
 

/ مخصوص اصفهانی ها 3آگهی شماره   

 
 همکاری به را شرایط واجدین آزمون برگزاری با خود، انسانی هایسرمایه تامین و برداریبهره شروع جهت اصفهان شرق در داروسازی معتبر کارخانه یک

آدرس به آگهی درج از پس روز 01 تا نهایتا   را خود( شغلی و تحصیلی سوابق)رزومه توانندمی متقاضیان نماید،می دعوت  
Employment301@gmail.com شد نخواهد داده اثر ترتیب شغلی ردیف فاقد هایرزومه به( الزامیست شغلی ردیف درج.)نمایند ارسال.  

 
سابقه /  تعداد توانایی و مهارت

 سال
سن /  تحصیالت رشته تحصیلی

 سال
 ردیف عنوان شغل آقا خانم

 رفتاری، منش و ایحرفه اخالق از برخورداری
 صبور، مؤثر، ارتباط برقراری در توانایی
 اصول با آشنایی مسأله، حل و تحلیل مهارت
 مهارتهای جزئیات، به توجه و دقت مدیریت
 سازماندهی مهارت اطالعات، فناوری و ریاضی

 و ساختارمند گزارشهای ارائه توان کنترل، و
 صورتهای تفسیر و تحلیل زمان، مدیریت جامع،

اقتصادی طرحهای ارائه مالی،  

 مدیریت حسابداری، 01 2
 بازرگانی، مالی،)

اقتصاد،( دولتی  

 و ارشد کارشناسی
 باالتر

مالی و اقتصادی مدیر * * 40-50  
 

 

0 

 مهارتهای مالی، و بازرگانی مدیریت صول
 توانایی  مدیریت، اصول با آشنایی ارتباطی،
 هماهنگی، سازماندهی، ریزی،برنامه

 واحد مختلف فعالیتهای کنترل و گیریتصمیم
 تنظیم مداری،مشتری اصول بازرگانی،
 مذاکره، فنون و اصول خارجی، قرارداهای

 اینکوترمز، صادرات، و واردات روز قوانین
 با آشنایی تیمی، کار توانایی تجاری، هوش
انگلیسی زبان به تسلط دارو، بازار فضای  

 بازرگانی، مدیریت 01 0
 تمامی) اقتصاد

(گرایشها  

 و ارشد کارشناسی
 باالتر

بازرگانی مدیر * * 35-45  2 

 تحقیقات با آشنایی باال، ارتباطی مهارتهای
 مؤثر های شیوه و اصول با آشنایی بازار،
 فنون و اصول مداری، مشتری اصول تبلیغات،
 فروش، و بازاریابی اصول بر تسلط مذاکره،
انگلیسی زبان به مسلط ، باال تجاری هوش  

 بازاریابی، مدیریت 5 2
بازرگانی مدیریت  

باالتر و کارشناسی فروش و بازاریابی رئیس * * 35-45   3 



 سازمانی، منش و ایحرفه اخالق از برخورداری
 تحلیل و تجزیه قدرت سرپرستی، مهارتهای

 مدیریت دقت، و پشتکار ریاضی، مهارت مسائل،
 و ریاضی مهارت جزئیات، به توجه زمان،
 کنترل، و سازماندهی قدرت اطالعات، فناوری

تخصصی گزارشات ارائه و تهیه توانایی  

 مدیریت حسابداری، 01 2
 بازرگانی، مالی،)

اقتصاد،( دولتی  

باالتر و کارشناسی حسابداری رئیس * * 30-40   4 

 فنون و اصول به تسلط ارتباطی، مهارتهای
 توانایی قرارداد، تنظیم اصول با آشنایی مذاکره،

 و اعداد با کار و محاسبات انجام در مناسب
 کار توانایی جزئیات، به توجه و دقت ارقام،
 خارجی و داخلی بازار با کامل آشنایی تیمی،

انگلیسی زبان به ومسلط  

 گرایشهای) مدیریت 5 2
 مالی، بازرگانی،

 مهندسی(صنعتی
 صنایع،

باالتر و کارشناسی تدارکات و خرید رئیس *  30-40   5 

 تجزیه حسابداری،قدرت افزارهاینرم با آشنایی
 دقت، و پشتکار ریاضی، مهارت مسائل، تحلیل و

