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به تعداد� 3ارگر آقا و خانم  
د�پلم فورا نيازمند�م. 

 

٣٢٣٨١٨٧١
٩٥٣٦١٢٧٥/ ق

3ار در ساندو�چ�
 نبش چهارراه بيسيم

  جنب نانوایی سنگک گوشت ویچ
٩٥٣٦٣٣٥٨/ ف

به تعداد� نيرو� خانم و آقا
مجرب و متعهد نيازمندیم مراجعه ٩ 

تا ١٣- ٠٩١٥٦١٥٧٣٩٩
٢٩-٠٥١٣٨٤٧٤٦٢٨

٩٥٣٦٢٣٥٦/ ف

�به تعداد
 3ارگر ساده 

جهت کار در آشپزخانه 
نيازمندیم

 چهارراه خيام 
دستغيب ٢٨ فرهاد ٢٧ 

اروین 
٠٩٣٦١١٣٠١٦٣

٩٥٣٦١٥١٣/ ف

به تعداد� 3ارگر ساده و ماهر
جهت کار در شهرک صنعتی، 

توليدى، خدماتی و هتل 
نيازمندیم ٣٧٤١٧٩٥٣

٩٥٣٦٣٢٢٦/ ف

3ارگر ساده
با روابط عمومی باال جهت 

کافی شاپ چاليدره نيازمندیم. 
تلفن: ٠٩٣٣١٢٧٢٨٦٩

٩٥٣٦٣٤٠٦/ ق

به �= نيرو� خانم
بندى  بسته  واحد  یک  در  کار  جهت   
نيازمندیم محدوده ميدان گاراژدارها

٠٩١٥٣١١٢٦٣٥
٩٥٣٦٢٤٨٦/ ق

3ارگر ساده جهت 3اردر
ساندویچی - آزادشهر امامت۵۴ و۵۶  

٠٩١٥٣٠٥٢٥٢٧
٠٩١٥٣٠٧٧٥٥٣

٩٥٣٦٣٠٦٣/ ل

به �= نفر آقا آشنا به 3ار 
آبميوه فروش�

نيازمندیم
٠٩٣٧٥٣٨٣٧٠٣

٩٥٣٦٠٤٦٨/ ف

به تعداد� 3ارگر ساده جهت 3ار
در ميوه فروشی نيازمندیم با حقوق 

عالی بلوار سيدرضی دور ميدان 
 ٠٩٣٩٤٤٢١٧٥٣فرهنگ 

٩٥٣٦٢٧٨٦/ ف

به تعداد� 3ارگر ساده 
جوان نيازمند�م

کارگاه محدوده خواجه ربيع
٠٩١٥٤٣٣١٥٤٥

٩٥٣٦١٢٦٤/ ف

٩٥٣٦٠٩٩٣/ ف

به تعداد� 3ارگر ساده خانم و آقا
حقوق قانون کار+ بيمه + سرویس

 نيازمندیم . خدماتی مقدم
٠٩٣٠٤٣٤٧٨٦٧

به �= نفر جوان 
جهت پيک در کارگاه نقره سازى 

نيازمندیم 
٩٥٣٦٣٥٩١/ ف٠٩٣٥٦٨٦٠٤٦٠

به تعداد� 3ارگر خانم 
جهت بسته بندى سبزیجات نيازمندیم 

ساعت کارى ٧ الی ١۵ توس ٣٣
٠٩٣٧٩٣٣٧٧٠٧

٩٥٣٦٣٤٦٧/ ف

به تعداد� همKار خانم
جهت کار در کارگاه توليدى 

نيازمندیم ٠٩١٥٦٢٢٨٤٦٤
٠٩٣٧١٣١٩١٨٥

٩٥٣٦٣٣٣٩/ ف

٩٥٣٦٣٥٦٢/ ط

شر3ت نظافت� 
به تعدادى نيروى ساده آقا 
نيازمندیم ترجيحا با ماشين 

٠٩٠٣٣٩٢٥٩٨٦

نيرو� خانم و آقا 
نيازمندیم شهرک صنعتی توس 

 فاز ٢ اندیشه ٩ پالک ۴۵۶
٩٥٣٦٣٣٨٢/ ف

به �= 3ارگر خانم 
نيازمندیم  غذا  کافه  در  کار  جهت 
محدوده راهنمایی ترجيحا نزدیک 

