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میشود پرداخت غذا هزینه- مجردداردنداردداردمخصوص جاده30-18خانمدیپلمتولید اپراتور

کاربلد- فروش از پس خدمات نیروینداردنداردنداردگوهردشتسال 1آقافنیدیپلمفنی نیروی

شب شیفت- بازنشسته ترجیحانداردنداردنداردچهارباغآقانگهبان

داردنداردداردکمالشهر35 زیرآقاوخانمای حرفه بهداشتکارشناسای حرفه بهداشت

ای حرفه تایپیستنداردنداردداردگوهردشت35 زیرخانمدیپلمتایپیست

داردداردداردماهدشت45 زیرآقازیردیپلم و دیپلمپالستیک کار تزریق

ماهرنداردداردنداردخرمدشت45 زیراقازیردیپلم و دیپلمco2جوشکار

داردنداردداردماهدشت40 زیرآقابازرگانیباالتر و دیپلمبازرگانی- فروش نیروی

کامپیوتر به آشنانداردنداردداردماهدشت40 زیرآقاحسابداریدیپلمدفتری

کاربلد ی سابقه بدون یا باسابقهداردداردداردمخصوص جاده35 زیرخانمملکولی سلولی-میکروبیولوژیوباالتر لیسانسمیکروبیولوژی

باسابقهنداردنداردنداردکمالشهر40 زیرآقاحسابداریکارشناسحسابدار

نداردنداردنداردکمالشهر40 زیرآقازیردیپلم و دیپلمایسوزو راننده

ماهدشت مکانیک- درختی خ بازرگانی کار محلنداردندارددارددرختیسال 4010 زیرآقامکانیک- بازرگانیکارشناسیمکانیک- بازرگانی

امور پیگیری برای شرکت از بیرون-فعال نیروینداردداردداردکرجسال 301 زیرخانمحقوقوباالتر لیسانسحقوق کارشناس

داردداردداردقدیم جادهسال 403 زیرآقاتاسیسات- مکانیک-برقدیپلم فوقتکنسین

میشود پرداخت ذهاب ایاب هزینهنداردنداردداردمحمدشهر35 زیرآقازیردیپلم و دیپلمساده کارگر

داردندارددارداشتهاردسال 354 زیرآقامکانیککارشناستولید مدیر

داردداردداردقدیم جاده30 زیرآقافنیدیپلمتولید گارگر

گواهینامه دارای و باسابقهداردنداردداردچهارباغ40-30آقازیردیپلم و دیپلمونیسان لیفتراک راننده

اذاری و حسابداری به اشنانداردنداردداردمخصوص جادهخانمدیپلم فوق و دیپلممنشی

فتوشاپ و کورل به مسلط طراحنداردنداردداردگوهردشتسال 351 زیرآقاوخانمطراح- منشی

شود می داده سرویس و غذا هزینه- گواهینامه داراینداردنداردداردتهران35-25آقاانباردار کمک

موتور داراینداردنداردنداردمهرویال30 زیرآقاتحویل مامور

سابقه با ترجیحادارددارددارداشتهارد35 زیرآقاای حرفه بهداشتکارشناس یا کاردانای حرفه بهداشت

نداردنداردداردمالرد جاده30 زیرخانمباالتر و دیپلمکامپیوتر اپراتور

داردداردداردکمالشهرسال 351 زیرآقازیردیپلم و دیپلملیفتراک راننده

ها داده تحلیل زمینه در سابقهنداردنداردداردمخصوص جادهسال 1آقادیپلمآمار کارشناس- فروش کارشناس

مسلط آفیسنداردنداردداردعظیمیهسال 302 زیرخانمپایه علوم و فنیکارشناساداری کارمند

اکسل و ورد به آشنانداردنداردداردکرجسال 291-24خانمحسابداریباالتر و دیپلمحسابدار

نداردنداردداردسهیلیه40زیرخانمغذایی صنایع- حسابداریکارشناسمنشی- غذایی صنایع مهندس- حسابدار

کامپیوتر به آشنانداردندارددارددرختی30 زیرخانمدیپلمخدمات

نداردنداردداردویال شاهینخانمباالتر و دیپلمحسابدار- کار فتوشاپ

برقکاری به آشناداردنداردداردکمالشهرسال352 زیراقابرق و مکانیکدیپلم و دیپلم فوقتاسیسات

نداردنداردداردآباد خلجآقازیردیپلم و دیپلممکانیک-ساز باطری- ساز جلوبندی

باسابقه اداری- سابقه بدون شیمیدارددارددارداشتهارد40-25آقاشیمیوباالتر دیپلم فوقاداری کارمند- کیفیت کنترل

تدبیر سیستم با انبارداریدارددارددارداشتهاردسال 353 زیرآقاپلیمر و رنگ شیمیکارشناسآزمایشگاه کارشناس- انباردار

مونتاژ به آشناداردداردداردکردان30زیراقابرقدیپلم و دیپلم فوقکارplc- کاز مونتاژ

لیفتراک به آشنا انبار کارگرداردداردداردبهارستان شهرکسال 321 زیراقامکانیکدیپلم- دیپلم فوقانبار کارگر- نگهداری تعمیر

نداردداردداردکرجسال 401-25آقادیپلم زیرخدمات

نداردنداردداردمخصوص جادهسال401 زیرآقادیپلمخدمات

داردداردداردکمالشهرسال 352زیرآقاحسابداریکارشناسحسابدار

مرتبط کافی اطالعات دارای سابقه بدون یا سابقه بانداردداردداردماهدشتخانمشیمیکارشناس یا کاردانآزمایشگاه تکنسین

