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کارآفرینی

گروههلدینگعلیبابا
( )Alibaba Group Holding Limitedيـك شـركت
در حـوزه تجـارت الكترونیكي اسـت .ايـن گـروه درزمینههايي چون:
فروشـگاه اينترنتـي ،سیسـتم خردهفروشـی و رايانـش ابـري فعالی ت
میكنـد.
در ســال  ۲۰۱۲دو پرتــال علیبابــا  ۱/۱تريلیــون دالر معــادل
 ۱۷۰میلیــارد دالر فــروش داشــته اســت .كــه ايــن رقــم بیشــتر از
مجمــوع فــروش دو رقیــب خــود يعنــی آمــازون و ای بــی اســت.
در  ۱۹ســپتامبر  ۲۰۱۴علیبابــا  ۲۳۱میلیــارد دالر ارزشگــذاری شــد.
بــه دنبــال عــدم توافــق در عرضــه عمومــی بــا رگوالتــوری
هنــگ كنگــی در ســپتامبر  ۲۰۱۳ايــن هلدينگ جهــت عرضه اولیــه وارد
اياالتمتحــده شــد .همزمــان باعرضــه اولیــه ،ارزش علیبابــا
بــه میــزان  ۲۱.۸میلیــارد دالر رســید .ايــن وبســايت اينترنتــی كــه
بــه وبســايت ای بیشــباهت دارد و در آن میلیاردهــا كاال ارائــه
میشــود ،جــز  ۲۰وبســايت برتــر دنیــا بــه شــمار مــیرود.
 ۶۰درصــد بســتههای تحويلــی در مــارس  ۲۰۱۳مربــوط بــه كاربــران
چینــی بــوده اســت .گــروه علیبابــا در ســال  ۱۹۹۹توســط جــك
مــا پايهگــذاری شــده اســت .پرتــال علیبابــا بــا ايــده ارتبــاط
بیــن تولیدكننــدگان چینــی و مشــتريان ورای مرزهای چین كســبوكار
خــود را آغــاز نمــود ۸۰ .درصــد فــروش آناليــن در كشــور چیــن
توســط گــروه علیبابــا انجــام میگیــرد
.
مهرههایكليدي
ياهو ،يكپنجم سهام علیبابا را در اختیار دارد و منتظر است تا با
عرضه عمومي سهام اين شركت ،سود بادآوردهای را به جیب بزند.
با فروش  ۱۲۰میلیون سهم علیبابا طي عرضه اولیه ۸/۳ ،میلیارد
دالر بدون احتساب مالیات ،عايد ياهو میشود .پسازآن نیز ۱۶/۳
درصد برايش باقي میماند كه همراه با رشد علیبابا افزايش میيابد.
شـركت ژاپنـي  Softbankنیـز كـه مالـك اپراتـور Sprint
اسـت ،بیشـترين مقـدار سـهام علیبابا را بـا  ۳۲/۴درصـد در اختیار
دارد و سـود بسـیاري را پـس از عرضـه سـهام كسـب خواهـد كرد.
البتـه باوجودايـن سـرمايهگذاریهای عظیـم ،شـركت ياهـو و
 Softbankنقـش زيـادي در فعالیتهـای كمپانـي علیبابـا ندارند
و كار نظـارت و اجـراي برنامههـا را بـه گروهـي از متخصصـان
بـه نـام  Alibaba Partnetshipواگـذار كردهانـد.
نحوهمدیریتعلیبابا:
گروهــی كــه از كارمنــدان دائمــي علیبابــا ازجملــه آقــاي مــا و
دســت راســت او آقــاي جــو تســاي ،كنتــرل كاملــي بــر فعالیتهای
شــركت دارنــد .البتــه ايــن كمپانــي هیئتمديــرهای نیــز دارد امــا
اكثريــت اعضــاي آن توســط Alibaba Partnetshipانتخــاب
میشــوند و ايــن گــروه ،بــدون دخالــت ســهامداران خــارج از آن،
كمپانــي را مديريــت میكنــد .چنیــن ســاختاري بســیار غیرعــادی
اســت .ســاختار مبتنــي بــر مشــاركت توســط بــورس هنگكنــگ
رد شــده بــود و اينطــور شــد كــه علیبابــا از وال اســتريت
ســر درآورد .بــا توجــه بــه آنچــه در راهنمــاي عملكــرد كمپانــي
ذكرشــده ،اعضــاي گــروه مشــاركت بايــد ســهام قابلتوجهــی
در علیبابــا داشــته باشــند و هیــچ اشــارهای بــه مقــدار آن نشــده
اســت.
پروفسور لوسیان ب ِچاك ( )Lucian Bebchukاز اساتید
دانشكده حقوق دانشگاه هاروارد در اين باره اظهار داشته كه