٠٩٣٦٠٧٧٣٣٣٠به محل 
٩٥٣٦٣٢٧٨/ م

به چند نفر 3ارگر خانم
جهت کار در شرکت نظافتی 

نيازمندیم
٠٩١٥٥٥٩٩٨٥٠

٩٥٣٦٣٥١٧/ ل

به دو نفر 3ارگر ماهر 
جهت 3ار در 3ارواش 

نيازمند�م
 

٠٩٣٠٤٨٣١٦٣٤
٩٥٣٦١١٧٤/ ق

به تعداد� 3ارگر 
در  کار  جهت  ماهر  نيمه  و  ماهر 

کارگاه برشکارى mdf نيازمندیم
٩٥٣٦٠٧٧٧/ ف٣٧٢٣٤٠٣٨

استخدام 
نيازمند نيروى متعهد مرد 

در مجتمع پروتئينی 
پاک مشهد 

ابتداى بلوار استقالل 
پالک ١٣ مراجعه ٨ الی ١۵
٠٩١٥٣٧٧٨٠١١

٩٥٣٦٣٦٤٧/ ف

به تعداد� نيرو� 3ار
ماهر و نيمه ماهر نقاش و پوليسر کار 

نيازمندیم .محدوده کالت
٠٩١٥٣١٧٤٠٥٩

٩٥٣٥٤٨٤٩/ ط

به �= 3ارگر ماهر 
متعهد به 3ار

جهت کاردر ميوه فروشی نيازمندیم 
پيروزى ٠٩٣٣٢٩٩٠٥٤٣

٩٥٣٦٣٣٥١/ ف

به دو نفر 3ارگر ماهر در
کارواش نيازمندیم خواجه ربيع،نبش 
یوسف زاده ١٢ ٠٩١٥٨١٠٨٧١٠

٠٩٣٥٧٤٦٠٦٣٨
٩٥٣٦٣٤٩٦/ ل

 3ارگرماهر 3ارواش نيازمند�م
 باسرعت عمل باال و تميز کار

حقوق٣٠+انعام۵٠به باال
نبش اندیشه٧٧ ٠٩١٥٤٣٠٠٢٠٠ 
٩٥٣٥٢٥١٣/ ق

استار3ار تعو�ض روغن� 
متعهد نيازمند�م  

٠٩١٥٩٧٩٥١٣٩
٩٥٣٦٣١٥٧/ ر

تعداد� 3ارگر 
ماهر و نيمه ماهر جهت کارواش 

در محدوده سيدى نيازمندیم 
٩٥٣٦٣٢٢٠/ ف٠٩٠٣٧١٧٨٠٣٠

به چند نفر سنگ 3ار 
نيازمند�م  

٠٩٣٣٧٠٥٤٣٢٤
٩٥٣٦٢٠٣٧/ ل

ثبت نام و مشغول به 3ار 
از افراد جو�ا� 3ار

@ Tooskar کاریابی آرمان توس
٧-٣٦٥١٨٩٧٦-٣٦٥٨٥٨٧٦

٩٥٣٥٧٢٦٦/ ف

3ار�اب� فرهيختگان دانشگاه
 اشتغال فور� دانشگاهيان و...

تامين نيرو، معافيت حق بيمه
خ    راهنمایی١٩ ٥٠-٣٨٤٤٢٧٤٥ 

٩٥١١٢٦٨١/ آ

به �= نيرو� پرستار
 ماما، بهيار 

جهت کار در درمانگاه شبانه روزى 
نيازمندیم ٠٩٠٣٨٢٦٩٩٧٢

٩٥٣٦٣٤٦١/ ف

بيمارستان 
مهرگان

از کارشناس بهداشت حرفه اى 
و بهداشت محيط آقا دعوت به 

همکارى می نماید  عالقمندان در 
ساعت ادارى حضورا جهت مصاحبه 

به امور ادارى مراجعه نمایند
 

٩٥٣٦٣٦٧٦/ ف

٩٥١١٠٧٧٤/ د

دستياردندانپزش= دوره 
دارویارداروخانه -امدادگر حوادث

وارستگان نوین
٠٩١٥٢٠٠٣٧٧٤-٣٥٠٩٩١٥٧

پزش= عموم� با پروانه 
مشهد نيازمند�م 
٠٩١٥٥٠٢٥٧٨١
 ساعت تماس ٨ الی ١۴

٩٥٣٦٣٥٩٤/ ف

پزش= عموم� 
فنی  مسئول  جهت   MMT مدرک  با   
یا  صبح  شيفت  اعتياد  ترک  کلينيک 

 ٠٩١٥٣٠٠٧٨٨٤عصر نيازمندیم.
٩٥٣٥٩٠٤٤/ م

اپتومتر�ست (بينا�� سنج)
باتجربه براى نورآباد (فارس) 

