
چهارشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٨
٤٠

 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

 �برنامه نو�س حرفه ا
نيازمند�م

 

٩٥٣٦٤٥٦٢/ ق٠٩١٥٤٠٧٠١٩٨

پي= موتور� دانشور
تعدادى راننده نيازمندیم

 درآمد روزانه 
٧٠ الی ١٣٠ هزار تومان 

پورسانت ١٨ درصد 
دانش آموز ٣۵ 

نبش چهارراه سوم
٠٩٣٣٢٠٩٤٢٠٠

٩٥٣٦٤٢٩٤/ ف

پي= شهر گشت 
به تعداد زیادى موتور سوار با تضمين 

درآمد ٧٠ الی ١۴٠ نيازمندیم 
٣٢٢٤٢٠٢٠

٩٥٣٤٥١٤٨/ ف

 3تر�نگ پاژده
 جهت توزیع غذا به تعدادى پيک 
موتورى نيازمنداست .بلوار ميثاق

مجيدیه ١٧,١ ٠٩٣٥٢٢٢٣٣٣٤ 
٩٥٣٦٤١٢٢/ ق

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

در رستوران نيازمندیم 
٣٦٠٩٢٧٩٣

٩٥٣٦٣٨٩٩/ ف

 �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
 جهت کترینگ هخامنش 

نيازمندیم محدوده وکيل آباد 
 ٣٨٧٠٥١٠٠-٠٩١٥٣٠٩٨٢٣٩

٩٥٣٦٤٦١٢/ م

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

�پي= موتور
گواهينامه و آشنا به فرامرز 

عباسی رستوران سامان 
تلفن :٣٦١٥١

٩٥٣٦٣٩٤١/ ر

پي= موتور� نيازمند�م 
نبش هفت تير ٢٢ پيتزا دایا 

 مراجعه ٣ الی ۵ عصر 
٩٥٣٦٣٠٢٦/ ف

پي= آشنا
به تعدادى موتورسوار 

در بهترین موقعيت کارى
با درآمد باال نيازمندیم 
مراجعه حضورى ميدان 

 شهدا نبش امام خمينی ٩
٩٥٣٣٣٥٦٧/ ف

به تعداد� پي=  
 جهت رستوران نيازمندیم 

حضورى ١١ تا ١٣ 
نبش کاشانی ١٩ 

رستوران رضایی دریادل

 ٠٩٠٣٢٢٣٠٠٣٠
٩٥٣٦١٨٤٠/ ف

به �= موتورسوار 
جهت کار در فست فود 

و پيک نيازمندیم 
٣٧٣٣٣٤٥٢-٠٩١٥٣٢٠٥٦٣٣

٩٥٣٦٤٤٢٢/ ف

�به تعداد� نيرو
� آشنا با تراشKار

با حداکثر ٣٠سال سن 
نيازمند است ٣٢٤٠٠٩٨٧

٩٥٣٤٦٩٦٣/ ر

�جلوبند
  ترمز و مKاني= 

نيازمندیم ٠٩٣٥٨١٤٠٤٣٦ 
٩٥٣٦٢٥٥٣/ ف

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

٩٥٣٦٣٠٥٠/ م٠٩١٥٣١٥٣١٨١

به �= صافKار نقاش 
نيازمند�م  

٠٩١٥٦٢٤٦٨٥٠
٩٥٣٦٢٥٤٧/ ف

متقاض� 3ار 
خانم 

داراى مدرک تحصيلی 
کاردانی

 بهداشت محيط 
٠٩١٥٦٨٦٧٢٩٣

٩٥٣٥٤٧٤٨/ م

جوان ٢٦ ساله
آماده همکارى با شرکت ها و 

ارگان هاى دولتی
٠٩١٥٤١٢٠٩٠٥

٩٥٣٦٣٩٨٠/ ل

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

به �= حسابدار مجرب
با سابقه کار نيازمندیم 

MDF توليدى
٠٩١٥٤٠٦٦١٨٩

٩٥٣٦٤٥٠٠/ ف

صبا اند�شه
 حسابدار� مدرن
شماره ثبت: ١٧٧٢ 

عضو انجمن حسابدارى ایران
 پاره وقت، تمام وقت، نيمه وقت 
حسابدار باحقوق و مزایاى عالی 
جهت امور حسابدارى شرکتها 
و کارخانجات معتبر در مشهد 
و تهران براى کليه رشته ها و 
مقاطع تحصيلی همراه با دوره 

مدرن آموزشی و منحصر به فرد 
و اساتيد کشورى و پشتيبانی 
مادام العمر رایگان و تضمين 
نامه کتبی ، انعقاد قرارداد با 

