
مالحظاتسابقه كارتحصيالتمحدوده سنيجنسيتعنوان فرصت شغليرديف

آشنا به نرم افزار راهکاران سال1لیسانس40-25آقا و خانمحسابدار1

دو شیفت چرخشیبدون سابقهدیپلم35-20آقاکارگر تولید2

با بیمه سال1سیکل و دیپلم45-30خانمخدمات منزل3

رشته شیمی یا صنایع غذایی سال1لیسانس40-25آقاکارشناس آزمایشگاه4

دو شیفت چرخشی سال1سیکل و دیپلم35-20آقا و خانمکارگر تولید5

روزکار سال1سیکل و دیپلم40-25آقاتراشکار6

روزکار سال1سیکل و دیپلم40-25خانممونتاژکار7

روزکاربدون سابقهسیکل و دیپلم40-20آقاکارگر ساده8

بدون سرویس سال1سیکل و دیپلم40-30آقاخدمات9

رشته صنایع یا سیاالت ماه6لیسانس35-25آقانیروی فنی10

آشنا به برشکاری شمش فوالدی سال2دیپلم24-22آقابرشکار11

مسلط به انواع فرآیندهای جوشکاری سال3دیپلم40-25آقاجوشکار12

آشنایی با استاندارد ایزو سال3فوق دیپلم یا لیسانس35-25آقاکارشناس ایمنی/کاردان13

آشنا به تعمیرات بردهای صنعتی سال3فوق دیپلم یا لیسانس30-20آقاتکنسین الکترونیک14

مهارت نقشه خوانی و ابزار دقیق سال3دیپلم35-25آقاتراشکار15

پورسانت+ حقوق ثابت ماه6دیپلم40-25آقاکارگر توزیع16

دارای وسیله نقلیه سال1سیکل و دیپلم40-25آقاخدمات17

کار حسابداری انبار سال1لیسانس33-22خانمکارشناس حسابداری18

آشنایی با فرآیندهای منابع انسانی سال3لیسانس36-25آقا و خانمکارشناس منابع انسانی19

آشنایی با امور خدماتی و نظافت سال1سیکل و دیپلم36-25آقاخدمات20

دارای شیفت کاری ماه6دیپلم35-25آقااپراتور قالبساز21

دارای شیفت کاریبدون سابقهدیپلم35-20آقاCNCاپراتور 22

رشته نقشه کشی سال1فوق دیپلم یا لیسانس35-25آقاکارمند مهندسی23

روزکاربدون سابقهدیپلم35-20آقاکارگر تولید24

سابقه کار فنی و تعمیرات/ آشنا به تراشکاری سال1دیپلم35-25آقاکارگر فنی25

ماهر یا نیمه ماهر ماه6دیپلم25-20آقاکارگر فنی26

آشنا به نرم افزار سال1لیسانس35-25آقا و خانمحسابدار27

 بعدی2آشنا به اتوکد  ماه6لیسانس35-25آقا و خانمطراح28

روزکاربدون سابقهسیکل و دیپلم30-20آقاکارگر ساده29

آشنا به امور خدماتی و نظافت سال1سیکل و دیپلم40-25آقاخدمات30

دو شیفت چرخشیبدون سابقهدیپلم35-20آقا و خانمبسته بندی/ کارگر تولید31

دو شیفت چرخشی سال3دیپلم35-25آقانگهبان32

دارای تجربه کار سال4لیسانس40-25آقا و خانمرئیس حسابداری33

دارای شیفت کاریبدون سابقهفوق دیپلم یا لیسانس30-20آقاتکنسین برق و مکانیک34

روزکاربدون سابقهسیکل و دیپلم30-20آقاکارگر ساده35

پاسخگویی تلفن/ آشنا به کامپیوتر سال1دیپلم و باالتر35-22خانمکارمند دفتری36

آشنایی به امور نگهبانی و نظافت سال1سیکل و دیپلم40-25آقا و خانمسرایدار37

روزکاربدون سابقهدیپلم و باالتر37-22آقاکارگر فنی و مونتاژ38

co2مسلط به جوش  سال5دیپلم40-25آقاجوشکار39

آشنا به سیستم انبار سال5دیپلم و باالتر40-25آقاانباردار40

روزکار سال5دیپلم40-25آقاcncاپراتور 41

روزکار سال5دیپلم40-25آقامونتاژکار42

روزکار سال5دیپلم40-25آقاتراشکار43

شیفتی سال5دیپلم و باالتر40-25آقاحراست44

آشنایی با نرم افزار سال5فوق دیپلم یا لیسانس40-25آقا و خانمنقشه کش صنعتی45

1400/08/05 لغایت 1400/07/21لیست فرصتهای شغلی کاریابی سینا از تاریخ 

شرایط اختصاصی فرصت شغلی



آشنا به کامپیوتر سال3دیپلم و باالتر40-25خانممنشی46

آشنا به سایت سال1لیسانس35-25آقا و خانمITمهندس 47

روزکاربدون سابقهدیپلم40-20آقا و خانمکارگر تولید48

آشنا به امور خدماتی و نظافت ماه6سیکل و دیپلم45-25خانمخدمات49

دو شیفت چرخشیبدون سابقهسیکل و دیپلم45-25آقاخدمات50

روزکار سال1سیکل و دیپلم40-25آقاجوشکار51

آشنا به وردو اکسل سال5لیسانس35-25آقاکارشناس مکانیک52

آشنا با مدارات الکترونیک سال5لیسانس35-25آقامهندس الکترونیک53

آشنا به همکاران سیستم سال5لیسانس35-25آقاکارشناس مالی54

شبکاری ثابتبازنشستهسیکل و دیپلم60-45آقانگهبان شب55

سابقه مرتبط سال1لیسانس45-25خانممعلم پایه سوم56

آشنا به ورد و اکسل ماه6فوق دیپلم یا لیسانس35-25خانمکارمند دفتری57

مسلط به کامپیوتر سال2فوق دیپلم یا لیسانس40-25آقاسرپرست  انبار58