در اين ساختار ،شركا میتوانند
بخشي از سهام خود را خارج كنند
و به روشهايی كه براي سهامداران
غیرمتعارف است ،بر كمپاني تأثیر
بگذارند .براي مثال ،جك ما ،پلت
فرم مالي علیبابا يعني  AliPayرا
كه بهسرعت در حال رشد است،
در سال  ۲۰۱۱با يكي ديگر از
شركتهای خودش ادغام كرد كه
موجب واكنش شديد ياهو شد.
درهرصورت ياهو و Softbank
كه بیشتر سهام علیبابا را در
اختیاردارند ،از اين شیوه مديريت
استقبال كردهاند.
برنامهبعديعلیبابا:
رشـد سرسـامآور اين شـركت
در چیـن ،عدم پـس رفت و قدرت
آن را نشـان میدهـد .پـس از چین
نیـز ،علیبابـا نقشـههايی را بـراي

بــر ايــن باورنــد كــه در ســال ۲۰۲۰
بــازار تجــارت الكترونیــك چیــن،
از مجمــوع بازارهــاي آمريــكا،
انگلیــس ،ژاپــن ،آلمــان و فرانســه
بزرگتــر خواهــد بــود .
. ۱۱علیبابــا تاكنــون بیــش از
 ۳/5میلیــارد دالر صــرف خريــد
ديگــر شــركتها كــرده اســت .
 .۱۲علیبابــا از نوعــي ســرويس
پرداخــت بــه نام علــي پــي()Alipay
اســتفاده میكنــد كــه در نــوع خــود
بینظیــر اســت .در ايــن سیســتم،
فقــط هنگامــي فروشــنده پــول
كااليــش را دريافــت میكنــد كــه
خر يــد ا ر ر ضا يــــــت خــود
را از جنــس خريــــــداری شده
اعــالم نمايــد .
. ۱۳يكــي از فعالیتهــای گــروه
علیبابــا ،اعطــاي وامهــای ۸۰۰۰
دالري بــه تاجرانــي اســت كــه از
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◄ شــایدكمتــركس ـبوكاریهمــراهبــانــوآوريرادردنيــايپيرامــونســراغ
داشــتهباشــيمكــهاثربخشــي،فراگيــريوتنــوعفعاليتــيبهانــدازهكارآفرینــي
الكترونيكــيدراختيــارداشــتهباشــد.
درقســمتاولایــنمقالــهبــااشــارهبــهتاریخچــهفعاليــتســایتچينــیعلیبابــا،
رقابـت در بـازار آمريـكا در سـر میپرورانـد .آقـاي مـا ،در رابطه با
توسـعه علیبابـا پـس از عرضـه عمومـي اولیـه سـهام اين شـركت،
گفتـه اسـت« :پـس از عرضـه عمومـي سـهام در آمريكا ،شـركت را
باقـدرت در اروپـا و آمريكا گسـترش خواهیم داد .زيـرا درنهايت ما
يـك كمپانـي چینـي نیسـتیم ،بلكه يـك كمپانـي اينترنتي هسـتیم كه
بهطـور اتفاقـي در چیـن شـكلگرفته اسـت».
چندواقعيتجالبدربارهسایتچينيعلیبابا
گــروه علیبابــا يكــي از ســايتهای پیشــرو در تجــارت
الكترونیــك اســت .اخیــرا ً ايــن شــركت بــا عرضــه ســهام خــود بــه
نــام  BABAدر آمريــكا ،بــه نقــل محافــل فنــاوري و اقتصــادي
تبديلشــده اســت .در ايــن بخــش ،شــمارا بــا چنــد واقعیــت
جالــب دربــاره ايــن شــركت عظیــم چینــي آشــنا میســازيم :
 .۱جــك مــا ()Jack Maدر ســال  ۱۹۹۹ايــن گــروه را
تأســیس كــرده اســت .وي كــه اكنــون  5۰ســال دارد ،جــزو يكــي
از ثروتمندتريــن افــراد جهــان محســوب میشــود و در جايــگاه
 ۳۶میلیاردرهــاي جهــان قــرار دارد
 .۲مجموعــه رســتورانهای كــي اف ســي ،جــك مــا را در
دورانــي كــه بــه دنبــال شــغل بــراي خــود بــود بــه علــت قــد كوتــاه

