
پنجشنبه ٢٦ اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٩
٤٣

٩٥٣٦٣٤٧٤/ ر

 هتل 
جواهر شرق

 پذیرش 
رزرواسيون باتجربه

 کمک آشپز- کافی من
 آدرس : 

حاشيه خيابان امام رضا 
بين امام رضا ۶ و ٨ 

ساعت مراجعه  
حضورى ١٠ الی ١۵ 

 همراه داشتن عکس الزاميست

به �= پذ�رش با ضامن
جهت کار در هتل آپارتمان 

نيازمندیم
٩٥٣٦٢٩٨٢/ ف٠٩١٥٨٩٣٢٩٣٢

به نيرو� ميزبان
ساالد زن - ظرفشوى 
و خانه دار نيازمندیم 

مشهد امام رضا ۵ 
چهنو ٣

٠٩١٥٦٠١٧٣٩٠
٩٥٣٦١٩٠٢/ ر

هتل سينا
خانه دار- كمک آشپز- خدمات

چهارراه خسروى- روبروى کوچه 
مخابرات

 
٩٥٣٦٤٧٤٥/ ق

�= آقا جهت 3ار در 3اف� شاپ
نيازمندیم  کارى  سابقه  با  هتل 
هتل  صاحبکار  کوچه   ٣ شيرازى 

٣٢٢٢٢٧٩٠سوره
٩٥٣٦٣٤١٤/ ف

به �= نفر پذ�رش خانم 
باتجربه جهت 3ار 

در هتل نيازمندیم 
٠٩٣٣٣١٧٠٥٠٠

٩٥٣٦٤١٣٤/ ف

هتل آپارتمان برليان
٢ نفر خانه دار نيازمندیم 

دانش غربی ١١ مراجعه حضورى
٩٥٣٦٤٧٢٠/ ف

به �= خانه دار و �= 
شيفت شب جهت 3اردر
سوئيت آپارتمان نيازمندیم

٣٨٥٨٢١٥٤
٩٥٣٦٤٩٦٢/ ق

به تعداد� نيرو� 3ار 
آقا و شاطر جهت کاردر کبابی
محدوده هاشميه نيازمندیم

٣٨٨١٣٢٦٨
٩٥٣٦٣٨٤٢/ پ

٩٥٣٥٨٣٩٣/ ف

به �= مشاور
با پورسانت عالی نيازمندیم
٠٩١٥٣١٣٥٦٩٩

شر3ت پخش 
مواد غذا��

بازاریاب حضورى خانم و آقا جهت 
پخش مواد غذایی حقوق ثابت + 
پورسانت فوق العاده + بيمه + 

شارژ موبایل ماهيانه + 
پاداش فروش

٠٩٣٣٤٤١٧٨٦٥
٩٥٣٦٤٩٧٣/ ق

شر3ت پخش 
مواد غذا�� طوبا

جهت تکميل کادر فروش 
خود به تعداد ۵ نفر بازاریاب 

باسابقه جهت پخش مواد 
غذایی با حقوق و مزایا و 
پورسانت فروش دعوت 

به همکارى می نماید. 
خواهشمند است مشخصات 
رزومه کارى خود را به شماره 

 ٠٩١٥١٠٢٠٥٨٨
تلگرام نماید.

 

٩٥٣٦٤٧٢١/ ف

به چندنفر بازار�اب 
جهت پروژه مغناطيسی درب 

و پخش تراکت نيازمندیم 
٩٥٣٦٣٠٦٨/ ف٠٩١٥٨١٠٥٧٨٥

به �= 3ارشناس فروش خانم 
در زمينه فروش متریال ساختمانی با 
سابقه کارى در فروش و آشنا به شبکه 
ساعت  با  فتوشاپ  و  اجتماعی  هاى 
با  کار  قانون  حقوق  با   ١۶ الی   ٨ کارى 
بيمه و پورسانت از فروش نيازمندیم

