
پنجشنبه ٩ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٥
٤٣

به C5 حسابدار خانم 
با مدرک فوق دیپلم حسابدارى و 

داراى تجربه عملی حداقل
 ٢ سال نيازمندیم محل کار: 
ابتداى شهرک شهيد رجایی 

(قلعه ساختمان) خيابان اميرآباد 
ارسال رزومه فقط از طریق 

پيامک به شماره 
٠٩١٥١٢٥١٠٩٥

٩٥٢٩٢١٣٥/ ر

شر�ت ساختمان� 
نياز به یک حسابدار 

با حداقل ٣ سال سابقه کار 
در کارگاه ساختمانی دارد 

ساعت تماس 
٧,٣٠ لغایت ٣٠,١۴ 

٠٩١٥٥١٩٣٩٢٩
٩٥٢٩٣٦٦٤/ م

٩٥٢٦٥٠١٢/ م

استخدام 
د5پلم به باال

شماره ثبت:٢٠١٩
شرکت خدمات مالی و حسابدارى 

نيمه  صورت  نفربه   ٣۵ تعداد  به 
وقت ، تمام وقت و پاره وقت  از سطح 
دیپلم تا ليسانس در کليه رشته ها به 
عنوان حسابدار و کمک حسابدار جهت 
پروژه هاى خود در شهر مشهد همراه 
شرایط  و  حسابدارى  عملی  کارگاه  با 

قانون کار سریعا نيازمند است 

٣٨٤٥١٢٠٩-٣٨٤٠٢٠٦٧

استخدام 
C5 نفر حسابدار 
با مدرک تحصيلی ليسانس و باالتر 

آشنا به نرم افزار پایا سيستم 
آدرس: شهرک صنعتی فناوریهاى 

برتر، صنعت٢، پالک ١٣١
 نام آوران رنگ توس 

ساعت مراجعه ١٠ الی ١٣
 

٩٥٢٩٣٤٩٩/ ف

به C5 خدمات� خانم 
جهت آتليه نيازمندیم بلوار فردوسی 

بين مهدى و فرامرز آتليه مانی 
٠٩١٥١١١٦٦٥٢

٩٥٢٩١٠٦٥/ ف

آر5اگستر- استخدام خانم
جهت نگهدارى از سالمند و 

خردسال در منزل
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٢٤٢٢٤٦/ ل

٩٥٢٥٥١٩٨/ م

مر�ز هيراد
استخدام خانم جهت نگهدارى 
کودک و سالمند وامور منزل 

با حقوق باال 
٣٨٤٧٤٢٢٩
٣٨٤٧٦٨٩٥

٠٩١٥٧٦٥٣٧٩١

سرا� مهر-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩

٩٥٢٤٢٢٢٩/ ل

به C5 نفر خدمت�ار خانم 
نيازمندیم.  آتليه  در  کار  جهت 
سجاد،  بلوار  حضورى  مراجعه 

 بهارستان ١٧ پالک ٣٠ 
٩٥٢٨٧٠٣١/ ف

به C5 آبدارچ� و نظافت� 
جهت �ار در موسسه فرهنگ�

نيازمندیم
٠٩١٥٢٠٦٧٢٣٦-٣٦٠١٢٧١٠

٩٥٢٩٣٩٢٤/ ف

برگزار� �الس ها� ارزان قيمت 
گوهر تراش� 

ارائه مدرک + بازار کار 
٣٧٦٦٠٠٢٤-٠٩٣٨١١٢١٣٦٨

٩٥٢٨٦٣٠٧/ ف

C5 شر�ت 
معتبر

به تعدادى نماینده با 
حداقل ١ م سرمایه اوليه 

نيازمند است اطالعات 
بيشتر ارسال کد ٢٠ به 
٥٠٠٠٥٠٠٠١٠٠

٩٥٢٢٤٣٠٧/ ف

٩٥٢٧٤٩٧٢/ ب

 شغل مناسب 
با �متر5ن هز5نه 

١-دوره سيستم هاى ایمنی حفاظتی 
بسته-  مدار  دوربين  ( دزدگير- 
اعالم حریق- آیفون تصویرى و آنتن 

