
مالحظاتسابقه كارتحصيالتمحدوده سنيجنسيتعنوان فرصت شغليرديف

شیفت ثابت یا چرخشیبدون سابقهسیکل و دیپلم35-20خانمکارگر ساده تولید1

دارای مهارت آشپزی سال1سیکل و دیپلم50-30خانمآشپز نیمه ماهر2

ترجیحا بدون فرزندبدون سابقهسیکل و دیپلم40-25آقا و خانمسرایدار3

پاره وقت یا تمام وقت ماه6سیکل و دیپلم35-20آقا و خانمکمک آشپز4

مسلط به نقشه خوانی سال4دیپلم35-25آقاco2جوشکار برق و 5

روزکاربدون سابقهسیکل و دیپلم40-20آقاکارگر وسط کار6

روزکاربدون سابقهفوق لیسانس30-25خانمکارشناس ارشد شیمی7

آشنا به کامپیوتر ماه6فوق دیپلم یا لیسانس33-20خانممنشی دفتر8

دو شیفت چرخشیبدون سابقهسیکل و دیپلم35-20آقاکارگر تولید9

احتماال دارای شیفت کاریبدون سابقهدیپلم35-20آقااپراتور تولید10

آشنا به امور مالی سال2فوق دیپلم یا لیسانس37-25آقا و خانمحسابدار مالی11

آشنا به امور نظافت منزل و آشپزیبدون سابقهسیکل و دیپلم45-30خانمخدمات منزل12

آشنا به زبان/ مسلط به ورد و اکسل ماه6فوق دیپلم یا لیسانس35-25آقاکارمند اداری13

ترجیحا ساکن مهرشهر و ماهدشتبدون سابقهفوق لیسانس40-25آقا و خانممسئول فنی14

روزکار سال1سیکل و دیپلم33-25آقاخدمات15

همراه با آموزشبدون سابقهدیپلم و باالتر45-22آقا و خانمپشتیبان16

دارای روابط عمومی خوببدون سابقهدیپلم و باالتر45-25آقا و خانمکارشناس فروش17

آشنا به امور نظافت و پذیراییبدون سابقهسیکل و دیپلم45-25آقا و خانمخدمات18

آشنا به رانندگیبدون سابقهدیپلم35-25آقاخط تولید19

آشنا به کامپیوتر سال1دیپلم و فوق دیپلم35-25آقاکمک انبار20

دو شیفت چرخشیبدون سابقهسیکل و دیپلم35-20آقاکارگر  ساده21

دارای روابط عمومی خوببدون سابقهدیپلم و باالتر35-20خانمکارمند فروش22

آشنا به زبان/ رشته حسابداریبدون سابقهلیسانس40-25آقاانباردار23

رشته شیمی کاربردی یا محضبدون سابقهلیسانس40-25آقاکارشناس آزمایشگاه24

رشته ابزار دقیقبدون سابقهلیسانس40-25آقاکارشناس برق25

رشته برق صنعتیبدون سابقهفوق دیپلم یا لیسانس40-25آقاتکنسین برق26

رشته های مرتبطبدون سابقهلیسانس40-25آقاHSEکارشناس 27

همراه با آموزشبدون سابقهدیپلم و باالتر40-25آقاآتش نشان28

ماهر یا نیمه ماهربدون سابقهدیپلم40-25آقاکمک آشپز/ آشپز29

رشته مرتبطبدون سابقهلیسانس40-25آقامهندس نفت30

رشته مهندسی شیمیبدون سابقهلیسانس40-25آقامهندس شیمی31

رشته مهندسی مکانیکبدون سابقهلیسانس40-25آقامهندس مکانیک32

آشنا به امور نظافتبدون سابقهدیپلم40-25آقاخدمات/ آبدارچی33

آشنا به کارگزینی و کامپیوتر سال1لیسانس40-25آقاکارشناس اداری34

آشنا به جوشکاری و قالبسازی سال1دیپلم و فوق دیپلم40-25آقاتکنسین فنی35

رشته بهداشت حرفه ای سال1فوق دیپلم یا لیسانس40-25آقاافسر ایمنی36

شیفت صبح و عصر سال3لیسانس40-25آقا و خانمکارشناس بهداشت حرفه ای37

مدرک صنایع غذایی یا مدیریت صنعتی سال5لیسانس40-25آقا و خانمکارشناس تولید38

رشته شیمی سال1لیسانس40-25آقا و خانمکنترل کیفیت39

روزکاربدون سابقهدیپلم35-20آقاکارگر انبار40

1399/12/14 لغایت1399/12/10لیست فرصتهای شغلی کاریابی سینا از تاریخ 

شرایط اختصاصی فرصت شغلی