مسکن+ امکانات رفاهی
٠٩٣٠٨٣٣٧٦٦٩

٩٥٣٦٢١٦٢/ ق

اپتومتر�ست 
جهت همکارى به تعدادى 

اپتومتریست ، خانم و 
آقا، با شرایط عالی جهت 

همکارى نيازمندیم
٠٩١٥٣١٦٩٦٠٩

٩٥٣٥٦٩٥١/ ف

از  �نگهدار جهت  آقا  مراقب  به 
سالمند محدوده فرامرز نيازمندیم 

ساعت کار: ٨ الی ١۴ حقوق ٧۵٠
٠٩١٥٣١١٧٧٩٣

٩٥٣٦٣١٢٣/ م

مجتمع آفتاب
خانم با حقوق باال جهت مراقبت از 
کودک و سالمند در منزل نيازمندیم
٣٦٦٢٥٢٩٥-٣٦٦٣٩٨١٧

٩٥٣٥٣٣٩٩/ ل

مر3ز سروش

٩٥١٢٧١٧٢/ م

 با مجوز بهز�ست�
استخدام خانم جهت مراقبت از 

سالمند در منزل درشيفت
 روز یا شب یا شبانه روزى

مدیرمسئول: دکتر ایرج عاکف
ميدان احمدآباد- بلوارکالهدوز

 نبش کالهدوز٩/١ (تقاطع سلمان 
دوم طبقه   -٨٣ پالک  فارسی) 

٣٨٤٤٤٣٠٠ 
٠٩١٥٥١٦٣٢٩٩
٠٩١٥٣١٥٠٠٠٤

سرا� بهشت-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩

٩٥٣٠٥٧٥٩/ ل

٩٥٣٤٨١٤٦/ ق

مر3ز نيKان
استخدام خانم جهت مراقبت

 از سالمند و کودک و امور منزل
٠٩٠١١٨٩٨٧٩١-٣٦٦١٩٢٤١

به �= پرستار خانم
 شبانه روزى جهت مراقبت از 

سالمند خانم نيازمندیم. 
٠٩١٢١٢٣١٢٠٣

٩٥٣٦١٦١٩/ ق

٩٥٣٥٤٥٥٩/ پ

به چند نفر 
خانم و آقا 

جهت مراقبت از سالمند و 
کودک و امور منزل نيازمندیم 

با حقوق باال و بيمه 
٠٩٠٣٤٦٧٣٧١٩

٣٢١٢١٢٩٦
�به �= خانم جهت نگهدار
سالمندنيازمندیم شوش١٨و٢٠ 
پالک١/١١۶         ٣٨٥١٥٩٤٥ 

٠٩٣٩٧٩٥٠٥٠٤
٩٥٣٦٣٥٠١/ خ

آر�اگستر-استخدام خانم جهت
نگهدارى از سالمند و خردسال 

در منزل ،بدون پورسانت
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٣٠٥٧٤٣/ ل

