
ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم
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چرا برنامه های تحول دیجیتال 
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نیازمندی ها

4
 
 مدیران متزلزل حتما   
بازنده می شوند

لطفا آهسته تر تصمیم 
گیری کنید!
2

2

 
با لباس شیک ومناسب به مصاحبه شغلی بروید

بهتر است کفشی سبک و راحت بپوشید. پوشیدن کفش 
بیش از حد رسمی به اندازه پوشیدن یک جفت صندل در 

مصاحبه جلوه خوبی ندارد.

 
نگاهی به خوب و بد فرایند دیجیتالی شدن

کارخانه های نوآوری، رویکردی پویاتر را نسبت به گروه های 
تحقیق و توسعه ی اورژانسی پیش می گیرند. آن  گروه ها، 
عموما آزمایشگاه های کوچک تجربی مستقل از گروه ...

 
راهکار ابتدایی آمادگی رهبران جدید

وقتی برای اولین بار به عنوان رهبر یک سازمان انتخاب 
می شوید، احتماال شناخت کافی از اطرافیان و همکاران 

جدید خود ندارید. در چنین موقعیتی احتمال تأثیر...

524

چهارشنبه  

 2  بهمن  1398 

 سال سی و سوم 

 شماره  9167

Instagram @Rah.Kar
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راهکار ابتدایی آمادگی رهبران جدید

لطفا آهسته تر تصمیم گیری کنید!

وقتی برای اولین بار 
به عنــوان رهبر یک 
انتخــاب  ســازمان 
می شــوید، احتمــاال 
از  کافــی  شــناخت 
اطرافیان و همکاران 
ندارید.  خود  جدید 
در چنیــن موقعیتی 
احتمال تأثیر گرفتن 
از هر فــرد یا گروه 

جدید وجود دارد

احمـد  یوسـفی صـراف|  دبیر راهکار

 مدیران متزلزل حتما بازنده می شوند
رهبرانی کــه رویکرد موفقی در اولین تجربه های 
خود داشــته اند، اولین دوره های کاری خود را به 
تحقیق و شــناخت افراد اختصاص داده اند. آن ها 
مصاحبه با انــواع افراد تحت مدیریت را به عنوان 
وظیفه ی اول تعیین کرده اند و شــناخت سازمان 
و فرهنــگ آن را در اولویــت اول قــرار داده اند. 
چنیــن رویکردی موجب آشــنایی بــا نیازها و 
کمبودهای نیروی انســانی هم می شــود که در 

تصمیم گیری های آتی تأثیرگذار خواهد بود.
فرایند آشنایی اولیه و تحقیق برای آشنایی بیشتر 
با نیروی انســانی، نیاز به دقت و هنر باالیی دارد. 
کارمنــدان و اعضای گــروه نباید از صحبت های 
ابتدایی با شــما تصور مصاحبه یا ارزیابی داشته 
باشــند. باید تا حد امکان به آن ها نزدیک شوید 
و مانند یک همکار، روندهــای کاری و نیازها را 
درک کنید. حتی برخی اوقات دخیل شــدن در 
وظایف آن ها و ارائه ی کمک هــای عملیاتی، در 
درک بهتر رفتار و شخصیت ها کارساز خواهد بود. 
در نتیجه ی چنین رویکردی، افراد کمتر در مقابل 
شــما جبهه می گیرند و حتی تمایل بیشتری به 

اشتراک تجربه ها و ایده های خود پیدا می کنند.
پس از مراحل باال، نوبت به طراحی و زمان بندی 
تصمیم گیری هــای حیاتی می رســد. همان طور 
که گفته شــد، تصمیم گیری ســریع و دوره های 
زمانی کوتاه به احتمال زیاد به موفقیت نخواهند 
انجامیــد؛ درنتیجه می توان مثــا دوره ی زمانی 
یک ســاله را بــرای اولین اســتراتژی عملیاتی 
انتخــاب کرد. فراموش نکنید کــه تعلل زیاد در 
تصمیم گیری و ارائه ی ایده ها هم به اندازه ی عجله 
در فرایندهــای رهبری، مضر خواهد بود. انتخاب 
حــوزه ای به خصوص برای تمرکز اولیه، به شــما 
امــکان می دهد که برنامه های خود را جهت دهی 
کرده و فرایند پیشــرفت را نیز ارزیابی کنید. در 
همان دوره های یادگیری ابتدایی می توان مسیر 
حرکت ســازمان را با و بدون تغییرهای بنیادی 

متصور شد.
در موقعیت هایی که نیاز به تغییرهای اساســی 
در ســاختار سازمانی باشــد، تصمیم گیری های 
کاربردی ســریع احتماال اجتناب ناپذیر خواهند 
بود. البتــه اگر قبا حوزه ی مشــخصی را برای 
تمرکز انتخاب کرده باشــید، اعمال تصمیم های 
شدید با مقاومت کمتری روبه رو می شود. به عنوان 
مثال تصور کنیــد که پس از یک فرایند خرید و 
ادغام به سازمانی ملحق شده اید. پس از مدتی به 
این نتیجه می رســید که درگیری در فرایندهای 
ادغام، تمرکز روی مشتریان را از بین برده است. 
در چنیــن وضعیتی قطعا به جــای تاش برای 
تکمیل خرید و الحاق شــرکت جدید، باید روی 
رضایت مشتریان متمرکز شوید و شاید یک سال 

ابتدای فعالیت خود را به آن اختصاص دهید.
تأثیری که رهبران در روزهــا و ماه های ابتدایی 
فعالیت از خود بر جای می گذارند، بعدا به سختی 
تغییر می کند. مدیریــت تمایل ابتدایی به ایجاد 
تأثیر بــزرگ، دریافت اطاعات از همه ی منابع و 
بخش های متعدد ســازمان و تصمیم گیری برای 
انتخــاب حوزه ی اصلــی تمرکز، ســه راهکاری 
هســتند که از تصمیم گیــری عجوالنه در اولین 
تجربه های رهبری جلوگیــری می کنند. چنین 
راهکارهایی منجر به شــکل گیری دانش کلی از 
سازمان و سرمایه های سیاسی برای موفقیت های 

آتی در نقش رهبری می شوند.