مرکزى) 
٢- دوره تعميرات تخصصی موبایل 
کاربردى کامال  بصورت  تبلت  و 

 ( الزمه اخذ جواز کسب)
٣- دوره PLC ( کنترلر برق صنعتی )

 و تابلوهاى روان 
۴- دوره مونتاژ کامپيوتر و تعميرات 
 ICDL هاى  دوره  افزار-  سخت 

اتوکد، فتوشاپ و ...
۵- دوره هاى کاربردى حسابدارى 

+  نرم افزار 
۶-مهارت هاى دیپلم ویژه بازماندگان 

از تحصيل 
گواهينامه  با  شهریار-  آموزشگاه 

فنی حرفه اى 
خيابان مطهرى جنوبی- نبش ١٣

٣٧٢٨٥٦٦٢ 
٠٩٣٣٥٩٤٨٤٨٤

٩٥٢٤١٥٠٤/ ف

�ار دائم در منزل درآمد روزانه
١٠٠ الی ٢۵٠ پاسخگویی ٢۴ ساعته

 ٠٩٠١٧٣٧٤٨١٥
٣٧٢٣٠١٠٦   فيلتر

٩٥١٩٢٨١١/ ف

�ار در منزل 
درآمد هفتگی ٩۵٠ ، بيمه، پيک رایگان

+ ساخت فيلتر تاج و جعبه 
٣٧٢٣٢٥٢٣-٠٩٣٧١١٣٧١٢٣

٩٥٢٧٣٧٣٧/ ب

 درآمد عال�  
 درآمد ۴٠٠ الی ٩٠٠ دائم 

استخدام + پيک و لوازم رایگان 
 ٠٩٣٩٨٣٢٢٥٢٥

�ار پاره وقت درآمد باال
آشنابه کامپيوتر -دیپلم به باال

٠٩١٥٨٩٣١٢٠٣
٩٥٢٨٧٦٣٦/ ق

٩٥٢٩٢٦٥٤/ ط

اشتغال در منزل
 با خرید ١دستگاه تمام اتومات
 یک فرصت شغلی بادرآمد عالی

٣٢٧١١٠٧٠ -٠٩٣٨٤٧٤٠٧٣٨

٩٥٢٩٤١٨٩/ ط

آموزش 
 سرمه دوز�

همراه با کار . (ویژه بانوان)
٠٩٣٥٧٤٨٣٦٨٠

٩٥٢٦٦٣١٩/ پ

�ارگاه آموزش را5گان
قاليبافی و گليم بافی فروش نخ 

و نقشه با مدرک فرش ترنج
٠٩١٥٣١٧٣٩٦١-٣٨٦٧٧٥٨٦

٩٥٢٧٣٧٣٦/ ب

درآمد عال�  
 ،٩٠٠ تا   ۴٠٠ هفتگی  درآمد   
استخدام+قرارداد+ بيمه (جعبه)

 ٠٩٣٧٠٠٢٦٧٠٠

چرخ�ار ماهر ل� دوز 
و بردست چرخکار اليک زن و 

کمردوز لی نيازمندیم 
٠٩١٥٧٦٧٦٧٣٦

٩٥٢٩٤٠٣٧/ ف

به برش�ار 
خانم یا آقا تمام وقت پاره وقت و 

زیگزاک دوز ماهر  نيازمندیم 
٠٩١٥١١٠٠٤٩٠

٩٥٢٩٣٧٥٩/ ف

استخدام 
دونفر سرپرست کارگاه با سابقه 

کارى با حقوق ٨٠٠,٠٠٠ تا 
١,۵٠٠,٠٠٠م   ۵نفر بسته 

بندى گر و بردست با سابقه کارى 
چمن ١۴ پالک ١٠

٠٩١٥٩٠٠٥٥١٧
٠٩١٠٥٥٣٥٥١٧

٩٥٢٩٠٥٣٣/ ف

برش�ار� 
و طراح� الگو 

برش انواع پارچه هاى پيراهنی 
و انواع پارچه هاى گردباف(پنبه، 

ویسکوز و ...) مردانه، زنانه، بچگانه 
کمترین زمان، کمترین مصرف  

 ٠٩١٥٧٠٢٩١٨٦
٣٧٢٥٣٩٢١

٩٥٢٩٣٥٢١/ ف

خانم جهت چرخ�ار�
نيازمندیم رستمی ۴١ پالک ١

٣٣٦٤٥٦٦٩
٩٥٢٩٤٢١١/ ق

�ارگاه بيرون بر مانتودوز
آقا نيازمندیم(تسویه نقدى)