 ریاضی مهارت جزئیات، به توجه زمان، مدیریت
 گزارش، تهیه توانایی  اطالعات، فناوری و

افزارهاینرم از استفاده در مهارت  OFFICE 

 مدیریت حسابداری، 5 3
 بازرگانی، مالی،)

اقتصاد،( دولتی  

حسابداری کارشناس * * 35-25 کارشناسی  6 

 اصول المللی، بین بازاریابی و فروش مهارتهای
 قراردادهای تنظیم با آشنایی مذاکره، فنون و

 قوانین به آشنا انگلیسی، زبان به تسلط خارجی،
واردات و صادرات بازرگانی  

 بازرگانی، مدیریت 4 2
 رشته بازاریابی،

 فعالیت با مرتبط های
 شرکت

/ خارجی فروش کارشناس * * 40-30 کارشناسی
 صادرات

7 

 مهارتهای فروش، و مذاکره در عالی مهارت
 مداری، مشتری اصول بر تسلط عالی، ارتباطی
 و ریزیبرنامه مهارت باال، تجاری شم

 سازماندهی

 بازرگانی، مدیریت 4 5
 سایر بازاریابی،

مرتبط هایرشته  

 کارشناس و بازاریاب * * 35-25 کارشناسی
 فروش

8 

 عمل، سرعت باال، بیان فن ارتباطی، مهارتهای
 توانایی خوب، حافظه منظم، و دقیق تمرکز،

 ارقام، و اعداد با کار و محاسبات انجام در خوب
 شناخت و بازار با کامل آشنایی هزینه، مدیریت

هاکننده تأمین  

ها رشته سایر 3 2 باالتر و کاردانی  کارپرداز/ خرید کارشناس *  25-35   9 

 حسابداری حسابداری، افزارهاینرم با آشنایی
 بهای و محصول عمر چرخه طبق بر هاهزینه

باالتر و کارشناسی حسابداری 5 2  حسابداری کارشناس * * 30-40 
شده تمام بهای و صنعتی  

01 



 مهارت مالی، گزارشات ارائه توانایی شده، تمام

افزارهاینرم از استفاده در  OFFICE 
 ثبت توانایی حسابداری، افزارهاینرم با آشنایی

 صدور و ثبت توانایی فروش، فاکتور صدور و
 تراز کنترل توانایی فروش، و حسابداری اسناد

 وصول جهت الزم پیگیری توانایی مشتریان،
 مالی اسناد کنترل توانایی مشتریان، مطالبات

 مالی گزارشات تهیه توانایی مغایرتها، رفع جهت
افزارهاینرم از استفاده در مهارت ، نیاز مورد  

OFFICE 

 و حسابدای کارشناس * * 35-25 کارشناسی حسابداری 4 2
 فروش

00 

 سیستم و حسابداری افزارهای نرم با آشنایی
افزار نرم به کامل آشنایی انبار، و اموال  

OFFICE  گزارش و نویسی گزارش مهارت ،

 دهی

 و حسابداری کارشناس * * 35-25 کارشناسی حسابداری 2 2
 انبار

02 

 ،اصول تمیز ،اتاق ها فارماکوپه با کامل آشنایی

، کیفیت مدیریت GMP،GLP،SOP  آشنایی...و

 و دستگاهها با کار ،توانایی انگلیسی زبان به
 فرایندهای با ،آشنایی آزمایشگاهی تجهیزات
پذیر مسئولیت و ،دقیق ،منظم دارو  ساخت  

باالتر و کارشناسی میکروبیولوژی 3 3  آزمایشگاه کارشناس * * 25-35 
 میکروبیولوژی

03 

 ،اصول تمیز ،اتاق ها فارماکوپه با کامل آشنایی

، کیفیت مدیریت GMP،GLP،SOP  آشنایی...و

 و دستگاهها با کار ،توانایی انگلیسی زبان به
 فرایندهای با ،آشنایی آزمایشگاهی تجهیزات
پذیر مسئولیت و ،دقیق ،منظم دارو ساخت  

 تجزیه شیمی 5 3
،محض ،کاربردی  

باالتر و کارشناسی  آنالیز آزمایشگاه کارشناس * * 25-35 
 و ،فیزیکی دستگاهی

 شیمیایی

04 