افــرادی کــه بــرای اولین بــار 
وظایف رهبــری ســازمانی را بر 
عهده می گیرند، بــا چالش های 
متعــددی روبــه رو می شــوند. 
کسب وکار  دانشکده ی  مطالعات 
نشــان می دهــد که  هــاروارد 
۷۴ درصــد از آن ها بــه اعتراف 
مسئولیت جدید  برای  خودشان 
از  آماده نیســتند. به عاوه پس 
گذشت ۱۸ ماه، نیمی از رهبران 
از شغل جدید دلزده می شوند یا 
به کلی در انجام وظایف شکست 
می خورند. اکثر اوقات، ســرعت 
باعث  رهبــران  تصمیم گیــری 
شکست آن ها می شــود. آن ها یا 
تصمیم گیری های ســریع انجام 
می دهنــد که نشــانی از تفکر و 
عقانیت نــدارد، یا بیش از اندازه 
برای جمــع آوری اطاعات زمان 
می گذارند که درنهایت موقعیت 

طایی را از بین می برد.
رهبرانــی کــه بــدون تجربه ی 
مدیریت در سطح کان در چنین 
موقعیتی شروع به کار می کنند، 
باید احتیاط باال را سرلوحه ی کار 
قرار دهند. تصمیم  های عجوالنه 
و تاش بــرای ساختارشــکنی 
همه جانبه، به احتمال زیاد آن ها 
را در مسیر سقوط قرار می دهد. 
وجود  راهکارهایی  دراین  میــان 
دارد کــه تصمیم گیــری موثرتر 
را بــه رهبران جــوان می آموزد. 
در ادامــه ی این مطلب برخی از 
استراتژی ها در مسیر تأثیرگذارتر 
کــردن تصمیم هــای رهبری را 

معرفی می کنیم.
اجباری در کار نیست!

به عنوان اولین استراتژی رهبری، 
باید اجبار ذهنــی به انجام دادن 

ســریع یک کار را از بین ببرید. 
وقتی به عنوان رهبر یک سازمان 
انتخاب شده باشید، یعنی گروهی 
از افراد و مدیــران، صاحیتی را 
در شما مشــاهده کرده اند. آن ها 
هدایت یک مجموعه را به دستان 
به همین دلیل  شما ســپرده اند. 
تاش می کنید تا با انجام کارهایی 
آن  تصمیم گیری  صحت  سریع، 
مدیران را اثبات کنید. در چنین 
مرحله ای باید بدانید که یادگیری 
پیــش از انجام هــر عملی، یک 
رویکرد حیاتی محسوب می شود.

در دنیای کســب وکار مثال های 
متعــددی از رهبران جوان وجود 
دارد که به محض شــروع به کار، 
سعی در انجام تصمیم گیری های 
سریع داشــته اند. آن ها ایده های 
بی شماری دارند و تاش می کنند 
ایده ها  تا هرچــه ســریع تر آن 
را در ســازمان و گــروه تحــت 
رهبری خود پیاده ســازی کنند. 
بدون  رخدادها  دلیــل  به همین 
مطالعه و شــناخت همــکاران، 
مدیران باالدستی و پایین دستی 
و فرهنگ سازمانی اتفاق می افتند 
و درنهایت نتیجه ای به جز شکست 

ندارند.
رهبران باتجربه، با وجود اطاعات 
مناســبی که ســاختار سازمانی 
دارند و تصمیم گیری مناسب را 
هم می شناسند، فرایندهای گوش 
دادن، مشاهده و تعلیق قضاوت را 
به عملکرد خود اضافه می کنند. 
چنین رویکــردی با چالش های 
متعــدد نیز همــراه خواهد بود؛ 
چرا که احتماال اطرافیان منتظر 
حرکت های سریع از سوی رهبر 

هستند.

جمع آوری اطالعات و شناخت 
سازمان

به عنوان راهکاری برای جلوگیری 
از تصمیم گیــری و حرکت های 
سریع می توان یادگیری و حتی 
و  روزهــا  در  یادداشــت برداری 
ماه های ابتدایی رهبری را پیشنهاد 
داد. یــک رهبر جــوان می تواند 
ایده های اولیه و تصمیم گیری های 
ســریع مــد نظــر خــود را در 
ابتدای مســیر فعالیت بنویسد و 
نتیجه گیری ها را نیز یادداشــت 
کند. پس از مدتــی بدون اتخاذ 
هیچ تصمیم عملیاتی، با نگاهی 
بــه فرضیه هــا و نتیجه گیری ها 
می توان دیدگاهی عمیق تر نسبت 
به وظیفه ی رهبری داشت. چه 
بسا بسیاری از نتیجه گیری های 
اولیــه درباره ی ســازمان تحت 
مدیریت و همکاران، اشــتباه از 

آب در بیایند.
از  نکتــه ی دوم در خــودداری 
تصمیم گیری های فوق ســریع، 
در آشــنایی با منابع گوناگون و 
همکاری با آن ها نهفته اســت. 
وقتــی برای اولین بــار به عنوان 
رهبــر یــک ســازمان انتخاب 
می شوید، احتماال شناخت کافی 
اطرافیان و همــکاران جدید  از 
خود ندارید. در چنین موقعیتی 
از هر  تأثیر گرفتــن  احتمــال 
فرد یا گــروه جدید وجود دارد 
و شــاید در مســیر اشتباهی از 
تأثیرپذیری قرار بگیرید. درواقع 
افرادی وجود دارند که  همیشه 
تأثیرگذاری  بــه  تصمیم جدی 
روی رهبــران جدید می گیرند 
و بایــد مراقــب مشــاوره ها و 

صحبت های آن ها باشید.

