
شنبه ١١ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٦
٤٦

SINAWORK
کارگر ساده خانم جهت بردستی 
و بسته بندى محيط کامال زنانه 
در توليدى پوشاک نيازمندیم 

ساعت کارى ٨الی۶ حقوق هر ماه 
۵٠ هزارافزایش از ٣۵٠ تا ۶٠٠ 

هزار ساعت مراجعه ١٣ الی ١۶
گاز رسالت ۴۵ پالک ٣۴

٠٩١٥٦٢٠٥١٥٦
٩٥٠٦٧٦٣١/ ف

استخدام
جهت بسته بندى 

محصوالت پستی آقا و خانم 
محيط کارى و حقوق عالی  
حداقل دیپلم لطفا با این 

شماره تماس بگيرید
٠٩١٩٠٨٩٠٢٥٨

٩٥٢٩٥٥٩٣/ ق

به چند 3ارگر 
براى کار در فروشگاه 
پروتئينی نيازمندیم 

آدرس: گلشهر 
ساعت کارى ٧:٣٠ الی ٩ 
( ٢ ساعت استراحت ظهر ) 

حقوق ٧٠٠,٠٠٠ 
به باال به نسبت مهارت و 
توانایی افزایش می یابد 

٣٢٥٧٨٦١٦
٩٥٢٩٤٦٦٤/ ر

3ارگر ساده خانم و آقا 
 جهت کار در کارخانه نيازمندیم 

 ٣٧٣٩٠٥٩٢
٩٥٢٩٤٨٤٨/ م٠٩٠٣١٠٢٩١٥٦

٩٥٢٩٥١٥٥/ خ

تعداد� 3ارگر ساده خانم
نيازمندیم حقوق۶٠٠تا٧۵٠

سرویس رفت و برگشت
٠٩٣٠٢٤٤٠٤٧٠
٠٩٣٣٤٥٤٢١٢٨

SET WORK
کارگر ساده خانم جهت کار در 

توليدى پوشاک 
ساعت کارى ٨ صبح تا ۶ بعدازظهر 

حقوق ٧٠٠ هزار تومان 
براى شروع همراه با سرویس  

گلشهر ، بين آوینی ٣٧ و ٣٩ 
پالک ۴٧٣

٣٢٥٦٠١٩٨-٠٩١٥٨٨٨٣٩٨٨
٩٥٢٨٨٠٦٣/ ل

به �< 3ارگر
تعویض روغنی نيازمندیم.

٠٩١٥٤٠٥٢٩١٧
٩٥٢٩٤٥٨٦/ د٣٣٤٩٣٣٢٠

٩٥٢٨٠٤٤٢/ خ

٢٠نفر نيرو آقا
بين ٢١تا٢۵ سال جهت اپراتور 
دستگاه گلدوزى با مدرک دیپلم 
و کارت پایان خدمت نيازمندیم 

