
شنبه ١١ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٦
٤٣

٩٥١٩٦٢٣٦/ ف

توازن اعتماد
B٢٠ % تخفي

شماره ثبت ۴٨١٨
- قابل توجه تمامی عالقمندان

 به کار حسابدارى:
آموزش حسابدارى

 طی۴ دوره تحليل حسابدارى، 
حسابدارى پيشرفته،

حسابدارى مالياتی 
و نرم افزار ها ویژه کسانی
 که خيلی سریع ميخواهند 

استخدام شوند. 
- در ضمن دانش آموختگان این 
موسسه پس از اتمام دوره هاى 
آموزشی به وسيله این موسسه 
یا در همين موسسه استخدام 

ميشوند .
- قابل توجه کارفرمایان و   

صاحبان تمامی مشاغل:
انجام کليه خدمات مالی و مالياتی 
(تهيه و تنظيم اظهارنامه عملکرد 

و ...)، شرکت در جلسات و 
کميسيون هاى دارایی، طرح 

دفاعيه و الیحه جهت به حداقل 
رساندن ماليات در کمترین زمان 

و با حداقل هزینه
چهارراه معلم، سيدرضی ٢۴ 
پالک ٢۵۶ طبقه سوم واحد ٧

٣٦٠١٨٨٦٤-٣٦٠٦٦٩٣٦
٠٩١٥٠٥٨٦٥٩٦

آر�اگستر- استخدام خانم
جهت نگهدارى از سالمند و 

خردسال در منزل
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٢٤٢٢٤٦/ ل

سرا� مهر-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩

٩٥٢٤٢٢٢٩/ ل

٩٥٢٩٢٦٤٤/ ق

 سالمندان بصيرت
 تعدادى نيروى مراقب خانم 

نيازمندیم ملک آباد،مرجان پالک١۶
٠٩٣٥٦٣٥٢٢٦٢ 

٩٥٢٩٤٠٥٨/ ق

 به �< بازنشسته فعال
 جهت امور خدماتی 

در نمایشگاه اتومبيل 
نيازمندیم

قاسم آباد،اندیشه١
 نمایشگاه علی

٩٥١٨٢١١٥/ ب

مهر گستران
استخدام خانم جهت مراقبت

 از سالمند و کودک 
 و امور منزل با حقوق باال

بين احمدآباد ۵ و ٧ 
مجتمع نور واحد ١٣ 
٤-٣٨٤٦٤٨٩٣

٠٩١٥٧٦٥٣٧٢١

به نيرو� خدمات� خانم
جهت کار در شرکت به صورت 
پاره وقت (ترجيحا در محدوده 

معلم) نيازمندیم.

تماس:٣٦٠٣٥٠٧٠
آدرس:بين معلم ١٢ و ١۴ 

پالک٣٠۴ طبقه فوقانی فرش 
 نگين مشهد

٩٥٢٩٥١٣٦/ ق

خانم و آقا
با تجربه کار نظافت جهت شرکت 

نظافتی نيازمندیم
٠٩١٥٩٢٥١٤٤٦

٩٥٢٩٥٣١٢/ ق

�< شر3ت مهندس� 
به یک خانم جهت

 خدمات نظافت و آبدارچی
 نيازمند است 

ساعت کار ٨ تا ١۵ 
خيام شمالی ۶٣، شهرک پردیس 

٣٧٥٣٨٨٥٢
٩٥٢٩٤٦٧٦/ ر

 �به نيرو
خدمات� خانم

جهت کار در باشگاه ورزشی ویژه 
بانوان نيازمندیم چهارراه فرامرز 

بسمت چهارراه مهدى نبش 
فردوسی ٢٠ باشگاه ورزشی 

یکان ٢ ساعت مراجعه
 ٨ صبح الی ٢٢

 

