
شنبه ١١ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٦
٤٠

به افراد ذ�ل
َ نيازمند�م

مهماندار آقا و خانم ٨ نفر، 
ساالدزن ١ نفر، دسرزن

 ١ نفر، آشپز ٢ نفر، تخته 
کار ٢ نفر، کمک آشپز

 ٢ نفر، خدمات آشپزخانه ١ 
نفر، انباردار ٢ نفر

 کمک انباردار ١ نفر 
به صورت حضورى از 

ساعت ١۵ به بعد 
ميدان ١٧ شهریور برج 
آسمان طبقه ١٣ تاالر و 

رستوران آنتریوم اطلسيه

 

٩٥٢٨٧٣٧٠/ ف

�< رستوران بزرگ
 در شهر �زد

جهت تکميل کادر خود 
سرآشپز حرفه اى غذاهاى 

ایرانی و آشپز حرفه اى 
غذاهاى فرنگی و یک نفر 

نيروى حرفه اى جهت 
مدیریت سالن با حقوق 

مکفی و منزل جهت سکونت 
استخدام می نماید

٠٩١٢١١١٤١٣٧
٩٥٢٨٦٠٩٠/ ف

به �< آشپز ماهر 
خانم �ا آقا 

جهت کار در کترینگ رضا 
بين اقبال و الدن 

مقابل پيروزى ٧۵ جنب نانوایی 
پدیده نيازمندیم.

 مراجعه فقط حضورى 
 

٩٥٢٩٢٠٦٦/ ف

تعداد� خانم جهت 3ار در 
فست فود (چهارراه لشکر) نيازمندیم 
٠٩١٥١١٨٦٠٣٠-٣٧٦٨٥٥٠٠

٩٥٢٨٩٣٧٦/ م٠٩١٥٣١٣٠٧٢٩

به �< سالن دار و 
گارسون 

با سابقه کار جهت کار در 
رستوران نيازمندیم 

ساعت کار ٨,٣٠ الی ٣٠,١۶ 
حقوق قانون کار 

چهارراه خيام، دستغيب ٢٨ 
فرهاد ٢٧ رستوران اروین 

٠٩٣٩١٩٩٧٩٠٢
٩٥٢٩٣٤٠٤/ ف

 به �< آشپز ماهر 
 جهت کار در رستوران نيازمندیم

٩٥٢٩٥٦٠٠/ م٣٦٠٩٣٣٠٠ 

٩٥٢٠٠٩١٠/ خ

فست فودفاردفود
خانم جهت کانتر و پذیرش 

و آقا ترجيحًا شهرستانی
باجاى خواب و خانم

جهت كار در آشپزخانه
 با ضامن معتبر نيازمندیم

مصاحبه ١٢ الی ١٨
بولوار وكيل آباد

 نبش جالل آل احمد٦

مسئول 
خر�د آقا 

ترجيحا داراى 
دسته چک جارى 

کافی من آقا 
 کمک آشپز آقا 

صندوقدار خانم 
کارگر ساده شهرستانی 

٠٩٣٠٥٢٧٧٢٤٩
٠٩٠٣٢٠٧٠٠٩٧

٩٥٢٩٤٥٣١/ ف

به �< فر3ار ماهر 
نيازمندیم.  موتورى  پيک  یک  و 
ساندویچ سهيل بين دانش ١٧ و ١٩ 

٩٥٢٩٤٨٥٩/ ف٠٩١٥٠٦٤٠٩٢٧

به �< نفر مسلط به 
قطعه 3ار� مرغ

جهت شيفت ظهر نيازمندیم
٠٩١٥٣١١٤٣٤٧

٩٥٢٩٥٤٢٧/ ف

ساندو�چ
 � ماشين دود

جهت تکميل کادر
 فنی نيازمندیم 

صندوق دار شيفت شب
 با سابقه کار               خانم 
صندوق دار شيفت صبح
 با سابقه کار              خانم 
فرکار حرفه اى ساندویچ
 با سابقه کار                آقا 