صد مترى بين مهرآباد و 
بلوار ميامی بابانظر٨۶

٣٢٥٦٨٠٠٨

به ٣ نفر 3ارگر ساده 
خانم �ا آقا 

 جهت کار در کارگاه کفاشی نيازمندیم
٩٥٢٩٣٧٥٨/ ف٠٩١٥٤١٢٥١٣٨

به �< 3ارگر متاهل 
جهت کار در مرغدارى

 تخم گذار نيازمندیم. 
٩٥٢٩٥١٧٠/ ف٠٩٠٣٥٨٧٥٤٢٠

به تعداد� نيرو� 3ارگر 
 ساده جهت کار در

 کارگاه آهنگرى نيازمندیم
٩٥٢٨٨٧٨٧/ ق ٣٥٤١٣٨٤٢

حقوق ٩٠٠
کارگر در لبنياتی فقط ساکن بلوار 
وکيل آباد ساعت کار ۶ صبح الی ٢٢ 

٩٥٢٩٤٥٦٣/ ف٠٩٣٧٤٥٠١٢٥٠

 3ارگر خانم و آقا 
جهت خط توليد با حقوق ٧٠٠ الی ١ م 

٠٩٠٣١٠٢٩١٥٧ 
٩٥٢٩٤٨٢٠/ م٠٩٣٠٢٩٦٦١١٤

به تعداد� خانم جهت 3ارگاه 
چاپ پوشاt محدوده گلشهر

نيازمندیم
٠٩٣٦٨٠٨٠٧٣٥

٩٥٢٩٤٨٨٤/ ف

به چند 3ارگر شهرستان� 
جهت پيتزافروشی نيازمندیم

 با جاى خواب تماس : ١٢ الی ١۶
٠٩٣٩٨٥٨٥٠٢٥

٩٥٢٩٥٣٧٩/ ف

به چند نفر خانم جهت 3ار 
�در 3ارگاه جواهرساز

نيازمندیم مجتمع ارگ
٠٩١٥٣٢٥٢٠٦٥-٣٢٢٣٢٥٦٠

٩٥٢٩٥٠٧٤/ ف

به تعداد� نيرو� خانم 
جهت همکارى در توليدى 

نيازمندیم. جاده کالت 
٠٩١٠٥٨٠١٠٣٢

٩٥٢٩٤٧٩٨/ ف

3ارگر ساده 
در  بستنی  آبميوه  در  کار  جهت 
جاى  با  نيازمندیم.  مازندران 

٠٩١١٢١١١٣٦٣خواب و غذا 
٩٥٢٩١٦٧١/ ف

به تعداد� 3ارگر ساده 
با جاى خواب نيازمندیم 
٠٩١٥٤١٦٤٦٥٦

٩٥٢٩٥٠٦٠/ ف

به ٢ نفر نيرو� جوان
جهت کار در طباخی نيازمندیم

٠٩١٥٥٠٦٢٢٦١
٩٥٢٩٤٨٧٦/ ف

به �< 3ارگر ساده 
جهت کار در انبار نيازمندیم 

٣٣٧٥٩٣٥١
٩٥٢٩٤٨٦٠/ ف

به تعداد� 3ارگر ساده خانم  
و آقا شهرستانی و مشهدى جهت 

آشپزخانه نيازمندیم محدوده 
قاسم آباد ٠٩٣٥٣٦٥٦٠٩٢

٩٥٢٩٤٧٣٣/ ف

به تعداد� 3ارگر ساده
جهت کار در کارگاه نجارى 

نيازمندیم 
٣٦٥١٨٣٤٥

٩٥٢٩٢٥٤٧/ ف

به تعداد� 3ارگر ساده 
جهت کار در هایپر گوشت صادق خان 
نيازمندیم مراجعه حضورى چهارراه 

 مقدم طبرسی - نبش طبرسی ٢٠
٩٥٢٩٥٣٠٩/ ف

3ارگر ساده نوجوان
نيازمندیم.بلوار فرودگاه 

حقوق ۵٠٠ + بيمه
٠٩٣٣٥١٠٦٥١١

٩٥٢٩٤٢٤٣/ خ٣٣٤٢٣٩٣٩

3ارگر ساده خانم و آقا  
 جهت توليد و بسته بندى نيازمندیم

 ٠٩٣٠٩٥٤٣٨٥٣
٩٥٢٩٤٨٣٦/ م٣٢١٢١٨٨٧

به �< 3ارگر متأهل 
جهت کار در مرغدارى نيازمندیم
٠٩١٠٣١٩٣٩٠٨

٩٥٢٩٤٢٨٨/ ف

به ده نفر 3ارگر خانم و آقا
نيازمندیم خيام ۴٠ بازار گل 

فروشگاه شادى ١ پالک ٣۶
 مراجعه حضورى

٩٥٢٩٤١٤٦/ ف

به تعداد� 3ارگر 
ساده 

جهت بتونه کارى در کارگاه 
توليدى نيازمندیم 

آدرس روبروى هاشميه ٩۵ 
جنب حسينيه 

٠٩١٥٦٩٧٠٤٤٩
٩٥٢٩٥٥٥٧/ ر

به �< شاگرد 
جهت کار در سيم پيچی

 الکترو موتور نيازمندیم. 
٩٥٢٩٥١٨٨/ ف٠٩٣٥٥٥٧٦٣٦٣

به تعداد� 3ارگر ساده ساختمان� 
جهت پروژه ساختمانی نيازمندیم 

بيمه+ مزایا 
٠٩٣٦٨٢٠١٣٩٣

٩٥٢٩٤٦٢٤/ ف

زوج شهرستان�
جهت کار ساختمانی در دو 

سال اول و استخدام با 
حقوق قانون کار و بيمه و 
استقرار شبانه روزى و 

مستمر زوج بدون فرزند 
در محل پروژه نيازمندیم.

