
پنجشنبه ٩ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٥
٤٤

استخدام
در  ماهر  پرسنل  نفر  یک  به 
تویوتا  یدکی  لوازم  فروشندگی 
کار  سابقه  داراى  افراد  نيازمندیم. 
در نمایندگی هاى تویوتا در اولویت 
هستند. مشخصات و سابقه کارى خود 
 ٠٩٢١١١٥٧٢١٦ شماره  به  را 

پيامک نمائيد.
 

٩٥٢٩٢٠٧٢/ ف

به C5 فروشنده خانم 
جهت فروش سرویس عروس واقع 

در شهرک رضویه نيازمندیم.
٠٩١٥٣١٨٨٤٩٣

٩٥٢٩٣٩٨٧/ ق

پوشاr اميد
به تعدادى فروشنده آقا و خانم 
باحقوق و مزایاى عالی نيازمند 

است
 ١٧ شهریور خيابان عنصرى 

شرقی خيابان نسترن
 بين نسترن ١ و ٣ 

 پوشاک اميد
٩٥٢٨٩٣٣٨/ ف

به C5 فروشنده ماهر 
جهت مبلمان نيازمند5م  

٠٩١٥٢٢٠٨١٨٤
٩٥٢٩٣٨٦٦/ ف

به چند فروشنده ماهر 
جهت فروش عطر و ادکلن با حقوق 

ماهيانه ١,۴٠٠ م نيازمندیم 
٠٩٣٥٤٥٥٣٩٦٩

٩٥٢٩١٥٦٦/ ف

به تعداد� فروشنده
پوشاک مردانه و زنانه ماهر 
خانم باسابقه کار نيازمندیم 

خيابان قرنی چهارراه مجد برج 
تجارى و ادارى صنعت ساختمان

 شرق طبقه ۴ واحد ۴٠٢ 
ساعت مراجعه ٩ صبح الی ١٣ 

و ١٧ الی ٢١
 

٩٥٢٩٤٢٥٧/ ف

به C5 فروشنده تمام وقت 
نيازمندیم بازار فردوسی ١

طبقه ١- راهروى ۶ پالک ۵٨٣
٣٢٥١٣١٠٧

٩٥٢٩٢١١٠/ ف

سوپرگوشت صمد� 
به صندوقدار خانم یا آقا تمام وقت 

نيازمندیم. محدوده ١٧ شهریور 
٩٥٢٩٤٣٠٣/ ف٠٩١٥٢٠٢٠٥٣٧

شر�ت معتبر 
فرهنگ�

نيروى جدید استخدام
 می نماید ١- ليسانس ٣ نفر 

٢- فوق دیپلم ٢ نفر 
بين معلم ١٠ و ١٢ پالک ٢٣٠ 

زنگ ١
 

٩٥٢٨٨٩٢٦/ ف

انجمن ازدواج و 
خانواده �شور

دعوت به همکارى جهت تدریس 
و برگزارى کارگاه در سطح کشور

از فارغ التحصيالن و دانشجویان 
ارشد و دکتراى روانشناسی و

 ٨٠ دوره  طی  از  بعد  مشاوره 
ساعته و دریافت کارت مربی گرى 
ایماگوتراپی  و  گرى  درمان  زوج 

جهت کسب اطالعات بيشتر 
واژه ایماگو را به سامانه 

٥٠٠٠٥٩٤٣٢٠ پيامک کنيد.
٩٥٢٩٢٥٣٣/ ل       ٣٧٦٦٦٨٧٥

به C5 نفر خانم 
�ارشناس زبان انگليس�

جهت مسئول دفتر 
مدیر عامل نيازمندیم.

