
مالحظاتسابقه كارتحصيالتمحدوده سنيجنسيتعنوان فرصت شغليرديف

دارای گواهینامه سال2سیکل و دیپلم45-25آقاراننده لیفتراک1

آشنا به برق و مکانیک ماه6دیپلم35-20آقاکارگر فنی2

آشنا به چرخکاری مبتدی ماه6سیکل و دیپلم45-20خانمچرخکار ساده3

(صبح و عصر)دوشیفت بدون سابقهسیکل و دیپلم45-20آقاکارگر خدماتی4

آشنا به نقشه خوانی و تابلوبرق سال1دیپلم و باالتر40-25آقاتکنسین برق5

روزکاربدون سابقهسیکل و دیپلم40-20آقاکارگر ساده6

آشنا به اکسل و سپیدار سال1فوق دیپلم38-22آقاحسابدار7

دارای گواهینامه فعال سال5دیپلم50-25آقاراننده تریلی8

آشنا به امور نظافت و پذیرایی ماه6دیپلم ردی و دیپلم40-25آقاآبدارچی9

آشنا به تعمیرات مکانیک سال1دیپلم و باالتر40-20آقاتکنسین مکانیک10

دو شیفت چرخشی سال1سیکل و دیپلم40-20آقاآهنگر11

دست به آچاربدون سابقهسیکل و دیپلم40-20آقاکارگر فنی12

دارای روابط عمومی و فن بیان خوببدون سابقهدیپلم35-20خانمکارمند فروش تلفنی13

دو شیفت چرخشیبدون سابقهدیپلم ردی و دیپلم35-20آقاکارگر تولید14

حرارتی برودتی/مسلط به تاسیسا ت سال5فوق دیپلم و لیسانس40-25آقاتکنسین فنی تاسیسات15

شیمی/ مدیریت/رشته صنایع غذایی سال2لیسانس40-25آقا و خانمتولید/ کنترل کیفیت16

رشته برق صنعتی و الکترونیک سال5فوق دیپلم و لیسانس40-25آقاکارشناس فنی/تکنسین17

سه شیفت چرخشیبدون سابقهدیپلم ردی و دیپلم35-20آقا و خانمکارگر ساده و انبار18

آشنا به زبان انگلیسی/ رشته مکانیک ماه6دیپلم و باالتر35-22آقااپراتور تولید19

ساکن غرب تهران سال1دیپلم و باالتر38-25آقانگهبان20

دو شیفت چرخشیبدون سابقهسیکل و دیپلم35-20آقاکارگر تولید21

مسلط به آفیس سال1لیسانس35-25آقاکارمند اداری22

ترجیحا رشته شیمی یا بازرگانی سال1لیسانس35-25خانمکارمند فروش23

همراه خانوادهبدون سابقهسیکل و دیپلم45-30آقاسرایدار/ نگهبان24

سه شیفت چرخشی سال3دیپلم و باالتر35-20آقاتاسیسات25

بدون سرویس سال1فوق دیپلم و لیسانس40-25آقا و خانمکارمند اداری26

آشنا به نرم افزار مالی سال1فوق دیپلم و لیسانس40-25آقا و خانمکارمند مالی27

بدون سرویس ماه6سیکل و دیپلم40-20آقافرزکار و سوراخکار28

بدون سرویسبدون سابقهدیپلم35-20آقاکارگر تولید29

آشنا به بازار خرید و آفیس سال2لیسانس35-25آقاکارمند خرید و تدارکات30

آشنا به مونتاژکاری و اپراتوری سال2سیکل و دیپلم40-20آقاکارگر فنی31

بدون سرویسبدون سابقهسیکل و دیپلم40-20خانممونتاژکار32

بدون سرویس ماه6سیکل و دیپلم40-20آقاوردست نجار33

سرویس فقط برای خانمها سال1دیپلم30-25آقا و خانمکارگر ساده تولید34

دو شیفت چرخشیبدون سابقهدیپلم35-22آقاکارگر انبار35

مسلط به تعمیرات دستگاه بسته بندی سال5دیپلم و باالتر35-25آقاتکنسین فنی36

بیمه/ امور مالیاتی/ آشنا به سپیدار سال2لیسانس35-25خانمحسابدار37

دارای روابط عمومی و فن بیان خوب ماه6فوق دیپلم و لیسانس35-20خانمکارشناس فروش38

آشنا به کامپیوتر و اینترنت ماه6لیسانس35-20خانممنشی دفتر39

آشنا به وردپرس ماه6فوق دیپلم و لیسانس35-20خانماپراتور تولید محتوا40

1399/06/27 لغایت1399/06/21لیست فرصتهای شغلی کاریابی سینا از تاریخ 

شرایط اختصاصی فرصت شغلی