 ٠٩١٥٣٢٠٦٣٤٣
٩٥٢٩١٨١٣/ ف٣٢٧٣١٤٤٦

به تعداد� چرخ�ار مانتودوز اسپرت 
نيازمندیم محدوده گلشهر سخاوت 

 ٠٩٣٦٥٤٩٢٦٣٥
٠٩٣٨٤٠٠٢٧٢٠

٩٥٢٩١٦١٨/ ط

به چند نفر چرخ�ار ماهر 
مانتو دوز و بردست نيازمندیم 

اجرت ١۵ هزار 
٠٩٣٠٨٧٩٢٨٣٢

٩٥٢٨٩٦٠٠/ ف

به تعداد� چرخ�ارخانم 
نيازمندیم اجرت عالی محيط کامال 

زنانه مفتح ۶,۴ پالک ٣١
٣٢٧١٢١٩٦

٩٥٢٨٩٣٧٨/ ف

به تعداد� چرخ�ار خانم 
جهت کار در توليدى تریکو نيازمندیم

 طالب محدوده بازار فردوسی 
٠٩٣٨٨٦٨٠٧٥١

٩٥٢٩٤١٥٤/ ف

تعداد� ميان دوز�ار 
و سردوز�ار نيازمند5م  

٠٩١٥٧٩٧٥٧٥٥
٩٥٢٩١٢١٩/ ف

به تعداد� چرخ�ار
جهت دوخت شلوار نيازمندیم 

محدوده طالب
٠٩١٥٥٢٢٩٩٣٥

٩٥٢٩٢١٠٦/ ف

به دو نفر آقا
بردست برشکار تریکو محدوده 

عبادى نيازمندیم
٠٩١٥١٠٦١٣١٠-٣٧٣٣٦٧٩٨

٩٥٢٩٣٧٠٨/ ف

به چند بردست و �ابو5� دوز
و چرخکار ماهر خانم جهت کار در 

توليدى پيراهن مردانه نيازمندیم 
٩٥٢٩١٤٩٤/ ف٠٩٣٦٧٠٢٢٢٥٧

به تعداد� مانتو دوز ماهر خانم 
داخل کارگاه و بيرون بر نيازمندیم. 

کرامت یک  ٠٩١٥٠٥٤٤١٨١
٠٩١٥٩٠٤١٩٤٤

٩٥٢٩٣٥٣٧/ ف

به تعداد� چرخ�ار 
خانم و آقا در محدوده جاده 
سيمان و رسالت نيازمندیم 

٩٥٢٩١١٢٦/ م٠٩١٥٨١٣٢٤٩٦

به C5 خياط آقا 
نيازمند5م   

٠٩٣٥٣٥١٨٠٧٣
٩٥٢٩١٣٢٥/ ف

به C5 خياط خانم ماهر 
(مانتو  نيازمندیم  کار  سابقه  داراى 
لباس عروس- لباس مجلسی ) محدوده 

ملک آباد      ٠٩٣٠١٢٦٣٥٠٠
٩٥٢٩٣٨٣٩/ ف

به تعداد� چرخ�ار تميزدوز 
بيرون بر پيراهن مردانه 

با اجرت عالی نيازمندیم
٠٩١٥٣١٨١٣٢٥

٩٥٢٩١٧٤٧/ ق

به چرخ�ار خانم ز5گزاr دوز 
و راسته دوز نيازمند5م

آزادى ٩۵ توس ۵٠ 
٠٩٣٥٣٩٠٧٧٨٢

٩٥٢٨٩٢٤٦/ ف

به مياندوز�ار ز5گزاگ دوز 
راسته دوز در محيط زنانه 

نيازمندیم ١٧ شهریور ١٧ 
٠٩١٥٤٥٠١٢٤٣-٣٨٥٤٠٦٠٢

٩٥٢٨٤١٩٦/ ف

C5 �ارگاه بزرگ 
توليد� تيشرت

به تعدادى راسته دوز و 
زیگزاگ دوز خانم و بردست خانم 

نيازمند است.
طبرسی شمالی٢٣. خوش بيان ٢. 