بلوار سجاد ، بهارستان ٢ 
 پالک ۴ ، طبقه ۵

٩٥٢٩٤١٤١/ ل

به C5 نفر �ارشناس 
روان شناس� 5ا علوم تربيت�

خانم جهت شيفت شب در 
مرکز نگهدارى کودکان 

بی سرپرست نيازمندیم 
ساعت تماس: 

فقط ١٧ الی ١٩ عصر
٠٩١٥٥٦٨١٢٤٨

٩٥٢٩٣٦١٨/ ف

استخدام كارمند
یک شركت معتبر جهت 

تكميل كادر ادارى و 
بازرگانی خود از ۶ نفرخانم 
با روابط عمومی باال دعوت 

به همكارى می نماید. 
آموزش كامل در حين كار 

حقوق ثابت، بيمه
مراجعه از ساعت ٩ الی ١۴ 
به آدرس بين معلم ٣١ و 

٣٣ پالک ۴١٩

 

٩٥٢٨٧٦٧٣/ ق

 نما5ندگ� بيمه ا5ران
 به تعدادى مشاور فروش 
باحقوق ثابت نيازمند است

٠٩١٥٥٠٣٦٩١٨-٣٦٥٧٤٧٤١ 
٩٥٢٩١٥٥٢/ ق

مجله ا5ده آل
 استخدام مي�ند
کارشناس فروش ، درآمد 

باالى ٢م درماه +۵٠٠ثابت 
ماهانه،پورسانت + بيمه 

وکيل آباد ،باهنر۶،پالک١٢
٣٨٨٤٣١٠٣

٩٥٢٧٩٣٨٤/ پ

به C5 �ارمند 
پيشخوان  امور  جهت  مسلط 
 ١٢ منطقه  در  شهردارى 

٠٩٢١٦٨٣٣٦١٢نيازمندیم. 
٩٥٢٩٣٤٠٠/ ف

�ارمند فروش خانم 
به  آشنا  ترجيحا  باال  عمومی  روابط  با 
صنعت دام و طيور نيازمندیم آزادى ٩١ 

٠٩١٥٣٢٨١٥٩١
٩٥٢٨٨٨٤٩/ ف

جهت آبميوه فروش� 
در هاشميه

 براى شيفت شب از 
ساعت١٨:٣٠تا٣:٣٠بامداد 

نيازمندیم،ترجيحا ساكن حومه 
ساعت تماس ١٢ظهر تا١٨ 

بعدازظهر 
٠٩٠١١٢٠٢٠٧٧

٩٥٢٩٣٤٨٤/ ق

به C5 شاگرد نوجوان 
جهت کار در مغازه لوازم کفش در 
محدوده مطهر ى شمالی نيازمندیم 

٩٥٢٩٣٦٧٥/ م ٣٧٢٧٠٤٤٨

به تعداد� �ارگر ساده 
د5پلم به باال 

جهت پليستر کارى نيازمندیم. 
٣٦٥١٦٠٩٥

٩٥٢٩٢٩٢٦/ ق

به C5 �ارگر ساده 
جهت نگهدارى از باغ ویال با منزل 

مسکونی رایگان نيازمندیم 
٣٥٥٩٣٢٦٨-٠٩٩٠٢١٦٢٦٧١

٩٥٢٩٤٤٩٠/ پ

به تعداد� نيرو� خانم
بعد   ۵٠ رضا  امام  نيازمندیم 
آریا  فروشگاه  دوم  چهارراه  از 

٠٩٣٠٢٤٠١٩١٠شبرنگ
٩٥٢٩٤٠٠٤/ ف

به چند �ارگر ساده خانم و آقا
جهت کار در شيرینی پزى 

نيازمندیم 
٠٩١٥٦٥٦٢٨٩٩

٩٥٢٩٣٤١٢/ ف

نيرو� ساده و ادار�  
خانم و آقا جهت خط توليد نيازمندیم

 

٣٦٥١٩٣٩٥
٩٥٢٩٤٢٨١/ ف

به C5 �ارگر متأهل 
جهت کار در مرغدارى نيازمندیم
٠٩١٠٣١٩٣٩٠٨

٩٥٢٩٤٢٨٨/ ف

 �ارگر ساده خانم و آقا 
 جهت خط توليد نيازمند5م 

٣٧٣٩٠٥٩٢ 
٩٥٢٨٥٦٥٦/ م٠٩٠٣١٠٢٩١٥٦

C5 شاگرد
جهت کار آسانسور نيازمندیم.