فلکه اول گوهردشت ابتدای یکم غربی جنب داروخانه شبانه روزی فارابی: کاریابی سینا 
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فلکه اول گوهردشت ابتدای یکم غربی جنب داروخانه شبانه روزی فارابی: کاریابی سینا 

سازی دارو شرکت در سابقه باداردداردداردبهارستان شهرکآقاتاسیساتفنی نیروی

داردنداردداردهشتگرد30 زیرآقافنیباال به سیکلتراشکار

نداردندارددارداندیشهسال 3آقا مدیریتکارشناسفروش مدیر

ماهدشت از سرویسداردنداردبیمهاشتهاردسال301زیرآقافنی،تاسیسات برق،دیپلمفنی نیروی

داردنداردداردمادر م-اشهارد35 زیرآقاوخانمکاربردی،صنایع،حسابداری شیمیکارشناس(خانم)حسابدار-(آقا)صنایع و شیمی 

باسابقه تاسیسات- انسانی نیروی باالنس جهت باسابقه صنایعداردداردداردقدیم جادهسال352 زیرآقاوخانموتاسیسات برق صنایع،کاردان کارشناس،تاسیسات صنایع،

مسکن بنیاد ماهه2 پروژهنداردنداردنداردآدران روستایآقاندارد فرقیکارگر سرپرست

خواب جای با- فلزی اسکلت نصبنداردداردداردوردآوردآقازیردیپلم و دیپلمانباردار-جوشکار- باالرو نصاب

خواب جای بانداردداردداردگوهردشتآقازیردیپلم و دیپلمساده کارکر- آشپز

داردداردداردمحمدشهرخانمولیسانس دیپلم فوقدفتر مسئول و منشی

اخالق با و منظم نیرویدارددارددارداشتهارد31 زیرآقادیپلم فوق و دیپلمتولید اپراتور

مجرد ترجیحا- معلول های بچه نگهداری نداردداردداردفردیس30زیرخانمپرستاری و روانشناسیکارشناسخدمات- بهیار کمک

خوب عمومی روابط- آفیسنداردنداردداردقزلحصار35 زیرآقاباالتر و دیپلم کارمند

داردداردداردمخصوص جاده30 زیراقافنیدیپلمتولید کارگر

شهری مبلمان تولیدنداردنداردداردماهدشتآقااستاتیک الکترو پودری نقاش

سابقه با و مطمئن نیروینداردنداردداردقدیم جاده35 باالیخانمخدمات

کتیا به مسلطنداردنداردداردکمالشهرآقاوخانمفروش کارمنذ- صنعتی کش نقشه

مجرد و حسابداری مدرک ترجیحانداردنداردداردنفت انبار30 زیرخانموباالتر دیپلمخدمات- منشی

تلفن پاسخگوینداردنداردداردکرج35-25خانمآبدارچی-  منشی

spss افزار نرم- آنالیزگر- عالی اکسلنداردداردداردعظیمیهسال 301-23آقاوخانماطالعات آمار،مدیریت،اقتصاد،فناوریلیسانسوتحلیل تجزیه متصدی

منظمنداردداردداردکرج سال 301-23آقادیپلمپردازی بازار متصدی

مناسب ظاهر- خوب عمومی روابطنداردنداردداردعظیمیهسال 301-20آقادیپلمویزیتور

ایسوزو با رانندگی- گواهینامه داراینداردنداردداردصفادشتسال 321-23آقادیپلمپخش راننده

آفیس و اکسل به تسلطنداردداردداردعظیمیهسال 301-23آقاوخانموباالتر دیپلم فوقاداری وکارمند اپراتور

میشود پرداخت ذهاب ایاب هزینه- موتور داراینداردنداردداردعظیمیهسال 301-22آقاتاسیسات و برق دیپلمیخچال کنترل متصدی

2ب گواهینامه داراینداردنداردداردصفادشتسال 301-23آقادیپلمیخچال تعمیرات تکنسین

داردنداردداردکردانسال 301 زیرآقادیپلملیفتراک راننده

داردنداردداردکردان35 زیرآقاترابری مسئول اداری

داردنداردداردکردان30 زیرآقاغذایی صنایعکارشناسآزمایشگاه مسئول

بخار دیگداردنداردداردکردانسال 302 زیرآقاتاسیساتدیپلم وفوق دیپلمتاسیسات

داردنداردداردکردان30 زیرآقازیست محیطکارشناسزیست محیط

داردنداردداردکردانسال 355 زیرآقاحسابداریکارشناسمالی

نداردنداردداردکرجسال 302 زیرآقاکامپیوترکارشناس یا کاردانگرافیست و طراح

رافع و هلو به آشناداردنداردداردکمالشهرسال 403 زیرآقاحسابداریکارشناسحسابدار

میشود پرداخت ذهاب ایاب هزینه- باسابقه و بازنشستهنداردنداردندارداشتهاردآقااداری کارمند

فتوشاپ و کورل به مسلطنداردنداردداردعظیمیهسال 351 زیرخانمکامپیوترکارشناس یا کاردانگرافیست

نداردنداردنداردمیانجاده35 زیرخانمزیردیپلم و دیپلمتلفنی وبازاریاب منشی

داردداردداردقدیم جاده30 زیرآقابرقدیپلم فوق و دیپلمتولید اپراتور


