
مالحظاتسابقه كارتحصيالتمحدوده سنيجنسيتعنوان فرصت شغليرديف

رشته برق الکترونیک سال2دیپلم و فوق دیپلم30-23آقامونتاژکار1

مهارت در برنامه های طراحی گرافیک ماه6دیپلم و فوق دیپلم35-25آقاگرافیست2

ترجیحا سابقه مرتبط سال2سیکل و دیپلم35-23آقاکارگر خدمات3

روزکار سال2دیپلم و فوق دیپلم30-23آقاکارگر خط تولید4

روزکار سال3سیکل و دیپلم35-25آقانگهبان روز5

روزکاربدون سابقهسیکل و دیپلم35-20آقا و خانمکارگر تولید و مونتاژ6

ترجیحا آشنا به سپیدار سال1دیپلم و باالتر35-25آقا و خانمکارمند فروش7

ثابت- روزکار و شبکاربدون سابقهسیکل و دیپلم35-20آقاکارگر تولید8

روزکاربدون سابقهسیکل و دیپلم45-20آقاکارگر تولید9

رشته مهندسی صنایع سال2لیسانس40-25آقا و خانمکارشناس برنامه ریزی10

ساکن ماهدشت و اشتهارد سال1دیپلم36-26خانمآبدارچی11

آشنا به امور خدماتی و نظافت ماه6سیکل و دیپلم40-25آقاخدمات12

دو شیفت چرخشیبدون سابقهدیپلم35-20آقاکارگر تولید13

آشنا به کار فروش و کامپیوتر سال1لیسانس35-25خانممنشی دفتر14

روزکاربدون سابقهسیکل و دیپلم35-20آقا و خانمکارگر ساده15

آشنا به جوش کاری سال1سیکل و دیپلم40-25آقاآهنگر16

دارای مهارت مرتبط سال1سیکل و دیپلم40-25آقافلزکار/ ورقکار17

آشنا به امور فنی سال1سیکل و دیپلم40-25آقاکارگر فنی18

دارای مهارت مرتبط سال1سیکل و دیپلم40-25آقامونتاژکار ماشین آالت19

دارای مهارت مرتبط سال1سیکل و دیپلم40-25آقاجوشکار آرگون20

CO2توانایی جوش برق و  سال3دیپلم و فوق دیپلم40-25آقاجوشکار21

ساکن هشتگرد و نظرآبادبدون سابقهسیکل و دیپلم35-20آقاکارگر انبار22

آشنا به نرم افزار سال5لیسانس35-25آقاحسابدار23

آشنا به کار سال1سیکل و دیپلم35-20آقاکمک آشپز24

مسلط به امور کنترل سال3لیسانس45-30آقامهندس مکانیک25

دارای مدرک آتش نشانی ماه6دیپلم و باالتر33-23آقاآتش نشان26

روزکاربدون سابقهدیپلم و فوق دیپلم35-20آقافنی/ کارگر ساده27

سابقه مهم نیست/ کلیه گرایشات سال1لیسانس35-25آقاکارشناس مکانیک28

مسلط به کامپیوتر سال4دیپلم و باالتر33-23آقامنشی مدیریت29

مسلط به پذیرایی و تشریفات سال1دیپلم35-25آقاخدمات اداری30

اتوکد و کامپیوتر/ آشنا به امور حمل ونقل سال3دیپلم و فوق دیپلم35-25آقاکاردان تحویل کاال31

روزکار سال2سیکل و دیپلم45-25آقاCO2جوشکار 32

روزکار سال2سیکل و دیپلم45-25آقاآرگون کار33

آشنا به امور خدماتی و نظافت سال1سیکل و دیپلم45-25آقاخدمات34

روزکاربدون سابقهسیکل و دیپلم45-20آقاکارگر ساده35

بصورت دورکاری سال3دیپلم و باالتر45-25خانمحسابدار36

ظاهر مناسب/ روابط عمومی خوب سال1سیکل و دیپلم40-30خانمخدمات مدرسه37

بدون سرویس سال1سیکل و دیپلم45-25آقاجوشکار38

ترجیحا سابقه کار تزریق سال2فوق دیپلم و لیسانس40-30آقامدیر تولید39

ترجیحا آشنا به نرم افزار سال2فوق دیپلم و لیسانس40-30آقاسرپرست تعمیرات40

پاره وقتبدون سابقهلیسانس40-25آقا و خانمکارشناس صنایع غذایی41

روزکاربدون سابقهسیکل و دیپلم45-20آقاکارگر ساده42

ترجیحا آشنا به کار ماه6لیسانس32-20آقاکنترل کیفیت43

2دارای گواهینامه پایه یک یا  سال2سیکل و دیپلم45-25آقاراننده ایسوزو44

پاره وقت یا تمام وقت/ آشنا به هلو ماه6دیپلم و باالتر35-25خانمحسابدار45

1400/07/03 لغایت 1400/06/25لیست فرصتهای شغلی کاریابی سینا از تاریخ 

شرایط اختصاصی فرصت شغلی



آشنا به خط نورد گرم/ رشته مکانیک سال10لیسانس40-25آقابازرس فنی46

آشنا به هیدرولیک و پنوماتیک سال3دیپلم30-22آقامکانیک صنعتی47

روز کار سال5دیپلم و فوق دیپلم35-25آقافرزکار48

آشنا به کار ماه6سیکل و دیپلم35-25آقاوسط کار آهنگری49

دو شیفت چرخشی سال1دیپلم و فوق دیپلم35-25آقابرقکار50

دو شیفت چرخشی سال1دیپلم و فوق دیپلم35-25آقامکانیک51

دو شیفت چرخشی سال1دیپلم35-25آقاقالبساز52

دو شیفت چرخشیبدون سابقهسیکل و دیپلم35-20آقاکارگر تزریقکار53

شیفتیبدون سابقهسیکل و دیپلم45-25آقانگهبان54

رشته صنایع غذایی یا شیمی سال1لیسانس40-25آقاکارشناس آزمایشگاه55

مسلط به سپیدار سال3لیسانس35-25خانمحسابدار56

آشنا به کامپیوتر سال2لیسانس35-25خانمکارمند فروش57

مسلط به فتوشاپ سال1دیپلم و باالتر35-25آقا و خانمفتوشاپ کار58

روزکاربدون سابقهسیکل و دیپلم35-20آقاکارگر تولید59

عصرکاربدون سابقهسیکل و دیپلم40-20آقاکارگر ساده60