٩٥٢٨٨١١٩/ ف

٩٥٢٨٢٧٥٨/ ف

3اردر منزل
بدون سرمایه اوليه 

حقوق ثابت و بيمه
٣٧٢٩٩٦٢٩

تهيه دستگاه ها� توليد
 ومواد اوليه فيلتر

عضو اتحادیه
٩٥٢٢٣٢٠٦/ ف٣٦٦١٤٥٧٨

٩٥١٨٣٧٢٣/ ب

 خود اشتغال� موثر و آسان 
با درآمد ميليون� 

ميليون   ۵ حداقل  با   
تومان هزینه اوليه بيش 
در  تومان  ميليون   ٣ از 
آمد ماهيانه +  آموزش و 

ارائه ليست مشتریان 
: ارسال  بيشتر  اطالعات 

کد ٩ به 
٥٠٠٠٥٠٠٠٣ 

٩٥٢٧٥٣٦٣/ ف

  �راه انداز� توليد
مواد شو�نده 

با  ٣ ميليون سرمایه 
٠٩١٥٥٧٧٢٧٠٠

٩٥٢٩٢٦٥٤/ ط

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

٣٢٧١١٠٧٠ -٠٩٣٨٤٧٤٠٧٣٨

٩٥١٧٨٤٥٦/ ف

خوداشتغال� با هز�نه 3م 
 آموزش فوق تخصصی
 با ١٠ سال سابقه 

تعميرات حرفه اى قطعات کامپيوتر
 - لپ تاپ- موبایل - تبلت

 LCD-LED تلویزیون هاى -
- سيستم هاى امنيتی و حفاظتی 

(دوربينهاى مداربسته تحت 
شبکه دزدگير، اعالن حریق و ...)
 کالس هاى فشرده آخر هفته 

ویژه شهرستانی ها 
مجتمع انفورماتيک بيان 

 

٠٩٣٥٤٠٧٩١٤١-٣٨٤٣٣٦٥٦

آموزش را�گان
تضمين  قاليچه،  و  فرش  تابلو 

خرید، بدون تعيين زمان
٣٣٤٣١٦٨٣

٩٥٢٧٣٦٦٠/ خ

٩٥١٩٢٨١١/ ف

3ار در منزل 
درآمد هفتگی ٩۵٠ ، بيمه، پيک رایگان

+ ساخت فيلتر تاج و جعبه 
٣٧٢٣٢٥٢٣-٠٩٣٧١١٣٧١٢٣

3ار در منزل  ساخت عروسک ها
  روسی ، بافت ها و... بين دستغيب

١٠و سه راه فلسطين  پالک٢٧۴
کمند بانو               ٠٩٣٠١٢٦٢٩٧٤

٩٥٠٣٠٥٨٥/ ف

٩٥٢٦٣٣٥٩/ ف

خود اشتغال�
 با درآمد باال 

 با خرید دستگاه تمام اتومات 
اسکاچ بافی و جوراب بافی در 
واحد هاى آپارتمانی و صنعتی 

