
مالحظاتسابقه كارتحصيالتمحدوده سنيجنسيتعنوان فرصت شغليرديف

آشنا به طراحی صنعتی و نقشه خوانی سال1لیسانس40-25آقا و خانمکارشناس کنترل کیفیت1

بدون سرویس ماه6سیکل و دیپلم40-25آقاCNCاپراتور 2

بدون سرویس ماه6سیکل و دیپلم40-25آقاتراشکار3

روزکار سال1سیکل و دیپلم40-25آقانگهبان4

روزکاربدون سابقهسیکل و دیپلم40-20آقاکارگر ساده5

سابقه مرتبط با فروش سال2فوق دیپلم یا لیسانس37-25آقا و خانممدیر فروش6

همراه با آموزش سیستم انبار ماه6دیپلم و باالتر30-20آقاانباردار7

سابقه در شرکتهای مواد غذایی سال1لیسانس38-25آقا و خانمکارشناس صنایع غذایی8

ترجیحا سابقه حسابداری ماه6فوق دیپلم یا لیسانس38-22آقاکمک حسابدار9

مسلط به ربان انگلیسی سال2لیسانس38-28آقامدیر بازرگانی خارجی10

مسلط به سالیدورک سال2فوق دیپلم یا لیسانس40-25آقانقشه کش صنعتی11

بدون سرویس سال2سیکل و دیپلم40-25آقاتراشکار/ فرزکار12

بدون سرویس سال2سیکل و دیپلم40-25آقامونتاژکار13

بدون سرویس سال2سیکل و دیپلم40-25آقارنگ کار صنعتی14

بدون سرویس سال2دیپلم و باالتر40-25آقابرقکار صنعتی15

مسلط به جوش آرگون ماه6سیکل و دیپلم40-25آقاورقکار16

آشنا به ابزار کنترل کیفی سال1دیپلم و باالتر38-25آقاکنترل کیفیت17

دو شیفت چرخشیبدون سابقهسیکل و دیپلم38-20آقاکارگر ساده18

آشنا به نرم افزار سال1لیسانس38-25آقاحسابدار19

با سرویس سال2سیکل و دیپلم37-25آقا و خانمخیاط20

متاهلبدون سابقهسیکل و دیپلم38-25آقاسرایدار21

آشنا به امور مالی سال1لیسانس28-25خانمحسابدار22

آشنا به ساخت پالت چوبیبدون سابقهسیکل و دیپلم45-20آقاکارگر انبار23

روزکار سال1سیکل و دیپلم45-35آقااپراتور پانچ24

آشنا به جوشکاری ماه6سیکل و دیپلم45-25آقامونتاژکار25

مسلط به امور دبیرخانه و کامپیوتر سال1لیسانس40-25خانممسئول دفتر26

آشنا به دوربین مداربسته سال1دیپلم و باالتر45-25آقاحراست27

رشته صنایع غذایی یا کشاورزی سال2لیسانس38-25آقاسرپرست تولید28

دو شیفت چرخشی سال1دیپلم و باالتر38-25آقاتاسیسات29

رشته صنایع غذایی سال1لیسانس38-25آقاکنترل کیفیت30

ترجیحا رشته حسابداری یا مدیریت ماه6لیسانس40-25خانمکارمند فروش31

آشنا به نرم افزار سال3لیسانس45-25خانمحسابدار32

دارای گواهینامه ماه6لیسانس40-25آقامهندس عمران33

ساکن کمالشهر و اطرافبدون سابقهسیکل و دیپلم45-20آقاکارگر تولید34

بدون سرویس سال4فوق دیپلم یا لیسانس40-25آقاحسابدار35

بصورت کارآموزی/ آشنا به کامپیوتربدون سابقهفوق دیپلم یا لیسانس30-20خانمکارمند36

دارای نوبت کاریبدون سابقهسیکل و دیپلم30-25آقاخدمات37

آشنا به تضمین کیفیت و آفیس سال3لیسانس40-25آقا و خانمکارشناس پلیمر38

آشنا به برق و مکانیک ماشین آالت سال4دیپلم و باالتر40-25آقاتکنسین فنی39

روزکاربدون سابقهدیپلم30-20آقاکارگر ساده40

آشنا به آفیس سال2فوق دیپلم یا لیسانس35-25آقابازرس کنترل کیفیت41

رشته برق و الکترونیک ماه6فوق دیپلم یا لیسانس33-25آقا و خانمکنترل کیفیت42

آشنا به اکسل و سیستم انبار سال4فوق دیپلم یا لیسانس35-25آقا و خانمحسابدار43

بصورت کارآموزیبدون سابقهلیسانس30-25آقاکارشناس برق44

دارای گواهینامه موتور/ مجرد ماه6دیپلم30-20آقاکارمند بازرسی45

1400/08/30 لغایت 1400/08/06لیست فرصتهای شغلی کاریابی سینا از تاریخ 

شرایط اختصاصی فرصت شغلی



دارای گواهینامه ماه6دیپلم30-25آقاراننده لیفتراک46

