حمیدرضا میرزا آقا
مدیریت
موبایل )+۹8(۹۱۲۱۹۳۱۹۳۶ :
تلفن ۰۲۱۵۶۲۷۶۶۵۶:
وب سایتwww.kantintaha.ir
آدرس  :کارخانه تهران  :احمد آیاد مستوفی  ،خیابان قلمستان  ،پالک ۲۰۲
فروشگاه تهران  :کیلومتر  ۷جاده ساوه  ،جنب ایرا ن خودرو دیزل
متولد ۱۳4۷ / ۶ / ۲۰:
وضعیت تأهل :متأهل
وضعیت سربازی :پایان خدمت

خالصه رزومه
مدیریت دقیق و باتجربه
بیش از دو دهه سابقه در صنعت قالب سازی و قطعات
تولید انواع تریلر ایسوزو  ،سردخانه  ،اتاق چادری
فروش به صورت عمده و تک
واردات اجناس اصلی از شرکت معتبر خارج از ایران
دارای گواهی کیفیت اصالت کال

سوابق تحصیلی
o

کاردانی مهندسی ساخت

گرایش :ساخت و تولید
موسسه/دانشگاه :گروه فنی نواوران تهران

۱۳۷۶ - ۱۳۷4معدل ۱8/۲۱ :

سوابق شغلی
o

مدیریت

یراق کانتین طاها تهران
آغاز همکاری از اردیبهشت ۱۳۶۰
وظایف و دستاوردها
 oطراحی ساخت قالب تولید خرید فروش واردات
o

تولید انواع قطعات و یراق آلت کامیونت و ایسوزو

 oتجربه فنی بسیار بال  ،بسیار خوش برخورد و برخورداری از تجربه وخالقیت بال
o

o

اطالعات بسیار زیاد این صنف هیچ کلمه ای در وصف ایشان نمیتوان گفت و به عموم این مطلب ثابت
شده

سرکارخانم مریم رجبی مدیرمالی و حسابرس مجموعه

یراق کانتین طاها تهران
آغاز همکاری از فروردین ۱۳۹4
وظایف و دستاوردها

o

o

تمامی کارهای مالی  ،خرید و فروش

o

ثبت اسناد و حسابرسی

o

انجام امور حقوق و دستمزد

o

اشراف کامل به قطعات تولیدی درمجموعه

o

دارای مدرک کارشناسی از دانشگاه دولتی قم رشته بازرگانی

o

دارای مدرک کارشناسی ارشد بازرگانی از دانشکده علوم تحقیقات

o

در حال تحصیل برای گرفتن مدارک بالتر اعم از دکتری حسابداری بازرگانی

o

یک دوره استاد افتخاری دانشگاه آزاد واحد اسالمشهر

جناب اقای سعید توکلیان کارشناس فروش

یراق کانتین طاها شعبه  ۱تهران
آغاز همکاری از فروردین ۱۳8۳
وظایف و دستاوردها
o
o
o

فروش قطعات ،
اشراف کامل بر اطالعات فنی مورد نیاز قطعات
دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم

مهارت ها
o

تحلیل نقشه های pfd
بهبود و ایجاد فرآیند

o

فارسی

o

زبان
مهارت خواندن  ،مهارت نوشتن  ،مهارت گفتاری  ،مهارت شنیداری

دوره ها و گواهینامهها
o

الزامات استاندارد بین المللیiso9001-2008
موسسه :سایپا دیزل

تیر ۱۳۹۹
o

فروش قطعات فلزی طبق استاندارد
موسسه :دنیای ماموت

خرداد ۱۳8۵
o

تامین قطعات پلیمر و فلزی
موسسه :گروه بهمن

مرداد ۱۳۹۵
o

بازرگانی و خرید
موسسه :مارال

اردیبهشت ۱۳۹4
o

فروش و نصب انواع قطعات و سقف های کشویی
موسسه :موسسات تحت نظر ارگان دولتی از قبیل ارتش و سپاه

فروردین ۱۳۹4
o

تولید و فروش و همکاری با تمامی تولید کنندگان و انجام واسطه گری
موسسه :آروم تریلر  ،ارشیا کانتینر  ،تهران کانتین و...

فروردین ۱۳۷8

تحقیقات
o

همراستایی تولیدات مجموعه با شرکت های خارجی  ،همکاری با شرکت های دولتی همچون سایپا دیزل  ،رنا ،دنیای ماموت.
قفل رجبی ،گروه بهمن ،شرکت مهران سرد
ناشر :نفبا

فروردین ۱۳۹۰
لینک مرتبط Www.nefva.ir :
تالش مجموعه در هم گام شدن از نظر ارتقا سطح کیفیت با این گونه شرکت های بی رقیب در این صنعت است

پروژهها
o

شرکت سایپا دیزل
کارفرما  /درخواست کننده :جناب اقای مهندس عشوری مسئول بازرگانی

خرداد ۱۳۹۵
شماره تماس ایشان  ۰۹۱۲۲8۹۹۶۲۲همراه  .شرکت سایپا دیزل ۰۲۱44۱8۲۲۱4
لینک مرتبط Mohsen_a_i_ :

o

شرکت دنیا ماموت
کارفرما  /درخواست کننده :سرکار خانم مهندس کشمیری

اردیبهشت ۱۳۹۹
فروش قطعات متنوع

o

گروه بهمن
کارفرما  /درخواست کننده :جناب مهندس نجاریان

o

همکاری باشرکت های دولتی همچون سایپا دیزل  ،رنا ،دنیای ماموت  ،قفل رجبی ،گروه بهمن ،شرکت مهران سرد و ...

لینک مرتبط  :شماره همراه ۰۹۱۲۲44۶۵۷۲

افتخارات
خرداد ۱۳8۵
o

دارای گواهیcertified

آذر ۱۳۹۰

شبکه اجتماعی
✓
✓
✓

اینستاگرام kantin_ taha :
توئیتر #events :
واتساپ ۰۹۱۰۹۳۵۶۵۰۱ :