(حتی براى بانوان) درآمدى فراتر 
از تصورتان کسب نمایيد آموزش 

رایگان تضمين خرید محصوالت                              
شرکت نساجی جالپود

داراى گواهينامه بين المللی 
ایزو ٩٠٠١ و ١٠٠٠٢ و١٠٠٠۴

 www.jalapood.com
ميدان راهنمایی، دستغيب ۶ پالک ٧

 ٣٨٤٦٨٢٠٦ 
٠٩١٥٧٠٩٧٠٥٣

٩٥٢٧٤٩٧٢/ ب

 شغل مناسب 
با 3متر�ن هز�نه 

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

٩٥٢٧٣٧٣٦/ ب

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

 ٠٩٣٧٠٠٢٦٧٠٠

3سب 3ار نو�ن 
شغلی پر درآمد، تسویه نقدى 

پيک رایگان 
٠٩٣٨٨٣١١٥٣٩-٣٦٥٧٩٧١٦

٩٥٢١٥٣١٤/ ق

٩٥١٨١٤٩٧/ ط

آموزش و وسا�ل آموزش را�گان
تابلو فرش گليم فرش 

مدرک وتضمين کار
٣٢١٣٢١٦٨-٠٩٣٥٩٧٣٤٥٣٠

٩٥٢٦٦٣١٩/ پ

3ارگاه آموزش را�گان
قاليبافی و گليم بافی فروش نخ 

و نقشه با مدرک فرش ترنج
٠٩١٥٣١٧٣٩٦١-٣٨٦٧٧٥٨٦

٩٥٢٧١٦٢٠/ ف

پرورش قارچ 
حتی در فضاى آزاد 

٣٦٥٨٤٩٦٩

برگزار� 3الس ها� ارزان قيمت 
گوهر تراش� 

ارائه مدرک + بازار کار 
٣٧٦٦٠٠٢٤-٠٩٣٨١١٢١٣٦٨

٩٥٢٨٦٣٠٧/ ف

٩٥٢٩٤١٨٩/ ط

آموزش 
� سرمه دوز

همراه با کار . (ویژه بانوان)
٠٩٣٥٧٤٨٣٦٨٠

 �آموزش حرفه ا
 �سرمه دوز

کار در منزل همراه با درآمد عالی 
٩٥٢٩٢٧٠٢/ ف٠٩١٥٠٠٣٩٠٥٢

3سب درآمد ميليون� 
با توليد ماهی هاى آکواریومی

 در منزل ساعت تماس ١۶ الی ٢٢
٠٩١٥٧٠٧٧١٣٩

٩٥٢٨٢٢٥٦/ ف

٩٥٢٨٩٩٩٠/ پ

خوداشتغال� و�ژه 
جوانان جو�ا� 3ار

اگر به دنبال فرصت شغلی
 با درآمد باال درمنزل یاآپارتمان

 هستيدبا ما تماس بگيرید
 آموزش رایگان -تضمين خرید 

گارانتی ١٠سال 
خدمات پس از فروش

٠٩٣٧٠١٤٠٠١١-٣٨٦٩٦٤٧١

3ار در منزل 
مادام دوز، منجوق دوز 
و سرمه دوز نيازمندیم 

٣٢٥٧٩٣٢٠-٠٩٣٨١٨٥٢٤٥٢
٩٥٢٧٢٨١٧/ ف

٩٥٢٤١٥٠٤/ ف

3ار دائم در منزل درآمد روزانه
١٠٠ الی ٢۵٠ پاسخگویی ٢۴ ساعته

 ٠٩٠١٧٣٧٤٨١٥
٣٧٢٣٠١٠٦   فيلتر

٩٥٢٧٣٧٣٧/ ب

 درآمد عال�  
 درآمد ۴٠٠ الی ٩٠٠ دائم 

استخدام + پيک و لوازم رایگان 
 ٠٩٣٩٨٣٢٢٥٢٥

شلوار دوز آقا
لی و کتان بچه گانه بيمه تسویه نقدى

٠٩١٥١١١٢٣٦٦
٩٥٢٩٢٣٣٧/ ف

به تعداد� سردوز3ار 
خانم

بردست و کارگر ساده نيازمندیم 
جهت کار در توليدى تریکو حقوق 

مکفی و تسویه ماهيانه خيابان 
طالب بين وحيد ١١ و ١٣ جنب 

بانک ملی
 ٠٩١٥٣١٤٦٦١٦

٣٢٧٨٤٠٣٧
٩٥٢٩٥٣٧٢/ ف

به تعداد� چرخLار ماهر 
مانتو دوز و بردست آقا نيازمند�م
 خيابان وحيد بين ١۵ و ١٧ پالک ٧٩٣

٠٩٠١٤٨١٠٢١٥
٩٥٢٩١٢٦٣/ ف

SET WORK
راسته دوز، سردوزکار
 کابوئی دوز ماهر خانم 

حقوق ٧٠٠ الی٢ م ، بردست 
ساده خانم حقوق ۴٠٠ الی ۵٠٠ 

نيازمندیم. همراه با سرویس
 ٨ صبح الی ۶ بعدازظهر - گلشهر 
بين آوینی ٣٧ و ٣٩ ، پالک ۴٧٣

٠٩١٥٨٨٨٣٩٨٨-٣٢٥٦٠١٩٨
٩٥٠٥١٧٩٦/ ل

به تعداد� چرخLار
خانم جهت دوخت مانتو نيازمندیم

٠٩٣٨٠١٧١٧٥٥
٩٥٢٩٤٥٤٥/ ف

  چرخLار ماهر و نيمه ماهر خانم
 جهت لباس مجلسی نيازمندیم. 

