
مالحظاتسابقه كارتحصيالتمحدوده سنيجنسيتعنوان فرصت شغليرديف

شرکت تولیدی صنعتی/احتماال شیفتی-زیردیپلم ودیپلم سال45زیر مردکارگر تولید1

شرک تولیدی ظروف مواد غذایی/مجرد یا متاهل بدون فرزند-زیردیپلم ودیپلم سال45زیر مردکارگر ساده تولید2

احتماال شیفت چرخشی/شرکت در زمینه اتصاالت پلی اتیلنزیردیپلم ودیپلم سال45زیر مردکارگر تولید3

شرکت در زمینه صنایع غذایییکسال سابقهلیسانسسال32زیرزنحسابدار4

شرکت در زمینه صنایع غذاییسابقه حداقل3لیسانس یا فوق لیسانسسال32زیرمردمهندس صنایع5

شرکت صنایع غذایی/ترجیحأ با سابقه کار-فوق دیپلمسال35زیرمرداپراتور وکمک اپراتور6

شرکت صنایع غذایی/ساعت چرخشی8شیفت3-دیپلمسال35زیرمردکارگرساده7

مجردیا متاهل بدون فرزند/شرکت تولید ظروف یکبار مصرف-زیردیپلم ودیپلمسال35زیرمردکارگرساده تولید8

شرکت تولیدی صنعتی/باسابقه خدماتی وپذیرایی-دیپلمسال40زیرزنخدمات9

شرکت تولیدی صنعتیباسابقه کاردیپلمسال35زیرمردکارگر تولید وانبار10

شرکت تولیدی دستگاههای صنعتی-سیکل ودیپلمسال45زیرمردکارگر ساده11

شرکت تولیدی دستگاههای صنعتیدست به آچارسیکل ودیپلمسال45زیرمردکارگر فنی12

شرکت تولیدی دستگاههای صنعتیباسابقه کارسیکل ودیپلمسال45زیرمردco2جوشکار برق و 13

آفیس بلد باشد/شرکت تولیدی دستگاههای صنعتی-فوق دیپلم ولیسانسسال35زیرمردکارمند اداری ودفتری14

سابقه مهم نیست/شرکت تولیدی دستگاههای صنعتی-دیپلم به باالسال35زیرمردکارمند خرید وتدارکات15

شرکت تولیدی دستگاههای صنعتی-لیسانسسال35زیرمردمهندس صنایع16

..حقوق و دستمزد و/آشنایی به حسابداری پیمانکاریسال سابقه3لیسانسسال40زیرمرد و زنحسابدار17

خط تولید صنایع غذایی-زیردیپلم ودیپلمسال35زیرزنخط تولید18

شرکت تولیدی صنعتیدیپلم سال40زیرمردکارگر ساده19

شرکت خدمات پستیترجیحأ  با سابقهدیپلم به باالسال35زیرمردکارمند دفتری20

شرکت تولیدی صنعتی-دیپلم ردی و دیپلمسال40زیرمردکارگر تولید21

دارای گواهینامه لیفتراک-دیپلم  و فوق دیپلمسال40زیرمردکارگر تولید22

بدون سرویس/شرکت تولیدی صنعتی-زیردیپلم ودیپلمسال27زیرمردکارگر ساده23

بدون سرویس/شرکت تولیدی صنعتی-زیردیپلم ودیپلمسال35زیرمردجوشکار وورقکار24

بدون ناهار و سرویس/شرکت تولیدی صنعتی درب ضد سرقت-زیردیپلم ودیپلمسال35زیرمردکارگرتولید25

سنگ زنی/جوشکاری/آشنایی با آهنگریسال سابقه کار2دیپلم و فوق دیپلمسال40زیرمردنیروی فنی26

شبکه و دوربین/مسلط به برق ساختمانباسابقه کاردیپلم و فوق دیپلمسال40زیرمردبرقکار ساختمان27

شرکت تولیدی صنعتی-دیپلم و فوق دیپلمسال40زیرمردکارگر تولید28

شرکت تولیدی صنعتی-دیپلم و فوق دیپلمسال40زیرمردکارگر انبار29

شرکت تولیدی صنعتی-دیپلم و فوق دیپلمسال40زیرمردکارگر خدمات30

24-12شیفت کاری /شرکت تولیدی صنعتیسال سابقه کار3دیپلم و فوق دیپلمسال40زیرمردحراست31

آشنایی به سیستم انبار و نگهداری کاال-زیردیپلم ودیپلمسال40زیرمردکمک انبار32

24-12/یک شب درمیان/شب کاری--بازنشستهمردنگهبان شب33

شرکت  تولیدی صنعتیباسابقه کارزیردیپلم ودیپلمسال35زیرمردخدماتی34

یک نفر مسلط به فرایند تزریق/یک نفر مسلط به برق صنعتی-دیپلم و فوق دیپلمسال45زیرمردتکنسین فنی35

شرکت صنعتی تابلو برقیکسال سابقهزیردیپلم و فوق دیپلمسال40زیرمردنقاش رنگ پودری36

شرکت صنعتی تابلو برقیکسال سابقهزیردیپلم و فوق دیپلم سال45زیر مردمونتاژ کار تابلو برق37

شرکت صنعتی تابلو برقیکسال سابقهزیردیپلم و فوق دیپلمسال45زیرمردco2جوشکار برق و 38

39cncشرکت صنعتی تابلو برقیکسال سابقهزیردیپلم و فوق دیپلمسال45زیرمردکار

شرکت صنعتی تابلو برقیکسال سابقهزیردیپلم و فوق دیپلمسال45زیرمردکمک انبار و راننده لیفتراک40

آشنا به اتوکد و ای پلن/شرکت صنعتی تابلو برقباسابقه کارلیسانسسال45زیرمردمهندس برق41

اصول حسابداری صنعتی/همکاران/مسلط به آفیس/شرکت صنعتیسال سابقه5لیسانسسال35زیرمرد و زنکارشناس حسابداری42

مسلط به آفیس/شرکت صنعتیسال سابقه کار2دیپلم ریاضی یا فنیسال30زیرمردبازرس کنترل کیفیت43

همکاران/مسلط به آفیس/شرکت صنعتیسابقه کارلیسانس صنایعسال30زیرمرد و زنبرنامه ریزی تولید44

آشنا به اصول خرید/آشنا به فنون مذاکره/مسلط به آفیسباسابقه کارلیسانس مدیریت بازرگانیسال30زیرزنکارشناس تامین45

آشنا به همکاران سیستم/مسلط به آفیسسال سابقه5لیسانس مدیریت بازرگانیسال30زیرزنکارشناس فروش46

مسلط به آفیسباسابقه کارفوق دیپلم فنیسال30زیرمردکارشناس انبار47

و امور دفتری/مسلط به آفیسباسابقه کارلیسانس مدیریت بازرگانیسال30زیرزنمسئول دفتر48

سابقه حراست/خوش برخورد/روابط عمومی خوب/ظاهر مناسب سابقه کارفوق دیپلم ولیسانسسال35زیرمرد و زنالبی من49

آشنا به حفاظت فیزیکی واطفاء حریقسابقه کاردیپلمسال35زیرمردحراست50

آشنا به تابلو برق/سیستم های برقی وروشنایی/مدار الکتریکیسابقه کاردیپلم به باالسال40زیرمردبرقکار صنعتی51

آشنا به مناطق کرج وتهران/آشنا به آفیسسابقه کاردیپلم به باالسال30زیرمردراننده52

آشنا به امور مالی و مالیاتی/ترجیحأ مجردسابقه کارلیسانسسال40زیرمردحسابداری مالی53

برای باغ ویال/ متری60سوئیت /ترجیحأ بدون فرند-زیردیپلم ودیپلمسال45زیرمرد وزنسرایدار54

شرکت قطعات فوالدی-دیپلمسال35زیرمردکارگرساده55

شرکت قطعات فوالدیباسابقه کاردیپلمسال35زیرمردنوردکارمقاطع56

شرکت قطعات فوالدیباسابقه کاردیپلمسال35زیرمردبرشکار-جوشکار57

شرکت تولید آب معدنی-سیکل ودیپلمسال40زیرمرداپراتورتولید58

آشنا به سیستم انبار و آفیسسابقه کاردیپلم به باالسال40زیرمردانباردار59

آشنا به نرم افزار سپیداباسابقه کارلیسانسسال36زیرزنحسابدار60

موسسه خدمات رفاهی/دارای مدرک مرتبطباسابقه کاردیپلم به باالسال35زیرزندستیار دندانپزشک61

موسسه خدمات رفاهی/کامپیوتر/مسلط به امور دفتریباسابقه کارلیسانسسال33زیرزنمسئل دفتر62

موسسه خدمات رفاهیباسابقه کارلیسانسسال45زیرمرد و زنکارشناس بازرگانی/مدیر63

موسسه خدمات رفاهیباسابقه کارلیسانسسال45زیرمرد وزنکارشناس فروش/مدیر64

موسسه خدمات رفاهیباسابقه کارلیسانسسال45زیرمرد وزنکارشناس تبلیغات/مدیر65

آشنایی با تاسیسات لوله کشیباسابقه کارزیردیپلم و دیپلمسال45زیرمردنیروی فنی66

آشنا به امور خدماتی در آژانس مسافرتی-ظاهر خوب-متاهل-دیپلمسال45زیرمردآبدارچی67

Upvcشرکت در زمینه پنجره باسابقه کاردیپلم و فوق دیپلمسال40زیرزنکارمند دفتری68

لغایت 1400/01/19لیست فرصتهای شغلی کاریابی سینا از تاریخ 

شرایط اختصاصی فرصت شغلی