به مراقب سالمند خانم 
جهت کار در مرکز سالمندان 

نيازمندیم فکورى ١٧ الله ٨ پالک ٣٣ 
٠٩١٥٠٠٧٥٦٣٨

٩٥٣٦٣٢٥٠/ ف

منش� تا3س� تلفن� آقا
حقوق مکفی محدوده هاشميه 

شيفت بعدازظهر نيازمندیم
٠٩١٥١٥٩٩٨١٠

٩٥٣٦٠٥١٢/ ف

منش� جهت پاسخگو��
 به تلفن رستوران

فقط ظهرها 
ماهيانه ۵٠٠ هزار تومان 
خيابان دانشگاه بين ۶ و ٨ 

آشپزخانه ترنم
٠٩٣٠٧٣٨٦٤٠٠

٩٥٣٦٣٤٦٠/ ف

منش� خانم
شيفت صبح ٩ تا ١٣ دفتر بلوار هدایت

 ۵ شنبه ها تعطيل حقوق ٣٠٠
٩٥٣٦٢٩٧٠/ م٠٩١٥٩٧٠٩٣٩٢

حقوق باال 
  براى منشی با تجربه و آشنا به 

کامپيوتر درتاکسی تلفنی 
٩٥٣٦٠٤٢٨/ م٠٩٠٣٤٢٢٣٦٦٦

به �= منش� خانم 
نيازمندیم با حقوق قانون کار و 
حق کارانه بسيار عالی و خوب 

٩٥٣٦٣١٧٧/ م٠٩١٥٢٠٠٠٥١٥

منش� خانم دارا� سيستم
جهت کار در دفتر و منزل خود 

نيازمندیم
٢٨-٠٩١٥٧٧١١٩٢٧

٩٥٣٦٣٨١٣/ ق

به �= منش� خانم
با حقوق باال و مزا�ا

جهت کار در آژانس نيازمندیم
٩٥٣٦٢٩٩٠/ ف٠٩٣٠٢٩٩٩٦٣٤

به �= منش�
 ١۶ الی   ٩ ساعت  موتورى  پيک  جهت 

حقوق ۴٠٠ محدوده ١٧ شهریور
٩٥٣٦٣٠٣٦/ ف٠٩١٥٢٤٤٦٩٤١

تلفنچ� آقا
تلفنی  تاکسی  صبح  شيفت  جهت 

در محدوده سيدرضی نيازمندیم
٩٥٣٦٣٤١٦/ ف٠٩٣٥٨٧٩٠٧١٣

وانت تلفن� حافظ بار
به یک منشی نيازمندیم

٣٧٢٤٢٤٣٢-٣٧٢٨٥٨٥٨
٩٥٣٦٣٦٥١/ ف

�= منش� خانم باسابقه 
3ار در رستوران

نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٢٨٥٦٢

٩٥٣٦٣١١٩/ ف

به �= منش� خانم
 آشنا با حسابدارى جهت کار پرده 

نيازمندیم
٠٩١٥١٠٨٥٢٨٢

٩٥٣٦٣٦٠٣/ ف

به �= منش� خانم
 آشنا به سيستم حسابدارى 

نيازمندیم
٠٩١٢٠٢٠٧٦٧٠

٩٥٣٦٢٣٩٩/ ق

بيمه ا�ران
منشی خانم ١۴ الی٢١ 

حقوق۶٠٠تومان تقاطع گاز و عبادى
٠٩٣٥٩٣٥٠٧٢٦

٩٥٣٦٣٧٦٣/ ق

به حدود ١٠ نفر مد�ر فروش
پورسانت  و  حقوق  با  تلفنچی  و  خانم 
 ٢۵ پالک   ٣ صدر  شهيد  نيازمندیم 
 مراجعه حضورى بين ساعت ١٧ الی ٢٠

