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ندارد8توافقیداردنداردداردماهدشت35 زیرآقادیپلمفروشنده1

ندارد8کاری وزارت1داردنداردداردبهارستان40 زیرآقادیپلم زیرخدمات2

دارد8کاری وزارتکامپیوتر به آشنا ترجیحانداردداردنداردگوهردشت35 زیرخانمباالتر و دیپلمدار سالن3

دارد8کاری وزارتنداردداردنداردگوهردشت35 زیرخانمدیپلمکارگر4

ندارد8توافقی1حسابداری افزارهای نرم به آشنا- باتجربهداردنداردداردکمالشهرسال 352 زیروخانم آقاحسابداریکارشناس یا کاردانحسابدار5

ندارد8کاری وزارت6داردندارددارداشتهارد35 زیرآقازیردیپلم و دیپلمساده کارگر6

ندارد8کاری وزارت6داردندارددارداشتهارد35 زیرآقازیردیپلم و دیپلملیفتراک راننده7

ندارد8کاری وزارت1برق رشته ترجیحا- تجربه با- کار فنیدارددارددارداشتهارد40 زیرآقادیپلم فوق و دیپلمونگهداری تعمیرات تکنسین8

ندارد8کاری وزارت1مسلط آفیس- باسابقهداردداردداردکردان30 زیرخانمدیپلم فوق و دیپلممنشی9

ندارد10توافقیکاربلدداردندارددارداشتهارد35 زیرآقادیپلملیفتراک راننده10

ندارد8توافقیداردنداردداردماهدشت35 زیرآقادیپلمایسوزو راننده11

ندارد8کاری وزارت1داردداردداردمالرد302 زیرخانمکامپیوتردیپلم فوق و دیپلمکامپیوتر اپراتور12

ندارد12کاری وزارت1نداردنداردداردکرج35-25آقادیپلممهماندار13

ندارد10کاری وزارت5داردنداردداردهشتگرد40 زیروخانم آقازیردیپلم و دیپلممونتاژکار14

ندارد10کاری وزارت5داردنداردداردهشتگرد40 زیرآقازیردیپلم و دیپلمپرسکار15

ندارد10توافقی2مرتبط باسابقهداردنداردداردهشتگرد40 زیرآقاکاردانکیفیت کنترل بازرس16

ندارد10کاری وزارت2داردنداردداردهشتگرد40 زیرآقازیردیپلم و دیپلمپالستیک کار تزریق17

ندارد8توافقی1فروش باسابقهنداردنداردداردکرج30 زیرآقاکارشناسفروش مدیریت18

ندارد8کاری وزارتکامپیوتر به آشنا- خوب بیان فننداردنداردنداردگوهردشت35 زیرخانمباالتر و دیپلمفروش کارشناس19

ندارد9کاری وزارت2تایپ و زبان به مسلطنداردندارددارددشت مشکین35 زیرخانمباالتر و دیپلم دفتری کارمند- منشی20

ندارد8توافقیخودرو قطعات زمینه در باسابقهنداردداردداردمخصوص جاده30 زیرآقافیزیک- برقکارشناسکیفیت کنترل21

ندارد8توافقیتزریق دستگاه تعمیرات و صنعتی برق به آشنا- سابقه بانداردداردداردمخصوص جاده30 زیرآقاباالتر و دیپلمنگهداری تعمیر22

ندارد16008خوب عمومی روابطنداردنداردنداردکرج35 زیرخانمباالتر و دیپلممنشی23

ندارد16008گوهردشت ساکن- مجردنداردنداردنداردگوهردشت35 زیرخانمزیردیپلم و دیپلمخدمات24

ندارد12توافقیکار باسابقهداردداردداردمخصوص جاده30 زیرآقازیردیپلم و دیپلملیفتراک راننده25

ندارد12توافقیکار باسابقهداردداردداردمخصوص جاده30 زیرآقادیپلم فوق و دیپلمانباردار26

ندارد8توافقی1کتیا به آشناداردنداردداردهشتگرد جادهسال 351 زیرخانممکانیککارشناس یا کاردانصنعتی کش نقشه27

ندارد8توافقی2داردنداردداردپردیسسال 353 زیروخانم آقامعماری- عمرانکارشناس یا کاردانمعماری و سازه کش نقشه28

ندارد8توافقی1ماموریتی کار- مجرد ترجیحاداردداردداردمحمدشهرسال 351 زیرآقاغذایی صنایعکارشناسغذایی صنایع کارشناس29

ندارد8پورسانت3ثابت حقوق ماه 3 بعدازنداردنداردداردکرج35-25خانمباالتر و کارشناسبیمه فروش کارشناس30

ندارد8کاری وزارت2آلومینیوم تزریق- کوره پای کارداردنداردداردکمالشهر30 زیرآقازیردیپلم و دیپلمساده کارگر31

ندارد8توافقی1داردنداردداردپرندسال 351 زیرخانمحسابداریکارشناس یا کاردانحسابدار32

ندارد8پورسانت+500نداردندارددارداکباتان35 زیرخانمباالتر و دیپلم کارمند33

ندارد8توافقی1نیست مهم سابقهداردنداردداردبهارستان35 زیروخانم آقاای حرفه بهداشتکارشناسای حرفه بهداشت34

ندارد27008میشود پرداخت ذهاب ایاب هزینهنداردنداردداردقزلحصار30 زیرخانمزیردیپلم و دیپلمساده کارگر35

ندارد8توافقی1بایگانی تنخواه، حسابداری، به آشناداردنداردداردبهارستانسال 351-23آقادیپلم فوق و دیپلماداری کارمند36

ندارد8توافقی1سابقه باداردداردداردبهارستان35 زیرآقاقدرت برقباالتر و دیپلمماهر برقکار37

ندارد8توافقی1آرگون به آشناداردداردداردکمالشهر35 زیرآقازیردیپلم و دیپلمبرق جوشکار38

ندارد8توافقیIso 90011 به آشنادارددارددارداشتهاردسال 351 زیرآقاصنایعکارشناسانباردار39

ندارد8کاری وزارتخوب عمومی روابط-آفیس به مسلط-مجرد- باسابقهنداردنداردداردگوهردشت30 زیرخانمکارشناس یا کاردانمنشی40

ندارد8توافقی1داردنداردداردکردانسال 353-30آقاغذایی صنایعکارشناسغذایی صنایع41

ندارد8توافقی1گرافیکی افزارهای نرم به آشنا- نت به مسلطنداردنداردداردکرجسال 351 زیروخانم آقاباالتر و دیپلمنویس وبرنامه طراح42

ندارد8توافقی1مویرگی پخش سیستم به آشنانداردنداردداردکرجسال 352 زیرخانمحسابداریکارشناس یا کاردانحسابدار43

ندارد8توافقی1گوهردشت ساکن- هلو و کامپیوتر به آشنانداردنداردداردگوهردشتسال 352 زیرخانمباالتر و دیپلمصندوقدار44

ندارد8توافقیگواهینامه دارای و سابقه باداردنداردداردماهدشت35 زیرآقازیردیپلم و دیپلمایسوزو راننده45
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