بــهفراینــدیكــهایــنشــركتطــیكــردپرداختيــم.درادامــهایــنمقالــهبــاتكيهبــر
موضــوعكارآفرینــیاینترنتــی،راهــكاریمؤثــربــرایایجــاداشــتغالاشــارهمیشــود.
قسمت دوم و پایانی

و الغــر انــدام بــودن اســتخدام نكــرد .
. ۳علیبابــا  ۲۰۸۸۴نفــر كارمنــد دارد .ايــن تعــداد بســیار
بیشــتر از كاركنــان ياهــو و فیــس بــوك اســت .
. ۴در ســال  ۲۰۱۳دو ســايت از زيرمجموعههــاي گــروه
علیبابــا توانســت  ۲۴۰میلیــارد فــروش كنــد .ايــن رقــم دو برابــر
فــروش آمــازون و ســه برابــر فــروش eBayاســت.
. 5علیبابــا بیــش از  ۸۰درصــد ســرانه تجــارت الكترونیــك
چیــن را بــه خــود اختصــاص داده اســت .
. ۶تعــداد كاربــران فعــال ســاالنه علیبابــا بــه  ۲۳۱میلیــون نفــر
رســیده اســت؛ يعنــي حــدودا ً ســه برابــر كل جمعیــت ايــران!
. ۷در ســايتهاي علیبابــا بیــش از  5۹۰۰دســته محصــول
عرضــه میشــود .
. ۸تراكنشهــای ســاالنه علیبابــا بــه يــك تريلیــون دالر
میرســد و ايــن شــركت مــیرود تــا برتريــن شــركت تجــارت
الكترونیــك در جهــان شــود .
 Taobao ۹پلــت فــرم خردهفروشــی در چیــن ،يكــي
از زيرمجموعههــاي علیبابــا و يكــي از بیســت ســايت برتــر
دنیاســت .
. ۱۰بــا توجــه بــه طرحهايــی كــه مديــران علیبابــا بــراي
گســترش فعالیــت كاري خــود در نظــر دارنــد ،تحلیــل گــران

ســايت هــاي ايــن گــروه اســتفاده میكننــد .در ســال  ۲۰۱۲علیبابــا ۶۰۰
میلیــون دالر وام داده اســت .نــرخ بهــره ايــن وامهــا كمتــر از  ۲درصــد
اســت .
 .۱۴علیبابــا يــك صنــدوق ســرمايهگذاری اينترنتــــي دارد بــه
نــام  Yu›e Baoكــه معــادل  ۶5میلیــارد دالر ســرمايه دارد.
تعــداد ســرمايهگذاران ايــن صنــدوق عظیــم ،از كل جمعیــت بــازار
چیــن بیشــتر اســت.
. ۱5علیبابــا يــك مراســم ســاالنه برگــزار میكنــد كــه در آن
كاركنــان شــركت دورهــم جمــع میشــوند و اســتعدادهاي خــود
را بــروز میدهنــد .ايــن جشــن ،در اســتاديومهای محلــي برگــزار
میشــود .
.۱۶علیبابــا داراي يــك اپلیكیشــن ارســال پیامــك اجتماعــي
بــه نــام  Laiwangاســت كــه بیــش از  ۱۰میلیــون كاربــر دارد .
. ۱۷نــام ايــن گــروه اشــارهای اســت بــه داســتان افســانهای
«علیبابــا و چهــل دزد» كــه بخشــي از كتــاب »هــزار و يكشــب« اســت.
علیبابــا بــا بیــش از  ۷۶میلیــون عضــو ،مجموعــهای كامــل از
شــركتها و محصــوالت از بیــش از  ۲۴۰كشــور را در بــردارد و
قابلیــت جســتجو و تحقیــق راجــع بــه يــك شــركت خــاص و يــا
محصــول خــاص را بــه كاربــران خــود میدهــد.

