
پنجشنبه ٢٦ اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٩
٤٥

�به �= مراقب جهت نگهدار
 از سالمند از ساعت ٩ الی ١٧ ترجيحا 
بدون فرزند با حقوق ۴٠٠ الی ۵٠٠ 
نيازمندیم ٠٩٣٥٣٢٦٦٥٩٩ 

٩٥٣٦٥٠٠٣/ ف

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

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 �= نفر خانم
منشی و حسابدار نيازمندیم 

(تپه سالم)
٩٥٣٦٤٧١٠/ ف٠٩١٥١١١٨٨٤٩

به �= خانم
 با مدرک ليسانس با روابط 

عمومی باال و سابقه کار نيازمندیم
آتليه برف ٠٩٣٧١٥٨٢٦٠١

٩٥٣٦٥٢٩٣/ ق

به �= منش� خانم
 آشنا به سيستم حسابدارى 

نيازمندیم
٠٩١٢٠٢٠٧٦٧٠

٩٥٣٦٢٣٩٩/ ق

 منش� خانم نيازمندیم ساعت  
کار ٩ صبح الی ۶ بعدازظهر حقوق 
خيابان  رفاه  آژانس  تومان   ۶٠٠

امام رضا   ٠٩١٥٧٠٢٢٩٠٠
٩٥٣٦٤٦٨٩/ ف

بيمه ا�ران
منشی خانم ١۴ الی٢١ 

حقوق۶٠٠تومان تقاطع گاز و عبادى
٠٩٣٥٩٣٥٠٧٢٦

٩٥٣٦٣٧٦٣/ ق

دو منش� جهت پاسخگو�� تلفن 
و تکميل فایل نيازمندیم محل شرکت 

فلسطين (نيمه وقت  حقوق۴٠٠)
٠٩١٥١١٦٠٩٦٩-٣٧٦٢٣٤٣٤

٩٥٣٦٥٣٥٥/ م

به �= منش� خانم  
 با تجربه کارى در امور فيلمبردارى 

در محدوده راهنمایی نيازمندیم 
٩٥٣٦٥١٣٧/ م٠٩١٥٢٠١٥٩٣٥ 

به �= منش� خانم با روابط 
عمومی باال و حقوق عالی نيازمندیم 

ميدان پنجراه مجتمع عدالت 
٠٩٣٣١٢٩٢٠٤٦ -Cواحد ٣٠٩

٩٥٣٦٥١٣٥/ ف

به �= نفر
 منش� خانم

جهت کار در مطب پزشک خانم، 
محل سکونت محدوده وکيل آباد 

و پيروزى نيازمندیم 
ساعت تماس

 ١٠ الی ١۴ و ١۶ الی ٢٠
تلفن: ٠٩١٥٢٤٣٧٤٩٩

٩٥٣٦٥٠٩٢/ ر

 �آژانس 3سر
به تعدادى منشی با سابقه کار 

نيازمندیم
٠٩٣٥٧٢٦٤٥١٠

٩٥٣٦٥٢٢٨/ ف

به تعداد� منش� خانم 
جهت کار در دفتر فروش بليط 

نيازمندیم  ٠٩٣٧٠٠٣٢٩١٥
٠٩٣٨٧٣٧٣٩٥٨

٩٥٣٦٥٢٦٠/ ف

شر3ت معتبر 

 �توليد
واقع در شهرک صنعتی کاویان 

در مقاطع دیپلم و فوق دیپلم
 در رشته هاى نساجی شيمی برق 

کامپيوتر و مکانيک نيرو 
می پذیرد متقاضيان رزومه کارى 

و شماره تماس خود 
را به آدرس زیر ایميل نمایند .

mqpeyman@hotmail.
com

 

٩٥٣٦٤٢٤٢/ ر

٩٥٢٩٩٢٤٢/ ف

ليسانس و کاردان عمران معمارى 
مکانيک برق کشاورزى و زمين 

شناسی با ٣ سال سابقه بيمه جهت 
رتبه   ٠٩٣٠٤٩١١٤٩٢

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

نيازمندیم. 
صالحی ٠٩١٠٥٧٦٧٦٧٨

٩٥٣٦٣٠٨٨/ ق

به �= نيرو� جوان 
جهت توزیع تستر عطر 
با حقوق عالی نيازمندیم

 چهارراه شهدا 
نبش شيرازى ٣ مجتمع اميد 

همکف پالک ٢٢
٣٢٢٩٠٣٠٧

٩٥٣٦٤٧٠١/ ف

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

از نيروها� ذ�ل 
جهت تاالر عروس�

شاندیز  جاده  ابتداى  در  واقع 
استخدام به عمل می آید: 

١- کمک آشپز آقا 
٢- کارگر آشپزخانه خانم و آقا 

خانم  تاالر  پذیرایی  مهماندار   -٣
و آقا 

۴- حسابدار 
۵- کارپرداز 

۶- ظرف شوى 
٧- پارکبان 

٨- کافی من آقا و خانم 
٩- ساالد و دسرزن 

١٠- اردورزن 
گل  و  زیباسازى  نيروى   -١١

آرایی 
١٢- نظافت چی 

١٣- نگهبان 
١۴- قناد 

١۵- ویزیتور 
نام  و  نام   - استخدامی  ردیف 
سکونت  محدوده  و  سن   - خانوادگی 
شماره  به  را  کارى  سابقه  خالصه 

٠٩١٥٣٢٣٩٢٨٤ پيامک نمایيد.

 

٩٥٣٦٤٦٧٦/ ف

 استخدام 
پژوهشگر

 یک N G Oمعتبر بين المللی، 
پژوهشگر خانم ساکن مشهد 

استخدام می کند. 
کارى  سوابق  رزومه،  ارسال 
مرتبط و شماره تماس به ایميل

ngoiran2017@
gmail.com

داوطلبان داراى مهارت و 
تسلط در مکالمه انگليسی

 در اولویت هستند

 

٩٥٣٦٥٣٠٤/ آ

٤٥ روزه 
آرا�شگر شو�د

آموزشگاه مهدى
 تنها مرکز تخصصی در مشهد 

 ٠٩١٥١٠٠٨٤٠١
٩٥٣٠٠٥٤٥/ ل٣٢٧٢٤٨٨٠

به تعداد� نيرو 
با مدارک دانشگاهی جهت طراحی 

روى شيشه (ویتراى) نيازمندیم
٠٩٣٥٣٧٨٨٣٢٤

٩٥٣٦٠٩٦٣/ 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 

نيرو جهت گيم نت 
ترجيحا ١٨ ال� ٢٣ سال

نيازمندیم
٠٩١٥٠٠٤١٣٩٤

٩٥٣٦٤٤١١/ ف

مشاغل گوناگونمنش� و تا�پيست

مهندس

نجار و ام د� اف 3ار

٩٥٣٥٩٩٣٢/ ق

استخــدام
پرسنل تاسيسـات
مسلط به برق – نگهدارى آب 

مجموعه فرهنگی ورزشی ارمغان
فرامرزعباسی ٣- نبش رسالت ٢

تلفن: ٣٦٠٠٧
٩٥٣٦٣٣١٤/ ب

استخــدام
مرب� اسپينينگ

 و تمر�نات معلق وزن بدن ( آقا )
مجموعه فرهنگی ورزشی ارمغان
فرامرزعباسی ٣- نبش رسالت ٢

٩٥٣٦٤٩٤١/ بتلفن: ٣٦٠٠٧