حاشيه بلوار وکيل آباد
بين دانش آموز و دانشجو 
٠٩١٥٥١١٣٦٤٨

٩٥٢٩٥١٨١/ پ

پيتزا پونه
جهت تکميل کادر خود به پرسنل 

زیر نيازمند است:
١- فرکار حرفه اى ساندویچ

٢- تخته کار حرفه اى
٣- سالن دار حرفه اى

۴- کارگر ساده باسابقه
٣٨١١٢٠٦٠تماس: ١٣ الی ١٧

٩٥٢٩٤٤٥٨/ م٣٨٥٤٠٩٢٩

صندوقدار خانم و�< 3ارگر
ساده آقا با موتورسيکلت جهت کار در 
فست فودنيازمندیم چهارراه ورزش 
٠٩١٢٨٥٨٥٣٢٤ عصر  شيفت 

٩٥٢٩٥٣٦٣/ ف

به �< نيرو� سالن دار 
نيازمند�م  

٠٩٣٦١٣٤٤٠١٣
٩٥٢٩٥٤٧١/ ف

به چند نفر مهماندار خانم و آقا
همکارى  جهت  مناسب  ظاهرى  با 

در رستوران فرنگی نيازمندیم
٣٧٦٧٦٧٢٢

٩٥٢٩٣٥٠٦/ ف

به تعداد� 3ارگرساده 
و سالندار و آشپز 

جهت کار در کافه و رستوران 
نيازمندیم     ٣٧٦٨٣٣٩٠

٩٥٢٩٥٣٥١/ ف

به تعداد� سالن دار 
نيازمندیم حقوق پایه قانون کار 

+ بيمه توافقی
ساعت کار ١۵ الی ٢۴ 

خيابان دانشگاه برج آلتون 
طبقه ١- رستوران فرنگی
 و فست فود رویاى سبز 
ساعت مراجعه ١۶ به بعد 
٠٩١٥٠٨٠١٩٧٢

٩٥٢٩٥٥٥٣/ ف

فر3ار ماهر ساندو�چ
کارگر ساده با موتور سيکلت

 با حقوق عالی محدوده بلوار توس 
٠٩١٥١١٦٢٨٥٣

٩٥٢٩٣٥٤١/ ف

به تعداد� نيرو� آشپزخانه 
کارگر ساده ،صندوقدار 

نيازمندیم نبش فکورى ١٣ 
 رستوران اساطير

٩٥٢٩٤٥٥٥/ ف

به سالن دار، دربان  
 �3م< آشپز و آشپز و ظرفشو
در رستوان فرنگی محدوده وکيل آباد 
نيازمندیم   ٠٩٣٦٥١٥٧٠٠١

٩٥٢٩٥٤٤٧/ ف

 �به همLار� تعداد
3ارگر آقا متاهل
جهت کار در رستوران 

نيازمندیم آدرس بين ميدان 
تلویزیون و ميدان پارک ملت

 رستوران معين دربارى
٩٥٢٩٤٥٣٤/ ف 

�< نيرو� جوان 
جهت کار در فست فود نيازمندیم 

٠٩١٥١١٦٢٣٨٦
٩٥٢٩٤٥٥١/ ف

 به �< خانم
 جهت شستشو� ظروف 

 در رستوران نيازمندیم 
٩٥٢٩٥٥٩٩/ م٣٦٠٩١٥١٥ 

�به �< پي< موتور
یا یک فرکار ترجيحا با موتور جهت 

کار دراغذیه نيازمندیم 
٠٩٣٥١٢٦٢٥٨٦

٩٥٢٩٤٨٥٧/ ف

3تر�نگ� معتبر واقع در 
مجيد�ه 

نيروهاى ذیل را استخدام 
می نماید

آشپزو کمک آشپزبا سابقه کار
 و پيک موتورى 

٠٩١٢٥٢٥٨٦٨٢
٠٩٣٦٥٦٣٣٦٥٥

٩٥٢٩٣٨٢٩/ ف

به تعداد� سرآشپز سنت� 
و ا�ران�- فر3ار

آقا و خانم نيازمندیم
٠٩٠٢٧٦٥٧٦٨٧

٩٥٢٩٣١٩٢/ م

فست فود
حاشيه بلوار سجاد 

نيازمند کارگر ساده خانم
٠٩١٥٣٠٤١٤٦١

٩٥٢٩١٦٢٨/ خ

 به تعداد� 3ارگر شهرستان�
در  واقع  رستوران  در  کار  جهت  مجرد   
با  پارکبان  یک  و  خواب  جاى  با  شاندیز 

