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اگر قصد دارید استخدام شوید یا نیروی جدیدی استخدام کنید، آگهی خود را به آدرس ایمیل ماهنامه ارسال 
و یا به شماره زیر فکس کنید. آگهی بازارکاررایگان است. 

matashkhis@gmail.com / نمابر: 89776769 

کارشناسی زیست از دانشگاه شهید بهشتی تهران، ساکن تهران، دارای 
دو سال تدریس در بخش اجرایی و آموزشی، مسئول فروش در شرکت 

مبتکران و بیمه ایران...
تلفن تماس:۰۹۱۹۲۳۰۶۸۶۶

به یک  کارشناس آزمایشگاه با تجربه جهت کار در آزمایشکاه آب و فاضالب 
جهت انجام آنالیزها نیازمندیم. 

تلفن:   ۰۲۱-4۶۰7۶5۳۹

کارشناس ارشد میکروبیولوژی،ساکن صادقیه، دارای سوابق کاری در 
شــرکت تجهیزات پزشکی به عنوان ناظر فنی و کنترل کیفی، آزمایشگاه 
تشــخیص طبی، مدیریت پسماند، به عنوان کارشناس، و دارای سابقه 

کارمدیریت فروش ومدیریت داخلی.
در حال حاضر در طرح های تحقیقاتی بیمارســتان رسول اکرم در زمینه 

مقاومت های دارویی همکاری دارم.
دارای مــدارک بین المللی HSE وISO9001  ، دارای مهارت های زبان 

انگلیسی و کامپیوتر در سطح عالی
۰۹۳۰4۸۲۱۱۸۰

خانم ۲5 ســاله و متاهل، کارشناس آزمایشگاه  با سابقه گذراندن طرح 
به مدت دو ســال و تسلط به نمونه گیری پذیرش و اکثر بخش های فنی 

آماده همکاری با مراکز
۰۹۳5۰۸474۰۸

شرکت معتبر وارد کننده تجهیزات و کیت های آزمایشگاهی از 
کارشناسان علوم آزمایشگاهی، مهندسی پزشکی و رشته های مرتبط 

جهت تکمیل کادر فروش و پشتیبانی علمی مشتریان به صورت 
تمام وقت و با ماموریت شهرستان دعوت به همکاری می نماید.

محل سکونت : تهران/ حداکثر سن : ۳5 سال
job@fardavarazma.com

فکس: ۰۲۱۲۲۲54۹۸۳

نیازمند پرسنل آزمایشگاه رشته علوم آزمایشگاهي مسلط به بخش 
میکروب و داري سابقه کاردرشیراز

 ۰۹۱7۳۱۳45۶۶

شرکت بهبود صنعت درمان استخدام مي نماید:
- کارشناس فروش و مدیر فروش و کارشناس محصول در چند زمینه 

فوق تخصصي پزشکي.
تجربه کافي مرتبط با هدف رشد و ارتقاء شغلي بلند مدت معیار اصلي 

استخدام است.
Info@behboodco.com ارسال رزومه به ایمیل

آماده به همکاری
 حکیمه بابایی ۲۹ ساله.کارشناس ارشد رشته سم شناسی پزشکی با 

7 سال سابقه در مرکز درمانی بیمارستانی- بخش آزمایشگاه. مسلط به 
 novastarhb@gmail.com.تمامی بخش ها به جز بانک خون

شماره تماس ۰۹۱۲7۹5۳۹۰۹

به نیروی فروش خانم آشنا به تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی 
در تهران نیازمندیم. 
تلفن: ۰۹۱۹۱۲۳۹5۳7

یک شرکت معتبر تولید دارو واقع در فرمانیه دعوت به همکاری می نماید.
دکترای میکوبیولوژی با تجربه تولید پروبیوتیک

 kimiaafaam@gmail.com:ارسال رزومه به

خانم کارشناس مدیریت دارای ۰۲ سال سابقه کار در آزمایشگاهای تشخیص 
طبی، ساکن کرج، مسلط به نمونه گیری اطفال و بزرگسال، بیوشیمی، 

هورمون)گاما االیزا،الکسیس(، الکتروفورز، آزمایشات انعقادی و نفلومتری،  
UBT ، سرولوژی،انبارداری و سفارش گذاری و خرید...

آماده همکاری با آزمایشگاه های کرج و حومه شیفت صبح 
تلفن تماس:۰۹۱۲۲۸۳۳7۳۱

کارشناس علوم آزمایشگاهی با 4۱سال سابقه، کارشناس ارشد ویروس شناسی، ساکن شرق تهران)محدوده کار مهم نیست(، تجارب کاری:سابقه فعالیت در تمام 
بخش های فنی آزمایشگاه بالینی،۲۱سال فعالیت در بخش تشخیص مواد مخدر)TLC(،انجام تکنیک های مولکولی PCR,Nested PCR،هفت سال سابقه سوپر 

وایزری در آزمایشگاه بیمارستان،سابقه فعالیت در اعتبار بخشی آزمایشگاه با کسب حداکثر نمره برای بیمارستان درجه یک. آشنایی با کنترل کیفی ، آماده همکاری 
در بخش های فنی و مدیریت آزمایشگاهی.

 تلفن تماس:۶۶۰۳۱۹۶۶۱۹۰

 به یک همکار علوم آزمایشگاهی با روابط عمومی باال جهت بازاریابی
 آزمایشگاه، با حقوق ثابت و پور سانت نیازمندیم.

تلفن تماس :  ۰۹۱۲۱۸۳7۸۲۶ -۸۸547۹4۲

بازارکار
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