
شنبه ١١ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٦
٤٤

به تعداد� چرخLار مانتودوز اسپرت 
نيازمندیم محدوده گلشهر سخاوت 

 ٠٩٣٦٥٤٩٢٦٣٥
٠٩٣٨٤٠٠٢٧٢٠

٩٥٢٩١٦١٨/ ط

بردست خانم 
از ساعت ٧:٣٠ الی ٢:٣٠ 

محدوده فهميده
٠٩١٥٠٠٧٣٧٩٣

٩٥٢٨٧٧٤٧/ ف

به تعداد� چرخLار 
اسپرت دوزپيراهن

 نيازمندیم .بيرون بر
٠٩٣٣١٧٥٩٨٤٥

٩٥٢٩٥٤٣٣/ ط

3ارگاه بيرون بر مانتودوز
آقا نيازمندیم(تسویه نقدى)

 ٠٩١٥٣٢٠٦٣٤٣
٣٢٧٣١٤٤٦

٩٥٢٩١٨١٣/ ف

سردوز3ار مياندوز3ار
و راسته دوز خانم با حقوق مکفی 

نيازمندیم
٠٩١٥٣١٠٨٩٣٤

٩٥٢٩٢٤٣٧/ ف

خدمات مادگ� و د3مه
شلوار لی کتان و.. انجام ميشود صنعتی 
به تعدادى  شلواردوزماهر زنانه نيازمندیم

٠٩١٥٩٣٠١٦٨٠
٩٥٢٩٥٥٦٦/ ط

به چند بردست و 3ابو�� دوز
و چرخکار ماهر خانم جهت کار در 

توليدى پيراهن مردانه نيازمندیم 
٩٥٢٩١٤٩٤/ ف٠٩٣٦٧٠٢٢٢٥٧

تعداد� ميان دوز 3ار 
خانم  بردست  و  دوز  زیگزاگ 
نيازمندیم. پيروزى یک نبش ملک 
الشعرا ٣  -٠٩١٥٥٢٠٢٨٧٧

٩٥٢٩٢٦٨١/ ف

چرخLاروبردست
ترجيحاساکن جاده کالت 

یاخواجه ربيع باسرویس
٠٩١٥٠٠٤٤٩١٥
٩٥٢٧٩٦٩١/ خ٠٩١١٩٦٢٧٥٤٢

٩٥٢٩٠٣٦٨/ ط

به تعداد� چرخLار خانم 
راسته دوز و مياندوز و زیگزاگ دوز 

نيازمندیم محدوده طالب ميدان عسکریه 
محسن�٠٩١٥٦٤١٤٤٩٠

به تعداد� چرخLار
و خياط راسته دوزنيازمندیم

٠٩٣٨٤٦٤٣٩٩٦
٩٥٢٩٥٠٨٦/ ف

 به تعداد� رو�ه 3وب خياط ماهر 
جاده  نيازمندیم  راحتی  مبل  جهت 
سنتو کيلومتر ٢۵ روبروى شيرحصار

