
شنبه ٢٨  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٥٠٠
٣٧

جذب مدرسين 
آلمان� 

فراخوان جذب مدرسين 
و عالقه مندان به تدریس 

آلمانی در کالج آلمانی گلبانگ 
بلوار سجاد،یاسمن ١ 

٣٨٤٦٦٤٩٥
٣٧٦١٤٨٢٨

٩٥٣٠٠٥٨٢/ ف

مد�ر داخل� خانم 
جهت کار در دفتر باغسراى ميزبان 

شرایط :
- سابقه کارى مفيد و روابط عمومی باال 

- آشنا به امور تشریفات 
- داشتن وسيله نقليه 

- مدرک فوق دیپلم به باال
 پایه حقوق ١/٠٠٠/٠٠٠ ت

 ساعت کارى ١٠:٣٠ الی ١۴ ١٧:٣٠ 
الی ٢٢:٣٠ مراجعه حضورى :
ساعت ١٧:٣٠ الی ٢٢

آدرس: جاده سنتو ،دوربرگردان 
منزل آباد به سمت مشهد، بعد از 

پمپ بنزین ،باغسراى ميزبان
٩٥٣٦٤٩٣٥/ پ

مد�ربازرگان�
مسلط به مهندسی فروش با 

سابقه کار داراى روابط عمومی 
قوى و اطالعات تخصصی ساختمان 

با مدارک معتبر ساکن محدوده 
وکيل آباد نيازمندیم

 تلفن:
٣٥٥٩٣٣٦٢

٩٥٣٦٤٥٤٣/ ر

مد�ر مال� 
آشنا به امور پيمانکارى و قراردادى با 
حداقل ۵ سال سابقه کار نيازمندیم 

info@iTechco.net 
٩٥٣٦٤٧٩٧/ ف

سرا� بهشت-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩

٩٥٣٠٥٧٥٩/ ل

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

٩٥١٣٠٩١٢/ ف

پرستار� نو�د زندگ� 
جهت مراقبت از سالمند خانم و 

آقا به مراقب در منزل نيازمندیم  
٣٨٤٧٦٤٧٦

٩٥٣٤٨١٤٦/ ق

مر3ز نيKان
استخدام خانم جهت مراقبت

 از سالمند و کودک و امور منزل
٠٩٠١١٨٩٨٧٩١-٣٦٦١٩٢٤١

٩٥٢١٨٣٧٥/ ف

 فرشتگان خانواده
استخدام فورى بامجوز سازمان 

بهزیستی به تعدادى نيرو بصورت 
نيمه وقت، ١٢ ساعته و شبانه روزى 
جهت مراقبت از سالمند و کودک در 

منزل با حقوق ویژه نيازمندیم .

٣٨٤٦٠٤٠٧

آر�اگستر-استخدام خانم جهت
نگهدارى از سالمند و خردسال 

در منزل ،بدون پورسانت
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٣٠٥٧٤٣/ ل

نيازمند مراقب آقا
جهت نگهدارى از سالمند

 از ساعت ٨ صبح تا ٢ ظهر 
حقوق ٧۵٠ هزار تومان

 با گواهينامه
 آدرس: چهارراه فرامرز عباسی
٠٩١٥٣١١٧٧٦٣

٩٥٣٦٦٠٦٠/ م

به �= خانم
tآشنا به امور 3ود
 (دختر بچه ٩ و ١١ ساله ) 

و امور منزل ، محجبه 
و حداقل دیپلم با ضامن

 معتبر ، تمام وقت در محدوده 
امامت نيازمندیم 

٠٩١٠٣١٣٨٧١٨
٩٥٣٦٥١٩٤/ ل

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

فلسطين (نيمه وقت  حقوق۴٠٠)
٠٩١٥١١٦٠٩٦٩-٣٧٦٢٣٤٣٤

٩٥٣٦٥٣٥٥/ م

منش� مطب
فعاليت  باسابقه  خانم  نفر  یک  به 
امور پزشکی و آشنایی با کامپيوتر

٠٩٠٣١٥٢٥٥٧٧
٩٥٣٦٥٥٨٣/ ف

بيمه ا�ران
منشی خانم ١۴ الی٢١ 

حقوق۶٠٠تومان تقاطع گاز و عبادى
٠٩٣٥٩٣٥٠٧٢٦

٩٥٣٦٣٧٦٣/ ق

٩٥٣٦١٦٨٢/ آ

به �= منش�  �ا مد�رداخل� 
تاکسی  امور  به  مسلط  و  کار  سابقه  با 
مناسب  حقوق  با  نيازمندیم.  تلفنی 

