
سه شنبه ٢٤ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٧
٤٣

به پرسنل ز�ر در آبميوه 
فروش� نيازمند�م

صندوقدار خانم ٢ نفر 
شيفت عصر 

ویزیتور آقا یا خانم ٢ نفر 
پرسنل ساده ٢ نفر

٣٧٦٥٧٨٥٠
٩٥٣٦٣٥٨٨/ ف

( و�ژه بانوان) 
3انون برتر

از دانشجویان و افراد 
تحصيل کرده دعوت به 

همکارى می نماید .
ساعت مراجعه: ٩الی ١۴

شرایط: حقوق ثابت + بيمه 
تامين اجتماعی

مراجعه حضورى:امامت ٣٠ 
پالک ۶واحد٣

 

٩٥٣٦١٢٣١/ ق

به چند نفر
خانم و آقا� جوان 

جهت غرفه دارى در ایام 
نوروز پاره وقت و تمام وقت 

نيازمندیم.
 ٠٩١٥٥١٩٥٣٥١

٣٨٩٠٥٠٨٤
٩٥٣٦٢٩٢٧/ پ ٣٨٦٩٩٢٥٣

 ��= 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

نما�ندگ� سا�پا 
 �احسان 3شمير

 جهت تکميل کادر
خودازافراد باتجریه 

وواجدشرایط با سابقه کار
به شرح ذیل دعوت به 

همکارى می نماید
١-صافکار٢-نقاش

٣-جلوبندى کار۴-مکانيک
مراجعه فقط حضورى:

بلوارشهيدمفتح مفتح۴٣ 
نبش چهارراه اول

 

٩٥٣٦٣٠٣٥/ د

به �= خانم 
جهت مراقبت از کودک

 در منزل نيازمندیم.
٩٥٣٦٣٤٦٤/ پ٠٩٣٨٩٨١٦٠٣٥

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

آژانس هواپيمایی نيازمندیم
٠٩١٥٢٠٠٠٠٢٧

٩٥٣٦٠٠٥٥/ ف

استخدام 
به یک نفر با روابط عمومی باال 
 SQL و تسلط کامل به کامپيوتر و

جهت پشتيبانی نرم افزار 
نيازمندیم

 ارسال رزومه به :
JOBS@Amootco.com 

٩٥٣٦٠٥٩٢/ ف 

به آقا �ا خانم� مجرب
و عالقه مند در زمينه گياهان 

دارویی نيازمندیم
٠٩١٥٣٣٣٣٣٨٥

٩٥٣٦٣٥٩٢/ م

به �= خانم
 با روابط عموم� باال

جهت تبليغ و راهنمایی
 مشترى به فروشگاه  

پوشاک نيازمندیم 
مراجعه فقط حضورى

 خيابان احمدآباد 
نبش احمدآباد ٩ 
پوشاک وطن خواه
  ١٣-٩ و ١٧-٢٢

٩٥٣٦٣٥١٨/ ر

 ��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

شر3ت تيراژه گستر 
استخدام م� نما�د

 اپراتور دستگاه بازى: خانم 
و آقا- ظاهر مناسب، خوش 
برخورد، منظم و باانگيزه، 

فن بيان قوى
حداکثر ٢۵ سال
صندوقدار: خانم

 ظاهر مناسب، داراى 
روابط عمومی باال، فن بيان 
قوى، آشنایی با کامپيوتر، 

حداکثر ٢۵ سال 
خدمات: آقا- داراى سابقه 

کارى، حداکثر ٣٠ سال 
الی  : ١٠ صبح  ساعت مراجعه 

١۴ عصر 
مکان: الماس شرق، طبقه سوم، 

شهربازى سرزمين عجایب 
تلفن: ٠٥١٣٧١١٣٣٢٣

داخلی ١١ 
٩٥٣٦٢٧٨١/ م

نيازمند�م
جهت حسابدارى جهت تحصيلدارى با 
موتورسيکلت بين طرحچی ٢۴-٢٢ 

 درب سبزرنگ - چشم انداز 
٩٥٣٦٣٠٤٤/ ف

به �= نيرو� جوان
جهت گيم سنتر نيازمندیم 

ترجيحا ١٨ تا ٢٣ سال
٩٥٣٦١١٠٣/ ف٠٩١٥٠٠٤١٣٩٤

منش� مسلط به 3امپيوتر
و نيروى خدماتی تمام وقت 

نيازمندیم (فقط محجبه) 

٩٥٣٥٥٠١٧/ ب٣٨٤٤٧٧٧٠

٤٥ روزه 
آرا�شگر شو�د

آموزشگاه مهدى
 تنها مرکز تخصصی در مشهد 

 ٠٩١٥١٠٠٨٤٠١
٩٥٣٠٠٥٤٥/ ل٣٢٧٢٤٨٨٠

٩٥٣٥٩٩٣٢/ ق

 شرکت فرآورده هاى لبنی بينالود نيشابور 
 جهت تکميل کادر فروش و ادارى خود در مشهد از بين افراد واجد شرایط داراى 
مدرک تحصيلی دیپلم، فوق دیپلم و ليسانس دعوت به همکارى می نماید:

شرایط استخدامجنسيتتعداد سمت  

آقا ٣نفرانباردار
حداقل ٢ سال سابقه 

کارمرتبط /آشنا به
 نرم افزارهاى حسابدارى 

آشنا به اموربانکی آقا٢نفرتحصيلدار
-خانم/آقا٣نفرپروماتور(سمپلر)

-خانم ٣نفرویزیتور تلفنی 
عالقه مندان می توانند رزومه کارى خود را از طریق شماره تلفن هاى ١٢-٣٣۶٩٧٠١٠ و 
یا آدرس پست الکترونيکی Binalooddairy.co@yahoo.com ارسال فرمایند.

 

٩٥٣٦٣٧٩٨/ ب

استخــدام
پرسنل تاسيسـات
مسلط به برق – نگهدارى آب 

مجموعه فرهنگی ورزشی ارمغان
فرامرزعباسی ٣- نبش رسالت ٢

تلفن: ٣٦٠٠٧
٩٥٣٦٣٣١٤/ ب