٠٩١٥٤٠٠٤٧٨٥ تجربه نيازمندیم 
٩٥٢٨٩٩٩٨/ م

هتل پاو�ون 
باال  باتجربه  خانم  رزرواسيون  به 

نيازمندیم. (امام رضا٨) 
٩٥٢٩٤٢٩٢/ ف٣٨٥٣٦٧٥١

به �< نفر خانم خانه دار
جهت کار در هتل با مدرک تحصيلی 
نيازمندیم زیرسيکل  یا  و  سيکل 

٠٩٣٦١٣١٧٨٥٩
٩٥٢٩٤٢٦١/ ق

به تعداد� خانم و آقا
جهت پذیرش شيفت شب و خانه 

دارى نيازمندیم امام رضا ٣٨ 
چهارراه اول هتل آپارتمان در

 
٩٥٢٩٢٢١٤/ ف

به تعدادى خانم و آقا، پذیرش  
رزرواسيون خانه دار حداقل با ۶ 
ماه سابقه کار جهت کار در هتل 

نيازمندیم ٣٧٤٢٦١٣٩
٩٥٢٩٥١٣١/ ف

مشاور پوست و مو 
(عرب زبان)

شرکت آرین، نماینده انحصارى 
برندهاى پوست و مو

 (آلپسين، پالنتور، آلسينا، 
کليون و ...) 

از ۵ نفر نيرو خانم (عرب زبان)
 با روابط عمومی باال، تمام 

وقت، ترجيحا با مدرک پوست 
و مو، دیپلم به باال جهت 

مشاوره و فروش محصوالت 
خود در داروخانه ها به صورت 

ثابت، دعوت به همکارى می 
نماید. شماره جهت تماس یا 
پيامک مشخصات یا تلگرام

٠٩١٥٥٠٦١٠٨٥
٠٥١٣٨٤٧٢٤٧٤

٩٥٢٩٠٦٣٤/ ف

سوئيت آپارتمان 
باستان 

واقع در امام رضا ١ 
جهت تکميل کادر پرسنلی 
خود به یک خانم خانه دار 

(با سابقه کارى ) نيازمند است 
٣٢٢٤١٤٢٣

٩٥٢٩٣٧٣٢/ ف

آموزش
هتلدارى ، گردشگرى
٠٩١٥٥٠٢٠٢٧٥-٣٨٩٢٣٥٩٠

٩٥٢٧٥٦١١/ ل

 هتل پاراميدا شاهرود
 استادکار اتوشویی و الندرى 
(پرس کار)  - تماس ٩ الی ١۶ 

 ٣٢٣٩٢١٣٦ - ٠٢٣
٩٥٢٩٥٠٠٢/ د

هتل آپارتمان دجله
به ٢نفر خانم عرب زبان با سابقه مرتبط 
نيازمندیم جهت پذیرش شيفت روز 
٣٨٥٢٤٥١٠-٣٨٥٢٥٨٥١

٩٥٢٩٤٩١٢/ ق

٩٥٢٩٥٢٧٩/ د

هتل آت�
با  دار  خانه  سرپرست  من،  کافی 
سابقه کارى نيازمندیم. امام رضا 

٣٢ نبش چهارراه دوم
 

حاشيه صياد
به تعدادى مشاور باتجربه و فعال 

آشنا به منطقه نيازمندیم
٠٩٢٠٥١٠٠٢٠٨

٩٥٢٩٠٢٢٧/ ف

به �< مشاور خوب و فعال 
در منطقه آزادشهر با پورسانت 

۵٠ درصد نيازمندم. 
آذر کردار ٠٩١٥١٠٨٩٨٠٢

٩٥٢٩١٠٦٦/ ف

�و3يل پا�ه �< دادگستر
آماده همکارى 

با کليه آژانسهاى مسکن
٠٩١٥٨١٨٤٦١٣

٩٥٢٦٩٤٩٠/ ف

 tمشاور امال
مجرب و مبتدى محدوده 

هنرستان نيازمندیم 
٠٩٣٦١٩٦٥٣٩٨

٩٥٢٨٨٠٥٦/ ف

 مشاورخانم و آقا
 باتجربه وآشنا به منطقه در امالک 

عبدالهی نبش اندیشه۵٧نيازمندیم
٩٥٢٩٤٦٧١/ ق ٠٩١٥٣٠٥٥٦٥٣

امالt آرسن 
جهت تکميل کادر خود به تعدادى 

مشاور باتجربه 
(خرید، فروش، رهن و اجاره) 