پالک ١٧/١
٣٢١٣١٥٤١

٩٥٢٩٣٢٤٤/ ق٠٩٠٣٢٨٣٧٤٤٨

به تعداد� راسته دوز 
تر�5و بچه گانه خانم 

در محيطی کامال زنانه نيازمندیم 
٠٩١٥٣٥٨٩٦٤٤

٩٥٢٩٣٧٤٥/ ف

٩٥٢٩١٣٤٠/ ف

به تعداد� چرخ�ار
 و بردست خانم و آقا 
راسته دوز و کمک برشکار

 با حقوق عالی و تسویه نقدى 
آخر هفته نيازمندیم 
کالهدوز ٢١ پالک ١١

٠٩١٥٦٢٩٦٤٦١-٣٧٢٩٠٩٢٦
٠٩٣٥٩٨٠٧٠٠٤

به تعداد� چرخ�ار و بردست 
مانتو مجلس� نيازمند5م 

٠٩٣٦٣٢٥٩٨٠١
٩٥٢٩٤١٣٤/ ط

سراسر�  پخش  شر�ت 
لبن� دوشه آمل (هراز) 

جهت تکميل کادر توزیع خود 

به تعدادى راننده
 با نيسان یخچالدار 

نيازمند است
 آدرس : آزادى ١٢٩ 
کوچه دوم، سمت چپ 

انبار هراز
٠٩١٥٤٨٦٥٧٧٢

٩٥٢٩٣٨٩٠/ ر

�ار�رد ١٠٠ هزار
 راننده با اتومبيل مدل باال
آزادشهر ،تاکسيمتردار فورى

٩٥١٨٨٧٤٤/ ف٠٩٣٩٩٧٢٠٢٤٠

٩٥٢٩٠٢٦٩/ ف

به تعداد� راننده با اتومبيل 
متر  تاکسی  به  مجهز  شطرنجی 

سریعا نيازمندیم. ( گاراژدارها) 
٠٩١٥٦٢٥١٠٩٧

به تعداد� پي�ان وانت
یخچالدار با راننده جهت کار در 

یک شرکت معتبر نيازمندیم
٠٩٣٧٢٩٢٩١٩٠

٩٥٢٨٨٨٦٤/ ف

آژانس در رضاشهر 
نيازمند راننده با اتومبيل

نيمه وقت و تمام وقت است
٠٩١٥١٥٩٩٨١٠

٩٥٢٩٢٣٥٧/ ف

به تعداد� راننده خانم
 براى کار در آژانس بانوان  

با زنگ باال نيازمندیم
٠٩١٥٥٦٨٤٧٠٧-٣٦٦٣٥٩٧٥

٩٥٢٩٣٦٦٢/ ق

٩٥٢٦٨٨٠٥/ ق

ا5ران تا�س� 
 به تعدادى راننده باماشين 

تاکسی متر دار و
 گوشی اندروید دار نيازمندیم 
شعبه١ قاسم آبادتلفن۵رقمی

٣٥٠٧٩
شعبه٢ کوهسنگی،ميرداماد
٠٩١٧١١٢٠٩٦١

به دو نفر راننده لودر
جهت کار در شهرستان خواف 

نيازمندیم
٠٩١٥٠٧٠٦٣٨١

٩٥٢٩٣٨٩٢/ خ

٩٥٢٩٣٨٩٥/ پ

پخش گلچ�ان زمان�
راننده با وانت با سابقه کار جهت 

توزیع محصوالت استخدام می نماید.
٠٩١٥٧٠٠٩٩٨٩

C5 شر�ت معتبر لبن� 
تعداد محدودى خودروى 

نيسان یخچالی
 به صورت اجاره به شرط

 تمليک با کار معين
واگذار می نماید.