٠٩٣٥٦٠٥٤٨٤١
٩٥٢٩٤٤٤٢/ ق

 �ارگر ساده خانم و آقا 
حقوق  با  کارخانه  در  کار  جهت   

٧٠٠٣٢١٢١٨٨٧ الی ١م
٩٥٢٨٥٦٦٠/ م٠٩٣٠٩٥٤٣٨٥٣ 

 �ارگر ساده خانم و آقا 
 جهت توليد و بسته بندى 

٠٩٠٣١٠٢٩١٥٧ 
٩٥٢٨٥٦٦٤/ م٠٩٣٠٢٩٦٦١١٤

C5 واحد توليد� غذا5� 
به کارگر ساده زن و مرد نيازمند است

 شهرک صنعتی توس، فاز ٢، اندیشه 
٣٥٤١٣٩١٦ ٧، پالک ۴٣٧

٩٥٢٩٣٦٠٢/ م

به نيرو� خانم جهت فروشگاه  
سبزیجات آماده در شيفت عصر 

نيازمندیم  (فرامرزعباسی) 
٠٩١٥١٠٥٢٩٤٤

٩٥٢٩٣٩٦٤/ ف

به C5 نيرو جهت کار در
 ۶٠٠ حقوق  نيازمندیم.  شاپ  کافی 
شب  آخر  تا   ۴ کار  ساعت  تومان 

محدوده کوثر ٠٩٣٧١١٥٩٧٣٥
٩٥٢٨٩١٢٣/ ف

به C5 �ارگر ساده
جهت کار در اغذیه نيازمندیم 

محدوده جنت
٩٥٢٩٣٩٩٥/ ف٣٢٢٨٠٤٥٦

به چند نفر خانم جهت هم�ار� 
در توليدى کفش نيازمندیم 

قرنی ٢٣ پالک ۵١ 
 ٠٩٣٦٣٦١٣٣٦٣

٩٥٢٩٤٢٢٩/ ط٣٢٧٢٥١٠١٣

C5 �ارگر ساده جوان 
جهت کار در فست فود 

نيازمندیم. 
٠٩١٥٣١٠٢٥٥٥

٩٥٢٩٤١١٤/ ف

به دونفر جوان 
متعهد به �ار 

١٨ الی ٢۴ سال جهت کار در 
کارگاه لوله بخارى سازى در 
محدوده ميدان بار نوغان با 

بيمه نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٠٦١٥٤ روشندل

٩٥٢٩١١٧٩/ ف

به C5 نفر نيرو� خانم جهت کار
با  پاره وقت در سبزى خردکنی و کار 
دستگاه نيازمندیم بين پيروزى ۵ و ٧ 

یخ ساالد    ٠٩٣٨٢٨٦٨٧١٠
٩٥٢٩٣٧٠٥/ ف

به ده نفر �ارگر خانم و آقا
نيازمندیم خيام ۴٠ بازار گل 

فروشگاه شادى ١ پالک ٣۶
 مراجعه حضورى

٩٥٢٩٤١٤٦/ ف

به تعداد� ترا�ت پخش �ن
جهت پخش تراکت نيازمندیم

 ( گلشهر و ١٧ شهریور)
٠٩٣٧٤٢٧٣٨٢٦

٩٥٢٩٠٩٣٧/ ف

به تعداد� �ارگر آقا
قطعات  توليدى  شرکت  جهت 
الستيکی با مدرک حداقل سيکل 

٣٤٦٩٣٤٣٤نيازمندیم
٩٥٢٩٠٩٦٤/ ر

به تعداد� �ارگر خانم 
سفالگرى  کارگاه  در  کار  جهت 
نيازمندیم محدوده (آخوند خراسانی) 

