
مالحظاتسابقه كارتحصيالتمحدوده سنيجنسيتعنوان فرصت شغليرديف

آشنا به برقکاری و تابلو برق ماه6دیپلم و فوق دیپلم30-20آقاتاسیسات برقی1

رشته ساختمان ماه6دیپلم و فوق دیپلم35-25آقاسرکارگر2

روزکاربدون سابقهدیپلم و فوق دیپلم35-20آقاکارگر ساده3

دو شیفت چرخشی سال1دیپلم و باالتر35-20آقا و خانمصندوقدار4

ظاهر و روابط عمومی خوببدون سابقهدیپلم و باالتر35-20آقا و خانمفروشنده5

آشنا به سیستم انبار سال1دیپلم و باالتر35-25آقاانباردار6

دو شیفت چرخشی سال2سیکل و دیپلم40-25آقا و خانمآشپز7

تمام وقتبدون سابقهلیسانس و فوق لیسانس40-25آقا و خانمروانشناس بالینی8

(روز درهفته3)پاره وقت بدون سابقهلیسانس و فوق لیسانس40-25آقا و خانمکارشناس آموزش9

دارای مدرک بهیاریبدون سابقهدیپلم و باالتر40-20آقا و خانمبهیار10

مسلط به پشتیبانی سایت و برنامه نویسی سال1فوق دیپلم و لیسانس40-20آقا و خانممسئول تبلیغات11

روزکاربدون سابقهسیکل و دیپلم40-25آقا و خانمخدماتی12

حضوروغیاب/ مسلط به ورد و اکسل سال5لیسانس35-25خانمکارشناس اداری13

تهران: مصاحبه سال1سیکل و دیپلم40-25آقاخدمات14

آشنا به امور خدماتی و نظافتبدون سابقهسیکل و دیپلم40-25خانمخدمات15

روزکار و شبکار ماه6دیپلم و فوق دیپلم40-20آقااپراتور دستگاه بسته بندی16

رشته شیمی یا میکروبیولوژی سال1لیسانس و فوق لیسانس45-25آقاکارشناس آزمایشگاه17

تمام وقت سال1لیسانس40-25آقا و خانمHSEکارشناس 18

روزکاربدون سابقهدیپلم38-22آقاکارگر تولید19

آشنا به آفیس سال1لیسانس35-22خانمکارمند اداری20

مسلط به امور مالی سال5لیسانس35-25خانمکارشناس مالی21

آشنا به صنعت پلیمر و استاندارد خودرو سال1لیسانس35-25آقا و خانمتضمین کیفیت22

دقیق و فنی سال5لیسانس و فوق لیسانس40-30آقامدیر اجرایی کارخانه23

دو شیفت چرخشی ماه6دیپلم و فوق دیپلم40-20آقاکارگر فنی24

روابط عمومی خوببدون سابقهدیپلم و باالتر35-20آقا و خانمفروشنده25

دارای گواهینامه لیفتراک سال1دیپلم40-22آقاراننده لیفتراک26

دو شیفت چرخشی سال1دیپلم40-22آقاجوشکار آرگون27

رشته برق و مکانیک سال1دیپلم و فوق دیپلم40-22آقاتکنسین فنی28

رشته های فنی ماه6دیپلم40-22آقاکارگر تولید29

آشنا به پرس ضربه ای و هیدرولیک سال1دیپلم40-22آقاپرسکار30

دو شیفت چرخشیبدون سابقهدیپلم40-22آقاکارگر انبار31

ترجیحا برق یا مکانیکبدون سابقهدیپلم و فوق دیپلم30-22آقااپراتور دستگاه32

رشته شیمی کاربردی یا محضبدون سابقهفوق لیسانس33-22آقا و خانممسئول فنی33

بدون ماشین سال1دیپلم35-25آقاراننده سواری و نیسان34

شیفتی و روزکار سال2دیپلم و باالتر35-25آقانگهبان35

 ساعت چرخشی8 ماه6دیپلم45-35آقاحراست36

مجردبدون سابقهفوق دیپلم و لیسانس28-22آقاحسابدار37

مجردبدون سابقهسیکل و دیپلم28-22آقاکمک انبار38

مجردبدون سابقهدیپلم و باالتر28-22آقافروشنده39

مجردبدون سابقهدیپلم28-22آقااپراتور بسته بندی40

روزکار سال1سیکل و دیپلم38-25آقاجوشکار آرگون41

روزکار ماه6سیکل و دیپلم38-25آقامونتاژکار صنعتی42

آشنا به ورد و اکسلبدون سابقهفوق دیپلم و لیسانس35-20خانمپشتیبان فروش43

آشنا به خیاطی مبلمان سال1سیکل و دیپلم50-25آقا و خانمخیاط44

بدون سرویس سال1سیکل و دیپلم50-25آقارویه کوب مبل45

آشنا به کامپیوتربدون سابقهدیپلم30-20آقااپراتور دستگاه46

آشنا به نرم افزار انبار سال3دیپلم و باالتر40-25آقاانباردار47

آشنا به سپیدار سال3لیسانس40-25آقا و خانمحسابدار48

رشته مکانیک سال4دیپلم و باالتر30-25آقاتکنسین تعمیرکار صنعتی49

دو شیفت چرخشیبدون سابقهدیپلم35-20آقااپراتور تولید50

ترجیحا متاهل سال4دیپلم و فوق دیپلم38-25آقانگهبان51

دو شیفت چرخشیبدون سابقهدیپلم35-20آقاخدمات تولید52

24-12: شیفت کاریبدون سابقهسیکل و دیپلم35-20آقاکارگر ساده تولید53

1399/07/30 لغایت1399/07/24لیست فرصتهای شغلی کاریابی سینا از تاریخ 

شرایط اختصاصی فرصت شغلی