 آدرس دفتر: چهارراه دکترا 
ساعت تماس جهت هماهنگی مالقات 
١١ الی   ٨:٣٠  : حضورى  مصاحبه  و 

٠٩١٥٣٢١٦٩٣٨
٩٥٣٦٤٧١٩/ م

٩٥٣٣٠٥٥٦/ ف

حقوق ٤ ميليون تومان 
به تعداد زیادى بازاریاب مبتدى و 

حرفه اى سریعا نيازمندیم.احمدآباد 
       ٣٨٤١٤٧٣٥ابتدارضا ٣ پالک ٨٣  

 تعداد� 3ارشناس فروش خانم
 جهت بازاریابی و فروش 

تجهيزات کشاورزى نيازمندیم
٩٥٣٦٤١٧٥/ ق٠٩١٥٧٦١٥٥١٢ 

�= شر3ت معتبر 
پخش مواد غذا��
در راستاى تقویت نيروى 

انسانی خود در سال ٩۶ از 
تعداد محدودى پرسنل در 
بخشهاى مختلف دعوت به 
همکارى می نماید. افراد 

واجد شرایط ميتوانند 
جهت هماهنگی تشریفات 

استخدامی با شماره 
 ٠٥١٣٦٥١٦٠٤٤
تماس حاصل فرمایند. 

ویزیتور حضورى ١٠ نفر 
 مامور توزیع ٢ نفر 
 مامور مطالبات ١ نفر

 

٩٥٣٦٣٧٣٢/ ر

به چند و�ز�تور و 
 فروشنده فور� نيازمند�م

٠٩١٥٥٧٤٩٦٤٧
٩٥٣٦٣٦١٨/ ف

«نان مزرعه»
بمنظور توسعه شبکه 

مویرگی خود در شهر مشهد
 از تعدادى موزع

 با خودروى وانت 
آشنا به فروش نان و کيک

 با شرایط ویژه 
دعوت به همکارى می نماید. 

ساعت تماس : ٨الی ١۶ 

٠٩٣٧٨٢٢٢٨٥٠
٩٥٣٤١٨٨٠/ ف

 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 �= شر3ت بازار�اب 
یاتعدادى بازاریاب ماهر
نيازمندیم٠٩١٥٤١٤٠٩٤٨ 

٩٥٣٥٦٨٠٨/ پ٠٩١٥١٠٣٨١٦٤

به �= بازار�اب 
با پورسانت و حقوق باال 

نيازمندیم ٠٩٣٦٩٩٤٣٠١٧
٩٥٣٦٥٠١٥/ ف

خانه سنگ واقع در هاشميه
به تعدادى بازاریاب خانم متخصص 

جهت فروش سنگ نيازمندیم.
٠٩٣٥٤٧١١١٢٨

٩٥٣٥٤٠٦٢/ م

� دعوت به همKار
PHP ١-برنامه نویس 

(آشنا با MVC و 
(PHP فریم ورک هاى
٢-کارشناس لينوکس

ارسال رزومه به
vasni.ir@gmail.com

٩٥٣٥١٧٩١/ م

�پي= موتور� مولو
درآمد  با  موتورسوار  تعدادى  به 

عالی نيازمندیم محدوده مصلی
٣٣٦٨٠٨٠٣

٩٥٣٦٤٧٤١/ 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= موتور
جهت کار در آشپزخانه نيازمندیم  

محدوده شهدا
٠٩٣٦١٣٠٩٠٠١

٩٥٣٦٥٢٥٧/ ف

 �به تعداد� پي= موتور
جهت ارسال غذا در محدوده ۴ راه
شهدا نيازمندیم. ساعت کارى ١٣ 

٠٩٣٩٥٠٧٠٠٤١ الی ١۶
٩٥٣٦٢٢٨٢/ ب

به چند نفر پي= باتجربه
جهت کار در رستوران هتل 
نيازمندیم مراجعه حضورى

  ضلع شمالی بازار رضا هتل کوثر
٩٥٣٦٤٩٠٢/ ف

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

مجيدیه ١٧,١ ٠٩٣٥٢٢٢٣٣٣٤ 
٩٥٣٦٤١٢٢/ ق

تعداد� پي= موتور� نيازمند�م 
درآمد روزانه ٧٠ الی ١٣٠ هزار تومان 
سوم چهارراه  نبش   ٣۵ آموز  دانش 