 مدل 
مو فقیت

  مهدی زارع سریزدی   
روزنامه نگار 
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نصب ویندوز در منزل یا محل 
 7/8 ، 10، xp کار شما ویندوز

عیب یابی و ارتقا 
09356859729

ط
/9

81
33

24

مبین بــار
 3661 0000-36232400

مجهز به انواع وانت و خاور 
مسقف و کامیونهای سنگین

ط
/9

80
22

28

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9

81
29

05
ط

/9
80

21
31

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

ط
/9

80
24

10

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

اتوبار سید 
وانت ، نیسان ، خاور 

36239810-11
ط09159078573

/9
80

67
57

فرسوده و تصادفی
خریداریم / سبک و سنگین 

حتی داخل پارکینگ
09159258219-09393926730

ط
/9

71
61

44

کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی با 30 سال تجربه، دفتر 

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

ج
 / 

98
04

04
0

کاغذ کیان
کاغذدیواری،کابینت ،پارکت،کفپوش

پنل، نقاشی،بلکا،کنتکس
سقف کاذب ،تعمیرات

نقد            اقساط
@kiyandecor

09153138018
09388047702عالئی

نقاشی پیمان 
روغنی   ، پالستیک 

پلی استر - مولتی کالر 
37671052-09153133758

/د
97

08
47

1
ج

/9
80

89
08

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868

ج
/9

80
71

82

پنجره آرا
upvc تولیدکننده دربوپنجره

آلومینیوم،توری،سجادی
37511714-09155126467

شیشه نظری
نصب و فروش سکوریت نو 
و دست دوم و کرکره برقی

09159072150-09351101482

ط
/9

80
24

13

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9

80
97

96
ط

/9
80

11
10

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32739122- 09156010520

داربست محبین الرضا 
نما ، کفراژ ، پیچ و رولپالک

09153216580
09367232277

ط
/9

81
27

46
ج

/9
81

25
44

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

ج
/9

81
20

74

داربست فلزی اسرار
مدیریت آزاد-تخفیف ویژه
09153205765

ج
/9

81
04

45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9

80
80

99

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9

80
17

22
ش

/9
80

70
42

ایــزوگــام شــــرق
)گــــــــــران نخـــریـــــد(
تخفیف ویــــــژه ویـــــــژه

شرافتی 09365265704 

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9

81
14

31
ج

/9
70

38
27

ایرانا کناف
طراحی واجرای انواع سقف کاذب

09154024183 کناف ،تایل، PVC  مشاوره رایگان 

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح شــما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9

81
31

81

کرگیری ، کاشت انواع
بلت ، شیارزنی و تخریب

موسوی 09158022533

ط
/9

81
05

48
ج

/9
81

34
06

کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494

MDF سناتور طراح و 
مجری کابینت آشپزخانه ، کمد 
دیواری و ...با قیمت مناسب 

09152299803

ط
/9

81
33

40

اجرای انواع کابینت 
کمد دیواری ، MDF مدرن 

و کالسیک 
09336960043

ط
/9

81
16

75

MDF صنایع فلزی و
برادران حسن پور- ساخت 
انواع کابینت ، اشکاف و ... 

09151209395-09156489925

ط
/9

81
03

45

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98

11
40

5
ج

/9
80

89
06

گازرسانی
خرده کاری 

تعمیرات
نرده، حفاظ

09151118301
لوله کشی گاز

نــرده لولــه ای، تعمیــرات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقســاط / مدیریت کرمی

ط
/9

81
14

77

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9

80
04

42

2
کامپیوتر و
 اینترنت

3
حمل و نقل

4
بازار خودرو

5
خدمات ساختمانی

کامپیوتر و لوازم جانبی
201

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

خودروهای فرسوده
408

نقاشی و کاغذ دیواری
501

درهای اتوماتیک
504

در و پنجره
505

شیشه و سکوریت
506

داربست
508

ایزوگام و عایق کاری
509

اجرای سقف
511

تخریب ساختمان
512

آسانسور
515

کابینت / ام دی اف
516

نرده و حفاظ
518

گازرسانی
519
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با لباس شیک ومناسب به مصاحبه شغلی بروید

چگونه برای مصاحبه شغلی لباس بپوشیم؟

نگاهی به خوب و بد فرایند دیجیتالی شدن

چرا برنامه های تحول دیجیتال با شکست مواجه می شوند؟

آیا شــرایط الزم برای این عنوان شغلی را دارم؟ اگر به 
یک سوال به درستی پاسخ ندهم چه اتفاقی می افتد؟ 
اگر از میزان حقوق و دستمزد بپرسند، بهترین پاسخ 
چه خواهد بود؟ این ها برخی از سواالتی است که پیش 
از مصاحبه ذهن کارجو را آشفته می کند. در میان این 
همه سوال اساسی، پرسشی برای کاربر به وجود می آید 
که گرچه در ظاهر مسخره به نظر می رسد، اما به نکته 
مهمی اشــاره می کند: چگونه برای مصاحبه شــغلی 
لباس بپوشیم؟ شــاید برای عده ای این سوال مطرح 
شود که نوع پوشــش من در مصاحبه چه ارتباطی با 
توانایی هایم در انجام آن شــغل دارد؟ خب، در پاسخ 
باید بگوییم درســت است که این توانایی ها، مهارت ها 
و تجربه شماست که به استخدامتان منجر می شود، اما 