حقوق و مزایاى عالی در هنگام 
ثبت نام 

ارائه آموزش هاى تصویرى 
مالياتی مالی و ٢٨ نرم افزار بروز 

بازار کار بصورت رایگان 
مدرنترین اطالعات بروز حسابدارى 
بخواهيد ما  اى  حرفه  تيم  از  را 

 خدمات و برند ما را با تمامی 
موسسات دیگر مقایسه نمایيد. 
راه ورود به بازار کار از ما ميگذرد
آموزش حرفه اى تخصص ماست 

مجهز به سيستمهاى مدرن روز دنيا 
ارائه مدرک معتبر قابل ترجمه

و ۵ سال سابقه کارى
اساتيد برتر -خدمات رایگان

 به تعداد ١٧ نفر کمک حسابدار 
و حسابدار سریعا نيازمندیم. 

احمدآباد رضاى ۵ پالک ٢,٣۵  
٣٨٤٤٤٣٩٧

٣٨٤١٤٧٣٥- ٠٩١٥٣٠٩٠٣٢١
٩٥١٠٠٦١٠/ ف

�= 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

طراحان نو�ن(١٨٤٥) 
با مجوز رسمی سازمان فنی حرفه اى 

آموزش مباحث حسابدارى
 و کامپيوتر ویژه ى بازار کار 

و اشتغال با حقوق عالی و بيمه 
کامال کاربردى و تخصصی

 آموزش بيش از ٣٠ نرم افزار
(پایا محک هلو و...) و تمام امور 

مالياتی . به تعداد زیادى 
نيروى حسابدار نيازمندیم .

سجاد، نبش بهارستان ۴ پالک ١ 
١٩٩٠-٠٩١٥٨٩٥١٩٨٠

٩٥٣٤٤٦٤٠/ پ٤-٣٧٦٠٠٣٤٢

٩٥٣٦٤١٩٦/ ب

به تعداد� حسابدار 
 خانم و آقا جهت پروژه هاى مالی 
شرکت نيازمندیم.دستغيب ٢٠

 ٣٧٦٦٧٠٦٩پالک ٣٩۴

 به �= حسابدار باتجربه
 جهت ميوه فروشی و سوپرمارکت

 در نوبت صبح نيازمندیم
٣٥٠٢٤٥١٠ 

٩٥٣٦٤٦٠٤/ 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 خانم 
تمام وقت آشنا به نرم افزار محک 

نيازمندیم محدوده خيابان امام رضا 
٠٩٣٧٢٢٤٥٠٠١

٩٥٣٦٤٦٠٣/ م

حسابدار،3ارمندفروش
مسلط به امورادارى، فروش،

IT ،ICDL نيازمندیم
٠٩٣٣٦٦٦٠٢٢٠

٩٥٣٦٤٥٥١/ ق

استخدام درآژانس 
هواپيمائ�

به یک نظافتچی خانم 
جهت امورخدماتی وپذیرایی 

نيازمندیم
وکيل آباد بين٢۶و٢٨

٠٩٣٧٩٣٧٨٧٩٧
٩٥٣٦١٨٧٨/ د٠٩٣٧٤٣٤٠٨٨١

به �= خانم جهت امور منزل
و نگهدارى کودک بامحل اسکان 

درمنزل آبادنيازمندیم
٩٥٣٦٤٠٦٣/ م٠٩١٥٠٥٩٦٠٢٥

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

به تعداد� نيرو� آقا و خانم 
جهت کار در نظافتی

 نيازمندیم 
٠٩١٥٨٠٤١١٠٢

٩٥٣٤٢٤٨٨/ ف

همKار� پاره وقت بازنشسته 
جهت آبدارخانه و نظافت 

 تماس ٩ الی ١٣ 
٩٥٣٦٣٨٨٠/ ف٨-٣٧٥٩٧٠٠٧

آبدارچ�
با روابط عمومی باال سابقه کار، ضامن 

معتبر ساکن محدوده وکيل آباد
٣٥٥٩٣٣٦٢

٩٥٣٦٤٥٤٥/ ر

٩٥١٨٢١١٥/ ب

مهر گستران
استخدام خانم جهت مراقبت

 از سالمند و کودک 
 و امور منزل با حقوق باال

بين احمدآباد ۵ و ٧ 
مجتمع نور واحد ١٣ 
٤-٣٨٤٦٤٨٩٣

٠٩١٥٧٦٥٣٧٢١

٩٥٣٣٤٤٢٢/ ف

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

+ ساخت فيلتر تاج و جعبه 
٣٧٢٣٢٥٢٣-٠٩٣٧١١٣٧١٢٣

در منزل خود جهت 
 چرم دوز� مشغول 3ار شو�د

٠٩٣٩٩٠٠٤٣٧٧
٩٥٣٣٧٢١٠/ ق

٩٥٢٦٦٣١٩/ پ

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

٣٨٦٧٧٥٨٦
درآمد  ا�نترنت  با  منزل  در  3ار 
 ۴ روزى  تومان  هزار   ٧٠٠ حداقل 
و  تضمينی  قرارداد  با  کار  ساعت 

٠٩١٢٠٣٨٧٢٤٨آموزش رایگان 
٩٥٣٤٧٠٤٦/ ز

برش ابر جهت اسKاج 
پذ�رفته م� شود   

٠٩١٥٣٥٨٧٢٣٥
٩٥٣٦٤١٤٤/ ف

٩٥٢٤١٥٠٤/ ف

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

 ٠٩٠١٧٣٧٤٨١٥
٣٧٢٣٠١٠٦   فيلتر

٩٥٣٢٢٧٢٧/ ف

پرورش قارچ 
حتی در فضاى آزاد 

٣٦٥٨٤٩٦٩

٩٥٢٦٣٣٥٩/ ف

خود اشتغال�
 با درآمد باال 

 با خرید دستگاه تمام اتومات 
اسکاچ بافی و جوراب بافی در 
واحد هاى آپارتمانی و صنعتی 

(حتی براى بانوان) درآمدى فراتر 
از تصورتان کسب نمایيد آموزش 

رایگان تضمين خرید محصوالت                              
شرکت نساجی جالپود

داراى گواهينامه بين المللی 
ایزو ٩٠٠١ و ١٠٠٠٢ و١٠٠٠۴

 www.jalapood.com
ميدان راهنمایی، دستغيب ۶ پالک ٧

 ٣٨٤٦٨٢٠٦ 
٠٩١٥٧٠٩٧٠٥٣

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

تا۵٠% تخفيف
ابتکارسازان صنعت

٩٥٢٩٩٦٥٧/ پ٣٨٤٣٤٢٩٧

٩٥٣٤٦١٩٨/ ب

 خود اشتغال� موثر و آسان 
با درآمد ميليون� 

ميليون   ۵ حداقل  با   
تومان هزینه اوليه بيش 
در  تومان  ميليون   ٣ از 
آمد ماهيانه +  آموزش و 

ارائه ليست مشتریان 
: ارسال  بيشتر  اطالعات 

کد ٩ به 
٥٠٠٠٥٠٠٠٣ 

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

٠٩١٥٨٩٣١٢٠٣
٩٥٣٦٣٠٥٦/ ق

٩٥٢٨٩٩٩٠/ پ

خوداشتغال� و�ژه 
جوانان جو�ا� 3ار
اگر به دنبال فرصت شغلی

 با درآمد باال درمنزل یاآپارتمان
 هستيدبا ما تماس بگيرید

 آموزش رایگان -تضمين خرید 
گارانتی ١٠سال 

خدمات پس از فروش
٠٩٣٧٠١٤٠٠١١-٣٨٦٩٦٤٧١

چرخKار خانم با سرو�س
ساعت کار ٧ الی ٣ 

پایه ۶٠٠
٩٥٣٦٣٥٩٠/ ف٠٩١٥٩٠٠٥٠٢٠

به تعداد� چرخKار ماهر 
زیگزاگ دوز ، راسته و مياندوز

 با حقوق عالی نيازمندیم 
٠٩١٠٥٧٨٦١٥١-٣٢٧٠١٣٠١

٩٥٣٦٢٩٧٦/ ف

به تعداد� خياط خانم 
ماهر راسته دوز 

جهت کار در کارگاه خياطی 
نيازمندیم ٠٩١٥٢٥٥٥٤٩٤

٩٥٣٦٤٥٠٢/ ف

به تعداد� چرخKار
 پيراهن دوز 

و اتوکار جعبه اى نيازمندیم 
٩٥٣٦١٥٥٧/ ف٠٩٣٦٢٤٥٩٧٥٥

 tشر3ت توليد پوشا
استخدام سردوزکار ماهر خانم 

امام رضا ٢٨ حسينيان ١۵
٩٥٣٤٦٦٥٦/ ر٣٨٥٤٨٤٥٣

به �= خانم آشنا
به خياطی با چرخ صنعتی در 

منطقه خواجه ربيع نيازمندیم
٠٩١٥٣٠٦٧٢٠٨

٩٥٣٦٣٩٨٤/ ق

به تعداد� ز�گزاگ دوز 
 و دونه گير کار خانم یا آقانيازمندیم 

٠٩١٥٦٢٢٠٠٣١
٩٥٣٦٤٤٢٩/ ف ٠٩١٥٨٧٠٨٥٣٢

نيسان- پيKان- مزدا 
کارکرد روزانه ٢۵٠ الی ٣٠٠ به باال 

فورا نيازمندیم. خين عرب، انتهاى
طرحچی١۴ ٠٩١٥٣١٣١١٧٣

٩٥٣٦١٦٤٧/ ق

�راننده متعهد با خودرو
تاکسی متردارسریعا نيازمندیم 

کارکرد باالى ٩٠ محدوده الدن صياد

٩٥٣٦٠٥٩١/ ب٠٩٣٥٥٢٩١٥٣٨

آژانس پرواز 
تضمينی  کارکرد  اتومبيل  با  راننده 
سریعا  هاشميه  محدوده   ١٢٠ روزى 

٠٩١٥١٥٩٩٨١٠نيازمندیم 
٩٥٣٥٧٣٦٣/ ف

به تعداد� راننده
با اتومبيل تاکسی متردار 

نيازمندیم محدوده هاشميه
٩٥٣٦٤٥٠١/ ف٠٩٣٦٧٩٥٢٣٢٣

به تعداد� راننده با تا3سيمتر 
آژانس  در  کار  جهت  شطرنجی  و 

لویزان محدوده فدایيان اسالم
٠٩١٥٢٩٧٦٢٢٢

٩٥٣٦٤٠١٣/ ف

به تعداد� راننده 
با اتومبيل مدل باال جهت 

سرویس دهی به هتل ها نيازمندیم 
٩٥٣٦٣٠٥٣/ ف٠٩١٥٣٧٧١٦١١

 �به تعداد� راننده با سوار
محدوده کوشش، مصلی، سرشور 

نيازمندیم 
٠٩١٥٨٠٨٩٠٤٠-٣٣٤٩٢٨١٨

٩٥٣٥٩١٥١/ ف

آژانس آر�ا - قاسم آباد
به تعدادى راننده با اتومبيل

 مدل باال داراى تاکسيمتر نيازمندیم 
٠٩٣٥٤٠٧٤٣٩٣

٩٥٣٦٤٠٣١/ ف

راننده با اتومبيل 
با کارکرد ١٠٠ هزار بهشتی ۴٠ 

پالک ٧٠ آژانس همسایه
٩٥٣٦٠٠٨٩/ م٠٩١٥١١٣٤٨٠٤

راننده با اتومبيل
و تاکسی متر نيازمندیم 

امام رضا ٣٧ پالک ۵٨ تاکسی احسن
٠٩١٥٩٠٣٩٥٠٥

٩٥٣٥٤٨٨٥/ ف

مپ س�
جذب راننده با شرایط عالی 
خودرو تميز با سال توليد بعد از٩٠ 

بين پيروزى۴ و۶  ،پالک ١۵٨ 
اطالعات بيشتر در کانال تلگرام : 

@map30
 مراجعه ٨صبح تا ١۴ بعدازظهر

٩٥٣٤٤٢٦٧/ پتلفن:١٨٣٣

 راننده خانم بدون ماشين
 جهت کار در آژانس بانوان 

نيازمندیم
 ٠٩٠١٠٩٥٧٤٩٤

٩٥٣٦٤١٦٢/ ق

به تعداد� محدود راننده
تاکسی  در  کار  جهت  خودرو  با 

تلفنی نيازمندیم کالهدوز ۴٨
٩٥٣٦٣٦٩٢/ ف٠٩٣٦٨٣٥٤٧٠٨

٩٥٣٦٢٢٧٨/ ف

پورسانت ١٦% 
زنگ و درآمد عالی ورودى ١٩۵٠

راننده با اتومبيل٠٩١٥٣٥٨٧٥٦٥  

به �= راننده 
با ضامن معتبر جهت بارگيرى کارتن 
و حمل نيازمندیم در محدوده بلوار 

توس    ٠٩١٥١٦٧٥٧٣٠
٩٥٣٦٤٢٧٠/ ف

آژانس دانيال به تعدادى
راننده متعهد و مجرب نيازمندیم 
ترجيحا محدوده الهيه با پورسانت

 ١٠ درصد ٠٩٣٣٩٥٩٧٩٤٨
٩٥٣٦١٨٦٠/ ف

آژانس باران
به تعدادى راننده با ماشين 

نيازمندیم منطقه طالب
٩٥٣٥٦٢٤٣/ ف٠٩١٥٥٠٤١١٠٢

تعمير3ـــار

خدمتگزار و آبدارچ�

حسابدار

راننـــده

خياط و چرخKار

تحصيلدار و
�پي= موتور

خوداشتغال�

تراشكار وجوشكار 

جو�ا� 3ـــار

برنامه نو�س

٩٥٣٦٠٦٠١/ ل

٩٥٢٠١٠٢٦/ م

٩٥٣٦٢٩٠٣/ ف