حوالی احمدآباد
٣٨٤٤٠٦٤٩-٠٩١٥٤١٤٦٥١١ 

٩٥٢٩٣٨٤٩/ م

چرخLار ماهر ل� دوز 
و بردست چرخکار اليک زن و 

کمردوز لی نيازمندیم 
٠٩١٥٧٦٧٦٧٣٦

٩٥٢٩٤٠٣٧/ ف

به ١٠ بردست خياط خانم 
در محيط 3امال زنانه

نيازمندیم ١٧ شهریور شيرودى ٣
٠٩٠١٥٤١٨٥٤٠

٩٥٢٨٦٧١٣/ ف

راسته دوزماهر خانم 
و بردست خانم نيازمندیم 

٠٩٠٣٥٨٩٩٧٤٠
٩٥٢٧٦٠٧٤/ ف

تعداد� چرخLار 
مانتو دوز ماهر خانم با محيطی کامال 
 ٢۴ طباطبایی  نيازمندیم.  زنانه 

٠٩٣٧٤٣٤٣٦٩٨پالک ٢۴ 
٩٥٢٩٤٠٤٤/ ف

3ارگاه بيرون بر 
مانتودوز (تميز دوز) نيازمندیم 

تيراژ باال + تسویه نقدى
٠٩٣٧٦٦٩٩٩٣٥

٩٥٢٩٣٠٢٠/ ف

به تعداد� 3ارگاه بيرون بر
  پيراهن دوز نيازمند�م. 

٠٩٣٥٥٧٤١١١٧
٩٥٢٩٥٤٥٧/ ف

به �<  خياط 3ار ماهر 
نيازمند�م   

٠٩١٥٨٨٢٨٧٠٨
٩٥٢٩٥١٩٣/ ر

به تعداد� چرخLار و 
بردست خانم و آقا نيازمند�م
طبرسی اول بين ۵٨- ۵۶ پالک ١۴٨٠ 

٣٢٧١٩٠٧١
٩٥٢٩١١٠٦/ ف

٣نفر چرخLار پيراهن 
جعبه ا� مردانه

و٢نفر بردست چرخکار 
خانم نيازمندیم.