٩٥٣٦٣٦٨٣/ ف

استخدام همKار خانم
طراح مسلط به نرم افزارهاى 

3D MAX و اتوکد در دفتر معمارى
٠٩١٥٠٠٣٨١٨٨

٩٥٣٦٣٤٥٨/ ل

ليسانس �ا 3اردان 
مKاني=

با سه سال سابقه بيمه 
جهت رتبه نيازمندیم.
تلفن: ٣٦٠١٦٢٥٥

٠٩١٥٣١١٧١٠٣
٩٥٣٦٣٠٨٢/ ق

٩٥٢٩٩٢٤٢/ ف

ليسانس و کاردان عمران معمارى 
مکانيک برق کشاورزى و زمين 

شناسی با ٣ سال سابقه بيمه جهت 
رتبه   ٠٩٣٠٤٩١١٤٩٢

3اردان و3ارشناس
 رشته ها� فن� 

با٣و٧سال سابقه بيمه جهت رتبه 
نيازمندیم ٠٩١٥١٨٣٢٢١٤

٩٥٣٦٠٨٣٥/ ق

٩٥٣٦٢٠٢٢/ ق

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

به عنوان مدیرعامل نيازمندیم.  
خانی      ٠٩١٥١٠٢٥٣٣٤

موسسه آموزش� 3ارشناس 
نرم افزار خانم براى 

پشتيبانی سایت و کادر آموزش 
Asia-job2017@yahoo.com 

٩٥٣٠٠٣٢٥/ ف

 �به �= نيرو
متخصص 

(کارشناس عمران) مسلط به 
امور دفتر فنی جهت شرکت 

در مناقصات پيمانکارى و تهيه 
صورت وضعيت نيازمندیم 

ارسال رزومه به :
pa.sadraco@gmail.com 

٩٥٣٦٣١٥١/ ف

�= نفر مهندس
 دفتر فن�

مسلط به تهيه متره و صورتجلسه 
جهت پروژه اى صنعتی 

درشهرستان خواف ارسال 
رزومه به

 sanganmana@gmail.com 
٠٩١٧٣٣٦٥٨٤٩

٩٥٣٦٣٠٩٧/ ر

 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

به تعداد� MDF 3ار 
ماهر و نيمه ماهر

نيازمندیم ٠٩١٥٠٠٨٧٥١٩
٩٥٣٦٢٣٨٦/ ف٠٩٣٣٠٣٣٤٠٨٢

تعداد� MDF 3ار و نجار 
نيازمند�م 

٠٩١٥٨٠١١٠٢١
مظلوم ٠٩٣٦٦٨٨٨٦٣٦

٩٥٣٦٣٠١١/ م

به تعداد� ام د� اف 3ارماهر
و نيمه ماهر به صورت روزمزد 

نيازمندیم. 
صالحی ٠٩١٠٥٧٦٧٦٧٨

٩٥٣٦٣٠٨٨/ ق

به �= شاگرد ساده
 و نيمه ماهر

جهت mdf کارى و نجارى نيازمندیم
٠٩١٥٧١٠٢٠٧٢

٩٥٣٦١٦٣٦/ ف

به تعداد� گروه نصب 
حرفه ا� با ابزار 3امل

جهت نصب کابينت و 
کمد دیوارى نيازمندیم.
سجاد ، بين بزرگمهر جنوبی

 ۵ و ٧ ، پالک ١٠٣ ، طبقه اول
واحد ٢ -مراجعه حضورى

٩٥٣٥٧٣٦٨/ ل ١٠ تا ١٢صبح

MDF 3ار ماهرو نيمه ماهر 
3ابينت فور� نيازمند�م   

٠٩١٧٢٠٦٩٢٠٤
٩٥٣٦٣٣٨٩/ ف

3ارمند فعال جهت نظارت 
بر تبليغات

خصوصا در ایام نوروز نيازمندیم
٢٨-٠٩١٥٧٧١١٩٢٧

٩٥٣٦٣٨٠٨/ ق

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

استخدام مترجم
مسلط به زبان عربی (گفتگو و 

تایپ) ارسال رزومه به 
travel6041@gmail.com

٩٥٣٦٣٦٠١/ ف

به تعداد� خانم و آقا
جهت کار در سالن مطالعه 

نيازمندیم
 مراجعه فقط حضورى

 از ساعت ١٠ الی ١۵ زمان 
مراجعه ٣ شنبه اول هنرستان 

باالى امالک نجاتی پالک ٢٨۶ 
طبقه ٢ واحد ۵

 

٩٥٣٦٣١٠٣/ ف

3ارگر ساده، 3ارت 
پخش 3ن و مسئول تبليغات 

نيازمندیم
٦٤  و٣٧٢٣٩٧٦٠

٩٥٣٦٣٧٦٩/ ق

�= شر3ت معتبر 
پشتيبان

پایانه هاى بانکی با روابط عمومی 
مناسب و وسيله ى نقليه جهت 

مناطق چناران، گلمکان و سبزوار 
استخدام می نماید

 ٣٠-٣٨٤٧٩٨٢٧
داخلی ١٠١

٩٥٣٤٤٤٥٣/ ف

آقا مسلط به 3امپيوتر 
جهت شيفت شب نيازمندیم 
فلکه آب آژانس هواپيمایی 

٠٩١٥٢٠٠٠٠٢٧
٩٥٣٦١٨٦٢/ ف

استخدام در 
�= شر3ت بازرگان�

تکنسين برق صنعتی
 آشنا به تعميرات مکانيکی 

و الکترونيک
 جهت واحد نصب و تعميرات 

ترجيحا آشنا به ساخت
ماشين آالت بسته بندى و 

شرینک پک
 ارسال رزومه:

٠٩١٥٧١٥١٥٨٨
٩٥٣٦٣٥١٠/ ر

� دعوت به همKار
 جهت تکميل کادر فنی خود 

شرکت توليدى و صنعتی 
تخصص ذیل را 

به همکارى دعوت می نماید: 
اپراتور و برنامه نویس 

 CNC سنتر
حداقل دیپلم 

با ٣سال سابقه 
جهت اطالعات بيشتر با شماره 

 ٣٥٤٢١٥٠٨
تماس حاصل فرمائيد

٩٥٣٦٣٦٠٢/ ف

به تعداد� نيرو 
با مدارک دانشگاهی جهت طراحی 

روى شيشه (ویتراى) نيازمندیم
٠٩٣٥٣٧٨٨٣٢٤

٩٥٣٦٠٩٦٣/ ف

گروه پزشك� و درمان�

منش� و تا�پيست

3ارگر ماهر

مشاغل گوناگون

مهندس

نجار و ام د� اف 3ار

3ار�ابــــ�

مراقب 3ودt و سالمند

بنگاه رسانه اى سرمایه گذارى آخرین خبر 
به منظور کنترل پروژه هاى نرم افزارى خود از یک نفر 

مهندس صنایع
 دعوت به همکارى می نماید 

info@akharinkhabar.com
٩٥٣٦٣٤٣١/ م٣٧٠٠٩٢٩٠

٩٥٣٦٢٩٠١/ ف