گزینش پس از اخذ 
مشخصات خواهد بود

تماس ٨ الی ١٣

٣٦٠٧٦١٨٥
٩٥٢٩٤٤٢٧/ ق

به �< نفر 3ارگر ساده خانم 
نيازمندیم ١٧ شهریور پاساژ 

افشار فاز یک 
٠٩٣٨٢١٨٢٧٢٧

٩٥٢٩٠٢٥٥/ ف

به �< نفر خانم 
محدوده بلوار خيام جهت کار در 

گلفروشی نيازمندیم. 
٩٥٢٩٢٢٢٣/ ف٠٩١٥٨٩٧٠٩٠٥

خانم و آقا 
بيمه   + م   ١,١٠٠ الی   ٨٠٠
اول  ستون   ٣ حجت   ١٣ ابوطالب 

سمت چپ ٠٩١٥٨٠٥٤٥٢٨
٩٥٢٩٤٨٥١/ ف

به �< ترا3ت پخش 3ن 
خوب نيازمند�م 

محدوده معلم
 

٠٩٣٠١٢١٢٣٣٢
٩٥٢٩٤٧٩٣/ ف

به تعداد� خانم 
جهت کار چرم نيازمندیم بلوار 

شفا، شفا ٣٢ پالک ۶۵ زنگ اول 
٠٩١٥٩١٦٣٦٢١

٩٥٢٩٣٨٦٥/ ف

به تعداد� نيرو� خانم 
 نيازمندیم ترجيحا بلوارطوس،معراج

 بعد از شهرک حجت،شهرک صنعتی 
 ٠٩١٥٤١٦٢٣١٤نورى

٩٥٢٨٧٦١٤/ ق

به چند 3ارگر ساده خانم و آقا
جهت کار در شيرینی پزى 

نيازمندیم 
٠٩١٥٦٥٦٢٨٩٩

٩٥٢٩٣٤١٢/ ف

به تعداد� 3ارگر ساده خانم و آقا
حقوق قانون کار+ سرویس+ 

بيمه نيازمندیم.
٠٩٣٠٤٣٤٧٨٦٧

٩٥٢٧٨٣١٥/ ف

به چند 3ارگر ساده خانم
جهت کار در قنادى نيازمندیم 

نبش شفا ۵٢ پالک ٢
٣٧٥١٧٦١٥

٩٥٢٩٤٢٧١/ ف

به �< 3ارگر ساده 
نيازمندیم بلوار مصلی روبروى 

 مصلی ۵ فرش نگين صدف
٩٥٢٩٥١٥٣/ ف

فست فود
به یک کارگر ساده 
جهت نظافت و یک 
کارگر ماهر جهت 

آشپزى نيازمندیم.
٠٩١٥٤٤٧٨٧٠٢
٩٥٢٩٥٥١٧/ ق٠٩١٧٦١٠٢٥٣٤

شاگرد (زوار3ش ) 
نيازمندیم محدوده حرم، پورسانت 

عالی، ترجيحا زیر  ٢۴ سال 
٩٥٢٩٥١٨٧/ ر٠٩٠١٠٩٣٦٤٥٥

٩٥٢٩٢٦٣٣/ ط

شر3ت نظافت� 
به تعدادى کارگر ساده آقا 

نيازمندیم ترجيحا با ماشين 
٠٩٠٣٣٩٢٥٩٨٦

به چند نفر نيرو� ماهر3ارواش
  نيازمند�م با جا� خواب

٠٩٣٥١٧٣٨٥١٧
٩٥٢٩٥١٥٤/ ف

ماهر  کار  سرویس  نيازمند�م 
آالت  ماشين  سرویس  جهت 

٠٩١٥٥٦٢٥٢٨٦راهسازى
٩٥٢٩٥٢٩٥/ ج ٠٥٦٣٢٥٢٠٣٢٦

به افراد ذ�ل نيازمند�م
خياط ماهر نجار ماهر 

و رویه کوب ماهر
٩٥٢٩٣٨٦٣/ ف٠٩٣٠٦٢٦٨٤٨٨

به تعداد� پل� استر3ار
ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم
٠٩١٥٤٧٤١٩٣٨

٩٥٢٩٢٣٧٧/ م

نما3اران 
به تعدادى شاگرد سنگ کار 
ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم 

٠٩٣٠١٩٤٢٨١٤
٩٥٢٩٣١٣١/ ف

به �< نصاب دزدگير
 � و سيستم،جوان وحرفه ا

نيازمندیم 

 