تحــول دیجیتال از برنامه های مرســوم این روزهای 
دنیای کســب وکار محسوب می شود که البته، عموما 
به خاطر سیاســت گذاری ها و اجرای غلط شکســت 

می خورد.
شــرکت ها و ســازمان های بزرگ صنعتی و مالی در 
نقاط متعــدد جهــان، هزینه های سرســام آوری را 
بــه برنامه های دیجیتال ســازی یا تحــول دیجیتال 
اختصاص می دهنــد. اغلب در چنیــن برنامه هایی، 
مشــکل عدم دریافت نتیجه ی مورد نظر وجود دارد. 
کارشناسان دنیای کســب وکار، دلیل اصلی شکست 
را در مقیاس دهــی برنامه هــای تحــول دیجیتال و 
فراتــر رفتن از ایده هــا و طرح های اولیــه می دانند. 
شــرکت نرم افــزاری Accentuer روی غول های 
سرویس دهی و نرم افزاری در جهان، مطالعه ای برای 
بررســی دالیل شکســت پروژه ها انجام داد. هدف از 
مطالعه،  کشــف دالیــل ریشــه  ای درنتیجه نگرفتن 

طرح های تحول دیجیتال بود.
به بیان خاصه می توان اهداف نامشــخص از سوی 
مدیران و منابــع ناکافی برای مقیاس دهی پروژه ها 
را به عنــوان دالیل عدم موفقیت تحــول دیجیتال 
بیان کرد. مطالعه ی اکســنچر عاوه بر شناســایی 
این دالیــل، راهکارهایی را هم برای مقابله با آن ها 

می  کند. مطرح 
همان طــور کــه گفته شــد، ســرمایه گذاری روی 
پروژه های تحول دیجیتــال در همه ی نقاط جهان 
در ابعاد بــزرگ و با هزینه های سرســام آور انجام 
 ۱،۳۵۰ Accentuer روی  می شــود. مطالعه ی 
را  ســرمایه گذاری ها  مجموع  بین المللی،  شــرکت 
از ســال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸، بیــش از ۱۰۰ میلیارد 
دالر بیان کرد. شرکت ها در ۱۷ کشور جهان و ۱۳ 
صنعــت گوناگون فعالیت می کردنــد. اکثر رهبران 
آن ها در نظرسنجی های انجام شده از نتایج پروژه ها 

راضی نبودند. درواقع آن ها پس از رضایت از نتایج 
اولیــه و نمونه هــای پیلوت، توانایــی مقیاس دهی 

موفق را به پروژه های تحول دیجیتال نداشتند.
به عنــوان نمونه ای از شــرکت های مــورد مطالعه 
می تــوان یــک برند ورزشــی را مثــال زد که در 
شخصی ســازی محصوالت، شهرت باالیی دارد. این 
در رباتیک، یادگیری  را  زیادی  هزینه های  شرکت، 
ماشین و چاپ ســه بعدی در یک کارخانه ی جدید 
انجام داد تا مســیر تحول دیجیتال را با زیرساختی 
کامــا نو پیگیــری کند. هدف اصلــی، ایجاد امکان 
ســفارش کفش هــای اختصاصی و دریافت ســریع 
آن ها برای مشــتری بود. رهبران امید زیادی به این 
پروژه داشتند تا به مرور نتایج آن را به مراکز تولیدی 
دیگر هم گســترش دهند. پس از طراحی های اولیه، 
بخش هــای عملیاتی و فناوری هــای جدید هیچ گاه 
هماهنگی الزم را به دست نیاوردند و تولید سریع هم 
به نوعی یک توهم بود. درنهایت و پس از گذشت سه 

سال، پروژه ی مذکور و کارخانه ی آن تعطیل شد.
با نگاهی به داســتان باال این سؤال ایجاد می شود 
که چــه رخدادهایی مانع از مقیاس دهی پروژه های 
تحــول دیجیتال می شــوند؟ شــرکت هایی که در 
تحول دیجیتال موفق می شوند، چه فرایند متفاوتی 
در پیــش می گیرند یا کدام فرایندها را به روشــی 
دیگــر انجــام می دهند؟ برای درک بهتر مســائل، 
در جریان نظرســنجی مطالعــه از مدیران اجرایی 
دیجیتال  بازگشت سرمایه گذاری  درباره ی جزئیات 
)RODI(  صحبت شــد. ســپس درصد موفقیت یا 
شــرکت های  در  پروژه ها  مقیاس دهــی  شکســت 
دســته ی نمونه مورد بررسی قرار گرفت. با ترکیب 
فاکتورهای مذکور مشــخص شــد که ۲۲ درصد از 
شرکت ها، بازگشت ســرمایه ی بیشتر از میانگین و 

داشته اند. موفق  مقیاس دهی 

  تحول دیجیتال اغلب به سرمایه گذاری های عظیم 
نیاز دارد

برای بررســی راهکارهای مقیاس دهی موفق، تفاوت 
۲۲ شــرکتی که در بــاال به آن ها اشــاره کردیم، با 
دیگر نمونه ها بررســی شــد. درواقع تیم تحقیقاتی،  
چالش های اصلی گروه ناموفق کسب وکارها را دریافت 
کرده و نحوه ی حل آن ها را در گروه موفق بررســی 
کردنــد. همان طور که گفته شــد، دو دلیل اصلی و 

راهکارهای آن طی این بررسی ها کشف شدند.