سابقه مرتبط با فروش سال5لیسانس40-30آقا و خانمسرپرست فروش47

آشنا به مکانیک ماشین آالت سال1دیپلم و باالتر35-25آقاتکنسین فنی48

سابقه در دفتر پیشخوان سال1دیپلم و باالتر30-20خانمکارمند دفتر49

پاره وقتبدون سابقهدیپلم و باالتر50-20آقا و خانمکارمند فروش50

آشنا به همکاران سیستم سال1لیسانس40-25آقا و خانمحسابدار51

دو شیفت چرخشیبدون سابقهسیکل و دیپلم40-20آقاکارگر انبار52

سابقه مرتبط سال1لیسانس40-25آقاکارشناس منابع انسانی53

آشنا به نرم افزار سال2لیسانس40-30آقاحسابدار54

دارای گواهینامه مرتبط سال1سیکل و دیپلم37-25آقاراننده ایسوزو55

دو شیفت چرخشی سال1سیکل و دیپلم37-25آقاراننده لیفتراک56

24-24شیفت  سال1سیکل و دیپلم50-25آقانگهبان57

آشنا به نرم افزار سال1فوق دیپلم یا لیسانس40-25آقاحسابدار58

با سرویس سال2لیسانس30-25آقا و خانمحسابدار59

آشنا به برنامه ریزی تولید سال1لیسانس40-25آقاسرپرست برنامه ریزی60

رشته صنایع سال1لیسانس40-25آقاکارشناس تضمین کیفیت61

آشنا به هیدرولیک سال1دیپلم و باالتر35-25آقامکانیک62

پروژه ای سال2دیپلم و باالتر35-25آقامونتاژکار63

پروژه ای سال2دیپلم35-25آقاجوشکار64

بدون سرویسبدون سابقهدیپلم35-20آقاکارگر ساده65

ترجیحا سابقه مرتبط ماه6سیکل و دیپلم45-30آقاآبدارچی66

سابقه مرتبط داشته باشند سال1لیسانس36-25آقا و خانمکارشناس بورس67

آشنایی با امور اداری و کامپیوتر سال1لیسانس36-25آقاکارمند اداری68

آشنا به امور مالی و فروش سال1لیسانس36-25آقا و خانمکارشناس فروش69

احتماال دو شیفت ماه6سیکل و دیپلم32-25آقاخدمات70

دو شیفت چرخشیبدون سابقهسیکل و دیپلم40-25آقاکارگر تولید71

آشنا به کامپیوتر سال4دیپلم و باالتر35-25آقاکمک انباردار/ انباردار72

2دارای گواهینامه پایه  سال1دیپلم35-25آقاراننده پخش73

آشنا به زبان/ مسلط به کامپیوتر سال1فوق دیپلم یا لیسانس35-25خانممنشی اداری74

رشته شیمی سال1لیسانس35-25خانمکارشناس آزمایشگاه75

اتوکد/ای پلن/ آشنا به برق صنعتی ماه6لیسانس35-25آقاکارشناس فنی76

آشنا به مونتاژ تابلو برق ماه6سیکل و دیپلم40-25آقامونتاژکار77

همراه با آموزشبدون سابقهدیپلم30-20آقااپراتور چاپ78

رشته کامپیوتر و برقبدون سابقهدیپلم و باالتر33-20آقاتکنسین فنی79

روزکار سال1سیکل و دیپلم38-25آقاکارگر انبار80

آشنا به حسابداری و اکسل سال1فوق دیپلم یا لیسانس38-25آقاکارمند فروش81

آشنا به الکتروموتوربدون سابقهلیسانس35-25آقامهندس برق82

آقا متاهلبدون سابقهدیپلم28-20آقا و خانمکارگر ساده83

12-12شیفت  سال2دیپلم40-25آقانگهبان84

آشنا به نرم افزار سال2لیسانس37-25خانمحسابدار85

سابقه کار در داروسازی سال1لیسانس37-25خانمشیمیست86

بدون سرویس سال1لیسانس36-25آقاکارشناس بازرگانی87

سه شیفت چرخشیبدون سابقهسیکل و دیپلم35-25آقاخدمات تولید88

آشنا به امور خدماتی ماه6سیکل و دیپلم45-30خانمخدمات89

روزکار سال1دیپلم و باالتر40-25آقابرقکار صنعتی90

آشنا به سیستم انبار سال1دیپلم و باالتر40-25آقاانباردار91

دو شیفت چرخشی سال2فوق دیپلم یا لیسانس35-25آقاتکنسین برق صنعتی92

دو شیفت چرخشیبدون سابقهدیپلم30-20آقا و خانمکارگر تولید93

سه شیفت چرخشی ماه6دیپلم40-30آقانگهبان94

دارای وسیله نقلیهبدون سابقهدیپلم و باالتر40-20آقاپشتیبان95

آشنا به امور فنی ماه6دیپلم35-25آقامونتاژکار96



24-12شیفت کاری  سال1دیپلم35-25آقانگهبان97


