
 

 تولیدکننده تجهیزات برق صنعتی آگهی استخدام گسترده شرکت رعد

 نهار و  سرویس ایاب و ذهاب به تمام نقاط اصفهان و شاهین شهر

ارسال و یا با شماره   06608590990یا شماره واتساپ   job@raadmail.com واجدین شرایط رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی به آدرس ایمیل 

امکان پذیر  Raadconnections.com/job تماس حاصل فرمایند. ضمناً ارسال رزومه از طریق ورود به سایت شرکت   609داخلی  22900009تلفن 

 محل شرکت شهرک صنعتی محمودآباد می باشد. .است

 مهارت اه و شایستگی اه شرایط احراز  عنوان شغلی

 کارشناس حسابداری

 آقا/ خانم حداقل کارشناسی

 حسابداری

 

آشنایی با فرآیند های حسابداری مالی )تجزیه و تحلیل صورت های مالی، صورت های سود و زیان،  

سال سابقه کار  3قوانین مالیاتی،  معافیت های مالیاتی، استاندارد های حسابداری و ...(دارای حداقل 

 سال33سن حداکثر   -مرتبط 

 کارشناس صادرات
 زبان انگلیسی ،کارشناسی آقا/ خانم 

 و ... مدیریت بازرگانی
 سال33سن حداکثر   -ترجیحاً آشنایی با صادرات –ترجمه(  -)مکالمهتسلط کامل به زبان انگلیسی 

 کارشناس تبلیغات
کارشناسی آقا/ خانم 

 طراحی/گرافیک و ... 

دارای سابقه کار مرتبط ، آشنایی با نرم افزارهای افکت، طراحی وب سایت، وورد پرس، شبکه های 

 سال 33حداکثر سن  -آشنایی با زبان انگلیسی، خلاق  اجتماعی، آشنا با تولید محتوا،

 کارشناس مکانیک

 )ماشین سازی(

حداقل کارشناسی مکانیک/ آقا 

 )ساخت و تولید( مکاترونیک
نقشه خوانی و آشنایی کامل با  -شناخت مواد و قطعات –آشنایی با فرایند تولید و روش های ساخت 

سن حداکثر   -سال سابقه کاری مرتبط 2حداقل  -و تراش cncآشنایی با فرز  -استانداردهای طراحی

 سال33

 تکنسین ماشین سازی

آقا/ کاردانی یا کارشناس مکانیک 

 )ساخت و تولید(

 

توانایی پیگیری تأمین و تهیه  -شناخت مواد و قطعات –آشنایی با فرایند تولید و روش های ساخت 

 -و تراش cncآشنایی با فرز  -آشنایی با نقشه خوانی و استانداردهای طراحی-قطعات از تأمین کنندگان

 سال33سن حداکثر   -حداقل یک سال سابقه کاری مرتبط

کارشناس مکانیک 

 )طراحی محصول(

آقا/ خانم حداقل کارشناسی/ 

 )جامدات، ساخت و تولید(مکانیک 

آشنایی با فرایندها و روش های  -تسلط کافی بر نرم افزارهای طراحی محصول-مسلط به زبان انگلیسی

 سال33سن حداکثر  -سال سابقه کاری 3، حداقل ساخت قالب

کارشناس مکانیک 

 )طراحی قالب(

آقا/ خانم حداقل کارشناسی/ 

 ساخت و تولید(جامدات،)مکانیک 

تجربه کاری مرتبط با طراحی قالب های فلزی و پلاستیک، آشنایی با دستگاه ها و فرآیند قالبسازی، 

  سال33سن حداکثر  -سال سابقه کاری 3حداقل 

 کارشناس خرید داخلی
نایی آش -روابط عمومی بالا -ترجیحاً سابقه کار خرید در پروژه های ساختمانی -با فرایند خریدآشنایی  کارشناسی عمران/ مدیریت و... آقا/ 

 سال33سن حداکثر   -دارا بودن روحیه کار تیمی  -با فنون مذاکره

کارشناس تضمین 

 کیفیت
 آقا/ خانم حداقل کارشناسی صنایع

روش های واحدهای بزرگ صنعتی ، سیستم ها و  دارای سابقه کار مرتبط در بخش تضمین کیفیت و یا

 QMSو ممیزی و   ISOفارغ التحصیل از دانشگاه  های معتبر ، آشنایی با انواع استانداردها و مباحث 

 مهندسی تولید
آقا/  حداقل کارشناسی مکانیک 

 اخت و تولید()س
گلیسی، با زبان انآشنایی با فرایندهای ساخت و تولید، تسلط به نرم افزارهای طراحی و تحلیلی، آشنایی 

 سال33سن حداکثر  -سال سابقه کاری مرتبط 3حداقل  -داشتن سابقه کار مرتبط با تولید

 کارشناس شیمی
آقا/  حداقل کارشناسی مهندسی 

 ، صنایع شیمیاییشیمی
 سال33سن حداکثر   -سال سابقه کاری مرتبط 2حداقل  -آشنایی با آبکاری و پوشش دهی فلزات

 خدمات
 آقا/ دیپلم

 
خوش برخورد و دارای روابط عمومی  -ظاهر آراسته و مرتب -آشنایی با امور خدمات، نظافت و پذیرائی

 سال33سن حداکثر   -متأهل -فعال-با انگیزه -مناسب

 اپراتور تولید
سال سابقه کاری در واحدهای  1دارای سابقه کار در صنعت ، دارای تونایی جسمی بالا، دقیق، حداکثر  آقا/ دیپلم

 سال33سن حداکثر   -(روز و شب)ساعت  12شیفت های  -تولیدی
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