آشنا به منطقه محدوده 
هنرستان، فکورى با پورسانت 

عالی نيازمندیم. 
٠٩١٥٧٠٢٨٨٠١

٩٥٢٩٣٥٥٥/ ف

نياز به �< خانم 
جهت انجام امور دفترى با 

سيستم امالک 
٠٩١٥١٠٩٧٠٤٧

٩٥٢٩٤٥٧١/ ف

مشاور
فقط حرفه اى  تا ٨۵%

٩٥٢٨٤٩١٩/ پ٠٩١٥١٠٩٣١٨٨

به ٢ نفر مشاور
 آقا �ا خانم

با روابط عمومی باال ، با حداقل 
٢ سال سابقه کار امالک 

نيازمندیم محيطی 
متفاوت و دوستانه 

(محدوده امامت تا سيدرضی)
٠٩١٥١٠٩٨٠٤٤

٩٥٢٩٠٥٢١/ ل

tبه �< مشاورامال 
 آشنابه منطقه الهيه 

باپورسانت باال نيازمندیم
٩٥٢٩٤٨٠٥/ ق ٠٩١٥٧٥٧٥٦٠٥

به �< انباردار با ضامن 
معتبر نيازمند�م  

٠٩١٢١٩٠٩٧٥٥
٩٥٢٩٣٥٧٧/ ف

�< شر3ت معتبر 
استخدام م� نما�د 
حداقل فوق دیپلم آشنا به 

قطعات الکتریکی با سابقه کار 
مرتبط جهت انباردار حداقل 

دیپلم با سابقه کار مرتبط جهت 
کمک انباردار 
(١٠١ داخلی)

٣٠-٣٨٤٧٩٨٢٧ 
٩٥٢٩٣٥٠٣/ ف

استخدام
یک شرکت معتبر جهت 
تکميل پرسنل خود از 

واجدین شرایط ذیل دعوت 
به همکارى مينماید.

١.امور انباردارى آقا ١ نفر
امام رضا ٣۵بعد ازچهارراه 
دوم جنب نانوایی پالک ٨١
ساعت مراجعه:١٣ الی ١٧

 

٩٥٢٩٥٢٤٢/ ق

 �تعداد� بازار�اب حضور
حقوق ثابت + ١٠درصد از کل فروش

+ بيمه ، جنب ادیب ٢٢
٣٦٣٨٦٠٦١-٠٩٩٠٣٣٢٠٦٤٩

٩٥٢٨٩٢٧٨/ ف

به تعداد� و�ز�تور 
خانم و آقا 

ترجيحا داراى وسيله نقليه 
نيازمندیم. آزادى ١٢٩، 

چهارراه سوم، پالک ٣٧

٠٩١٩٤٧٨٠٦٣٩
٩٥٢٩٢٢٣٤/ ف

پيشتاز 3اال 
واردکننده لوازم جانبی موبایل 

جهت پخش مویرگی به 
بازاریاب خانم

 (پورسانت بسيارباال+پاداش)
 با درآمد ماهيانه٢م تومان 

نيازمندیم
ساعت تماس ١٣ الی ٣٠:١۵
خيابان مدرس،پاساژ مدرس

٩٥٢٩٣٦٧٤/ خ٠٩١٥٠٧٥٥٦٥٠

 �تعداد� بازار�اب حرفه ا
جهت پخش پوشاک نيازمندیم 

٣٧٣١٢٠٥٤
٠٩٣٩٢٩٠٠٦٨١

٩٥٢٩٢١١٣/ ف

به تعداد� بازار�اب تلفن� 
خانم نيازمندیم 

حقوق ثابت+ پورسانت 
٠٩٣٩٨٧٤٤٢٣٠

٩٥٢٩٢٩٥٢/ ر

پخش پروتئين متين
جهت تکميل کادر بازرگانی 

خود در مشاغل ذیل 
استخدام می نماید:

بازاریاب تلفنی (خانم)تعداد ٢نفر
بازاریاب حضورى، پروموتور 
فروشگاه هاى زنجيره اى خانم
آدرس محل کار: آزادى ١٣١ 

(همراه با سرویس
 رفت و برگشت)

جهت دریافت فرم استخدام به 
آدرس: مطهرى شمالی ٣ 
پالک ١٠٢ مراجعه شود.