٠٩٣٣٢٠٩٤٢٠٠
٩٥٣٦٥٢٥٤/ ف

 �به تعداد� پي= موتور
نيازمندیم ميدان جانباز

 نبش فردوسی ٨ 
 آشپزخانه ال رضا 

٩٥٣٦٣٠٥٥/ 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 �= پي= موتور
روزانه ٣ ساعت از ١٢ الی ١۵ 

در رستوران نيازمندیم 
٣٦٠٩٢٧٩٣

٩٥٣٦٥٠٧٦/ ف

�به ٥٠ نفر پي= موتور
رضا  بازار  محدوده  عالی  درآمد  با 
بعدازظهر  شيفت  و  وقت  تمام 

٣٣٦٨٣٥٦٦نيازمندیم
٩٥٣٦٤٨٣٤/ ف

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

شعبه ٢: ١٧ شهریور
٣٢٠٢٦-٠٩١٥٧٠٣٠٢٧٠

٩٥٣٦٣٦٣٤/ ر

�به تعداد� پي= موتور
در فست فود نيازمندیم

 شيفت شب 
٣٨٥٥٢٤٢٤-٣٨٥٥٢٦٢٦

٩٥٣٦٤٧٢٤/ 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

به تعداد� تراشKار  فرز3ار 
نيازمندیم -با سابقه حداقل 
١٠سال- منطقه جاده قدیم

٠٩١٥٣٠٤٣٣٧٥
٩٥٣٦٤٧٨٢/ ق

امداد خودرو آبادانا 
در اندیشه٧٧ مکانيک،سيم کش

صافکار،نقاش نيازمندیم
٠٩١٥٥١٨٧٢٧٤ 

٩٥٣٥٩٥٩٣/ ق

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

٩٥٣٦٣٠٥٠/ م٠٩١٥٣١٥٣١٨١

ماساژور آقا 
داراى ۵ مدرک بين المللی و داخلی

مراکز  و  ارگانها  با  همکارى  آماده 
٠٩٣٧٤٤٠٣٠٠٤ مرتبط

٩٥٣٦٥١٥٢/ ل

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

٩٥٣٢٢٥٣٦/ ف

شر3ت بازرگان�
جهت تکميل کادر خود به یک نفر 
حسابدار باتجربه خانم نيازمندیم

٠٩١٥٩٧٩٠٠٢١
٩٥٣٦٥٠١١/ ف

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

�= شر3ت 
محصوالت لبن� 

فریمان»  صنعتی  شهرک  «در 
به  خود  ادارى  کادر  تکميل  جهت 
حداقل  با  خانم  حسابدار  نفر  یک 
٢ سال سابقه کارى نيازمند است 