 ٠٩١٥٦٥٠١٧٨٢+بيمه

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

در محدوده راهنمایی نيازمندیم 
٩٥٣٦٥١٣٧/ م٠٩١٥٢٠١٥٩٣٥ 

تابلوساز هنگام، منش�
مسلط به کامپيوتر و تابلوساز با حقوق 

توافقی محدوده مطهرى شمالی 
٠٩١٥٣١٦٣٢٧٠-٣٧٢٥٣٧٠٧

٩٥٣٥٩٩٨١/ ق

به تا�پيست حرفه ا�  خانم 
جهت کار در موسسه سونوگرافی واقع 
در خيابان پرستار در شيفت صبح و عصر

٠٩١٥٥١٧٨٠٥٨  نيازمندیم 
٩٥٣٦٦٠٣٢/ م

به چند نفر نيرو
آشنا به نرم افزار محک نيازمندیم

 در محدوده مصلی
٣٣٦٩٠٤٩٠

٩٥٣٦٤٦٩٠/ ف

 �به �= منش� حرفه ا
جهت زدن کات مستر در 

برشکارى MDF نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٤٤٩٦٩

٩٥٣٦٥٥٥٣/ ف

منش� جهت پاسخگو��
 به تلفن رستوران

فقط ظهرها 
ماهيانه ۵٠٠ هزار تومان 
خيابان دانشگاه بين ۶ و ٨ 

آشپزخانه ترنم
٠٩٣٠٧٣٨٦٤٠٠

٩٥٣٦٣٤٦٠/ ف

استخدام فور� خانم
 جهت پاسخگو�� تلفن

(ترمينال امام رضا)
٩٥٣٦٤٦٩٦/ ف٠٩٣٨٠٧٠٠٥٠٢

به �= منش� خانم
جهت کار در آتليه دوژه با 

سابقه کار نيازمندیم.
ساعت کار:٣ بعد از ظهر تا ٩ شب

تلفن:٣٨٩٤٤٦٧٧
آدرس:فرهنگ ۴٢/٣ 

 پالک ١٧
٩٥٣٦٥٩١٣/ ق

به ٢نفر منش� خانم 
جهت شيفت صبح و عصر

 آژانس نيازمندیم قاسم آباد 
٩٥٣٦٥٤٣٦/ ف٠٩٣٩٠٦٢٩٩٤٢

 هتل چهارستاره 
 به تعدادى خانم با روابط عمومی 
قسمت  در  همکارى  جهت  باال 
است  نيازمند  گردشگرى 

٠٩٣٩٩٠٩١٦٦٥ 
٠٩٠١٤٧٢١٦٩٠

٩٥٣٦٥٧٧٤/ م

به 3ارشناس 3نترل پروژه
و3ارشناس بازرگان�

 (برق -مخابرات- کامپيوتر) 
با حداقل ۵سال سابقه کار 

نيازمندیم
info@itechco.net 

 
٩٥٣٦٤٧٧٦/ ف

موسسه آموزش� 3ارشناس 
نرم افزار خانم براى 

پشتيبانی سایت و کادر آموزش 
Asia-job2017@yahoo.com 

٩٥٣٠٠٣٢٥/ ف

ليسانس و 3اردان عمران 
معمارى مکانيک برق و کشاورزى با ٣ 
سال سابقه بيمه جهت رتبه نيازمندیم 

٠٩١٥٠٨٥٠٠١٢
٩٥٢٩٨٠١٤/ ف

 �به �= مهندس آبيار
با سابقه اجرایی جهت همکارى 

نيازمندیم 
٠٩٣٩٥٠٦٩٦٦٧

٩٥٣٦٥٥٧٧/ ر

٩٥٢٩٩٢٤٢/ ف

ليسانس و کاردان عمران معمارى 
مکانيک برق کشاورزى و زمين 

شناسی با ٣ سال سابقه بيمه جهت 
رتبه   ٠٩٣٠٤٩١١٤٩٢

 �به تعداد
نيرو� خانم

ترجيحا دانشجو جهت 
تکميل کادر پذیرایی به 
صورت تمام وقت و نيمه 

وقت با ساعت کارى مناسب 
و حقوق عالی نيازمندیم 

آدرس: احمدآباد
رضا ٢۴ پالک ۶٨

٠٩٣٦٤٦٧٧٨٥٠
٩٥٣٦٥٤٦٩/ ف

٤٥ روزه 
آرا�شگر شو�د

آموزشگاه مهدى
 تنها مرکز تخصصی در مشهد 

 ٠٩١٥١٠٠٨٤٠١
٩٥٣٠٠٥٤٥/ ل٣٢٧٢٤٨٨٠

 �به تعداد� نيرو
جوان و خالق 

جهت توليد محتوا
 ( متن، عکس، کليپ، 

اینفوگرافيک و ...) در زمينه 
بهداشت پوست و مو 

و صنایع دستی نيازمندیم 
٠٩١٥١٢٦٥٦٦٩

٩٥٣٦٥٥٢٩/ ر

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

٠٩١٥٢٠٠٠٠٢٧
٩٥٣٦١٨٦٢/ ف

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

رضا ٣ پالک ٨٣ ٣٨٤٤٤٣٩٧
٩٥٣٥٩١٨٧/ ف

 مسئول تبليغات خانم 
 مسلط به فتوشاپ نيازمندیم 
فلکه آب آژانس هواپيمایی 

٩٥٣٦٥٩٧٩/ م٠٩١٥٢٠٠٠٠٢٦ 

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

 چهارراه شهدا 
نبش شيرازى ٣ مجتمع اميد 

همکف پالک ٢٢
٣٢٢٩٠٣٠٧

٩٥٣٦٤٧٠١/ ف

مسلط به زبان عرب� 
نيازمندیم فلکه آب 

 دفتر خدمات مسافرتی 
٩٥٣٦٠٦٦٩/ ف٠٩٣٨٢٨٥١٣٨٨

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 
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 تعداد� نيرو� آقا
ترجيحا دانشجو جهت 
تکميل کادر پذیرایی 

تا سن ٢٣ سال به صورت 
تمام وقت و نيمه وقت با 
حقوق مناسب نيازمندیم
ساعت تماس و مراجعه:

٢٠-١٧
 آدرس: احمدآباد رضا ٢۴ 

پالک ۶٨
٠٩١٥٠٥٦١٠٣٩

٩٥٣٦٥٤٤٩/ 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

 استخدام خبرنگار
 یک خبرگزارى معتبر، 

براى امور بين الملل خود 
خبرنگار خانم ساکن مشهد 

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

Estekhdam4350@
gmail.com

داوطلبان داراى مهارت و 
تسلط در مکالمه انگليسی 

در اوليت هستند 

 

٩٥٣٦٥٢٩٧/ آ

٩٥٣٦٥٨٢٨/ د

نما�ندگ� سا�پا 
 �احسان 3شمير

 جهت تکميل کادر
خودازافراد باتجربه و 

واجدشرایط با سابقه کار
به شرح ذیل دعوت به 

همکارى می نماید
١-صافکار٢-نقاش

٣-جلوبندى کار۴-مکانيک
۵-سيم کش برق کار

٠٩١٠٥١٠٣٠٥٠ 

امتياز آژانس بانوان
با جواز شرکتی در محدوده طالب 

قابل واگذارى فی توافقی
٠٩٣٥٧٩٠٢١٩٥

٩٥٣٦٥٣٩١/ ف

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

به �= سرما�ه گذار خانم 
�ا آقا نيازمند�م

با درآمد باال
٠٩٠١٩٠٦٧١٥١

٩٥٣٦٢٥٨٨/ ف

جذب و معرف� 
فور� ضامن

به کليه بانکها و موسسات با 
پشتوانه قوى و محضرى

 ٣٨٣٨٨١٦٠
٣٨٣٨٨١٦١

٩٥٣٣٥٥٣٤/ ف

ضامن 3ارمند و 3اسب

سند 
جهت دادگاه وامور غيربانکی
در سریعترین زمان
٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨

٩٥١٩٧٩٦١/ ط

جذب و معرف� ضامن
کارمند ، بازنشسته ، کاسب
٩-٠٩٠٣٤٤٤٠٢٢٨

٩٥٣٥٩٩٨٥/ ل

جذب و معرف�
 ضامن

کارمند - کاسب - بازنشسته
٩٥٣٤١٥٠٦/ ل٠٩٠١١٢٠٣٠٠٨

چ= آزاد
٩٥٣٣٤٨٦٧/ خ٠٩٣٠٧١٣٥١٥٣

چ= آزاد از 3ليه 
بانKها

 

٩٥٣٤٣٨٨٧/ ق٠٩١٥٤٨٣١٦١٢

 جذب 3ارمند 
 کاسب و بازنشسته 

جهت ضمانت هاى بانکی 
پشتوانه محضرى و معتبر 

درآمد ميليونی 
٠٩١٥٥٢٢٢١٥٩ 

٣٨٣٣٠٨٠٤
٩٥٢٨٨٦٩٤/ م

امتياز وام ٤ 
شما را به  باالترین قيمت 

خریداریم ٠٩١٥٨٩٠٩٠٨٥
٩٥٣٣٠٥٧٩/ ف٠٩٣٥٥٢١٥٥٨٤

چ= آزادمعتبر
جهت امورغيربانکی

٩٥٣٣٤٩٠٨/ خ٠٩٣٥٩٤٥٣٥٧٠

جذب - معرف�
از کليه کارمندان رسمی، 

قراردادى ، شاغل، بازنشسته 
مستمرى، شرکتی و کسبه گرامی 
جهت انجام امور بانکی، پورسانت 
باال، پشتوانه محضرى، دعوت به 

همکارى می نماید
٣٨٨٤٥٦٧٢

٩٥٣٥٦٩٥٣/ ف٠٩٣٣٨٣٠٠٨٩٦

٩٥٣٢٢٠٤٥/ پ

جذب ومعرف� 
ضامن

کاسب،کارمند،بازنشسته
با کمترین زمان و

 درصد ممکن
جهت امور بانکی

 و غير بانکی
٠٩١٥٠٣١٨٤٧٤

 چ= آزاد معتبر

٠٩٣٣٧٧٦٣٠٧٧
٩٥٣٦٢٥٦٦/ ل

٩٥٣٦٣٩٥٥/ ف

جذب 
سرما�ه 

با سند ۶ دانگ 
٠٩١٥٦٦١٣٠٧٨

جذب و معرف� ضامن
به تمامی بانک ها و موسسات

٠٩٣٣٠٢٢٠٤٤٢
٩٥٢٦٥٩٠٤/ ل

جذب و معرف� ضامن
بازنشسته کارمند - کاسب - 

٩-٠٩٠٣٤٤٤٠٢٢٨
٩٥٣٤١٥١٨/ ل

 ضامن
 کاسب، کارمند و سند 

به جز بانکها و موسسات مالی
 ٠٩٣٠٨٨٥١٤٩٨

٩٥٣١٣٠٦١/ ق

وام ٤%
خرید و فروش  

٣٨٦٤٧٩٨٦-٠٩١٥١٠٨٢٦٠٦
٩٥٣٢٨٢٢٨/ ف

سند ششدانگ شما را
با پایان کار جهت دریافت ضمانتنامه 

بانک با پشتوانه محکم نيازمندیم
٠٩١٥٧٠٢٠٠٢٧

٩٥٢٧١٠٣٨/ ف

وام ٤ %
جذب و واگذارى منصفانه

٩٥٣٥٤١٨٦/ پ٠٩٣٧٧٤٩٧٥٩٤

چ= آزاد معتبر  

٠٩١٥٤٨٠١٩٠٧
٩٥٣٦٥٠٢٢/ ق

 جذب ضامن
معرف� ضامن

 کاسب و کارمند
با پورسانت عالی

امور بانکی و غيربانکی
٠٩١٥٨١٨٧١٥٠ 

٩٥٢٩٥٠٨٥/ م

�فور�       فور
خرید وام ازدواج

 به باالترین قيمت
٩٥٣٤١٥٢٦/ ل٠٩١٥٥٢٢٢١٥٩

٩٥٣٣٣٣٤٤/ ف

�وام فور
 ۵٠ و ١٠٠ 

و ٢٠٠ميليون
١٠روز کارى

فک رهن
٠٩١٥٦٦١٤٠٧٤ 
٠٩١٥٦٨٦٨٤٠٠

3ـــار و ســرما�ه

منش� و تا�پيست

مشاغل گوناگون

مد�ــــر

مهندس

مدرس  و مرب�

مراقب 3ودt و سالمند

واگذار� و قبول 
نما�ندگ�

�مشاوره و سرما�ه گذار

�Kمشاوره وام بان

٩٥٣٥٩٩٣٢/ ق

٩٥٣٢٧٧٩٧/ ف

استخــدام
مرب� اسپينينگ

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

٩٥٣٦٤٩٤١/ بتلفن: ٣٦٠٠٧

٩٥٣٦١٧٢٦/ م