 

٩٥٢٩٢٩٨٣/ م

مجموعه  3ليني< 
ساختمان ميهن

جهت تکميل کادر فروش
 به چند نفر مسئول فروش 
و بازاریاب در زمينه فروش 
متریال ساختمان باسابقه کار 

نيازمندیم 
٩٥٢٩٤٢٥٨/ ف٠٩١٥٦٦١٠٠١٨

نيرو� خانم
حقوق  با  تلفنی  بازاریابی  جهت 
تعداد  نيازمندیم  عالی  مزایاى  و 

٠٩١٩١٥١٧٤٥٠محدود
٩٥٢٩٣٩٠٨/ ف

به �< بازار�اب 
تلفن� خانم
با روابط عمومی باال و 

حداقل مدرک تحصيلی 
فوق دیپلم جهت کار در یک 
فروشگاه معتبر نيازمندیم 
ساعت کارى ٨:٣٠ الی ١٩ 
حقوق ١,۵٠٠م + بيمه و مزایا

 ٣٣٦٨٤٣٢٧ 
مصلی ٧,١ بعد از بازار مولوى 

فروشگاه تندیس
 

٩٥٢٩٤٩١٥/ ف

پخش سوگل
 جهت تLميل 3ادر

فروش و پخش
 با شرایط ذیل

 استخدام می نماید .
ویزیتور تلفنی خانم      ٢نفر  
ویزیتور حضورى آقا      ٢نفر 
راننده با نيسان              ٢نفر 

 ٣٨٧٦٣١٤
٠٩٣٩٧٢٧٥٦٣٩

٩٥٢٩٢٥٩٩/ پ

�< شر3ت معتبر 
نياز به تعدادى کارشناس فروش 

و اپراتور کامپيوتر دارد  
٣٨٤٧٥٦٣٩ -٣٨٤٧٦٢٧٩

٩٥٢٩٣٩٧٣/ ف

به �< نفر بازار�اب تلفن�
خانم با روابط عمومی باال نيازمندیم 

با حقوق ثابت و پورسانت باال
٠٩١٥٤٠٩١٨٣٢

٩٥٢٩١٤٩٨/ ل

شر3ت آب معدن� سقا 
به منظور تکميل کادر فروش 

خود نيازمند به بازاریاب 
حضورى داراى حداقل 
مدرک تحصيلی دیپلم

 با حقوق ثابت یک ميليون و 
صدهزار تومان + پورسانت 

می باشد 
٠٩٣٧٦١٣٠٠٩٧

٩٥٢٩٤٥٣٧/ ف

حقوق ٩٠٠ الی ١,٢٠٠م +پورسانت
به تعدادى بازاریاب تلفنی و حضورى 

مبتدى و حرفه اى نيازمندیم 
٠٩١٥٤٠٨١٩٤٠-٣٧١٣٩٠٩٩

٩٥٢٩١١٠٨/ ف

تعداد� بازار�اب خانم
بصورت پاره وقت (باپورسانت 

بی قيدوشرط)
٠٩١٥٧٠٧٦٣٤٤-٣٨٧٦٧٤٨٣

٩٥٢٩٣٢٠٠/ ق

پخش مواد غذا�� 
مصل�

جهت تکميل کادر فروش
 خود در زمينه مواد غذایی 

و شوینده از افراد واجد 
شرایط ذیل دعوت

 به همکارى می نماید : 
ویزیتور آقا و خانم

 با حداقل ٢ سال سابقه کار
 و روابط عمومی 
و قدرت بيان باال

 با حقوق و مزایاى ذیل :
 حقوق ثابت ١٠ ميليون ریال 
+ پورسانت + تامين اجتماعی 

آدرس: بلوار مصلی
 روبروى مصلی ٣۵ 

٣٣٦٥٣٨٩٣
٩٥٢٨٩٩٢٢/ ف

استخدام بازار�اب با 
وسيله نقليه باسابقه 3ار

حداقل ٣ سال 
شماره تماس :