٩٥٢٩٣١٥٠/ م ٠٩٣٥٧٢١٥٢٢٠

تعداد� چرخLار ماهر 
تریکو دوز خانم نيازمندیم

محدوده سيدى و صبا
٠٩٣٥٤١٣٥٤٩٤

٩٥٢٩٠١٢٩/ خ

خياط بيرون بر نيازمند�م
محدوده بلوار توس 
٠٩٣٣٤٨٦١٤٨٣

٩٥٢٩٢١١٥/ ف

٢نفر چرخLار زنانه دوز ماهر 
نيازمندیم با حقوق مکفی و مزایا 

مزون تک دوزى 
٣٧٦١٢٦٠٨

٩٥٢٩٤٦٢١/ ف

به �< خياط شخص� دوز 
آقا نيازمند�م

محدوده خيام خياط آرمان
٠٩٣٧١٧٦٥١١٢

٩٥٢٩٥١٨٢/ ف

به تعداد� چرخLار
 داخل کارگاه و بيرون بر 

نيازمندیم
 

٩٥٢٩٥١٢٩/ ف٠٩٠١٠٤١٦٥٦٥

به تعداد� راننده 
با اتومبيل مدل باال نيازمندیم 

محدوده سرافرازان 
٩٥٢٩٠٦٣٨/ ف٠٩١٥٦٥٩٣٨٩٩

به تعداد� راننده
در  تاکسيمتر  و  باال  مدل  خودرو  با 
محدوده الهيه نيازمندیم با پورسانت 

١۵ درصد ٠٩١٥٥٠٢١٤٢٧
٩٥٢٩٤٥٤٧/ ف

آژانس بانوان در منطقه الهيه 
به تعدادى راننده با خودرو مدل 
باال و پورسانت پایين نيازمندیم 

٠٩٣٩٦١٥٧٩٣١
٩٥٢٨٩٧٠٣/ ف

به تعداد� راننده 
جهت کار باوانت شرکت در سطح 

شهر نيازمندیم
٩٥٢٩٥٢٨١/ ق٠٩١٥٣٢٥٥٥٩٠

فور�-به تعدادى راننده
با اتومبيل نيازمندیم تاکسی غزال 

محدوده سعدآباد
حيدرى ٠٩١٥٢٣٠٦٠٠٧

٩٥٢٦٤٩٣٠/ ف

به تعداد� راننده با 
اتومبيل مدل باال نيازمند�م
کار از شما - درآمد باال از ما محدوده 

معلم ٠٩٢٢٣٩٨٦٤٧٤
٩٥٢٩٤٧٢٩/ ف

٩٥٢٨٨٠٢٣/ پ

فقط راننده متعهدبااتومبيل
 تاکسيمتردار با ١٠٠% تضمين کار 

١۵% - داخل کوثر ۴١ نيازمندیم
پوراقبال ٠٩١٥٥٠٣١٣٣٩

 سرو�س 
مدارس

به تعدادى راننده خانم 
با خودروى مدل باال جهت 

سرویس مدارس 
در منطقه سجاد نيازمندیم 
آدرس: خيام شمالی بازار 
بين المللی فاز ١ واحد ١١ 

شرکت صباگشت مشهد
 

٩٥٢٩٤٩٦٤/ م

�< شر3ت
 بازرگان� 

به یک راننده 
شخصی(متاهل) 
نيازمند می باشد

 ساعت مراجعه ١٢ الی ١۴ 
آدرس : خيابان گاراژدارها 

نبش کوشش ٢٧

٣٣٤١٣٣٢٨
٩٥٢٩٥٥٥٨/ پ

 �راننده با اتومبيل فور
نيازمند�م با زنگ باال  

٠٩١٥٤٦٠٠٠٢٠
٩٥٢٦٦٨٦٥/ ق

استخدام
 راننده 
شرکت حمل و نقل بين المللی 

سيرود شبکه  جهت تکميل کادر 
ناوگان ترانزیت و داخلی خود

 به تعدادى راننده مجرب 
( پایه یک ) داراى دفترچه خروج 

و پاسپورت با حقوق ثابت
 مبناى اداره کار

 به اضافه ٨ % کارانه درآمد 
هر سرویس ، نيازمند است . 

متقاضيان می توانند با تلفن هاى 
٣٦٠٩٧٠٢٩-٠٥١ و

 ٣-٣٦٠٥٩٦٠١-٠٥١
داخلی ١٠۴ و١٢۴و 

 ٠٩٣٨٢٩٢٨٧٥٩
تماس حاصل فرمایند.