بهتر است کفشی 
سبک و راحت 

بپوشید. پوشیدن 
کفش بیش از حد 

رسمی به اندازه 
پوشیدن یک جفت 
صندل در مصاحبه 
جلوه خوبی ندارد.

کارخانه های 
نوآوری، رویکردی 
پویاتر را نسبت به 
گروه های تحقیق و 
توسعه ی اورژانسی 

پیش می گیرند. 
آن  گروه ها، عموما 

آزمایشگاه های 
کوچک تجربی 
مستقل از گروه 

تحقیق و توسعه ی 
اصلی هستند که 
وظیفه ی نوآوری 

سریع و ارزان را بر 
عهده دارند

گار
ه ن

زنام
 رو

س  
شم

 را 
صد

گار
مه ن

زنا
 رو

ی  
زد

سری
ع 

زار
ی 

هد
 م

نحوه معرفی کردن این مشخصات می تواند تاثیر بسیار 
عمیقی بر روی مسئول استخدام داشته باشد.

تمیز، مرتب و اتو کشیده باشید
همانطور که گفتیم، مصاحبه کننده در همان نگاه اول 
شما را بر اســاس ظاهرتان قضاوت می کند. پوشیدن 
لباس کثیف و چروک تنها یک پیام برای مصاحبه کننده 
دارد: این شخص نمی تواند کار را به درستی انجام دهد. 
همانطور که گفتیم بهتر اســت لباسی با رنگی خنثی 
و مرســوم به تن کنید. پوشیدن لباس تنگ )یا بیش 
از حد گشــاد( در حین مصاحبه صورت خوشی ندارد. 
بهتر اســت لباس تان به شکلی باشد که نه خودتان و 
نه مصاحبه کننده معذب شــوید. همچنین، پیشنهاد 
می کنیم پیش از مصاحبه مو و ناخن هایتان را نیز تمیز 

و مرتب کنید. پوشیدن لباس مرتب و تمیز بدون رعایت 
بهداشت فایده ندارد.

  از قوانین رسمی تر باشید
حتی اگر قوانین شــرکت مورد نظر بــه کارمندان اجازه 
می دهد با لباس های غیر رســمی و راحت در محل کار 
حاضر شوند، بهتر است شما کمی رسمی تر از کارکنانش 
به مصاحبه بروید. به عبارت دیگر، بهتر است تا زمانی که 
کار را نگرفته اید، لباس های راحتی و غیر رسمی تان را در 

کمد نگه دارید.
  از رنگ های خنثی استفاده کنید

وب   نظرســنجی   ،  ۲۰۱۳ ســال  در 
اکثــر  کــه  داد  سایت CareerBuilder نشــان 
کارفرمایــان رنگ آبی را مناســب ترین رنگ برای لباس 
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نگاهی به خوب و بد فرایند دیجیتالی شدن

چرا برنامه های تحول دیجیتال با شکست مواجه می شوند؟
فکر

بکـــــر

  تفاوت سیاست و ایده در میان مدیران اصلی
اگر مدیران اصلی یک کســب وکار دربــاره ی ایده ها و رویکردها 
نظر برابری نداشــته باشند، افراد زیرمجموعه توانایی اولویت دهی 
بــه کارها و اندازه گیری فاکتورهای موفقیت را نخواهند داشــت. 
رویکرد شــرکت های موفق برای رفع چالــش احتمالی، با طرح 
و بیان فرصت های تحول دیجیتال شــروع می شــود. البته آن ها 
به روشــنی همچنین مشکلی و چالشی را شــرح می دهند که با 
تحول دیجیتال رفع خواهد شــد. به عاوه، چگونگی شکل گیری 
ســازمان پیرامون ایده  و راهکار نهایی هم پیش از سرمایه گذاری 

توصیف می شود.
 ،Sorgenia ،یک شــرکت ایتالیایی صنعت برق و گاز طبیعی
چند سال پیش پروژه ی تحول دیجیتال با اهداف روشن را شروع 
کرد. آن ها قصد داشــتند در مدت پنج سال، مشتریان خود را از 
۳۰۰ هزار به یک میلیون افزایش دهند و برای این افزایش نیز از 
کانال های دیجیتال بهره ببرند. شرکت ایتالیایی، فروش به صورت 
تلفنی را هم در ســاختارهای خود نداشت و آینده ی فروش را در 
دنیای دیجیتال می دید. رهبران اعتقاد داشــتند که با استفاده از 
ابزارهای صحیح دیجیتال می توان تجربه ی مشتری را ساده سازی 

و در این مسیر مشتریان جدید را جذب کرد.

  منابع ناکافی برای مقیاس دهی
یکی از چالش هایی اصلی تحول دیجیتال، زمانی خود را نشان می دهد 
که قابلیت ها و ظرفیت های شرکت تنها برای پشتیبانی از طرح اولیه 
)اصطاحا Pilot( مناســب هستند و در زمان مقیاس دهی، با ضعف 
عملکــرد روبه رو می شــوند. وقتی این چالش در نظر گرفته نشــود، 
شرکت ها باید بین پذیرفتن تأخیر در انجام فرایندها و تاش رهبران 
برای سرعت دادن به تحول و رسیدن به اهداف نهایی، یکی را انتخاب 
کنند. شــرکت های موفق، برای ســرعت دادن به روند تحول از منابع 
خارجی استفاده می کنند یا با افزایش زمان طرح، همان پیلوت اولیه را 
در داخل شرکت رشد می دهند. در رویکرد دوم، قابلیت های دیجیتالی 
شــرکت با استفاده از منابع داخلی به صورت آهسته و پیوسته توسعه 
می یابد. شرکت فرانسوی تأمین خودرو، Faurecia، از فرایندهای 
خرید و ادغام برای رفع کمبود در ظرفیت های دیجیتالی خود استفاده 
کرد. آن ها در ســال ۲۰۱۸ شــرکت Parrot Automotive را 
 Cockpit of the خریداری کمردند تا توســعه ی محصولی به نام
Furure را توســعه دهند. محصول آن ها، کابینی با پیشرفته ترین 