بلوارفرودگاه،
چهارراه مقدم

٠٩١٥٣١٦٣٩٨٤
٩٥٢٩٢٩٩١/ خ

به ٢ نفر چرخLار ماهر 
و یک بردست با حقوق عالی 

نيازمندیم محدوده عبدالمطلب 
٠٩٣٠٥٩٧٩٠٣٧

٩٥٢٩٤٦٢٧/ ف

خياط راسته دوز، سردوز 
 و مياندوزخانم نيازمند�م 

فورى ٣٧٤٢٦١٣٧
٩٥٢٩٤١٨٤/ ف

به تعداد� بردست (جهت کار 
چاپ سيلک) زیگزاک دوز

 و ميان دوز کار خانم نيازمندیم
 ١٧ شهریور ٠٩١٥٠٠١٧٦٣٦

٩٥٢٩٤٥٤٦/ 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

�برشLار و�سLوز حرفه ا
با سابقه کار نيازمندیم

٠٩١٥٢٠٦٦٢٥٥
٩٥٢٨٨٧٣٨/ ل

به تعداد ٢ نفر 
ز�گزاt دوز آقا نيازمند�م

١٧ شهریور - شيرودى
٠٩١٥٤٣٨٢٠٠٦

٩٥٢٩٥٠٨١/ ف

به مياندوز3ار ز�گزاگ دوز 
راسته دوز در محيط زنانه 

نيازمندیم ١٧ شهریور ١٧ 
٠٩١٥٤٥٠١٢٤٣-٣٨٥٤٠٦٠٢

٩٥٢٨٤١٩٦/ ف

به تعداد� چرخLار 
پيراهن دوز اسپرت نيازمندیم 

تسویه نقدى 
٠٩٣٥٧٢٩٢٣٧٧

٩٥٢٩٠٩٢٧/ ف

به تعداد� چرخLار خانم 
نيازمندیم مسلم جنوبی ١٧ 

پالک ٣٠
٠٩١٥١٠١٥٨٢٢

٩٥٢٩١٥٧٠/ ف

به تعداد� چرخLار خانم 
جهت کار در توليدى تریکو نيازمندیم

 طالب محدوده بازار فردوسی 
٠٩٣٨٨٦٨٠٧٥١

٩٥٢٩٤١٥٤/ ف

 �چرخLار حرفه ا
مانتو اسپرت و بردست خانم یا 

آقا محدوده طالب نيازمندیم 
٠٩١٥١٥٩٦١٠٠

٩٥٢٩١١٨٦/ ف

٩٥٢٨٩٠٣٤/ ف

فقط حرفه ا� ها تماس بگيرند
به تعداد ١٠ نفر سردوزکار

مياندوز کار و چرخکار 
راسته دوز آقا یا خانم با کارمزد 

عالی تسویه هر ماه نقدى 
مساعده در ماه ٣٠٠ هزار تومان 

و تعدادى وسط کار و بسته بند 
کارخانم نيازمندیم. چهارراه برق 

شيخ صدوق ١٢ پالک ۶
٣٢٧٢٢٢٠٦

به تعداد� بيرون بر مانتو 
ترجيحا آقا 

در منطقه طالب نيازمندیم
٠٩٣٠٥٣٩٨٤٠٠

٩٥٢٨٩٨١٨/ ف

 �به چندنفر نيرو
ماهر و نيمه ماهر جهت خياطی 

شلوار مردانه نيازمندیم 
٠٩١٥٧٥٧٥١٧٥

٩٥٢٩٣٦٠٨/ ف

به تعداد� نيرو� ماهر 
خياط راسته کار و سردوزکار 

نيازمندیم آموزش رایگان
٠٩١٥٩١٢٦٦٣٦-٣٢١١٨١٠٨

٩٥٢٩١٠٨٣/ ف

به تعداد� راسته دوز 
تر�Lو بچه گانه خانم 

در محيطی کامال زنانه نيازمندیم 
٠٩١٥٣٥٨٩٦٤٤

٩٥٢٩٣٧٤٥/ ف

دو 3ارگاه بيرون بر  خانم 
جهت پيراهن مردانه با تيراژ باال  

نيازمندیم 
٠٩١٥٤٨٤٤٣١٨

٩٥٢٩٤٩١٨/ ف

راسته دوز ماهر
نيازمندیم محيطی کامال زنانه 

(خواجه ربيع)
٠٩٣٦١٢٤٣٩٨٥

٩٥٢٩٢٤٢٨/ ف

٩٥٢٩٥٥٠١/ ط

به تعداد � سردوز 3ار و راسته دوز 
و نيروى بردست و بسته بندى 
کار جهت کارتریکو نيازمندیم 