٠٩١٥٨٠٧٢٨٧٧
٩٥٢٩٣٨٣١/ ف

آژانس افشين 
راننده با اتومبيل مدل باال 
داراى تاکسيمتر نيازمندیم 

 حجاب ٧۵,٢ انتها سمت چپ 
٩٥٢٨٣٩٠٢/ ف

آژانس بانوان عظيم
راننده خانم با ماشين نيازمندیم 

بين چراغچی ۶١ و ۶٣
٣٦٥١٦٠٧١

٩٥٢٩٣٦٣٥/ ف

به تعداد� راننده
ليفتراک نيازمندیم.
شرکت شن بتن مشهد
٠٩٣٧٧٦٦٧١٨٠

٩٥٢٩٠٢٥٦/ د

آژانس آسمان
راننده بااتومبيل سریعا 

نيازمندیم. ١٠ روز ١٠% 
٠٩٣٦٤٦٥٨٥٦٥

٩٥٢٩٠٩٧٨/ ق

٩٥٢٩٤٣٣٦/ ف

راننده با ماشين 
گوشی  با  تلفنی  تاکسی  در  کار  جهت 
اندروید تاکسيمتر با  پالک فرد درآمد 
٠٩٠٣٨٠١٣٥١٦ نيازمندیم  باال 

طراح و گرافيست خانم
مسلط به فتوشاپ نيازمندیم 

بلوار مصلی-مصلی ٣٣
٣٣٦٨١٥٤٠

٩٥٢٩٣٣٧٣/ ق

به فتوشاپ �ار خانم 5اآقا
جهت کار در دفتر فنی نيازمندیم 

کوهسنگی امير کبير ٧
٠٩٣٥٢٦١٢٤٧٨

٩٥٢٨٩٨٤٨/ ف

طراح خانم 
 ،3DMAX افزارهاى  نرم  به  آشنا 
شرکت  جهت  فتوشاپ  و  کورل 
تبليغاتی نيازمندیم. ٣٦٦٧٨٣٧٧

٩٥٢٩٢٠٧١/ ف

به C5 نفر طراح حرفه ا�  خانم 
5ا آقا مسلط به فتوشاپ و �رل

نيازمندیم
٠٩١٥١٠٣٥٦٨٢

٩٥٢٩٤١٦١/ ف

به C5 فروشنده باتجربه 
برا� �ار در پوشاr زنانه
در محدوده قاسم آباد نيازمندیم

٠٩١٥٥٠١١٦٥٧-٣٥٢٢٦٦٤١
٩٥٢٩٣٥٧٤/ ف

 به فروشنده ماهر 
 با روابط عمومی باال جهت فروشندگی 
در نمایندگی برند کافی شاپ معروف 