کاربردهای امنیت، راحتی، صدا و دما بود.
شــرکت فارشــیا همــکاری نزدیکی هم بــا فعاالن دانشــگاهی و 
مراکز تحقیقاتی داشــت. به عاوه اســتارتاپ هایی در مراکز نوآوری 
همچون سیلیکون ولی، تورنتو، شانگهای، سرزمین های اشغالی و پاریس 
نیز با آن ها همکاری می کردند. آن ها با استفاده از ارتباطات ایجادشده، 

نمونه سازی اولیه و صنعتی سازی فناوری های درحال رشد را سرعت 
می بخشند. فناوری هایی که در اثر همکاری های مذکور توسعه می یابند، 
در دســته های مهم سامت و بهداشت، امنیت سایبری و حفاظت از 

محیط زیست مطرح می شوند.

  کارخانه های نوآوری از رویکردهای کاربردی در تحول دیجیتال 
با تکیه بر منابع داخلی هستند

بسیاری از شرکت های مورد مطالعه، به جای رویکرد خارجی فارشیا، 
توســعه ی تیم های نوآوری داخلی را در دستور کار قرار دادند. آ ن ها 
مراکزی موســوم به »کارخانه ی نوآوری« داخل سازمان های بزرگ 
خود ایجاد کردند که توســعه و رشــد پروژه های پیلوت را بر عهده 
گرفتند. کارخانه های نوآوری، رویکردی پویاتر را نسبت به گروه های 
تحقیق و توســعه ی اورژانســی پیش می گیرند. آن  گروه ها، عموما 
آزمایشــگاه های کوچک تجربی مستقل از گروه تحقیق و توسعه ی 
اصلی هســتند که وظیفه ی نوآوری سریع و ارزان را بر عهده دارند. 
درمقابل، کارخانه های نوآوری از بازوی سازمانی برای بازآفرینی های 
دیجیتال اســتفاده می کنند. آن ها محدود به تحقیق و توســعه یا 
طراحی محصول هستند. آن ها به جای روندهای سنتی، ابتدا پرورش 
ایده هــای جدید را انجام می دهند و ســپس به طراحی راهکارهای 
احتمالی می پردازند. درنهایت، پیاده ســازی و مقیاس دهی راهکارها 
انجام می شود.کارخانه ی نوآوری داخل یک سازمان بزرگ، الزاما باید 
یکپارچگی کاملی با کل ساختار سازمانی داشته باشد. تیم کارخانه، 
در همان ســاختارهای عادی سازمان عضو هستند. به عاوه اعضای 
 R&D دخیل در پروژه های آن، از تمامی بخش های سازمان، و نه تنها
انتخاب می شوند. شــرکت ها با پیاده ســازی کارخانه های نوآوری، 
استعدادهای جدید را نیز جذب می کنند، اما رویکرد اصلی بر استفاده 
از اســتعدادهای موجود استوار می شود. گروه جدید سازمانی، کاما 
متصل و پاسخگو نسبت به سود و زیان شرکت خواهد بود. با چنین 
روشــی، افراد دخیل در کارخانه می توانند تأثیر مقیاس دهی ایده ی 
اولیه ی خود را در همان ابتدای مسیر در ابعاد سازمانی مشاهده کنند. 
درواقع کارخانه ی نوآوری شبیه به شرکتی کوچک عمل می کند که 

در دل یک سازمان بزرگ توسعه می یابد.

مصاحبه می دانند. بعد از آبی، رنگ های مشکی، قهوه ای 
و طوســی در رده های بعدی قرار گرفتند. به طور کلی، 
پوشیدن رنگ های خنثی مناسب ترین انتخاب است زیرا 
رنگ هایی هستند که توجه را به خود جلب نمی کنند و 

هم با دیگر رنگ ها به خوبی ترکیب می شوند.
عطرو اسپری را ازخود دورکنید

بهتر است در زمان حضور درجلسه مصاحبه ازعطر،اسپری 
و افترشیو استفاده نکنید.شــاید خودتان از بوی خوش 
عطرتان احساس رضایت کنید،اما باید بدانید که ممکن 
است اسباب حواس پرتی مصاحبه کننده را فراهم کنید؛به 
خصوص اگر مصاحبه کننده حساســیت و آلرژی داشته 
باشــد.به عنوان یک متخصص بهتر اســت که شما را با 
مهارت ها و تجاربتان به یاد داشته باشند،نه با بوی عطرتان!