عــالوه بــر ســايت علیبابــا كــه انحصــارا ً درزمینــه تجــارت
الكترونیــك ( )B2Bفعالیــت دارد ،ســايت هــاي ديگــري نیــز
وابســته بــه مجموعــه علیبابــا هســتند كــه در شــكلهای ديگــر
تجــارت اينترنتــي مشــغول بــه فعالیــت هســتند .ايــن ســايتها
عبارتنــد از:
وبســايت  Taobaoكــه در ســال  ۲۰۰۳پايهگــذاری شــد
بزرگتريــن ســايت خريــد آناليــن در جهــان ( )B2Cمحســوب
میشــود .ايــن ســايت هماكنــون بیــش از  ۳۷۰میلیــون كاربــر
ثبتشــده دارد.
ســايت  :Tmalايــن ســايت نیــز كــه در ابتــدا بهعنــوان
مكمــل ســايت  Taobaoدر ســال  ۲۰۰۸ايجــاد شــد ،هماكنــون
بهعنــوان ســايت فــروش آناليــن برندهــاي باكیفیــت چینــي
شــناخته میشــود.
ســايت etao:ايــن ســايت كــه در ســال  ۲۰۱۰پايهگــذاری
شــده يكــي از مهمتريــن ســايت هــاي جســتجو جهــت خريــد در
بــازار چیــن محســوب میشــود.
ســايت :Alipayايــن ســايت كــه در ســال  ۲۰۰۴آغــاز بــه
كاركــرده يكــي از بزرگتريــن ســايت هــاي پرداخــت اينترنتــي
در جهــان بــا بیــش از  55۰میلیــون كاربــر بهحســاب میآيــد.
درسهایكارآفرینیمؤسسعلیبابا
 -۱ايدههــا و روياهــاي خــود را پــرورش دهیــد .حتــي اگــر
همیــناالن ،ســرمايهگذاری بــراي عملــي كــردن آنهــا در دســترس
نباشــد.
 -۲تســلیم شــرايط محیطــي و مكانــي نشــويد .دنیــاي ديجیتــال،
محصور شــدني نیســت.
 -۳افــراد و دوســتان خوبــي بــراي خــود پیــدا كنیــد و بــه
مشــتريانتان عشــق بورزيــد .ســعي كنیــد زيــاد يــاد بگیريــد.
 -۴مــن در ســال  ۲۰۰۰گفتــم اگــر  ۹خرگــوش در دنیــا وجــود
داشــته باشــد ،اگــر بخواهیــد يكــي از آنهــا را شــكار كنیــد ،كافــي
اســت بــه يكــي از آنهــا خــوب فكــر كنیــد و بــر روي گرفتــن آن
تمركــز كنیــد! تاكتیــك خــود را تغییــر دهید ،خرگــوش را تغییــر ندهید!
 -5فرصتهــای زيــادي پیــش روي ماســت .همــه را
نمیتــوان بــه دســت آورد .اگــر يــك فرصــت خــوب را بــه دســت
آوريــد كافــي اســت .مســیر رشــد را پلهپلــه طــي كنیــد.
 -۶يكــي از داليــل عمــدهای كــه باعــث میشــود افــراد فعــال
در حــوزه فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات ،در ايجــاد يــك محیــط
كارآفريــن و بسترســازي يــك كســبوكار اينترنتــي ،بــا شكســت يــا
موفقیتهــای بســیار ضعیــف روبــرو شــوند ،آن اســت كــه آنهــا
فنــاوري اطالعــات را خــوب میشناســند امــا نحــوه عرضــه آن در
محیــط كســبوكار را نمیداننــد و مشــتريان از كســبوكار آنهــا
اســتقبال نمیكننــد.
ايــن گفتــه آقــاي مــا را میتــوان دلیلــي بــر اهمیــت درك
فضــاي غیــر ديجیتالــی و گواهــي بــر ضــرورت آمــوزش مســائل
كســبوكار ســنتي بــه كارآفرينــان ديجیتــال دانســت.
* کارشناس عالی مسئول نظارت بر کاریابیهای خارجی
shakerin2003@yahoo.com
** معاون دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیها،
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
mmeherdad@yahoo.com

دعــــوتبههمــــکاری
برنامهنویس
برنامهنویس

 Delphiو SQL Server

job@farapayam.com
برنامهنویس PHPمسلط به

تکنسین

یکشرکتتولیدیواقعدر
شرق تهران ،به یکنفر بازرس
در قسمت کنترل کیفیت نیازمند است
فکس 76215713

تعدادیتکنسیننصب
تکنسینبرقیاتاسیسات
حرفهای و نیمهحرفهای و سرویسکار
با حداقل  5سال سابقه
جهت تصفیه خانه فاضالب نیازمندیم جهت کار در کولرگازی نیازمندیم
77257080
77582730
فوقدیپلمکامپیوتر

یکشرکتتولیدکنندهقطعاتخودرو

مسلطبهسختافزاروشبکههایکامپیوتری جهت تکمیل کادر فنی خود (آقا) دعوت
 wordpressبا تجربه کاری
به همکاری مینماید:
حداقل  2سال سابقه کار
تماموقت تهران -حقوق عالی
مقطع دیپلم (حداکثر  25سال سن)
cv4job89@gmail.com
info@grodea.co
و فوقدیپلم (حداکثر  28سال سن)
 مکانیک گرایش تاسیسات /جوشکاریکاردانکامپیوتر
برنامهنویسوب
(صنایع فلزی) /قدرت
 ASP.net MVCمسلط به
پشتیبان تلفنی آقا
داوطلبان میتوانند رزومه خود را با ذکر
 JQureyو  EFحداقل  2سال سابقه
hr@mahannet.ir
به فاکس  44991271ارسال نمایند.

mvardin@gmail.com

پشتیبانیشبکهونرمافزار
برنامهنویسحرفهایjava
آشنا به  VOIPو SQL
جهت کار در یک شرکت
تمام وقت
tecjob@partodadeh.com job@opensource-ict.com

C#
آشنا با MVVM
kimiaDev@gmail.com

تکنسین
شرکتتجهیزاتپزشکی
از فوقدیپلم برق
جهت مسئول انبار دعوت به
همکاری مینماید
خواهشمند است سوابق خود را به
ایمیل ذیل ارسال فرمائید
job@payamed.com
تکنسینالکترونیکآقا

مسئولواحدپشتیبانی
خدمات اینترنت
با دانش و تجربه مرتبط
hr@mahannet.ir
شرکتاینترنتی
به یک نفر آقا
ترجیحا دکلنورد مسلط به
نصب رادیوهای میکروتیک
 ADSL, DSLAMتمام وقت
با وسیله نقلیه نیازمند است.
job@panidpardaz.com

حسابدار
حسابدار
لیسانسحسابداری
info@pouya-sanat.com
حسابدارتماموقت
مسلط به سپیدار و همکاران سیستم
hesabdar.rezume
@gmail.com
یکشرکتتولیدینیازبه
حسابداربا3سال
سابقه کاری دارد.
info@apcotec.ir

تکنسینآزمایشگاه
مکانیک خاک
 2سال سابقه کار
kbi.lab@gmail.com

lotfi@ar-vin.com

فوقدیپلمساختوتولید

یکشرکتتولیدیصنعتی

شمال شرق

با حداقل  2سال سابقه کار مرتبط

rastacompany@gmail.com

resumemec@gmail.com

یکشرکتتولیدی

نیاز به کارشناس حسابداری دارد

به یک حسابدار با حداقل 2سال
سابقهکاریمرتبطنیازمنداست

resume@bastarvan.com

شرکتتولید
قطعات خودرو کارشناسی مالی
آشنا به کلیه امور مالی و
مالیاتی شرکتهای تولیدی
sasalescareer10
@gmail.com

طراحخالق

در زمینه بستهبندی مواد غذایی
مسلط به نرمافزارهای گرافیکی

graphicist@yahoo.com

کارشناس

آزمایشگاهآبوفاضالب
به کارشناس ارشد شیمی تجزیه
تمام وقت نیازمند است
enviro.hseq@gmail.com

طراح
اجراکارحرفهای

مسلط به نرم افزارهای
illustrator-photoshop
graphic-t@kheilisabz.com

طراحگرافیستحرفهای

یکشرکتبازرگانی
به یک نفر کارشناس تحقیقات
بازار در زمینه آرایشی -بهداشتی و
غذایی نیازمند است
Shafagh.abfa@gmail.com

تماموقت و نیمهوقت (چهاردانگه)

info@artaan.ir
گرافیست،تصویرساز
و کاریکاتوریست خالق

جهت همکاری با ناشر متفاوت آموزشی

Pr@kheilisabz.com

بهیکنفرطراح

مسلط به فتوشاپ
و  indesignو
آشنا به
امورچاپ و تبلیغات
نیازمندیم
Estekhdam59
@gmail.com
طراحگرافیستمجرب
با سابقه کار
جهت پروژههای تبلیغاتی شرکت
zarinab_co@yahoo.com
طراحگرافیک
ارسال رزومه و نمونهکار:

graphic@rabiran.com

کارشناسیاکارشناسارشد

تبلیغات با روابط عمومی باال و
آشنا به محتوای سایت نیازمندیم
Estekhdam56@gmail.com

فرآیند آب آشنا به سیستمهای
تصفیهآب واحد فروش
(کیلومتر  11جاده قدیم)
jafari.absun@yahoo.com

))آلومینیوم مهدی((
کارشناس شیمی (کنترل کیفی)
نیازمند است ارسال رزومه به:
toranjco_1@yahoo.com

مهندس

کارشناسمیکروبیولوژی
جهت واحد دارویی -غذایی
با مدرک کارشناسی ارشد
حداقل  5سال سابقه کار
و اولویت با ساکنین کرج و
حومه موردنیاز است
sec@gpl.ir

Amir_ariafar
@yahoo.com

شرکتمهندسیمشاور
یک نفر کارشناس عمران
آب و فاضالب با حداقل  4سال سابقه
کار طراحی نیازمندیم

sfpe@agaco.ir

بهیکنفرمسئول

مهندساجرا

مترو کار کرده 4 ،سال سابقه کاری

یکنفرآقافارغالتحصیلرشته

تاسیسات در شهریار نیازمندیم
tsp_2584@yahoo.com
کارشناسبرقو
تکنسین برق
جهت انجام پروژههای نیروگاهی
job@phsco.com

مهندسکامپیوترمسلطبه
SQL SERVER
سختافزار و مفاهیم شبکه
job.hrm.co@gmail.com

مهندسمعدن
مسلط به نقشهبرداری
جهت کار در زاهدان

cheenesazeh@gmail.com
شرکتفنیمهندسی

واقع در شهرک راهآهن
جهت واحد بازرگانی خارجی
کارشناس فیزیک و الکترونیک
مسلط به زبان انگلیسی و
ICDL
استخدام مینماید.
jobsopen1394@gmail.com

شرکتآریانااستخداممیکند:

کارشناس پایگاه داده و سیستم عامل
webdba@arianatech.ir
متخصصامنیتشبکه

ارسال رزومه:
it@raja.ac.ir
کارشناسشبکه
مسلط به شبکه WiFi
با  3سال سابقه مرتبط

info@margon-com.com

مدیراجرایی/مدیرتولید
شرکتشرقتهران
کارشناس
مسلط به ساخت مخازن
کارشناس بازرگانی خارجی
آشنا به سیستمهای  BPMS
تحت فشار
مسلط به کامپیوتر و زبان انگلیسی و  BPMو نرم افزارهای مرتبط با آن
job@kavir-ict.com
مهندسی مکانیک حداقل  7سال
حداقل  1سال سابقه کار
سابقه کار کامال مرتبط
یکمرکزتحقیقاتی
Pfcoffice.job
Kc2008.employ
دستیار مدیریت فوقلیسانس
@gmail.com
(صنایع یا مدیریت)
@gmail.com
یا لیسانس (مهندسی) از دانشگاه
کارشناسصنایعغذایی
معتبر مسلط به  Officeو
مسلط به آزمایشگاه شیمی و
مهندسانمشاور
مهارتهای
میکروبی جهت مسئول فنی
مهندس مکانیک گرایش سیاالت
4گانه زبان با  3سال سابقه کار مرتبط
فارغ التحصیل دانشگاههای
آشنا به سیستمهای تضمین
info@matnco.ir
معتبر دولتی
کیفیت شکالت و آبنبات و نبات
با حداقل  5سال سابقه
با  2سال سابقه کار
مهندسعمرانجهتکار
محاسبات و طراحی
نیازمند است
کارگاهی و اجرای پروژه ساختمانی
تاسیسات ساختمان
@khaleghi.commercial
ترجیحا نزدیک پاکدشت
استخدام می نماید ارسال رزومه:
gmail.com
hvac.job2013@yahoo.com rahopolasia@gmail.com

انباردار
سرپرستانبارحداقلفوقدیپلم

شهرک صنعتی شمسآباد
idhremployment
@gmail.com

شرکتبازرگانی
دعوت به همکاری مینماید
کمکانباردار
با سابقه
مسلط به همکاران سیستم
محل کار :احمدآباد مستوفی
job@irankariz.com
انباردار
جهت پروژه ساختمانی
باالی  5سال سابقه کار
@thermo_eskan.resume
yahoo.com

نقشهکشونقشهبردار
نقشهکش

مسلط به  3D Maxو Solidwork
تماموقت استخدام میگردد

info@riteck-co.com