٩٥٢٩٤٤٨٨/ م٠٩١٥٧٠٢٧٨٦١ 

به چند فروشنده خانم
باتجربه تمام وقت نيازمندیم 
الماس شرق نگين چرم مشهد 

٠٩١٥٤١٥٤٠٠٧
٩٥٢٨٨٦٠٧/ ف

به تعداد� فروشنده خانم 
نيازمند5م

منطقه سی مترى طالب
٣٢٧٨٧٤٠٤-٠٩١٥٩٠٣٧١٩٢

٩٥٢٨٦٥٨٤/ ف

به تعداد� خانم 
جهت فروشندگی در محدوده 
خيابان هنرستان نيازمندیم 

٩٥٢٩٣٨٢٧/ پ٠٩٠١٣١١٣١٨١

از  تعداد� فروشنده
 در زمينه فروش
 مصنوعات چوبی

( سرویس خواب، ناهارخورى) 
در محدوده سناباد دعوت 

به همکارى می نمایيم
 ٣٨٤١٧٣٣٠

٩٥٢٨٨٩٨٧/ م

به چند فروشنده خانم  
جهت پوشاک زنانه در محدوده 

رودکی و بهشتی نيازمندیم
٩٥٢٩٣٥٦٧/ م٠٩٣٥٧٢٨٠٨٩٤ 

به C5 صندوق دار خانم جهت �ار
 در شيفت شب آبميوه فروش�

ترجيحا محدوده قاسم آباد نيازمندیم
٠٩١٥٧٥٨١٠٤٧

٩٥٢٩٤٢٩٥/ ف

به تعداد� فروشنده خانم 
 با تجربه نيازمندیم اول جنت

ساعت تماس ١۴:٣٠ الی ٣٠:١۶
٣٢٢١٢٩٩٤

٩٥٢٩٣٠٣٥/ ف

فروشنده آقا 
جهت کانتر عطر و فروشنده 

خانم جهت آرایشی و بهداشتی 
نيازمندیم ٠٩١٥٠٠٤٨٨٧٠

٩٥٢٩٤٠٢١/ ف

به چند5ن فروشنده خانم 
در مناطق سيدى، توس، جهان آرا 

نيازمندیم. 
٠٩٣٦٦٦٨٩٥٦٢

٩٥٢٩٣٨٥٠/ ف

به فروشنده خانم نيمه وقت
 جهت پوشاک نيازمندیم

محدوده هاشميه وپيروزى
٠٩١٥٤٠٣٠٤٧٢

٩٥٢٨٩٦٥٥/ ق

به تعداد� صندوقدار خانم 
نيازمندیم ٧ ساعت - ۵٠٠ 
تومان بين توس ٧٣ و ٧۵ 

 رستوران ویال مصاحبه حضورى 
٩٥٢٩٣٥٣١/ ف

به C5 فروشنده حرفه ا� 
باال  کار  سابقه  با  ادکلن  و  عطر 
واحد  آرمان  مجتمع  نيازمندیم 

CG٠١R٠٩٠١٣٨٩٧٣٣٤
٩٥٢٩١٥٤٧/ ف

به تعداد� فروشنده 
خانم با تجربه

جهت کار در فروشگاه 
لباس مجلسی تمام وقت و 

با حقوق باال نيازمندیم
بازار فردوسی

٠٩١٥١١٥٧٢٩٢
٩٥٢٩١٩٠٣/ ق

به چند صندوقدار مجرب 
فروشگاه  در  کار  جهت  نيازمندیم. 
پروتئينی گوشت و مرغ ساعت تماس 

١١ به بعد ٠٩١٥٥٠٧٩١٨٤
٩٥٢٩٣٥٥٧/ ف

استخدام
چند فروشنده خانم 
جهت یک فروشگاه 
واقع در احمدآباد 

نيازمندیم
٠٩٣٩٢٥٤٩٣٢٠

٩٥٢٩٤١٠٤/ ف

نيازمند5م 
خانم باتجربه فروش تلفنی آدرس 
شهرک شهيد رجایی حر ٢ پالک ٢٢

٠٩٣٦٧٦٣٤٩٦٩
٩٥٢٩٣٤١٤/ ف

به تعداد� فروشنده 
جوان آقا 

نيازمندیم تقی آباد ابتداى 
خيابان بهار پوشاک ملت 

 
٩٥٢٩٠٢٥٢/ ف

 صندوقدار خانم
 ١١صبح الی١١شب حقوق١م

ارسال پيامک
٩٥٢٩٤٢٤٧/ ق ٠٩١٥٧١٥٥٥٧٦

به C5 فروشنده با روابط عموم� 
باال یک بازاریاب و یک حسابدار جهت 
فروش دفتر پخش کاشی و سراميک 

نيازمندیم. ٠٩١٥٣٢١٣٧٠٦
٩٥٢٩٣٩٦١/ ف

به فروشنده خانم 
نيازمند5م. 

مراجعه فقط حضورى
ابتداى بلوار خيام ١١ 

بوتيک آنتيک.
٠٩١٥٤٢٨٢٥٠٥

٩٥٢٩٣٤٧٥/ ق

به C5 فروشنده خانم باتجربه
جهت کار در عطر فروشی 
نيازمندیم الماس شرق 

٠٩٣٧٧٦٢٦١١٨
٩٥٢٩٣٤٣٣/ ف

به C5 فروشنده 
کيف و کفش آقا مجرد در

 بازار فردوسی نيازمندیم. 
٩٥٢٩٣٩٥٥/ ف٣٢٥١٤٣٤٧

استخدام فروشنده 
از تعدادى فروشنده 

با تجربه در زمينه فروش 
کاغذدیوارى و پارکت در 
محدوده فلسطين دعوت
 به همکارى می نمایيم 