ارسال رزومه
talebicecream@gmail.com  

٩٥٣٦٥٣٥٦/ م

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

استخدام حسابدار 
پس از دوره ى آموزشی ١۵ روزه 

سجاد نبش بهارستان ۴ پالک ١
٩٥٣٤٤٦٢٤/ پ٤-٣٧٦٠٠٣٤٢

 به �= حسابدار باتجربه
 جهت ميوه فروشی و سوپرمارکت

 در نوبت صبح نيازمندیم
٣٥٠٢٤٥١٠ 

٩٥٣٦٤٦٠٤/ م

حسابدار،3ارمندفروش
مسلط به امورادارى، فروش،

IT ،ICDL نيازمندیم
٠٩٣٣٦٦٦٠٢٢٠

٩٥٣٦٤٥٥١/ ق

به حسابدار خانم 
با مدرک ليسانس از 

دانشگاه دولتی نيازمندیم 
مراجعه حضورى خيابان چمران 

چمران ٩ ساختمان نشان 
واحد ١٠٢ مراجعه

   از ساعت ١٢ الی ١۵

٩٥٣٦٥٢٤٩/ ف

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

٩٥٣٠٥٧٣٣/ ل

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

درمنزل آبادنيازمندیم
٩٥٣٦٤٠٦٣/ م٠٩١٥٠٥٩٦٠٢٥

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

 نيازمندیم 
٠٩١٥٨٠٤١١٠٢

٩٥٣٤٢٤٨٨/ 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

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

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

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

٩٥٣٣٤٤٢٢/ ف

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

+ ساخت فيلتر تاج و جعبه 
٣٧٢٣٢٥٢٣-٠٩٣٧١١٣٧١٢٣

به تعداد� خياط خانم 
ماهر راسته دوز 

جهت کار در کارگاه خياطی 
نيازمندیم ٠٩١٥٢٥٥٥٤٩٤

٩٥٣٦٤٥٠٢/ ف

به تعداد� مانتودوز خانم 
و بردست و 3ارآموز

با حقوق نيازمندیم
 

٩٥٣٦٤٩٣٤/ ف٠٩٣٠١٣٥٤٦٥٠

گروه توليد� را�Kا
به منظور تکميل پرسنل 

بخش خياطی خود از تعدادى 
زیگزاک کار,راسته

دوز,مياندوزکار و برشکار 
آقا و خانم در محدوده گلشهر 

و طالب دعوت به همکارى 
مينماید

عالقه مندان ميتوانند 
باشماره تلفن 

 ٣٣٤٢٨١٧٨
تماس حاصل نمایند

٩٥٣٦٥١٧٤/ ق

 �فور
به تعدادى بردست چرخکار خانم 

نيازمندیم محدوده گلشهر
٩٥٣٦٤٦٦٩/ ف٠٩٣٦٠٧٥٠١٠٣

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

٠٩١٥١٠٨٤٩١٤است
٩٥٣٥٧١٧١/ ف

آژانس سورتمه
به تعدادى راننده با اتومبيل 

نيازمندیم
٩٥٣٦٤٧٨٥/ ف٠٩١٥٧٦٧٥٢٩٤

به تعداد� راننده با 
3ار3رد باال جهت آژانس

نيازمندیم
٠٩١٥٨٥٥٦٩٤٠

٩٥٣٦٣٢٢٨/ ف

راننده بااتومبيل تمام وقت
 وپاره وقت باپورسانت١٣% 

نيازمندیم آژانس نوید مجيدیه٢٧
٣٥-٣٥٣١٤٥٢٥ 

٩٥٣٦١٥٤٥/ ق

�راننده متعهد با خودرو
تاکسی متردارسریعا نيازمندیم 

کارکرد باالى ٩٠ محدوده الدن صياد

٩٥٣٦٠٥٩١/ ب٠٩٣٥٥٢٩١٥٣٨

 �فور
به تعدادى راننده  خانم با اتومبيل 

نيازمندیم آژانس بانوان نور
٠٩٠٣١٧٩٥٥٧٨

٩٥٣٦١٤٦٤/ ف

 به تعداد� راننده
 بااتومبيل تمام وقت،نيمه وقت 

نيازمندیم(الهيه)
 ٠٩١٥٩٠٦١٠٠٣

٩٥٣٦٥٢٧١/ ق

تعداد� راننده بااتومبيل
نيازمندیم خيابان عبادى 

 بين ۶۵و۶٧ آژانس ارکيده
٩٥٣٦٤٧٦٧/ ق

بازار�اب

تعمير3ـــار

خدمتگزار و آبدارچ�

حسابدار

راننـــده

خياط و چرخKار

تحصيلدار و
�پي= موتور

خوداشتغال�

تراشكار وجوشكار 

جو�ا� 3ـــار

برنامه نو�س

tامور مشاور�ن امال

٩٥٢٠١٠٢٦/ م

٩٥٣٦٤٩٤٢/ ف