٩٥٢٩٤٦٠٠/ ف٠٩١٥٦٢٢٦٦٤٩

مجتمع نان
 با پخت باال

به نيروى ماهر 
شاطر پارویی

 چونه گير 
و خمير گير

 گوشت کوب زن 
نيازمندیم

٠٩٣٣٥٧٨٣٣١٢
٩٥٢٩٣٤٠٢/ ف

به تعداد� نجار و رنگ 3ار 
ماهر و نيمه ماهر

نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٨٨١٦١

٩٥٢٨٣٠٥٦/ ف

 �به تعداد
رو� 3وب مبل نيازمند�م  

٠٩١٥٥٠٠٤١٥٦
٩٥٢٩٢٦٨٠/ ف

به �< آبگير 
جهت آبيارى زراعت

 با خانواده نيازمندیم 
٩٥٢٩٤٩٧٢/ م٠٩١٥٦٤٣٨٦٦٤

به سه نفر نيرو
سازى  تابلو  کارگاه  در  کار  جهت 

نيازمندیم ( ماهر و نيمه ماهر)
٩٥٢٩٤٠٨٨/ ف٠٩١٢٢٢٢١٠٤٦

سنگ 3ار ماهر و 
نيمه ماهر نيازمند�م  

٠٩١٥١٠٨٩٢٤٩
٩٥٢٩٥٠٨٤/ ف

به تعداد� رو�ه 3وب و 
نجار ماهر نيازمند�م

٠٩٣٣٧٠٢٩٠٠٩ ابرى
٩٥٢٩٤٠٨٩/ ق

به تعداد� استاد3ار ماهر 
آرماتوربندى و قالب بندى (چوب) 

نيازمندیم 
صالح 

٠٩١٥٣١٢٤٧٩٩
٠٩٣٦٠٧٦٩٣٤٣

٩٥٢٩٣٧٤٨/ م

به استاد3ار تعو�ض روغن
آشنا به ماشينهاى داخلی و خارجی 

باسابقه کار مفيد نيازمندیم
٠٩١٥٣١٨٥٠٩٨

٩٥٢٩٥٢٣٩/ ف

 ��< مجموعه توليد
صنعت�

نيازمند به نيروى ماهر 
در زمينه ورقکارى و 
صنایع فلزى داراى 

دیپلم فنی حرفه اى 
و سابقه کار مرتبط می 
باشد . ارسال رزومه 
عکسدار الزامی است

Estekhdam-mps@gmail.
com

 

٩٥٢٩٤٧٨٠/ ق

3ارگر ماهر و نيمه ماهر 
3انال ساز نيازمند�م   

٠٩٣٥٦٩٣٩٣٣٧
٩٥٢٩٣٤٦٠/ ر

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

نيازمندیم
 

٩٥٢٩٣٨٧٣/ ف٠٩١٥٣٢٠٣٥٠٠

به �< 3ارگر نيمه ماهر 
جهت مکانيکی نيازمندیم

٠٩٣٥٣٨٣٩٢٩٦
٩٥٢٩٤٩٤٦/ ق

به تعداد� 3ارگر ماهر
جهت کار در کارواش نيازمندیم

٠٩٣٣٤٢١٥٩٥٠
٩٥٢٩٤٩٠٤/ ف

٩٥٢٩٥٥٣٨/ ط

شر3ت فن� مهندس� مزرعه بLر
به نيرو کارفنی باشخصيت ومتعهد،ترجيحا 

جوشکار پایه حقوق٣٨ تومان نيازمندیم
٠٩٣٠٤٥٤٨٥٢٩

به چند نفر پل� استر3ار 
ماهر نيازمندیم

 ٠٩١٥٩٠٠٩٧٦٤
٠٩١٥٩٠٩٤٢٣٢

٩٥٢٩٥٤٥٦/ ط

به رو�ه 3وب ماهر و
نيمه ماهر مبل نيازمند�م
٠٩٣٦٠٤٧٣٣٧٩

٩٥٢٩٤٤٧٨/ ط

�به تعداد
 بافنده ماهر 

فرش دستباف نيازمندیم 
٩٥٢٩٣٤٥٥/ ر٠٩٣٦٠٧٠٠٥٤٠

به �< رنگ 3ار مبلمان 
ماهر نيازمند�م  

٠٩١٥٢٢٠٨١٨٤
٩٥٢٩٣٨٦٨/ ف

به چندنجار 3الف زن و 
رو�ه 3وب نيازمند�م   

٠٩١٥٩٠٤١٤٠٢
٩٥٢٩٥٣٨٧/ ف

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 3ارگر ماهر و نيمه ماهر جهت کار
در کارواش بزرگ نيازمندیم

