧٤٨١٥
٣٧٢٣٠١٠٦   فيلتر

٩٥٣٣٤٤٢٢/ ف

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

+ ساخت فيلتر تاج و جعبه 
٣٧٢٣٢٥٢٣-٠٩٣٧١١٣٧١٢٣

٩٥٣٤٣٦٠٨/ ب

 درآمد عال�  
 درآمد ۴٠٠ الی ٩٠٠ دائم 

استخدام + پيک و لوازم رایگان 
 ٠٩٣٩٨٣٢٢٥٢٥

٩٥٣٤٣٦٠٧/ ب

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

 ٠٩٣٧٠٠٢٦٧٠٠

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

٠٩١٥٨٩٣١٢٠٣
٩٥٣٦٣٠٥٦/ ق

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

تا۵٠% تخفيف
ابتکارسازان صنعت

٩٥٢٩٩٦٥٧/ پ٣٨٤٣٤٢٩٧

به بردست و
 پرو اندازه گير 

 نيازمندیم ٣٨٥٩٣٩٤٠
٩٥٣٦٣٢٢٥/ ف٠٩١٥٣٠٢٥٩٠٣

به تعداد� 3ارگاه بيرون بر 
بيمارستانی  لباس  دوخت  جهت 
نيازمندیم ترجيحا محدوده سيدى 

٠٩١٥٤٢٥٣١٢٩
٩٥٣٥٩٣٥٨/ ف

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

٠٩١٥١٠٨٤٩١٤است
٩٥٣٥٧١٧١/ ف

به تعداد� راننده با اتومبيل 
مدل باال نيازمند�م

کار از شما درآمد باال از ما محدوده 
معلم ٠٩٣٠١٢١٢٣٣٢

٩٥٣٦٢٧٤٧/ ف

٩٥٣٦١٣٣٣/ ق

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

با خدمات ویژه رانندگان
٠٩٣٣٠٣٣٣٦٧٥-٣٥٢٤٦٠٦١

آژانس راهياب
به تعدادى راننده نيازمندیم تمام 

وقت پایه ٢ آدرس وحدت ٢١
٠٩٣٨٩٠٩٦٦٥٣

٩٥٣٦٣٤٤٠/ ف

تعمير3ـــار

خدمتگزار و آبدارچ�

حسابدار

راننـــده

خياط و چرخKار تحصيلدار و
�پي= موتور

خوداشتغال�

تراشكار وجوشكار 

جو�ا� 3ـــار

برنامه نو�س

٩٥٣٦٢٦٥٣/ ف

٩٥٣٦٢٩٠٣/ ف