٣٨٤١٧٣٣٠
٩٥٢٩٣٨٧٦/ م

به C5 نفر خانم
جهت صندوقدارى در مواد پروتئينی 
پيروزى محدوده  نيازمندیم 

٠٩١٥١١٠٠٨٤٥
٩٥٢٩٣٥١٠/ ف

٩٥٢٩٣٩٣٩/ ف

فروشنده آقا 
باتجربه  

 فرامرز عباسی کيان سنتر ١
طبقه ٣ سبک خانه 
٣٦٠٧١٧٠١ 

به C5 جوان متعهد
فروشنده جهت فروشگاه لوازم 

لوکس نيازمندیم.
٣٧٦٢٠٥٢٧

٩٥٢٩٢٦٤١/ ق

به C5 نفر آقا 
جهت پخش تراکت با حقوق  ١م 

نيازمندیم حرم نواب ۴ 
٣٣٦٥٠٤٨٥-٠٩٣٣٣٧٢٤٥٣٥

٩٥٢٩٣٣٩٧/ ف

خانم جهت �ار
روسر� فروش� 

درویالژتوریست نيازمندیم 
٩٥٢٩٣٤٨٥/ ق٠٩١٥٥٢٠٠٥١٢

به C5 فروشنده خانم 
در محدوده هاشميه نيازمندیم 

٠٩٢١٥١٥٣٣٨٥
٠٩٠٢٥٨٥٥٠٠٥

٩٥٢٩٣٤٤٩/ ف

به سه نفر فروشنده 
حرفه اى

 با روابط عمومی باال 
و مسلط به تکنيکهاى 

بازاریابی و توسعه فروش 
نيازمندیم نبش سناباد ۴۵ 

 مبل ترنج

٩٥٢٩٣٦٩٩/ ف

C5 واحد بازرگان�
با  خانم  فروشنده  نفر  چند  به 
نيازمند  عالی  پورسانت  و  حقوق 

٣٥٤١٣٩١٦است.
٩٥٢٩٣٥٩٤/ م

C5 فروشنده مواد غذا5� 
با حداقل ٣ سال سابقه

 مسلط به حسابدارى نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٧٢١٣٧-٣٧٢٦٥٥٠١

٩٥٢٨٨٦٣٧/ ف

به C5 خانم جهت �ار در 
سوپرمار�ت نيازمند5م

پيروزى ۴٨ فروشگاه رزمارکت
٩٥٢٩٣٦١٠/ ف٣٨٦٨٤٤٠٧

به C5 فروشنده خانم 
باتجربه 

(تمام وقت نيازمندیم) 
٠٩٠١٤٢٥٠٠٧٠

٩٥٢٩٠٦٠١/ ف

فروشنده خانم
جهت پوشاک زنانه در کيان٢ به 

صورت تمام وقت با پورسانت
٠٩٣٦٨٥٩٣١٩١

٩٥٢٩٠٩٨٤/ ق

به C5 فروشنده 
نيازمند5م   

٣٨٥٤٧٠٠٣
٩٥٢٩٣٤٢١/ ف

به تعداد� فروشنده خانم
جهت کار در فروشگاه آجيل و 

خشکبار نيازمندیم
٠٩١٥٥١٨٦٤٦٢

٩٥٢٩٣٤٢٠/ ف

فروشنده �فش آقا 
با سابقه فروشندگی نيازمندیم 

خيابان جنت
٣٢٢١٨٧٧٥

٩٥٢٩٣٨٣٢/ ف

به فروشنده
  خانم نيازمند5م

٠٩١٥٦٢٤٤٠٥٨
٩٥٢٩٤٢٤٩/ ق

٩٥٢٦٤٠٥٦/ ق

بازرگان� تر�سان جهت ت�ميل 
کادرفروش خود به فروشنده خانم جهت 

همکارى نيازمند است.حقوق ١,٢٠٠ 
٣٥٢١٠٢٥٣-٠٩١٥٤٨٧٠٨٤٩

سرزمين مرغ زغال� چيC لند 
جهت تکميل کادر خود به یک 

تحویلدار و صندوقدار نيازمند است 
٠٩١٥٥٠٢٣٩٥٠ -٣١٥١٥

٩٥٢٩٤١٦٥/ ف

خدمتگزار و آبدارچ�

راننـــده

فروشنده و صندوقدار

خياط و چرخ�ار

طراح و گرافيست

خوداشتغال�


