
مالحظاتسابقه كارتحصيالتمحدوده سنيجنسيتعنوان فرصت شغليرديف

آشنا به جلوبندی و برقکاری سال1فوق دیپلم و لیسانس35-25آقاتکنسین خودرو1

آشنا به کامپیوتر سال2فوق دیپلم و لیسانس33-25خانمCRMکارمند 2

مسلط به سپیدار سال5فوق دیپلم و لیسانس45-30آقاانباردار3

مرتب و منظم سال2سیکل و دیپلم45-30خانمآشپز4

روزکاربدون سابقهسیکل و دیپلم35-20خانممونتاژکار5

آشنا به ورد و اکسل سال1لیسانس35-25آقاکارمند منابع انسانی6

ترجیحا دارای سابقه مرتبط ماه6لیسانس35-25آقا و خانمکارشناس حسابداری7

ترجیحا دارای سابقه مرتبط ماه6لیسانس35-25آقا و خانمکارشناس مکانیک8

ترجیحا دارای سابقه مرتبط ماه6لیسانس35-25آقا و خانممهندس صنایع9

دو شیفت چرخشیبدون سابقهدیپلم33-20آقا و خانمکارگر خط تولید10

آشنا به کامپیوتر/ مجرد ماه6دیپلم و باالتر38-22خانمکارشناس فروش11

پاره وقت ماه6سیکل و دیپلم40-30خانمخدمات12

آشنا به تعمیرات برد الکترونیک سال3فوق دیپلم و لیسانس30-25آقاتکنسین برق الکترونیک13

روزکار: خانم/ شیفت2: آقابدون سابقهسیکل و دیپلم42-20آقا و خانمکارگر تولید14

آشنا به نرم افزارهای نقشه کشی سال2فوق دیپلم و لیسانس42-25آقا و خانممهندس طراحی15

روزکار سال2لیسانس42-25آقا و خانممهندس صنایع16

روابط عمومی خوببدون سابقهدیپلم و باالتر40-25خانمکارشناس فروش17

دو شیفت چرخشی سال1سیکل و دیپلم38-25آقاکمک آشپز18

آشنا به کامپیوتر ماه6دیپلم و باالتر40-25خانمصندوقدار19

آشنا به گیاهان فضای سبزبدون سابقهلیسانس40-25آقا و خانممهندس کشاورزی20

شیمی/ مدیریت/رشته صنایع سال1لیسانس30-25آقابازرس کنترل کیفیت21

دارای گواهینامه لیفتراک سال2لیسانس30-25آقاانباردار22

آشنا به خطوط تولیدی سال1دیپلم و باالتر30-25آقااپراتور23

متاهل سال1سیکل و دیپلم35-25آقاخدمات24

رشته مکانیک یا صنایع سال2لیسانس35-25آقابازرس کنترل کیفیت25

دارای گواهینامه مرتبط سال2سیکل و دیپلم37-25آقاراننده ایسوزو26

دو شیفت چرخشی سال2سیکل و دیپلم37-25آقاراننده لیفتراک27

رشته صنایع سال2لیسانس35-25خانمکارشناس برنامه ریزی28

آشنا به ورد و اکسل ماه6دیپلم و باالتر35-20خانمکارمند اداری29

روزکاربدون سابقهدیپلم45-25خانمکارگر بسته بندی30

ترجیحا دارای سابقه کار تولید ماه6دیپلم45-25آقااپراتور تولید31

12-12شیفت کاری  سال1دیپلم37-25آقانگهبان32

روزکاربدون سابقهدیپلم35-25آقاکارگر انبار33

آشنا به نرم افزار سال1فوق دیپلم و لیسانس40-25آقا و خانمحسابدار34

دو شیفت چرخشیبدون سابقهدیپلم ردی و دیپلم35-20آقاکارگر ساده35

همراه با آموزشبدون سابقهدیپلم و باالتر35-25آقاکارمند واشینگ36

منظم و مرتب ماه6سیکل و دیپلم35-25آقاخدمات37

روزکاربدون سابقهدیپلم و باالتر32-20آقا و خانماپراتور تولید38

آشنا به کورل و برنامه نویسی سال1لیسانس35-25آقا و خانمکارشناس تبلیغات39

آشنا به کامپیوتر سال1لیسانس35-25خانمکارمند فروش40

آشنا به کامپیوتر ماه6دیپلم و باالتر35-25خانمکارمند دفتری41

روزکار ماه6سیکل و دیپلم35-25آقاخدمات تولید42

آشنا به امور فنی و جوشکاری سال1دیپلم35-25آقاکارگر فنی43

آشنا به تعمیرات و نگهداری سال1لیسانس35-25آقاکارشناس مکانیک44

روزکار سال1سیکل و دیپلم40-25آقاکمک آشپز45

1400/07/20 لغایت 1400/07/04لیست فرصتهای شغلی کاریابی سینا از تاریخ 

شرایط اختصاصی فرصت شغلی



آشنا به سپیدار و وردو اکسل سال2فوق دیپلم و لیسانس27-25آقاحسابدار46

مجرد:  خانم ماه6دیپلم32-20آقا و خانمکارگر تولید47

 شیفت چرخشی3بدون سابقهدیپلم35-25آقااپراتور تولید48

روزکاربدون سابقهلیسانس35-25آقاکارشناس شیمی49

روزکار ماه6دیپلم و فوق دیپلم35-25آقاکارگر ساخت و تولید50

رشته برق سال2دیپلم و فوق دیپلم35-25آقاتکنسین برق صنعتی51

روزکار ماه6دیپلم35-25آقاکارگر انبار52

جهت کارورزیبدون سابقهلیسانس35-25آقامکانیک/ کارشناس برق53

دو شیفت چرخشیبدون سابقهسیکل و دیپلم45-20آقاکارگر ساده تولید54

روزکار سال1سیکل و دیپلم45-25آقاCNCاپراتور 55

آشنا به سالیدورک و کتیابدون سابقهلیسانس36-22آقاکارشناس فنی56

ترجیحا دارای گواهینامه لیفتراک سال3دیپلم35-25آقاکارگر انبار57

صنایع/رشته مکانیک سال3فوق دیپلم و لیسانس35-25آقاتکنسین کیفیت58

آشنا به خودرو سنگین و سبک سال1دیپلم35-25آقاراننده پایه یک59

آشنایی به کار انباربدون سابقهدیپلم و فوق دیپلم26-20آفاکمک انبار60