٠٩١٥٤٠٧٤٢٥٨
٩٥٢٩٣٩٥٢/ ف

به چند نيرو� خانم 
الی   ٨ ساعت  خرما  بندى  بسته  جهت 
 ۴٧ دالوران  پيروزى-  محدوده   ١۶

٠٩٣٥١١٦٤٦٢٧نيازمندیم 
٩٥٢٩٣٧١١/ ف

به تعداد� استاد�ار ماهر 
آرماتوربندى و قالب بندى (چوب) 

نيازمندیم 
صالح 

٠٩١٥٣١٢٤٧٩٩
٠٩٣٦٠٧٦٩٣٤٣

٩٥٢٩٣٧٤٨/ م

به C5 استاد �ار 
طباخ� نيازمند5م .  

٠٩٣٥٤٩٣٧١١٦
٩٥٢٩٢٩٩٤/ ف

�ارگر ماهر �ارواش 
محدوده قاسم آباد نيازمندیم 

٠٩١٥٥١٤٣٢٤٦
٩٥٢٩١٠٨٦/ ف

 به دو نفر �ارگر 
 جهت کار در کارواش نيازمندیم 

 ٠٩١٥٥١٧٧٥٣٧
٩٥٢٩٣٢٩٢/ م

به C5 شاطر و فردار 
فانتزى کار - شاطر نان لواش 

ماهر نيازمندیم 
٠٩١٥٨١٨٦٣٢٤

٩٥٢٨٩٧٦٦/ ف

به �ارگر ماهر و نيمه ماهر
و ساده جهت رویه کوبی مبل با 

حقوق ماهيانه نيازمندیم
٠٩٣٣٤٣٤٤٢٦١

٩٥٢٩٣٦١٤/ ف

به چند �ارگر ساده و ماهر 
جهت رنگ کارى سرویس چوب 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٩٩٤٨٠

٩٥٢٩٣٨٩٣/ ف

به C5 نفر آقا
آشنا به فتوشاپ و کورل جهت کار 
نيازمندیم.تکنو کف چارق ليزر  با 

٩٥٢٩٣٧٩٤/ ل٠٩١٥١٢٥٠٨٠٣

C5 شر�ت توليد�  
براى خط توليد خود نياز به کارگر فنی 
مرد با حقوق اداره کار دارد تماس ٧ 

٧-٣٥٤١١٨٩٦الی ١۴
٩٥٢٩٢٧٨٩/ م

به C5 پل� استر �ار ماهر 
و ٢نفر �ارگر جوان 

محدوده جاده کالت نيازمندیم 
٠٩٣٠٦٤٩٠٣٦٣

٩٥٢٩٢٧١٩/ ط

به C5 رنگ �ار مبلمان 
ماهر نيازمند5م  

٠٩١٥٢٢٠٨١٨٤
٩٥٢٩٣٨٦٨/ ف

 به تعداد� رو5ه �وب
 ماهر و نيمه ماهر 

 چرخکار و برشکار نيازمندیم 
٩٥٢٩٠١٥٢/ آ ٠٩٠٣٧٩٠٢٧٠٠

به �ارگر 
جهت کار در کارواش نيازمندیم. 