  کفش تمیز وراحت به پا کنید
آیا نمی دانید چه کفشی برای مصاحبه بپوشید؟ خب، 
بهتر اســت کفشی ســبک و راحت بپوشید. پوشیدن 
کفش بیش از حد رسمی به اندازه پوشیدن یک جفت 
صندل در مصاحبه جلوه خوبی ندارد. البته باید توجه 
کنید آنچه اهمیت دارد، وضعیت ظاهری کفش هایتان 
اســت. کفش هایتــان باید تمیز، شــیک و دارای ُفرم 

مناسب باشند.
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جوشکاری سیار
در و پنجره،اسکلت،سایه بان 

سقف شیب دار، نرده، حفاظ و... 
09159179576

ط
/9
81
24
39

خرید             فروش
طرقبــه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
81
28
51

/ج
98
05
90
9

مشاورامالک مرکزی طرقبه
09153168816-34234319

مدیریت:قنبری
طرقبه ،طرقدردورمیدان

اراضی کاهو با درخت 20ساله  
داخل مجتمع ، دور دیوار ، آب 

و برق ، قطعات 2000متری 
فی 400م      09151104291

ط
/9
81
31
62

جلدک،صفی آباد
چاهشک،راه آهن،جهاد

سنگ سفید، خرید و فروش
09153008329

ط
/9
80
81
70

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
ط09153076425

/9
81
32
90

باغچه 800متری 
مجتمع ویالیی ماریان 
)رضایی( 09153078445

ط
/9
81
33
66

/ج
98
10
12
8

منصوریفرش 
خریدارفرش

دستباف وماشینی
..به باالترین قیمت..
بدون تعطیلی37243127
09151105036

ط
/9
81
27
11

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
/9
81
23
67

قالی شویی بازوبندی 
تمام اتوماتیک

33669746-36585700
37605614-32790601

36110502
09154020769
09014127700

پ
/9
80
23
78

6
امالک و مستغالت

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

مشاورین امالک
601

خرید و فروش
باغ و زمین

608

فرش و موکت
703

قالی شویی
802

جوشکاری
522

ط
/9
80
08
16

قالی و مبل شوئی
امین

32424973-32762876-37292296
32133030-32252378
36570184-37348703 تحت پوشش بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09153000443

شستشو

 با ضمانت

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-32736506
36612586-35130474
32424972-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

پ
/9
81
24
56

ش
/9
81
29
87

ط
/9
80
09
31

قدسقالی و مبل شوئی
38716277-38421086-37659429
37242125-36099035-36098693
32794264-32121288

آب کشی اسالمی
با ضمانت

بیمه سرویس سراسر شهر

ط
/9
80
08
12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ط
/9
80
24
11

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

پ
/9
80
23
75

ط
/9
80
08
14

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

ط
/9
80
08
09

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش

ط
/9
80
08
17
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ملتقالیشویی
شستوشوبه
روشاسـالمی
تحتپوشــش
بیمهایــــــران
دارایمجــــوز
رسمی

تلفنکارخانه:
36666330
3665282 0
32213433
تلفندفاتر:
3 6 6 1 1 1 1 6
32220233
36098584
09155134006
09155048595
36580457

/د
98

10
51

4

تخلیهچـاه
09153131040
09151223530

ط
/9

80
31

08

وصلاگویمطمئن
09152000092
36200013

ط
/9

80
65

34
 ج

/ 9
80

96
74

رفعنم
لولهبازکنی
تشخیصنمزدگی
رفعنموبو
بامصالحوبنایی
30سالسابقه
36909280سجاد– فردوسی– خیام
37678076فلسطین-سناباد–کالهدوز
36911412سیدرضی-معلم–دانشجو
38902414هاشمیه–هفتتیر-صیاد
36910840الهیه-قاسمآباد-امامهادی
عبادی–عبدالمطلب–مطهری
36909280ابوطالب–هدایت–توس

09151023831تیمسیار

نـظافتـیآیـسـان
خشکشوییفرش،موکت
مبلمان،نظافتکلیساختمان
راهپلهوپیلوتاعزامکارگر

خانموآقا)تضمینی(
35228934-35228935

09151020764
09155573702

ش
/9

80
87

58

 ج
/ 9

80
17

17

شستشویاختصاصی
پردهاریکه

همراهباخدماتبازونصب
لطفاکیفیترامقایسهکنید
38446541
09156966640

/ج
98

10
99

3

تعمیراتتخصصی
مبلدرمحل
09153052587

تعمیرآبگرمکن
وتعویضمنبع
09153184729

37390310-32112993

ط
/9

80
97

95

تاسیساتپیرنیا
تعمیراتونصبفوریپکیج،
آبگرمکن،شوفاژولولهکشی
شبانهروزی09156239939

ط
/9

81
10

55
/ج

98
05

09
7

سالمندانمهروماه
VIPبلوارسجاد،فضای

خدماتباکیفیتکادرمجرب
36024166-09154077916

/ج
98

10
78

3

مرکزدرماناعتیاد
راهامید

درمیدانامامهادی
باتیممجربپزشکیوپرستاری
09154884322
09152141733

ط
/9

80
52

76

مرکزاقامتی
بهبودوبازتوانی
بهارزندگیمشهد
درماناعتیادتخصصماست
بامجوزرسمیازسازمان

بهزیستی،کادرمجربپزشکی،
روانشناسی،مددکاری

سالنمجزابراینوجواناندارای
استخر،باشگاه،سالنغذاخوری،

حسینیهوفضایسبز
برگزاریجلساتبهبودومهارتی
وگروهدرمانیومشاورخانوده

دفتر36775361
عاقبتخواه09153186358

مرکزدرماناعتیادبهــار
بامسئولیتفنی-دکترقربانی
37684969-09154126414

ط
/9

80
22

45

شغلمناسب
باکمترینهزینه

دورهتعمیراتتخصصیموبایل
وتبلتکامالکاربردیدوره
سیستمهایایمنیحفاظتی
)دزدگیر،دوربینمداربسته،اعالم
حریق،آیفونتصویری،دربهای
اتوماتیک(،تعمیرلوازمخانگی،

PLCدورههایبرقصنعتیو
وتابلوهایروان،دورهمونتاژ
کامپیوتروتعمیراتتخصصی
سختافزار،دورههای