٠٩١٥٩٧٢٣٢٩٨

تعداد� خانم مياندوز 3ار و سردوز 
و طراح ( آشنا به نرم افزار و برش 

کار) تریکو نيازمندیم. (چمن) 
٠٩٠٢٥٢٧٢٢٦٢

٩٥٢٩٥٠٥٨/ ف

به تعداد ١٠ نفر چرخLار
مياندوزکار  نفر   ۵ و  دوز  زیگزاگ 

خانم با حقوق عالی نيازمندیم
٠٩٣٩٩٤٠٢٨٥٥

٩٥٢٩٤٣٤٨/ ف

پوشاt حد�ث
به یك برشكار حرفه اى و متعهد 

مانتو نيازمندیم.
٠٩١٥٤٠٤٠٠٨٩

٩٥٢٩٤٦٢٩/ ق

به ز�گزاگ دوز
ومياندوز کار خانم در

 توليدى تریکو نيازمندیم
٠٩١٥٧٦٠٠٢٦٠

٩٥٢٩٥٤٦٨/ ط

�فور�    به تعداد� چرخLار     فور
مانتو مجلسی دوز ،کار دائم

 اجرت باال ،تسویه نقدى نيازمندیم
٠٩١٥٦٩٦٢٩٠٥

٩٥٢٩١٩٣٥/ ط

SINAWORK
چرخکار خانم ماهر و منظم جهت 

توليد لباس کار داراى سابقه کار 
حداقل ٢ سال در یک مکان  محيط 
کامال زنانه و اجرت باال ساعت کار 
٨الی۶ ساعت مراجعه ١٣الی ١۶

گاز رسالت ۴۵ پالک ٣۴
٠٩١٥٦٢٠٥١٥٦

٩٥٠٦٧٦٤٣/ ف

به تعداد� چرخLار و بردست 
مانتو مجلس� نيازمند�م 

٠٩٣٦٣٢٥٩٨٠١
٩٥٢٩٤١٣٤/ ط

به چرخLار زنانه دوز ماهر 
نيازمندیم. شخصی دوز 
٠٩٣٩٠٢١٠٢٠٥

٩٥٢٩٤٦٤٢/ ف

سردوز و مياندوز
و راسته دوزخانم محدوده 

عبدالمطلب نيازمندیم (تمام وقت)
٠٩٠١٣٦٦٧٤٤٥

٩٥٢٩٢٣٤٨/ ق

شر3ت ني< پوشان 
Bظر�

به تعدادى سردوزکار ماهر 
خانم-بسته بند و بردست 

خانم نيازمند است.
کارگاه محدوده مصلی

٠٩١٥١٠٢٢٨٩٩
٩٥٢٨٩٨١٦/ د٣٣٦٩٧٧٧٤

به تعداد� چرخLار 
ماهر (خانم ) 

راسته دوز، سردوزکار  
بردست خانم نيازمندیم 

مصلی یک چهارراه اول
 سمت راست پالک ۴٢ 

٣٣٦٤٧٢٥٣
٠٩١٥٣٢٤٣٦٩٨

٩٥٢٩٢٤٧٩/ ف

به �< چرخLار با سابقه 
و بردست ماهر جهت کار در مزون 

نيازمندیم بلوار سجاد 
٠٩١٥٥٢٠٣٤٥٠

٩٥٢٩٠١٧٩/ ف

به �< اتو3ار و خياط ماهر 
خانم نيازمند�م.   

