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ندارد8کاری وزارت50 سبز فضای و پارکهانداردنداردداردکرج45 زیرآقادیپلم وزیر دیپلمساده کارگر1

ندارد8پورسانتحفاظتی و امنیتی های سیستم شرکتنداردنداردنداردکرج35 زیرخانمباالتر و دیپلمتلفنی منشی2

ندارد8توافقی2سابقه با پارچه برشکارنداردنداردنداردکرج35 زیرآقازیردیپلم و دیپلموبرشکار ساده کارگر3

ندارد8توافقی1 نداردنداردنداردکیانمهر45 زیرخانمزیردیپلم و دیپلمآبدارچی4

ندارد8توافقی1 روزمزدنداردنداردنداردکیانمهر45 زیرآقازیردیپلم و دیپلمرنگکاری ساده کارگر5

ندارد8توافقیکار باسابقهنداردنداردداردگلشهر35 زیرخانمباالتر و دیپلمفنی مدیر6

ندارد8توافقی1باشه بلد مکانیک ، برق تاسیسات،دارددارددارداشتهارد35 زیرآقادیپلم وزیر دیپلمتاسیسات و فنی نیروی7

ندارد8توافقیماهر و جثه قوی نیرویداردنداردداردقزوین اتوبان35 زیرآقامکانیککاردانفرزکار- تراشکار8

ندارد8توافقیداردنداردداردماهدشت35 زیرآقادیپلمایسوزو راننده9

ندارد8کاری وزارت1داردداردداردمالرد302 زیرخانمکامپیوتردیپلم فوق و دیپلمکامپیوتر اپراتور10

ندارد12کاری وزارت1نداردنداردداردکرج35-25آقادیپلممهماندار11

ندارد10کاری وزارت5داردنداردداردهشتگرد40 زیروخانم آقازیردیپلم و دیپلممونتاژکار12

ندارد10کاری وزارت5داردنداردداردهشتگرد40 زیرآقازیردیپلم و دیپلمپرسکار13

ندارد10توافقی2مرتبط باسابقهداردنداردداردهشتگرد40 زیرآقاکاردانکیفیت کنترل بازرس14

ندارد10کاری وزارت2داردنداردداردهشتگرد40 زیرآقازیردیپلم و دیپلمپالستیک کار تزریق15

دارد8توافقی3پالستیک تزریق آالت ماشین با تولید به مسلطنداردداردداردمخصوص جاده407 زیرآقاکاردانتولید سرپرست16

دارد8توافقی10پالستیک تزریق آالت ماشین تولید با آشنانداردداردداردمخصوص جاده303 زیرآقادیپلمتولید اپراتور17

دارد8توافقی2پالستیک تزریق آالت ماشین تولید با آشنانداردداردداردمخصوص جاده303 زیرآقادیپلمبند قالب18

دارد8توافقی2پالستیک تزریق آالت ماشین تولید با آشنانداردداردداردمخصوص جاده303 زیرآقادیپلمبند بسته19

دارد8توافقی2پالستیک تزریق آالت ماشین تولید با آشنانداردداردداردمخصوص جاده303 زیرآقادیپلمکار وسط20

دارد8توافقی1تزریقی محصوالت کیفی کنترل فرآیندهای به مسلطنداردداردداردمخصوص جاده455 زیرآقاکاردانکیفی کنترل سرپرست21

دارد8توافقی4تزریقی محصوالت کیفی کنترل فرآیندهای به مسلطنداردداردداردمخصوص جاده303 زیرآقاکاردانکیفیت کنترل بازرس22

دارد8توافقی1الکترونیک بردهای به مسطنداردداردداردمخصوص جاده455زیرآقاکاردانبرق تعمیرکار23

دارد8توافقی1هیدرولیک سیستم به مسطنداردداردداردمخصوص جاده455 زیرآقاکاردانهیدرولیک24

ندارد8پورسانت+کاری وزارتدارند آموزش- متاهلنداردندارددارددشت تهران35-25وخانم آقادیپلمروش کارشناس25

ندارد8کاری وزارت1باسابقه ترجیحا- کامپیوتر به آشنانداردنداردداردنفت انبار35 زیرخانمدیپلم منشی26

ندارد8توافقی1نداردنداردداردکرج35 زیرآقازیردیپلم و دیپلمخدمات27

ندارد8پورسانت+300پزشکان با کار- باسابقهنداردنداردداردکرج30-20وخانم آقاباالتر و دیپلمویزیتور28

ندارد8توافقی1صنعتی تولید گرایشداردداردداردقدیم جادهسال 351 زیرآقاصنایعکارشناسصنایع مهندس29

ندارد8توافقی1سیستم تحلیل گرایشداردداردداردقدیم جادهسال 351 زیروخانم آقاصنایعکارشناسصنایع مهندس30

ندارد8توافقی1تامین زنجیره و لجستیک گرایشداردداردداردقدیم جادهسال 351 زیروخانم آقاصنایعارشد کارشناسلجستیک کارشناس31

ندارد8توافقی1داردداردداردقدیم جادهسال 351 زیروخانم آقاکارشناسعمومی روابط کارشناس32

ندارد8توافقی1سابقه بدون یا سابقه بانداردندارددارداشتهارد40 زیرآقاشیمیکارشناسشیمی کارشناس33

ندارد8پورسانت+کاری وزارت3باشند داشته سفر آمادگی- فروش باسابقهنداردنداردداردمحمدشهر35-25وخانم آقاکشاورزیکارشناسفروش کارشناس34

دارد12کاری وزارتلیفتراک گواهینامه دارایدارددارددارداشتهارد30 زیرآقادیپلمانبار کارگر35

ندارد8کاری وزارت1مرتب ظاهر-سابقه بادارددارددارداشتهارد30 زیرآقادیپلم وزیر دیپلمخدمات36

دارد8کاری وزارتمرتبط کار سابقه باداردداردداردقزلحصار30 زیرآقادیپلمگالس فایبر کارگر37

ندارد8توافقی1حضورغیاب افزار نرم و پردازش دنیای به آشناداردنداردداردماهدشتسال 352 زیرآقاباالتر و دیپلماداری کارمند38

ندارد8توافقیسابقه بدون کارشناس یا باسابقه کارداندارددارددارداشتهارد35 زیرآقافنیکارشناس یا کارداننویسی گزارش مسئول39

ندارد8توافقی1 کار سابقه و فنی اطالعات دارایداردداردداردکمالشهر35 زیرآقافنیکارشناس یا کاردانبازاریاب40

ندارد8توافقینداردنداردداردگرمدره35 زیرآقازیردیپلم و دیپلمماهر تراشکار41

ندارد8کاری وزارت1مسلط کامپیوتر- باسابقهنداردنداردداردگرمدره35 زیرخانمباالتر و دیپلممنشی42

دارد12کاری وزارتدارددارددارددشت سیمین28 زیرآقادیپلم تا سیکلتولید کارگر43

ندارد16008تلفن پاسخگوینداردنداردداردکرج35 زیرخانمدیپلم منشی44
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دارد8توافقیداردداردداردکمالشهر35 زیرآقازیردیپلم و دیپلملیفتراک راننده45

دارد8توافقیداردداردداردکمالشهر35 زیرآقازیردیپلم و دیپلمپرسکار46

دارد8توافقیداردداردداردکمالشهر35 زیرآقازیردیپلم و دیپلمخودرو نقاش47

دارد8توافقیداردداردداردکمالشهر35 زیرآقازیردیپلم و دیپلمماهر برقکار48

ندارد8کاری وزارت2مسلط آفیس- باسابقهنداردندارددارداشتهارد30 زیرخانمکارشناس یا کارداندفتری کارمند49

ندارد8کاری وزارت2کاری دریل و فنی کارنداردندارددارداشتهارد30 زیرآقادیپلمفنی کارگر50

ندارد8کاری وزارت2نداردندارددارداشتهارد30 زیرآقازیردیپلم و دیپلملیفتراک راننده51

ندارد8توافقیکامپیوتر به تسلط- ریزی برنامه یا دفتری باسابقهداردداردداردمحمدشهر30 زیرخانمکامپیوتر صنایع، ریاضی، آمار،کارشناسکارمند52

ندارد8توافقیدفتری مسئول سابقه باداردداردداردمحمدشهر30 زیرخانمکارشناسدفتر مسئول53

ندارد10کاری وزارتنگهبانی سابقه بانداردداردداردمخصوص جاده30 زیرآقادیپلمپارکبان54

ندارد12توافقی1باسابقهنداردداردداردگوهردشت40 زیروخانم آقادیپلم زیرآشپز55

ندارد8کاری وزارت1مناسب ظاهر- باسابقهداردنداردداردبهارستان40 زیرخانمزیردیپلم و دیپلمخدمات56

ندارد8توافقیسابقه باداردداردداردماهدشت35 زیرآقازیردیپلم و دیپلمکار تزریق-جوشکار-تراشکار57

ندارد10توافقی1تایپ و آفیس به مسلطنداردنداردداردکرج30زیرخانموباالتر دیپلممنشی58

دارد12کاری وزارتکار باسابقهنداردنداردداردکرج40 زیرآقازیردیپلم و دیپلمساده کارگر59

ندارد8توافقی1باسابقهداردنداردداردماهدشت35 زیرآقاصنایعکارشناستولید ریزی برنامه60

ندارد8توافقینجاری و کاری رنگ براینداردنداردداردفردیس40 زیرآقازیردیپلم و دیپلمساده کارگر61

ندارد8توافقیشرکت خارج و داخل کارنداردنداردداردکرج30 زیرآقاکامپیوترکارشناسفروش کارمند62

ندارد8کاری وزارت1دارد کارآموزی- سابقه بدوننداردنداردداردکرج30 زیرآقاحسابداریکارشناسحسابدار63

ندارد18خوب تایپ اکسل، ورد،- کامپیوتر رشته ترجیحادارددارددارداشتهارد30 زیرخانمکارشناس یا کاردانمنشی64

ندارد8توافقی1سیستم با انبارداریدارددارددارداشتهارد35 زیرآقاکارشناسانباردار65

ندارد8توافقی1سابقه با ترجیحادارددارددارداشتهارد35 زیرآقادیپلم فوق و دیپلمتوزین ناظر66

ندارد8توافقی1سابقه با ترجیحاداردداردداردمخصوص جاده35 زیرآقاشیمیکارشناسشیمیست67

دارد8کاری وزارتمتاهلداردداردداردگرمدره30 زیرآقادیپلمتولید خط کارگر68