 

٩٥٢٩٠٨٩٥/ ف

راننده با اتومبيل 
با  متردار  تاکسی  و  کشی  خط 
تضمين کارکرد نيازمندیم مراجعه 
 حضورى حسابی ٣۴,١ امين سير 

٩٥٢٩٣٨٩٩/ ف

مر3زفروش تا3سيمتر
تک کانال آژانسی- چهار کانال

سه سال گارانتی تعویض
٠٩٣٠٩٧٢٣٥٣٦فرهاد ٢٧-

٩٥٢٨٧٢٥٨/ م

راننده خانم نيازمند�م 
آژانس بانوان   

٠٩٣٨١٩٦٨٠٠٦
٩٥٢٩٤٣٧٤/ ق

به تعداد� راننده
با اتومبيل نيازمندیم 

محدوده الهيه درآمد باال
٠٩٣٥١١٧٧٦٣٢

٩٥٢٩٢٧١٦/ ف

راننده سرو�س مدارس
ترجيحا  خودرو  با  راننده  تعدادى  به   
مدارس  سرویس  انجام  جهت  خانم 

 ٠٩١٥٨٩١٤٨٧٢نيازمندیم
٩٥٢٩٥٤٢٢/ ف

 Bان وانت مسقLپي
مدل ٨٨ به باال جهت پخش 
نيازمندیم تماس ٩ الی ١٢

٣٦٢٣١٤٩٨
٩٥٢٩٤٥٨٣/ ف

پيLان وانت 
پيمانکارى  شرکت  جهت  راننده  با 

با ضامن معتبر نيازمندیم 
٩٥٢٩٤٦٧٢/ ر٠٩٣٥٣٨٣٩٢٦٧

 �آژانس سراسر
 ١٨٨٠

(سرویس دهی کل شهر بصورت 
از  نقطه  هر  در  روزى؛  شبانه 
همانجا  شد  پياده  مسافر  شهر 

سرویس دریافت نمایيد) 
خودرو ٩٠ به باال 

سيدرضی ۵٧ داخل پارکينگ 
فاز تجارى پالک ۵٢ 

شرکت پارسيان 
٠٩٠١٨٠٤٧٧٠٠

ساعت مراجعه ٨ الی ٣٠:١۴
٩٥٢٩٥٥٤١/ ب

تعداد� پيLان، مزدا و نيسان 
با 3ار3رد روزانه ١٥٠ به باال
خين عرب، انتهاى طرحچی ١۴، اتوبار
درویش ٠٩٣٨٦٥٢٢٢٥٠

٩٥٢٨٩٤١٣/ ق

به تعداد ٥٠ دستگاه  اتومبيل 
با راننده نيازمندیم
 آژانس همسایگان 

٣٨٤٦٢٨٢٩-٠٩٣٦٦٩١٠٩١٤
٩٥٢٩٥١٦٨/ ف

به تعداد� راننده 
بيل زنجيرى و لودر 

جهت کار در شن شوئی 
نيازمندیم. 

جاده کالت، کوچه ایزوگام  
 ٠٩١٩٩٠٣١٢٣١
٠٩١٥١٢٠٦٣٠٣

٩٥٢٩٢٢١١/ ف

٩٥٢٩٢٩٧٨/ ف

 �پخش نان مزرعه تعداد
وانت بار جهت پخش بادرآمد باال 
استخدام می نماید تماس ١۵ -١٠

 ٣٦٥١٧٩٤٢

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

٩٥٢٩٠٢٥٦/ د

راننده با خودرو تا3سيمتردار
مدل باال نيازمندیم. کارکرد ٩٠ به 

باال  ٠٩٣٥٥٢٩١٥٣٨
٠٩١٥٨٩١٠٤٤٩

٩٥٢٩٤٧٥٢/ ف

به تعداد� راننده
با خودرو خط کشی و شطرنجی 

محدوده ابتداى سيدى 
نيازمندیم ٣٣٨٦٧٢٧٤

٩٥٢٩٤٥٤٨/ ف

٩٥٢٦٧٣٥٨/ ف

آژانس قدس (فلسطين)

٣٧٠٣٥
(VIP طرح) باالترین کارکرد

به تعداد� خانم فتوشاپ 
3ار و عLاس باتجربه

 نيازمندیم.
فتوآریا ٣٨٤٤٦٧٣٤

٩٥٢٦٧٢٥٠/ ق

فورا به تعداد� طراح 
 با حقوق عالی و بيمه 

جهت کار در چاپخانه نيازمندیم
٩٥٢٨٦٤٣٠/ م ٣٦٠٤٧٩٤٦

به �< نفر گرافيست وب
به  مسلط  وب  اى  حرفه  طراح  یا 
فتوشاپ  و   HTML5 و   CSS3

نيازمندیم ٠٩٣٩٩١٣٢١٥٩
٩٥٢٩٢٩٠٩/ ف

آتليه سيب 
جهت تکميل کادر پرسنلی از 
نيروى هاى خانم با سابقه کار 
دعوت به همکارى می نماید: 
١- فتوشاپ کار ٢- مونتاژگر

٣- عکاس وکيل آباد ٧۵
 سمت راست پالک ٣۴

 ٣٦٠٥٦٠٦٠
٩٥٢٩٤٢٧٨/ ف

چاپخانه طلوع
 استخدام م� 3ند

طراح و گرافيست خانم 
مسلط به نرم افزارهاى 

گرافيکی
 و ترجيحا سابقه کار 

٣٢٢٣٥٣٤٨
٩٥٢٩٢٠٦٩/ ف

 �فروشنده حرفه ا
جهت مشاوره طراحی و فروش 

متریال لوکس ساختمانی به 
کارشناس فروش دو شيفت با 

وسيله نقليه سوارى نيازمندیم 
لطفا نام و نام خانوادگی و 
رزومه خود را به شماره 

 ١٠٠٠٨٨٠٠٠ پيامک کنيد.

٩٥٢٩٤١٣٩/ ف

به چند نيرو مسلط 
به 3امپيوتر و فتوشاپ 

و امور تبليغاتی و سایت به 
صورت حرفه اى نيازمندیم 

آزادى ١٢٩ کوچه سوم 
سمت چپ پالک ١٠ آرت پک

٠٩١٥٢٩٠٩٠٩٩
٩٥٢٩٤٠٠٢/ ف

 �به �< نيرو
متخصص و خالق

درزمينه فتوشاپ و ادیت 
عکس با حقوق و مزایاى 
عالی + بيمه جهت کار در 

یک شرکت بازرگانی معتبر 
نيازمندیم لطفا رزومه و 
یک نمونه کار قبل و بعد 
از ادیت را به آدرس زیر 

ایميل نمایيد
Tandis.manger@hotmil.