 ٠٩١٥٩٢٧٠٥٨١
٩٥٢٩٣٧٣٣/ ف٠٩١٥٥٠٦٢٥٧٣

مجتمع نان
 با پخت باال

به نيروى ماهر 
شاطر پارویی

 چونه گير 
و خمير گير

 گوشت کوب زن 
نيازمندیم

٠٩٣٣٥٧٨٣٣١٢
٩٥٢٩٣٤٠٢/ ف

�ارگر ماهر و نيمه ماهر 
�انال ساز نيازمند5م   

٠٩٣٥٦٩٣٩٣٣٧
٩٥٢٩٣٤٦٠/ ر

به تعداد� چرخ�ار 
 خانم و آقا و تعدادى رویه کوب 

جهت کار در مبل سازى نيازمندیم
خجسته    ٠٩١٥٦٢٤٣٣٢٧

٩٥٢٩٢١٨٦/ م

به تعداد� خياط و 
رو5ه �وب مبل راحت� 

٠٩١٥٢٤٥٤٧٢٧نيازمندیم
٩٥٢٩٢٦٧٦/ ب

به C5 نيرو� قالب ساز 
پالستيک نيمه ماهر نيازمندیم 

محدوده خيابان رسالت گاز 
٠٩٣٨١٨٩٣١٠٢

٩٥٢٩١٤٦٦/ ف

به تعداد� خانم 5ا آقا 
سنگ سوار روى موم حرفه اى 

نيازمندیم
 

٩٥٢٩٣٨٧٣/ ف٠٩١٥٣٢٠٣٥٠٠

به چند نقاش پل� استر�ارماهر
 جهت کار در کارگاه نجارى 

محدوده همت آباد نيازمندیم
٠٩١٢٧٢٧٧٤٩١

٩٥٢٩٣٩٨٨/ ف

شاگرد نيمه ماهر
باترى سازى و سيم کشی 

نيازمندیم
٠٩١٠٥٥٠٩٩٣٧

٩٥٢٩٣٧٢٠/ ف

به تعداد� برق�ار
ماهر صنعتی نيمه ماهر و بردست 

نيازمندیم
٠٩١٥١٠٤٣٣٢٣

٩٥٢٩٢٢١٢/ ف

به تعداد� نيرو� �ار ماهر 
جهت اپراتور دستگاه CNC و اجراى 

کابينت درشهر زابل نيازمندیم 
حقوق عالی ٠٩١٥٣٤٢٣٦١٧

٩٥٢٩١٦٩٩/ ق

به تعداد� �ارگر ماهر 
جهت کارواش نيازمندیم 
٠٩١٥٢٠٢٩٩٠٤

٩٥٢٩١١٢٥/ ف

استخدام 
جوشکار آرگون و استيل کار ماهر 
نيازمندیم  آشپزخانه  تجهيزات 

٠٩١٥٦٠٠٥١٧٣
٩٥٢٩٢٩٥٣/ ر

به C5 �ارگر ماهر جهت 
�ار در �ارواش نيازمند5م  

٠٩١٥٣١٧٣٠٤٧
٩٥٢٩٣٦٢٠/ ف

به تعداد� استاد�ار ماهر 
رویه کوب مبل راحتی و استيل و 

نجار نيازمندیم 
٩٥٢٩١٩٤١/ م٠٩١٥٨٠٢٠١٤٧

به تعداد� رو5ه �وب و 
نجار ماهر نيازمند5م

٠٩٣٣٧٠٢٩٠٠٩ ابرى
٩٥٢٩٤٠٨٩/ ق

 به تعدادى اکيپ یا برقکار متعهد 
و عالقمند جهت پروژه ساختمانی 

نيازمندیم
 ٠٩١٥١٠٣٤١٢١

٩٥٢٩٤٤٤٦/ ب

C5 �ارگر ماهر
جهت تعویض روغن

 ٠٩١٥٥٠١٣٢٤٠
٩٥٢٩٠٨٥٩/ پ٠٩٣٣٥٧٠٥٧٣٣

 UPVC نفر �ارگر C5 به
و آلومينيوم نيمه ماهر و ماهر 

نيازمندیم 
٠٩١٥٦٠٠٧٦٣٣

٩٥٢٩١٨٣١/ ف

به چند �ارگر ماهر �ارواش 
با حقوق باال و متعهد به کار 

نيازمندیم. توس ۶۵ نجف ٢ 
٠٩١٥٥١٩٣٦٣٠

٩٥٢٨٩٢١٣/ ف

شاطر ماهر نان بربر� ماشين� 
جهت آزادپزى نيازمندیم 

فقط شاطر ماهر
٠٩١٥٥٥٧٢٣٦٧

٩٥٢٩٣٥٨٦/ ف

 استخدام مبل چوب گستر
 ١-MDF کار ماهر جهت سرویس 

خواب و سيسمونی
 ٢- خياط مبل راحتی ترجيحا خانم 
(ماهر )  ٣- رویه کوب مبل راحتی 

فقط ماهر  ۴-نظافت چی خانم
روبروى   ٢۵ کيلومتر  سنتو  جاده 
خاورميانه  گستر  چوب  شيرحصار 

