
مالحظاتسابقه كارتحصيالتمحدوده سنيجنسيتعنوان فرصت شغليرديف

آشنا به تعمیرات و تراشکاری سال1دیپلم35-25آقاکارگر فنی1

کامپیوتر/ آشنا به تعمیرات و نگهداری سال1دیپلم35-25آقاکارمند نت2

آشنا به برنامه ریزی تولید سال1لیسانس35-25آقامهندس صنایع3

آشنایی با امور نظافت و آشپزی ماه6سیکل و دیپلم45-30خانمخدمات4

شبکاریبازنشستهسیکل و دیپلم60-40آقانگهبان شب5

آشنا به کار با قیچی و خمکاری ماه6سیکل و دیپلم35-25آقاکارگر فنی6

ترجیحا آشنا به مونتاژ اجاق گاز ماه6سیکل و دیپلم35-20آقامونتاژکار7

کامپیوتر/جذب و استخدام/آشنا به قوانین کار سال1لیسانس35-25آقا و خانمکارشناس منابع انسانی8

رشته صنایع غذاییبدون سابقهلیسانس35-25آقا و خانمکارشناس تحقیق و توسعه9

روزکاربدون سابقهدیپلم35-20آقاکارگر انبار10

دو شیفت چرخشیبدون سابقهدیپلم40-20آقاکارگر تولید11

دارای گواهینامه لیفتراک ماه6دیپلم38-25آقاکارگر انبار12

دارای آشنایی با امور فنی ماه6دیپلم30-20آقااپراتور سنگ زنی13

دو شیفت چرخشیبدون سابقهدیپلم35-20آقاکارگر ساده14

تاسیسات/مکانیک/رشته برق سال2دیپلم و فوق دیپلم30-23آقالجستیک15

سابقه کار مرتبط با باغبانی سال10دیپلم40-30آقاباغبان16

سه شیفت چرخشیبدون سابقهدیپلم35-20آقاکارگر تولید17

با اضافه کاریبدون سابقهسیکل و دیپلم40-20آقاخدماتی/ کارگر ساده18

دارای روابط عمومی خوببدون سابقهدیپلم و باالتر30-20آقا و خانمفروشنده19

آشنا به نرم افزار/ مجرد سال1فوق دیپلم و لیسانس35-25خانمحسابدار20

دو شیفت چرخشیبدون سابقهسیکل و دیپلم40-20آقاکارگر ساده21

شیفت عصر سال1سیکل و دیپلم35-25آقاخدمات22

آشنا به تراش دستی سال2سیکل و دیپلم40-25آقاتراشکار23

آشنا به ابزار فنی/رشته مکانیک یا برقبدون سابقهدیپلم33-20آقاکارگر بازکاری24

دو شیفت چرخشیبدون سابقهسیکل و دیپلم40-20آقااپراتور تولید25

آشنایی با برق فشار قوی سال1لیسانس35-25آقاکارشناس برق صنعتی26

روابط عمومی خوببدون سابقهدیپلم و باالتر30-20آقاموزع27

آشنا به اصول حسابداریبدون سابقهلیسانس35-20خانمکمک حسابدار28

روزکاربدون سابقهسیکل و دیپلم35-20آقاپرسکار29

روزکاربدون سابقهسیکل و دیپلم35-20آقامونتاژکار30

روزکاربدون سابقهسیکل و دیپلم35-20آقاتزریق کار31

ترجیحا بازنشستهبدون سابقهسیکل و دیپلم55-30آقاآبدارچی32

آشنا به بایگانی و نامه رسانی سال1فوق دیپلم و لیسانس35-25آقاتحصیلدار33

پاره وقتبدون سابقهسیکل و دیپلم38-20خانمکارگر فروشگاه34

مسلط به رانندگی و دارای گواهینامه سال2دیپلم و باالتر44-30آقاراننده مدیرعامل35

آشنا به کامپیوتر/ رشته مکانیک ماه6دیپلم و فوق دیپلم30-20آقاکارمند برنامه ریزی36

رشته حسابداری سال1دیپلم و باالتر30-22آقا و خانمکارمند پشتیبانی37

دارای مهارت چرخکاری سال2سیکل و دیپلم45-25آقا و خانمچرخکار38

مسلط به برشکاری پارچه سال2سیکل و دیپلم45-25آقا و خانمبرشکار39

مسلط به سالیدورک یا کتیا سال2لیسانس37-25آقامهندس مکانیک40

مسلط به اکسل سال1دیپلم و باالتر37-25آقاکارمند اداری تدارکات41

روزکاربدون سابقهسیکل و دیپلم40-20آقا و خانمکارگر ساده42

آشنا به مکانیک و جوشکاری سال1سیکل و دیپلم40-25آقاکارگر فنی43

روزکار سال1سیکل و دیپلم40-25آقاتزریق کار44

مسلط به کامپیوتر سال1دیپلم و باالتر40-25خانمبازرگانی/کارمند اداری45

متاهل سال1دیپلم50-30آقاانتظامات46

1400/04/23 لغایت 1400/04/18لیست فرصتهای شغلی کاریابی سینا از تاریخ 

شرایط اختصاصی فرصت شغلی



روزکاربدون سابقهسیکل و دیپلم40-20آقاکارگر تولید47

آشنا به آشپزی سال1سیکل و دیپلم48-30خانمخدمات48

آشنا به آفیس سال1فوق دیپلم و لیسانس38-25خانممنشی اداری49

برق/صنایع/رشته مکانیک سال1لیسانس32-22آقا و خانمکارشناس مهندسی50

آشنا به چیلر و پمپ سال1فوق دیپلم و لیسانس32-22آقاتکنسین تاسیسات51

دارای گواهینامه لیفتراک سال1دیپلم و فوق دیپلم32-22آقاراننده لیفتراک52

روزکاربدون سابقهسیکل و دیپلم35-20آقا و خانمکارگر انبار53

ظاهر مناسب و منظم سال1سیکل و دیپلم45-30خانمخدمات مدرسه54

آشنا به کامپیوتر سال1فوق دیپلم و لیسانس35-20خانمکارشناس فروش55

سابقه کار مرتبط سال1دیپلم35-25آقارنگکار/پرسکار/جوشکار56

آشنا به نرم افزار سال1فوق دیپلم و لیسانس35-25خانمحسابدار57