com٩٥٢٩٤٩١٦/ ف

به �< نفر آشنا 
 �Lبه امور گرافي

و طراحی با روابط عمومی باال 
جهت کار در یک شرکت معتبر 

نيازمندیم.
 ساعت تماس ٩ صبح الی ١۴ 

تماس ٣٢٤٥٣٠٧٣
٩٥٢٩٣٦٠٩/ ف

�< شر3ت معتبر 
خانم آشنا به برنامه نویسی 

ميکروکنترلرها و طراحی مدار 
جهت مستندسازى پروژه 

استخدام می نماید 
ارسال رزومه به

com rayan@yahoo.com 
 

٩٥٢٩٣٥٢٨/ ف

 �3انون تبليغات رضو
به یک نفر خانم گرافيست ماهر 

نيازمند است نبش آبکوه ١٩
٠٩١٥٥٠٠٩٥٦٦

٩٥٢٩٥٦٠٦/ پ

 �استود�و جلوه ها

ماندگار
جهت تکميل کادر 

حرفه اى از تخصصهاى 
ذیل نيروى خانم 

می پذیرد
 ١- عکاس باتجربه 
٢- گرافيست خالق 
٣- ادارى با روابط 

عمومی باال 
هفت تير ١١ پالک٨٠
٣٨٦٧٩٤٥٩

٩٥٢٩٥١١٨/ ف

به �< طراح خانم 
3DMAX جهت طراحی 

نماى کامپوزیت نيازمندیم
٩٥٢٩٥٢٦١/ پ٠٩٣٣٨٩٨٣٨٠٦

 CNC استخدام طراح
ترجيحا  اتوکد  و  آرتکم  به  مسلط 
کورل            ٠٩١٥٢٠٥١٤١٢

٠٩٣٨٢١٤٧٤٨٣
٩٥٢٩٤٦٦٩/ ر

به �< طراح مسلط به 
فتوشاپ و 3ورل 

دفتر تبليغات چهارراه شهدا 
٩٥٢٩٥٠٩٢/ ف٠٩١٥٧٥٠٠٠٥٧

�< نفر آشنا به فتوشاپ
و اتو3د جهت کار در دفتر فنی

 کپی و پالت نيازمندیم 
پيامک   ٠٩٢١٩٦٥٥٧٣٠

٩٥٢٩٢٦٧٧/ ف

به تعداد� فروشنده خانم 
 با تجربه نيازمندیم اول جنت

ساعت تماس ١۴:٣٠ الی ٣٠:١۶
٣٢٢١٢٩٩٤

٩٥٢٩٣٠٣٥/ ف

به تعداد� فروشنده خانم 
باال جهت فروشندگی  با روابط عمومی 
در جمعه بازار نيازمندیم ساعت تماس 

 ٨:٣٠٠٩١٥٩١٠٨٢٤٠ به بعد 
٩٥٢٩٣٩١٤/ ف

فروشنده آقا 
با روابط عمومی باال فروشگاه 
مبلمان کودک خيابان سناباد

٣٨٤٦٤٥٤٠
٩٥٢٩٣٤٣٠/ ف

به چند�ن فروشنده خانم 
در مناطق سيدى، توس، جهان آرا 

نيازمندیم. 
٠٩٣٦٦٦٨٩٥٦٢

٩٥٢٩٣٨٥٠/ ف

به چند فروشنده آقا و خانم 
جهت فروشگاه سيسمونی نوزاد 
بلوار شهيد کامياب نيازمندیم. 

٠٩٣٣٨٤٥٤٩٨٨
٩٥٢٩٢٥٨١/ ف

٩٥٢٩٥٦٣٤/ م

 استخدام بهتر�نها 
 -کارشناس فروش لوازم 
جانبی کامپيوتر و موبایل 

- کارشناس فروش و پشتيبان
 نرم افزارحسابدارى 

- حقوق ثابت + پورسانت 
+کارانه + بيمه 

 ٣٧٦٦٤٦٠٠

به �< فروشنده 
جهت کار در فروشگاه 

دکوراسيون داخلی نيازمندیم 
٠٩١٢١٩٠٩٧٥٥

٩٥٢٩٣٥٧٦/ ف

به تعداد� خانم 
جهت فروشندگی در مانتو جلوس 

نيازمندیم
٠٩٣٧٢٤٩٦٠٨٢-٣٦٠٤٧١٨٣

٩٥٢٩٢٩٢٤/ ل

3فش دنيل�
جهت تکميل کادر پرسنلی خود به 

فروشنده آقا نيازمند است
٣٧٦٥٨٠١٠

٩٥٢٩٥٤٧٣/ ف

 tپوشا
اميد

به تعدادى فروشنده
 آقا و خانم 

با حقوق و مزایاى عالی 
نيازمندیم 

١٧ شهریور خيابان عنصرى 
شرقی خيابان نسترن 

بين ١ و ٣

 

٩٥٢٩٤٨٦٥/ ف

فروشنده خانم
جهت پوشاک زنانه در کيان٢ به 

صورت تمام وقت با پورسانت
٠٩٣٦٨٥٩٣١٩١

٩٥٢٩٠٩٨٤/ ق

به تعداد� صندوقدار خانم 
باتجربه با حقوق عالی جهت کار در 

فودکرد برج آرميتاژ نيازمندیم 
٠٩٣٥٤١٦٨٦٨٧

٩٥٢٩٠٤٨٥/ ف

رستوران تخت جمشيد 
به صندوقدار و پيک موتورى 

نيازمندیم. مراجعه حضورى نبش 
 معلم ٢٧ از ساعت ١٢ الی ١٧

٩٥٢٩٤٥٢٠/ ف

به �< خانم به صورت پاره وقت 
جهت کار در فروشگاه مواد 

غذایی نيازمندیم. محدوده طالب 
٠٩٣٥٨٣٥٢٠٤٢

٩٥٢٩٢٤٤٤/ ف

به فروشنده خانم
با تجربه و متعهد نيازمندیم 

محدوده مطهرى آرایشی رزیتا
٠٩١٥٨٠٢٩٥٨٠

٩٥٢٩٥٤٢٥/ ف

٩٥٢٩٢٧٥٢/ ق

 چندهمLار آقا جوان جهت
 فروشندگی پوشاک-١٧شهریور
مجتمع آسيا (طبقه ١-) پالک ١٣

مراجعه حضورى ٠٩٣٦٩١٥٤٩١٧ 

٩٥٢٩٤٩٣٦/ ف

تفرجگاه آراز
 در مجتمع آرمان

به تعدادى صندوقدار فروشنده 
و اپراتور شهربازى نيازمند است 
پنجراه خيابان نواب صفوى مجتمع 

 CB۵آرمان طبقه ١- واحد ٩
ساعت مراجعه ١٠ الی ١۵

٣٣٣٩١٤١٨-٠٥١

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

٠٩١٥٤١٥٤٠٠٧
٩٥٢٨٨٦٠٧/ ف

فروشنده خانم 
باتجربه و سابقه کار جهت 

مانتو فروشی در شعبه هاى 
قاسم آباد چهارراه مخابرات ، 

روبه روى فروشگاه رفاه 
مانتو سعادت و سرافرازان

 بلوار پایدارى، بين پایدارى ١ و ٣ 
مانتو سعادت نيازمندیم   

٩٥٢٧٧٧١٣/ ف

به تعداد� صندوقدار با تجربه 
جهت کار در فروشگاه قنادى 

در شيفت عصر نيازمندیم
٣٧٢٣٥١٦٠

٩٥٢٩٤٧٣٧/ ف

به �< فروشنده خانم جهت 3ار 
در پالستيک فروشی نيازمندیم 

ساعت کار ٩تا۶ عصر ترجيحا محدوده 
آب و برق       ٠٩١٥٨٨٣٥٤١١

٩٥٢٩٥٣٧٤/ ق

به �< فروشنده خانم جهت
کار در بوتيک نيازمندیم معلم ١٠ 
بين جالل ٢۶ و٢۴ ،بوتيک ٢٠١٠

٠٩٣٠٢٣٧٧٧٨٤
٩٥٢٩٤٩٨٨/ ل

به چند فروشنده 
 �حرفه ا

جهت کار در شعب مانتو سارا 
به صورت تمام وقت و 

نيمه وقت در برج آلتون 
طبقه ١+ واحد ١٠ و نبش 

معلم ٨ نيازمندیم 
٠٩١٥٦٩٢١٥١٩ حسينی

٩٥٢٩٤٢٦٠/ ف

به �< همLار 
جهت فروش و توزیع پوشاک 

نيازمندیم 
٠٩١٥١١٠٧٠١٦-٣٢٢٢٦٩٥٧

٩٥٢٩٣٢٣٨/ م

٩٥٢٦٤٠٥٦/ ق

بازرگان� تر3سان جهت تLميل 
کادرفروش خود به فروشنده خانم جهت 

همکارى نيازمند است.حقوق ١,٢٠٠ 
٣٥٢١٠٢٥٣-٠٩١٥٤٨٧٠٨٤٩

به تعداد� فروشنده ماهر 
و باتجربه جهت فروش مبلمان 
محدوده کالهدوز نيازمندیم 

٣٢٦٠٥٥٠٨
٩٥٢٩٤٧٢١/ ف

عفاف و حجاب پرنيان
به تعدادى فروشنده خانم 

بصورت نيمه وقت نيازمند است
٠٩١٥٣٢٥٦٦١٢-٣٧٦٣٤٨٤٥

٩٥٢٩٣٨٩٨/ ف

به تعداد� فروشنده خانم 
نيازمند�م  

 ٠٩١٥٨١٤٠٠٤٦
٩٥٢٩٣٤١١/ ف٣٧٤٩٨٠٨٦

به �< فروشنده تمام وقت 
نيازمندیم بازار فردوسی ١

طبقه ١- راهروى ۶ پالک ۵٨٣
٣٢٥١٣١٠٧

٩٥٢٩٢١١٠/ ف

به تعداد� فروشنده ماهر
جهت فروشگاه موبایل با حقوق مکفی 

و پورسانت نيازمندیم عبدالمطلب
٠٩١٥٧٠٠٧٩٤٢-٣٧٢٥٩٧٦٧

٩٥٢٩٣٥١٣/ ف

به �< فروشنده خانم
جهت کار در پوشاک زنانه 

محدوده بلوار سجاد نيازمندیم
٠٩٣٠٦٦٥٦٣٢٠

٩٥٢٩٢٣٢٧/ ف

 �< م 
 ثابت +

پورسانت 
جهت بازاریابی آرایشی و 

بهداشتی 
٠٩١٥١٥٨٩٨١٨

٩٥٢٨٨٣٠٩/ م٣٧٢٧٣٢٩٨ 

استخدام
چند فروشنده خانم 
جهت یک فروشگاه 
واقع در احمدآباد 

نيازمندیم
٠٩٣٩٢٥٤٩٣٢٠

٩٥٢٩٤١٠٤/ ف

به چند فروشنده آقا 
در زمينه پوشاک محدوده 

آزادشهر نيازمندیم
٠٩١٩٧٩٨٢٦٤٦

٩٥٢٩٥٠٨٧/ ف

به چند نفرصندوقدار خانم 
نيازمندیم ميدان بسيج، نبش 
بهار ٧ هایپر گوشت صادق خان 

٠٩١٥٤٠٥٩٧٨١
٩٥٢٩٥٠٥١/ ف

به ٢ صندوقدار باتجربه 
باسابقه 3ار در فروشگاه

نيازمندیم
٩٥٢٩٥١٥٨/ ف٠٩٣٣٠٥٠٤٩٤٣

به �< فروشنده خانم 
باتجربه جهت کار در عطر فروشی 

نيازمندیم. الماس شرق  
٠٩٣٧٧٦٢٦١١٨

٩٥٢٩٥٢٥١/ ف

شير�ن� فروش� -به تعدادى
شيفت  جهت  جوان  آقاى  فروشنده 
عصر در محدوده وکيل آباد نيازمندیم 

٣٨٦٥٧٣٥٤
٩٥٢٩١٦٩٤/ ف

نيازمند�م 
خانم باتجربه فروش تلفنی آدرس 
شهرک شهيد رجایی حر ٢ پالک ٢٢

٠٩٣٦٧٦٣٤٩٦٩
٩٥٢٩٣٤١٤/ ف

راننـــده

فروشنده و صندوقدار

طراح و گرافيست

٩٥٢٩٥٤٤٥/ ف٩٥٢٩٥٢٩٤/ ل