٠٩١٢٩٤٠٢٤٧٢
ساعت تماس فقط از ساعت 

١٠:٠٠ لغایت ٠٠:١۴
 

٩٥٢٩٥٣٤٥/ ق

٩٥٢٩٥٤٩٥/ ق

 شر3ت رافونه

شعبه مشهد
 توليدکننده محصوالت شوینده 

و بهداشتی و سلولزى جهت 
تکميل کادر فروش خود 

تعدادى بازاریاب حضورى آقا 
و خانم بامزایا و شرایط عالی 

استخدام می نماید
 مزایا:حقوق ثابت طبق 

وزارت کار+بيمه+پورسانت+
پاداش+عيدى و سنوات

٠٩٣٧٩٧٦٥٢٩٢
٣٦٥١٤٠٢١

به تعداد� بازار�اب 
با پورسانت عالی نيازمندیم 

ساعت تماس ١۶ الی ٢١
٩٥٢٧٤٠٠٨/ ف٠٩٣٦٢٣٢٥٦٤٣

�< شر3ت معتبر
تعدادى  به  لبنيات  پخش  زمينه  در 
بازاریاب حضورى و تلفنی نيازمند است

٠٩١٢٠٢٠٤٢٦٢
٩٥٢٩٣٧٠٤/ ف

 نما�ندگ� شر3ت 3ي< و 
3لوچه مفتخر (بيهق)

 جهت تکميل کادر فروش نيازمند 
٨نفر فروشنده خانم با روابط عمومی 

باال می باشد حقوق ماهيانه حداقل 
١,٢٠٠,٠٠٠تومان (مصاحبه 

حضورى یکشنبه ساعت ١٢-١٠)
راهنمایی  احمدآباد،  خيابان  آدرس: 

٢٠، بعد از چهارراه اول پالک ۵٨
٩٥٢٩٤٤٨٩/ م٣٨٤٧٦٥٦٦ 

به چند نفر 3ارشناس فروش
روغن اتومبيل نيازمندیم.

٠٩١٥٤٠٥٢٩١٧
٩٥٢٩٤٦٤٩/ د٣٣٤٩٣٣٢٠ 

تاالر پذ�را�� 
ارغوان

جهت تکميل کادر 
فروش به تعدادى 

خانم با روابط عمومی و 
فن بيان باال و متخصص 

در امر فروش با 
شرایط عالی دعوت به 

همکارى می نماید.
٣٥٥٩٠٠٠٥

٩٥٢٩٤٣٢٤/ م

به تعداد� بازار�اب 
با وسيله جهت بازاریابی

 نماى کامپوزیت نيازمندیم
٩٥٢٩٥٢٤٩/ پ٠٩١٥٠٦٠٢٤٤٩

شر3ت 3ي< و 3لوچه 
 �نادر

جهت تکميل کادر فروش خود 
به ٢٠ نفر ویزیتور آقا / خانم 

نيازمند است
 آدرس : آزادى ١١٧ پالک ٢۵ 

( مراجعه حضورى)

٠٩١٥٨٧٢٦١٢٢
٩٥٢٩٣٨٧٤/ ر

بازار�اب خانم جهت ویزیت  
مزون نيازمندیم حقوق ۵٠٠ + 
پورسانت - دفتر فرامرز عباسی

٠٩١٠٩٦٠١٤٣٠
٩٥٢٩٥٤٥٤/ ف

به تعداد� بازار�اب 
با  ترجيحا  آرایشی  محصوالت  جهت 
 + ثابت  حقوق  نيازمندیم  خودرو 

٠٩١٥٣٠٩٢٩١٨پورسانت 
٩٥٢٩٤٥٦٩/ ف

به �< بازار�اب 
ترجيحا آشنا به ورزش نيازمندیم 

حقوق باال
٠٩١٥٩١١٦٤٧٧

٩٥٢٩٤٣٤٩/ ف

 �به تعداد
و�ز�تور با تجربه 

جهت فروش محصوالت لبنی 
با حقوق و پورسانت عالی 

نيازمندیم.
٠٩١٥١١٣٣٢٩٦
٠٩١٥٥١٤٣٤٤٦

٩٥٢٩١١٧٧/ ق

 �نيازمند بازار�اب حرفه ا
سوپرمار3ت�

داراى وسيله-پورسانت ٢٠%!
٠٩٣٥١٣١٣٦٤٤

٩٥٢٩٤٦٤٨/ ق

استخدام تعداد� بازار�اب 
جهت فروش 

لوازم آرایشی و بهداشتی
٠٩٣٠١١٦٨٠٣٧

٩٥٢٩٢٧٩٨/ ف

بازار�اب

انباردار

امور هتل

tامور مشاور�ن امال

٩٥٢٨٥٢٣٣/ ف