٠٩١٥٣٥٩٢٤٨٦
٩٥٢٩٥٣٦٥/ ف

به �< نفر خانم
جهت امور دفترى نيازمندیم

٣٧١٣١١٦٢
٩٥٢٩٤٣٤٧/ ف

�< 3ارگاه 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
 چرخLارخانم

راسته ، زیگزاگ و 
مياندوز و بردست 

در محيطی کامال زنانه 
نيازمندیم.فلکه ضد

٠٩١٥٦٦٠٠١٩٠
٩٥٢٩٥٥٥٢/ خ

به تعداد� بردست خانم 
و ٢ نفر مادگی دکمه زن جهت کار 

در توليدى پوشاک نيازمندیم 
٠٩٣٦٥٢٤١٠٦٥

٩٥٢٨٦٥٨٦/ ف

بردست خانم مبتد� و 
خياط حرفه ا� نيازمند�م

ابوذر غفارى ٢۵
٩٥٢٩٣٦٣٠/ ف٣٨٤٠٨٤٠٤

به تعداد� چرخLار
و بيرون بر مانتو دوز 

اسپرت نيازمندیم. فقط آقا تسویه 
نقدى ٠٩٣٥٤٣٣٧٨٥٩

٩٥٢٩٤٠٣٤/ ف

به �< چرخLار
محدوده بلوار معلم چهارراه 

دانش آموز نيازمندیم
٠٩٣٠٨٧٦٧٨٧٤-٣٦١٤٥٥٨٧

٩٥٢٩٥٣٧٣/ ل

توليد� ادرو سLان 
دوز،  چرخکار،راسته  تعدادى  به 
مياندوز و سردوزکار نيازمند است 

٠٩٣٥٣٧٩٤٢١٥
٩٥٢٩٤٧٧٧/ ف

به چند چرخLار ماهر 
مانتودوزخانم

 جهت توليدى نيازمندیم 
٠٩٣٣٣٠٥١٥٢٣

٩٥٢٩٥٤٧٠/ ف

چرخLار مانتو دوز 
و کارگاه بيرون بر نيازمندیم.  

 ٠٩١٥٣٢٠٧٤٩٦
٠٩٣٥٥٩٠٣٤٠٨

٩٥٢٩٤٧٤١/ ف

به تعداد� چرخLار تميزدوز 
بيرون بر پيراهن مردانه 

با اجرت عالی نيازمندیم
٠٩١٥٣١٨١٣٢٥

٩٥٢٩١٧٤٧/ ق

به ز�گزاگ دوز ماهر 
و راسته دوز ماهر خانم 

نيازمندیم هدایت ٢٠
٠٩٣٩٨٢٢٧٢٦٢-٣٧٥٢٣٩٨٣

٩٥٢٩٣٩٢١/ ف

3ارگاه بيرون بر
شلوار مردانه و چرخکار آقا 

نيازمندیم
٩٥٢٩٥٣١٣/ ف٠٩٣٦٩٥٠٠٥٦١

به تعداد� چرخLار
حرفه ا� و راسته دوز آقا 

جهت دوخت پيراهن مردانه 
در محدوده طالب نيازمندیم 
کار دائم تسویه نقدى 
٠٩٣٥٣٦٠٣٠٦٣

٩٥٢٩٠٨٩٧/ ف

به تعداد� 3ارگاه بيرون بر 
و  تميزدوز  مردانه  دوز  پيراهن 

شاگرد نيازمندیم. تسویه نقدى 
٠٩٣٦٧١٧٨٨٠٢

٩٥٢٩٢٤٨٨/ ف

 به تعداد� چرخLار ماهر 
 مانتو مجلسی دوز و شلواردوز 
نيازمندیم. بلوار دوم طبرسی 

٩٥٢٩٢٠٦٠/ م ٠٩٣٦٤٨٨١٢٧٤

به تعداد� خانم خياط ماهر
 راسته دوز و بردست در محيط کامال 

زنانه نيازمندیم محدوده معلم
٠٩١٥٨٥٨٢٧١٩

٩٥٢٩٥٣٤٨/ ف

چرخ 3ار شلوار دوز 
آقا نيازمند�م  

٠٩١٥٣١١٠٦٩٥
٩٥٢٩٣٥٢٢/ ف

به تعداد� راسته دوز 
و بردست خانم نيازمندیم. 

 ٠٩٠١٥٩٩٥٧٧٦
٣٢٥٨٧١٠٧

٩٥٢٨٥٧٠٨/ ف

3ارگاه� هستم مجهز -به ١٠ پایه
چرخ و چرخ کش دوز با پرسنل تکميل 
و  پوشاک  توليدى  با  همکارى  آماده 

٠٩٣٧٥٥٩١٦٧٦سازمانها 
٩٥٢٩٣٧٤٦/ ف

به چند چرخLار خانم
کامال  محيطی  در  بردست  و  ماهر 
زنانه نيازمندیم محدوده قاسم آباد

٠٩١٥٨٢٣١٩١٥
٩٥٢٩٥٣٠٧/ ف

خدمتگزار و آبدارچ�

خياط و چرخLار

خوداشتغال�


