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چهارشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٨

نيازمند�م 
١- عکاس ماهر و متعهد (خانم) 

٢- فتوشاپ کار ماهر و متعهد (خانم) 
٣- مونتاژکار حرفه اى (خانم) 

۴- خانم با روابط عمومی باال جهت پرزنت 
۵- کارآموز خانم (تعداد محدود) 
بلوار فردوسی- استودیو سحر ساالرى

٠٩١٥١١١٠٦٣٧
٩٥٣٦١٤٥٦/ م٣٧٦٠٠٠٢٠

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 

�= شر3ت معتبر در 
چناران

نياز به یک نفر نيرو آشنا به 
تاسيسات و برق سردخانه 
دارد. ساعت کارى نيز هر 

شب از ساعت ١۵/٣٠ الی 
٧/٣٠ صبح می باشد.

٠٩١١٩٦٥١٨٩٢
٩٥٣٦٤٣٣٨/ د

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

نيازمندیم
٦٤  و٣٧٢٣٩٧٦٠

٩٥٣٦٣٧٦٩/ ق

به تعداد� نصاب 
کناف و تایل ماهر نيازمندیم.
٠٩١٥٢٠٢٠٠٥٣

٩٥٣٦٤٥٣٤/ پ

نيرو� خانم برا� 3ار در 
پانسيون مطالعات� دخترانه

نيازمندیم
ساعت کارى ١۶ تا ٢۴ + ایام 

تعطيل
یک روز در هفته تعطيل خواهد 

بود (غيراز جمعه)
حقوق ٧۵٠

٠٩٣٠١١٠٠٥٢٠
٩٥٣٦٤٤٧٠/ ق

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

٠٩١٥٢٠٠٠٠٢٧
٩٥٣٦١٨٦٢/ ف

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

٠٩١٥٥١٥٠٣٨٤تماس٩الی١۴
٩٥٣٤٥٨٠٨/ د

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

رضا ٣ پالک ٨٣ ٣٨٤٤٤٣٩٧
٩٥٣٥٩١٨٧/ ف

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

٩٥٣٤٦١٣٥/ خ

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

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

آژانس هواپيمایی نيازمندیم
٠٩١٥٢٠٠٠٠٢٧

٩٥٣٦٠٠٥٥/ ف

نيرو جهت گيم نت 
ترجيحا ١٨ ال� ٢٣ سال

نيازمندیم
٠٩١٥٠٠٤١٣٩٤

٩٥٣٦٤٤١١/ ف

�= شر3ت معتبر توليد� واقع 
در شهرt صنعت� چناران 

به یک نيروى آقا آشنا 
به امور باغبانی و 

نظافت محوطه
 نيازمند می باشد .

٤٦١٣٩٣٥٤-٠٥١
٩٥٣٥٦٣٣٣/ ش

 �به تعداد� نيرو
عالقه مند

به فعاليت در بيمه نيازمندیم
٠٩١٥٣١٤٢٩٣٢-٣٥٢٢٧٥٤٤

٩٥٣٦٤١٣٦/ ق

 ��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

به تعداد� راننده پا�ه �=
 و 3ارگر ساده

نيازمندیم
 مراجعه حضورى چهارراه 

مقدم طبرسی
 نبش طبرسی 

  هایپرگوشت صادق خان

٩٥٣٦٤٤٣٨/ ف

به �= د�پلم برق �ا 
الكتروني= آقا

جهت كار در شركت 
تجهيزات پزشكی 

نيازمندیم
٠٩١٥٨٥٨٧٢٨٢

٩٥٣٦٤٠٥٨/ ق

3ارمند فعال جهت نظارت 
بر تبليغات

خصوصا در ایام نوروز نيازمندیم
٢٨-٠٩١٥٧٧١١٩٢٧

٩٥٣٦٣٨٠٨/ ق

به �= نيرو جهت 3ار در 
�سوپرمار3ت باسابقه 3ار

حقوق  عصر  شيفت  جهت  نيازمندیم 
٨٠٠ تومان ٠٩١٥١٥٦٥٣٠٦

٩٥٣٦٤٠٨٠/ ف

گاجره رستوران
جهت تکميل پرسنل 

آقا و خانم و کادر فنی 
خود دعوت به همکارى 
می نماید.از داوطلبين 
در خواست ميشود از 
١٧ الی ١٩ همه روزه 
به آدرس ذیل مراجعه 

نمایند.
نبش بلوار وکيل آباد٣٧ 

فست فود گاجره
لطفا اصل و کپی 

شناسنامه و کارت ملی به 
همراه داشته باشيد.

 

٩٥٣٥٦٣٨٠/ ق

نيرو� پاره وقت �ادائم
ترجيحا دانشجو نيازمندیم

٣٨٧٨٦٧٣٦ تماس و مراجعه 
 ٩.٣٠تا ١٢و عصر ۵تا٧

٩٥٣٥٤٨٤٧/ ق

مجوز آموزشگاه زبان
 و 3ار از ما

سرمایه از شما ٠٩٣٨١٥٦١٥٢٦
٠٩١٥٥١٩٣٢٦٠

٩٥٣٥٧٠٦٣/ ر

فروش اقساط� 
طال 

نيروهاى  ویژه  کارت  حکمت  با 
مسلح کل کشور اقساط ۶ تا ٢۴ ماه
چهارطبقه  پرداخت  پيش  بدون   

پاساژ ارگ طبقه همکف پالک ١٠ 
 ٣٢٢١٩٦٦٧

٠٩١٥٥٢٣٦٠٧٩
٩٥٣٤٤٦٧٢/ ر

3ـــار و ســرما�ه

واگذار� و قبول 
نما�ندگ�

�مشاوره و سرما�ه گذار

٩٥٣٥٩٩٣٢/ ق

استخــدام
پرسنل تاسيسـات
مسلط به برق – نگهدارى آب 

مجموعه فرهنگی ورزشی ارمغان
فرامرزعباسی ٣- نبش رسالت ٢

تلفن: ٣٦٠٠٧
٩٥٣٦٣٣١٤/ ب

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


