
مالحظاتسابقه كارتحصيالتمحدوده سنيجنسيتعنوان فرصت شغليرديف

شب کار سال1دیپلم و فوق دیپلم38-25آقاکمک انبار1

آشنا به تعمی ماشین آالت و برق سال1دیپلم و فوق دیپلم35-25آقاتکنسین فنی2

آشنا به سیستم انبار سال1دیپلم و فوق دیپلم35-25آقاکمک انباردار3

مسلط به اتوکد و کتیا سال1لیسانس45-25آقامهندس مکانیک4

مسلط به فرآیند پرسکاری سال1فوق دیپلم یا لیسانس45-25آقابازرس کنترل کیفیت5

بدون سرویس سال2سیکل و دیپلم45-25آقا و برقco2جوشکار 6

روزکاربدون سابقهدیپلم35-20آقاکارگر تولید7

روزکار سال1دیپلم35-25آقاانتظامات8

روزکار ماه6سیکل و دیپلم37-25آقاکارگر خدماتی9

دو شیفت چرخشیبدون سابقهسیکل و دیپلم37-20آقاکارگر ساده10

دو شیفت چرخشی سال1سیکل و دیپلم37-25آقاآهنگر  و جوشکار11

پاره وقت ماه6لیسانس35-22خانمحسابدار فروش12

روزکار سال1سیکل و دیپلم45-25آقاCNCتراشکار 13

دارای مینی بوس سال2سیکل و دیپلم55-30آقاراننده سرویس14

روزکار سال1سیکل و دیپلم35-20آقااپراتور تراشکاری15

آشنا به سیستم انبار سال1دیپلم و باالتر35-25آقاانباردار16

حسابداری/ شیمی/ رشته صنایعبدون سابقهلیسانس35-22آقا و خانمکارورز17

پاره وقتبدون سابقهفوق دیپلم یا لیسانس28-20خانممشاور فروش18

آشنا به تابلوبرق و ای پلن سال1لیسانس45-25آقا و خانممهندس برق19

روزکاربدون سابقهسیکل و دیپلم40-20آقاکارگر ساده20

آشنا به مونتاژ تابلو برق سال1سیکل و دیپلم45-25آقاجوشکار/ مونتاژکار21

ترجیحا رشته برق سال1فوق دیپلم یا لیسانس45-25آقا و خانمکارمند فروش22

روزکاربدون سابقهسیکل و دیپلم40-20آقا و خانمکارگر ساده تولید23

آشنا به خرید مواد اولیه دارویی سال1لیسانس35-25خانمکارشناس بازرگانی24

دوربین مداربسته/ اکتیو/مسلط به پسیو سال3لیسانس35-25آقاITکارشناس 25

آشنا به آفیس سال1دیپلم و باالتر35-25خانممنشی26

مسلط به امور پذیرایی و تشریفات سال1دیپلم35-25آقاخدمات مدیریت27

رشته مهندسی نساجی ماه6فوق دیپلم یا لیسانس40-25خانمکنترل کیفیت28

پاره وقت سال1سیکل و دیپلم45-25خانمخدمات29

شیفتی سال1دیپلم و باالتر45-25خانمبهیار30

شیفتی سال1دیپلم40-25خانمدستیار دندانپزشک31

24-24: شیفت  ماه6سیکل و دیپلم30-25آقاخدمات32

ترجیحا آشنا به برقکاری سال2دیپلم و فوق دیپلم35-25آقاکارگر فنی33

ترجیحا آشنا به سیستم انبار سال1دیپلم و فوق دیپلم33-25آقاکمک انباردار34

رشته صنایع یا مدیریت صنعتی ماه6لیسانس35-25آقا و خانمکارشناس برنامه ریزی35

متاهل ماه6دیپلم35-25آقاخدمات36

دو شیفت ثابتبدون سابقهدیپلم35-20آقا و خانمفروشنده37

(صبح و عصر)دو شیفت بدون سابقهدیپلم40-25آقاکارگر تولید38

دارای ماموریت شهرستان سال4دیپلم و فوق دیپلم40-25آقاتاسیسات39

بدون سرویسبدون سابقهسیکل و دیپلم35-20آقاکارگر ساده40

آشنا به صدور بیمه نامه ماه6دیپلم و باالتر35-20خانمکارمند دفتری41

روزکاربدون سابقهدیپلم ردی و دیپلم35-20آقا و خانمکارگر تولید42

با سرویس سال1دیپلم و فوق دیپلم35-25آقانگهبان43

پاره وقت ماه6دیپلم30-20خانممونتاژکار الکترونیک44

زبان/ کامپیوتر/ رشته شیمی ماه6لیسانس35-22خانمکارشناس مستندات آزمایشگاه45

آشنا به امور اداری و آفیس سال1لیسانس35-20خانمکارمند دفتری46

روزکار سال2فوق دیپلم یا لیسانس40-25آقامکانیک صنعتی47

احتماال شیفتی سال2فوق دیپلم یا لیسانس40-25آقابرقکار صنعتی48

آشنا به همکاران سیستم سال5لیسانس37-25خانمحسابدار49

با جای خواببدون سابقهسیکل و دیپلم38-25آقاکارگر تولید50

دارای گواهینامه رانندگی سال5فوق دیپلم یا لیسانس40-30خانمکارشناس اداری51

مسلط به اتوکد ماه6دیپلم و باالتر37-20آقا و خانمتکنسین معماری52

دو شیفت چرخشیبدون سابقهدیپلم35-20آقاکارگر انبار53

دو شیفت چرخشیبدون سابقهدیپلم35-20آقا و خانمکارگر تولید54

دارای روابط عمومی خوب سال1دیپلم و باالتر35-25خانمکارمند انتظامات55

حقوق ثابتبدون سابقهدیپلم و باالتر35-20آقا و خانمویزیتور56

بدون سرویس سال2سیکل و دیپلم40-22آقا و آرگونco2جوشکار 57

روزکار سال1سیکل و دیپلم40-22آقامونتاژکار دستگاه الکتریکی58

رشته حسابداری یا مدیریت سال1فوق دیپلم یا لیسانس35-22آقاصندوقدار59

مسلط به کامپیوتر سال1لیسانس35-25خانممسئول دفتر مدیرعامل60

1399/08/30 لغایت1399/08/20لیست فرصتهای شغلی کاریابی سینا از تاریخ 

شرایط اختصاصی فرصت شغلی


