
محدوده جنسيتعنوان فرصت شغليرديف

سني

مالحظاتسابقه كارتحصيالت

روزکار ماه6سیکل و دیپلم35-20آقاپرسکار1

بدون سرویسبدون سابقهسیکل و دیپلم40-20آقاکارگر ساده2

بدون سرویس سال1سیکل و دیپلم40-25آقانظافتچی3

بدون سرویس سال2سیکل و دیپلم45-30آقاآشپز4

همراه با خانواده/ متاهلبدون سابقهسیکل و دیپلم45-25آقاسرایدار5

آشنایی با برق صنعتی سال1دیپلم و فوق دیپلم45-25آقابرقکار صنعتی6

آشنا به سپیدار سال2لیسانس40-25آقاحسابدار7

آشنا به تعمیرات و نگهداری سال2دیپلم و باالتر40-25آقاتکنسین برق و مکانیک8

آشنا به دستگاه تزریق سال5دیپلم و باالتر40-30آقاسرپرست تولید9

دارای شیفت کاری سال1دیپلم و باالتر35-22آقاcncاپراتور 10

مسلط به برق صنعتی سال1لیسانس35-22آقاکارشناس برق11

آشنا با نر م افزار طراحی سال2لیسانس35-22آقاکارشناس متالورژی12

رشته مکانیک سال2لیسانس35-22آقابازرس کنترل کیفیت13

مسلط به آفیس سال1دیپلم و باالتر35-25خانممنشی دفتر14

مسلط به خمکاری سال2سیکل و دیپلم45-25آقاورقکار/ آهنگر15

دارای روابط عمومی خوببدون سابقهدیپلم و باالتر40-20خانمبازاریاب تلفنی16

دارای توانایی جسمی و سالمت کاملبدون سابقهدیپلم30-25آقاکارگر انبار17

ماهر یا نیمه ماهر ماه6سیکل و دیپلم40-20آقاکارگر بافندگی18

دو شیفت چرخشیبدون سابقهسیکل و دیپلم36-20آقاکارگر ساده19

مهارت آشپزی برای تعداد زیاد سال3دیپلم40-25آقاآشپز20

آشنا به امور خدماتیبدون سابقهدیپلم35-20آقاخدمات رستوران21

 ساعت شیفتی12 سال1دیپلم و باالتر35-25آقانگهبان22

روزکاربدون سابقهدیپلم35-20آقاکارگر انبار23

مجرد یا متاهل بدون فرزندبدون سابقهسیکل و دیپلم35-20آقاکارگر ساده24

رشته مکانیک یا صنایع ماه6فوق دیپلم یا لیسانس35-25آقابازرس کنترل کیفیت25

آشنا به حسابرسی سال2لیسانس35-25آقاکارشناس حسابداری26

آشنایی با تعمیرات لوازم خانگی سال2فوق دیپلم یا لیسانس35-25آقاتکنسین تعمیرات27

روزکاربدون سابقهسیکل و دیپلم30-20آقاکارگر تولید28

مسلط به ورد و اکسل سال1دیپلم و باالتر30-20خانمکارمند اداری29

رشته مکانیک تاسیسات سال2فوق دیپلم یا لیسانس32-25آقاتکنسین تاسیسات30

ترجیحا آشنا به ایزو سال1لیسانس32-25آقاکارشناس تضمین31

آشنا به آفیس و زبان انگلیسی سال2لیسانس32-25آقاکارشناس مهندسی32

آشنا به کامپیوتر ماه6دیپلم و فوق دیپلم30-20خانمکارمند دفتری33

دارای گواهینامه رانندگی سال3دیپلم و باالتر42-25آقامسئول تدارکات34

سابقه کار مرتنبط با فروش سال5لیسانس40-30خانمکارشناس فروش/ مدیر35

آشنا به کامپیوتر ماه6دیپلم و باالتر38-25خانمکارمند اداری دفتری36

آشنا به امور خدماتیبدون سابقهسیکل و دیپلم40-25آقاآبدارچی37

کار در آموزشگاه رانندگی سال2سیکل و دیپلم40-25آقامکانیک خودرو38

آشنا به کنترل موجودی و تولید سال3لیسانس35-25آقا و خانممهندس صنایع39

آشنا به آفیس و امور دفتری و بایگانی سال1دیپلم و باالتر35-25خانممنشی اداری40

ترجیحا دارای وسیله نقلیهبدون سابقهدیپلم و باالتر40-20آقاکارمند بازرسی و تحقیقات41

دارای روابط عمومی خوببدون سابقهدیپلم و باالتر40-20خانمکارمند فروشگاهی42

1400/02/22 لغایت 1400/02/17لیست فرصتهای شغلی کاریابی سینا از تاریخ 

شرایط اختصاصی فرصت شغلی


