
مالحظاتسابقه كارتحصيالتمحدوده سنيجنسيتعنوان فرصت شغليرديف

آشنا  به کامپیوتر ماه6لیسانس35-24خانممنشی و مشاور1

آشنا به امور خدماتی و آشپزی سال1سیکل و دیپلم45-25خانمآشپز و خدمات2

آشنا به امور باغبانیبدون سابقهسیکل و دیپلم45-35آقا وخانمسرایدار3

دو شیفت چرخشیبدون سابقهسیکل و دیپلم37-20آقاکارگر ساده4

رشته مهندسی صنایع سال1لیسانس37-25آقاکنترل کیفیت5

بدون سرویس سال1دیپلم و فوق دیپلم35-25آقاتکنسین برق صنعتی6

دارای وسیله نقلیهبدون سابقهسیکل و دیپلم37-20آقاکارگر تولید7

ترجیحا بازنشسته سال1لیسانس55-25خانممعاون آموزشی8

همراه خانوادهبدون سابقهسیکل و دیپلم45-30آقا وخانمنگهبان/سرایدار9

جهت ثبت سفارش سال1دیپلم و فوق دیپلم35-20آقاویزیتور10

مسلط به برقکاری صنعتی سال1فوق دیپلم یا لیسانس35-20آقاتکنسین برق11

مسلط به تاسیسات صنعتی سال1دیپلم و فوق دیپلم35-22آقاتکنسین تاسیسات12

آشنا به امور تولیدبدون سابقهلیسانس30-20آقامهندس صنایع13

رشته میکروبیولوژیبدون سابقهفوق لیسانس30-20آقا وخانمکنترل کیفیت14

دارای روابط عمومی خوببدون سابقهلیسانس30-20خانمکارشناس فروش15

آشنا به سپیدار سال1لیسانس30-20آقاحسابدار16

آشنا به امور خرید سال1لیسانس35-22آقا وخانمکارشناس بازرگانی17

آشنا به امور خدماتی سال1دیپلم35-25آقاخدمات18

آشنا به کامپیوتر ماه6دیپلم و فوق دیپلم35-25آقاکمک انبار19

رشته های فنی سال2لیسانس35-25آقاکارشناس کنترل کیفیت20

آشنا به مباحث کنترل کیفیبدون سابقهفوق دیپلم یا لیسانس35-20آقاکارمند کنترل کیفیت21

آشنا به پاورمیل ماه6دیپلم و فوق دیپلم33-20آقاماشینکار22

آشنا به کامپیوتر ماه6دیپلم و فوق دیپلم33-20خانممنشی دفتر23

سه شیفت  چرخشیبدون سابقهدیپلم38-20خانماپراتور تولید24

سه شیفت  چرخشیبدون سابقهدیپلم34-20آقاکارگر ساده25

آشنا به کار نساجیبدون سابقهلیسانس40-22آقا وخانممهندس نساجی26

تاسیسات/برق/مکانیک ماه6فوق دیپلم یا لیسانس35-20آقاتکنسین فنی27

پاره وقت سال1فوق دیپلم یا لیسانس35-22خانمحسابدار28

آشنا به امور خدماتی و پذیراییبدون سابقهسیکل و دیپلم40-25خانمآبدارچی29

مسلط به امور مالیاتی سال2فوق دیپلم یا لیسانس35-25خانمحسابدار30

رشته شیمی یا علوم آزمایشگاهی ماه6لیسانس32-22آقاکارشناس شیمی آزمایشگاهی31

روزکار سال1دیپلم و فوق دیپلم40-25آقانگهبان32

دو شیفت چرخشی سال1سیکل و دیپلم40-20آقاپرسکار33

دو شیفت چرخشیبدون سابقهسیکل و دیپلم40-20آقاکارگر ساده34

آشنا به مناطق کرج سال1سیکل و دیپلم40-25آقاراننده و موزع35

آشنا به اکسلبدون سابقهلیسانس35-20خانماپراتور تولید36

مسلط به سپیدار سال3لیسانس35-20خانمحسابدار37

دارای ظاهر مناسب سال1دیپلم30-20آقاخدمات38

پاره وقت سال10ارشد و دکتری50-30آقا وخانممدیریت منابع انسانی39

پاره وقت سال10ارشد و دکتری50-30آقا وخانممهندس صنایع40

پاره وقت سال10ارشد50-30آقا وخانممدیر بازرگانی41

مسلط به آقیس و فروش سال2لیسانس30-20آقا وخانمکارشناس و مشاور فروش42

روزکاربدون سابقهلیسانس30-20آقا وخانممتصدی بسته بندی43

روزکار ماه6دیپلم و فوق دیپلم35-25آقااپراتور تولید و انبار44

1399/05/07 لغایت 1399/05/01لیست فرصتهای شغلی کاریابی سینا از تاریخ 

شرایط اختصاصی فرصت شغلی


