
توضیحاتسنسابقھمدرک تحصیلیجنسیتعنوان شغلردیف

حداقل 3 سال سابقھ سرپرستی و حداقل لیسانسخانم/آقاسرپرست فروش1
5 سال سابقھ کار فروش

توانایی ایجاد انگیزه و ھدایت کارکنان، مسلط بھ امور برنامھ ریزی حداکثر 40 سال
و سازماندھی کارکنان

........حداقل فوق دیپلمآقاسرپرست خدمات داخلی2
آشنا با اصول آراستگی محیط، توانایی برنامھ ریزی،سازماندھی و 
ھدایت کارکنان،آشنا با 5s، مسلط بھ اصول پذیرایی و تشریفات

حداقل لیسانس، ترجیحا مدرک تحصیلی طراحی داخلی و خانم/آقاکارشناس طراحی داخلی و چیدمان3
....حداقل 2 سال تجربھ مرتبطدکوراسیون/ معماری/ ھنر، طراحی صنعتی

مسلط بھ طراحی،چیدمان و نرم افزارھای طراحی، آشنا بھ 
روانشناسی رنگ، اصول زیباشناسی، 5s و اصول ارگونومی

....حداکثر 35 سالترجیحا 1 سال سابقھ کار فروشحداقل لیسانس، ترجیحا رشتھ ھای معماری، ھنر و مدیریتخانم/آقافروشنده4

....حداکثر 35 سالحداقل 1 سال سابقھ کار مرتبطحداقل لیسانسخانم/آقاصندوقدار5

مسلط بھ نصب لوستر، کار با برق سھ فاز، سیم کشی و امور فنیحداکثر 40 سالحدقال 2 سال سابقھ کار مرتبطحداقل فوق دیلم، ترجیحا برق و یا مکانیکآقاتکنسین عمومی6

حداقل قد 175 سانتی مترحداکثر 35 سال....حداقل دیپلمآقانگھبان و متصدی آسانسور7
توانایی جسمی مرتبطحداکثر 45سال....حداقل دیپلمآقانگھبان شیفت شب8
توانایی جسمی حمل کاالحداکثر 35 سالترجیحا 1 سال سابقھ کار فروشحداقل فوق دیلمآقاکارمند جا بھ جایی و حمل و نقل9

توانایی جسمی مرتبطحداکثر 45سال....حداقل دیپلمآقانگھبان شیفت شب10
آشنا با اصول پذیرایی و تشریفاتحداکثر 38 سال....حداقل دیپلمآقامتصدی خدمات و آبدارخانھ11

شایان ذکر است در خصوص عنوان شغلی کارشناسی طراحی داخلی و چیدمان ارسال رزومھ حاوی نمونھ طرح ھای اجرا شده بھ آدرس cv@dorsa.net الزامی می باشد.
شماره تماس: 021-22048852

 درسا به منظور تکمیل نیروي انسانی شعبه مشهد ، فروشگاه خانه درسا از افراد مستعد،  با شرایط زیردر فضاي فروشگاهی دعوت به همکاري می نماید

شرایط عمومی: فعال، با انگیزه، داراي روحیه کار تیمی و روابط عمومی باال، با ظاهري آراسته، عالقمند به فعالیت در زمینه مبلمان چرمی و لوازم دکوراتیو لوکس منزل

به خانواده درسا بپیوندید

نحوه ارتباط با ما: ھمھ روزه از ساعت 09:00 تا 17:00 و پنج شنبھ ھا از ساعت 09:00 تا 12:00 بھ جز جمعھ ھا
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