(جهت تبليغات تماس نگيرید)
٩٥٢٩٣١٥٢/ م٠٩٣٥٧٢١٥٢٢٠ 

به تعداد�
 بافنده ماهر 

فرش دستباف نيازمندیم 
٩٥٢٩٣٤٥٥/ ر٠٩٣٦٠٧٠٠٥٤٠

به افراد ذ5ل نيازمند5م
خياط ماهر نجار ماهر 

و رویه کوب ماهر
٩٥٢٩٣٨٦٣/ ف٠٩٣٠٦٢٦٨٤٨٨

به �ارگر ماهر و نيمه ماهر جهت کار
در کارواش بزرگ نيازمندیم

 ابتداى خيام ۴۶ کارواش رویال
٩٥٢٨٩٨٥٦/ ف٠٩١٥١٠٩١٦٩٥

به دو نفر �ارگر ماهر
براى رویه کوبی مبلمان 

نيازمندیم
٠٩٣٧٩٣٤١١٧٨

٩٥٢٨٧٣٤٨/ ب

ثبت نام و مشغول به �ار 
از افراد جویاى کار، کاریابی آرمان توس

٧-٣٦٥١٨٩٧٦
@ tooskar   ٣٦٥٨٥٨٧٦

٩٥٢٩١٥٠٩/ ف

�ار5اب� ا5نترنت� برزمهر
WWW.7020.BIZ

٣٧٠٢٠
٣٧٦٤٩٥٥٥

٩٥١٠١٣٧٦/ ق

�ار5اب� فرهيختگان دانشگاه
 اشتغال فور� دانشگاهيان و...

تامين نيرو، معافيت حق بيمه
خ    راهنمایی١٩ ٥٠-٣٨٤٤٢٧٤٥ 

٩٥١١٢٦٨١/ آ

به C5 پزشC عموم�
داراى مدرکskin careجهت کار 

در مطب پوست و مو نيازمندیم.
٠٩٣٩٠١٨٩٢٠٠

٩٥٢٨٩٠٨٢/ د

�ارشناسان 
محترم

 مامایی، اتاق عمل،  
بيهوشی، پرستارى

جهت همکارى در 
واحد بهبود کيفيت 
بيمارستان دعوت 

می شوند 
داوطلبان کلمه 
(بهبود کيفيت )

 را به شماره 
 ٠٩٠١٨٠٢٧٠٣١

پيامک نمایند 
٩٥٢٩٢٤١٥/ ف 

به C5 هم�ار 
اپتومتریست نيازمندیم 

٠٩٣٧٩٣٧٣٠٦٦
٠٩٣٩٨٠٦٨١٢٠

٩٥٢٨٦٨٨١/ ف

هم�ار ماما 5ا بهيار 
جهت فعاليت در کلينيک درمان 

اعتياد شهرک رجایی 
٠٩٣٣٩٤٧٠٠٣١

٩٥٢٩٢٧٠٠/ ر

به C5 اپتومتر5ست 
با  همکارى  جهت   ( سنج  (بينایی 
شرایط مناسب نيازمندیم. تنکابن 

٠٩١١١٩٣٤٥٢٥ هنرورى
٩٥٢٩٢٨٥٧/ م

 Cبه تعداد� دندانپزش
نيازمند5م.   

٠٩١٥٧٣٧٨٤٣٣
٩٥٢٨٤٥٩٧/ ف

استخدام
به چند نفر   خانم 

با روابط عمومی باال باحقوق 
و مزایاى عالی جهت کار در 
مطب تخصصی نيازمندیم.

٠٩٣٧٤٠٩٨٥٥٤
٠٩١٥٥١١٤٦٤٢

٩٥٢٩٤٤٠٧/ م

٩٥١١٠٧٧٤/ د

Cدستياردندانپزش دوره 
دارویارداروخانه -امدادگر حوادث

وارستگان نوین
٠٩١٥٢٠٠٣٧٧٤-٣٥٠٩٩١٥٧

دعوت از عالقه مندان
تدریس زبانهاى خارجی

جهت مهدهاى کودک و مراکز زبان
٣٨٨٤٦٨٨٨هاشميه۶١ پالک۶۶

٩٥٢٤٥٢٦٢/ ل

موسسه ر5اضيات ضيا
به مدرس علوم، عربی، ادبيات و 

زبان نيازمندیم
٠٩١٥٤٤٠١٦٧٧-٣٨٨٤٢١٤٤

٩٥٢٩٤٢٩٨/ ق

C5 هلد5نگ فعال
در زمينه پروژه هاى کليد در 
دست ساختمانی، برق، نفت و 
گاز به یک مدیر ارشد مسلط 
به امور پيمانکارى و قرارداد 
به صورت تمام وقت با حقوق 
و مزایاى مکفی نيازمند است. 

عالقمند می توانند 
رزومه خود را تا تاریخ 

 ١٣٩۵,١٠,٣٠
به آدرس ایميل:

Holdingmanager4207@ 
 gmail.com
ارسال نمایند.

 

٩٥٢٩٤٣٥٧/ ف

مد5ر بازرگان� 
ترجيحا شيمی و پليمر 

دانشگاه فردوسی از ٨ تا ١٨ 
٠٩٣٣٢٩٣٨٨١٨-٣٨٧٦٢٢٣٠

٩٥٢٨٧٩٠٣/ ر

مر�ز سروش

٩٥١٢٧١٧٢/ م

 با مجوز بهز5ست�
استخدام خانم جهت مراقبت از 

سالمند در منزل درشيفت
 روز یا شب یا شبانه روزى

مدیرمسئول: دکتر ایرج عاکف
ميدان احمدآباد- بلوارکالهدوز

 نبش کالهدوز٩/١ (تقاطع سلمان 
دوم طبقه   -٨٣ پالک  فارسی) 

٣٨٤٤٤٣٠٠ 
٠٩١٥٥١٦٣٢٩٩
٠٩١٥٣١٥٠٠٠٤

به C5 نفر خانم 
جهت مراقبت از کودک 

نيازمندیم 
٠٩١٥١٠٥٣٧٩٦

٩٥٢٩٣٨٤١/ ف

آر5اگستر-استخدام خانم جهت
نگهدارى از سالمند و خردسال 

در منزل با حقوق باال
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٢٤٢٢٥١/ ل

 rمراقب �ود C5 به
با حقوق ٨٠٠ نيازمندیم 
٠٩١٢٣٧٠٠٣٦٨

٩٥٢٩٣٦٢٣/ ف

به C5 خانم باسواد
جهت نگهدارى پسربچه ١٢ ساله 

و آشپزى نيازمندیم
٠٩١٥٣١٤٨٦١١

٩٥٢٩٢٧٨٨/ م

به خانم� 
جهت مراقبت

از سالمند خانم 
با حقوق مکفی بصورت 
شبانه روزى نيازمندیم 

 ٠٩١٥٥٢٢٦٤٨٤
 ٠٩١٥٣١٨٣٥١٨

٣٦٠٥٩٣٩٩
٩٥٢٩٣٦٥٨/ ل

سرا� بهشت-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩

٩٥٢٤٢٢٦٢/ ل

گروه پزشك� و درمان�

كارگرساده

�ارگر ماهر

مد5ــــر

�ارشناس و
�ارشناس ارشد 

�ارمند ادار�

مدرس  و مرب�

�ار5ابــــ�

مراقب �ودr و سالمند