ICDL،اتوکد،فتوشاپو..
دورههایحسابداری+

نرمافزار،مهارتهایدیپلم
ویژهبازماندگانازتحصیل
آموزشگاهشهریار

باگواهینامهفنیوحرفهای
37285662مطهریجنوبی13

ط
/9

81
33

95
/ج

98
10

44
7

مشاورهتخصصی
رایــگان
جهتاخذدیپلم

)تاسیساتومعماریوکامپیوتر(
38331540
09155180726

/ج
98

09
43

2

اجناسکرایه
مصطفی
صفارنجیب

صندلی،مبل،میز،ظروف
فرش،Lcd،رقصنور،باندو....
0915 305 5600 
0939 7395600 

دامداریمقدم
32594258-09151135477
09159098896

ط
/9

81
31

28

موسسهآسیاثبت1767
نیرویحسابدارباحقوقومزایا
بعدازدورهعملیوتخصصی
سریعانیازمندیم38444397

ط
/9

80
21

72
 ج

/ 9
80

40
27

مهرگستران
استخدامنیروجهتنگهداریاز
کودکیاسالمند،کاردرمنزل
نیمهوقتیاتماموقت
باحقوقباالوامنیتشغلی
بیناحمداباد5و7
مجتمعنورواحد13

38464894-38464893

بهچندکارگرواردبهکار
گاوداریشیریوراننده
تراکتورنیازمندیم
09151104505

/ع
98

13
22

1

ثبتنامدورهجدیدطب
سنتیوگیاهاندارویی)فنی
وحرفهای(خانموآقاآغازشد
موسسهکرامت32256344

ط
/9

81
30

76
/ج

98
02

56
2

تابلوسازصنعتآذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی،چاپاجسام،برش
لیزر،هدایاتبلیغاتی09154205729

کیش-قشم
تضمینپایینتریننرختور

آتریناپرواز
32231416-32235656

ط
/9

81
28

24

ط
/9

81
08

31

خریدضایعات
حاضری

آهن،چدن،مس
برنج،آلومینیومو
خردهریزانباری

بازدیدوحملباررایگان

09155044719

خریدضایعات
آهن،آلومینیوم،مس
برنج،کارتن،الک
09035480162

ط
/9

80
89

16

/ج
98

00
28

6

نعیمی
در،پنجرهوکابینت
خوردهریزوغیره

09354604745
ضایعاتفالح

خریدآهن،آلومینیوم،مسو...
شرکتدرمزایده

09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20

تخریب-خریدضایعات
دربوپنجره،جوشکاریسیار

09370501006
09305828084

ط
/9

81
22

94

خریدخردهریزانباری
لوازممنزلوضایعاتدرکل
سطحشهر09153039304

09390309304

ط
/9

81
05

84

خرید/فروش/تعویض
جعبهنوشابهـسبدمیوه
09153085236

ت
/9

71
79

37

11
پزشکی

سالمتوزیبایی

12
خدماتآموزشی
وفرهنگی

13
مجالسومراسم

14
استخدام

15
خدماتچاپ
وتبیغات

17
خدماتصنعتی
وکشاورزی

18
گوناگون

تخلیهچاه
لولهبازکنیورفعنم

803

خدمات
پزشکیودرمانی

1101

ترکاعتیاد
1104

آموزشگاههای
تخصصی

1201

کرایهچی
1306

قصابیودامداری
1307

حسابدار
1403

نیرویخدماتی
وخدمتگزار

1406

کارگرماهر
1409

مشاغلگوناگون
1417

تابلوسازی
1504

آژانسهایمسافرتی
1601

خریدوفروش
ضایعات

1701

متفرقه
1802

خدماتنظافتی
804

پردهومبلمان
806

کولرگازی،پکیج
وآبگرمکن

807

/ج
98

01
99

0

لولهبازکنی
مشهدالرضا

وصلاگو
تشخیصترکیدگی
ونمزدگیبادستگاه
ترمیمکفسرویسبامصالح
پیروزی38764467
38764468 ســجاد
فردوسی38825264
کوهسنگی38825264
مطهــری37285670
38764467 معلــم
وکیلآباد38764467
37285670 عبــادی
هاشمیه38825264
هفتتیر38764467
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 ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      8

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

ها
ی 

ند
زم

نیا

نشانی سازمان آگهی ها:

مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد یک

سامانه تلفنی سازمان آگهی ها: 37088

سامانه پیامکی سازمان آگهی ها: 300037088 

تلفن: 05137628205/ 05137610085

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی قدس  ) وابسته به آستان قدس رضوی(

Instagram @Rah.Kar  ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      
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09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای اسماعیل همتی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 13041
 به نشانی:  بلوار ثامن پالک94

مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 

تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی به 
مح��ل فوق الذکر مراجع��ه و مدارک خود را تحوی��ل بگیرند. الزم به 
توضیح اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان ف��وق یا عدم اعالم 
ش��کایت خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال 

مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09159248037
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
81

34
55

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای مهدی عامل زاده

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 10655
 به نشانی:  توس41 بین زارع2 و4

مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 
تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف م��دت 30 روز از 

تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155027731
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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آگهی استخدام
یک شـرکت معتبر صنایع غذائی در جهت توسعه منابع  انسانی خود اقدام به جذب همکار جدید می نماید از 
متقاضیان محترم خواهشمند است جهت تعیین وقت مصاحبه رزومه خود را به شماره 09923168756 تلگرام 

نمایند.
شرایط احراز سن تحصیالت جنسیتعنوان شغلیردیف

کارشناس 1
توسعه منابع 

انسانی

خانم/
آقا

کارشناسی /کارشناسی 
ارشد )صنایع/ مدیریت 

صنعتی(

-25
35

تسلط کامل به نرم افزار آفیس و  مهارت حرفه 
ای در نرم افزار اکسل 