 ابتداى خيام ۴۶ کارواش رویال
٩٥٢٨٩٨٥٦/ ف٠٩١٥١٠٩١٦٩٥

به تعداد� 3ارگر ماهر 
3ارواش نيازمند�م

 مصلی ٢- داخل پمپ بنزین 
٠٩٣٠٤٣٥٠١٩٠

٩٥٢٩٣٠٢٩/ ق

 ۵٠ نفر کارت پخش کن 
حقوق آمارى نيازمندیم

٣٦٠٤٨٤٨٤ 
٩٥٢٩٥١١٦/ ب

 به چند ا3يپ نصاب
نماچوب نيازمند�م

٠٩١٥٢٤٠٠٨٢٠ 
٩٥٢٩٤٦٨٩/ ق٠٩٣٨٦٤٥٢٣٦٥

به تعداد� 3ارگر
 3ارواش نيازمند�م. 

بلوار سجاد، بهارستان ٩ بنفشه ۶ 
 و ٨ کارواش سجاد 

٩٥٢٩١١٦٨/ ف

به تعداد� چرخLار 
 خانم و آقا و تعدادى رویه کوب 

جهت کار در مبل سازى نيازمندیم
خجسته    ٠٩١٥٦٢٤٣٣٢٧

٩٥٢٩٢١٨٦/ م

به 3ارگر ماهر 
جهت نقاشی ساختمانی نيازمندیم 
٠٩٠٣٤٠٩٠٢١٨

٩٥٢٩٢٦٣٠/ پ

مجتمع مسLون� 
نياز به �< نفر 
تاسيساتی آشنا به چيلر
 لوله کشی و تاسيسات 

ساختمانی با رزومه دارد. 
ساعت تماس ٩الی ١١صبح

٣٨٦٩٥٠٠٨
٣٨٦٩٠٠٩٥

٩٥٢٩٤٧٥١/ ق

به تعداد� نيرو� برقLار 
ساختمان� ماهر و نيمه ماهر

نيازمندیم
٠٩١٥٨٩٤٤٤٩٥

٩٥٢٩٥٢٤٤/ ف

به تعداد� رو�ه 3وب، خياط و
برش 3ار جهت کار در توليدى مبل 

واقع در جاده کالت نيازمندیم. 
٠٩٣٧٥١٣٥١٥٣

٩٥٢٩٥٣٣٤/ ف

 به تعداد� 3ارگر ماهر 
کارواش  جهت  برخورد  خوش  و 
نيازمندیم . تماس ١٢ ظهر به بعد

٩٥٢٩٢٥٥٥/ م٠٩١٥١١٨٢١٧٥ 

به چند نفر برشLار
و خياط و رویه کوب ماهر 

نيازمندیم 
٣٨٤٠٦٠٩٣

٩٥٢٩٤٥٦٢/ ف

 �به تعداد
برشLار شيشه 

و تعدادى کارگر 
ساده نيازمندیم 

٠٩١٥٢٣٠١٠٤٠
٩٥٢٩٣٨٤٨/ ف

به �< باطر� ساز ماهر
با وسایل به صورت درصدى 

نيازمندیم.
٠٩١٥٤٠٥٢٩١٧-٣٣٤٩٣٣٢٠

٩٥٢٩٤٦١٤/ د

به �< نصاب و خياط پرده
ساختمان  تزئينات  کار  جهت 

نيازمندیم (محدوده گاراژدارها)
٠٩١٥٨١٠٢٥٦٩

٩٥٢٩٢١٨٤/ ف

نيرو� فن� و نصاب
  دوربين مداربسته 

٣٨٣٨١٢٦٠
٩٥٢٩٣٧٥١/ ف

تعداد� شاگرد ماهر و نيمه ماهر 
جهت کار در کارگاه رویه کوبی 

مبل نيازمندیم.آخر پنجتن
٠٩١٥٥٧٩٧٨٧٦

٩٥٢٩٣٧٧٩/ ق

�< صراف� معتبر 
به تعدادى خانم فارغ التحصيل 

زبان انگليسی نيازمند است
٣٧٦٧١١٧٠

٩٥٢٩٥٤٤٦/ ف

به تعداد� رنگ 3ار 
و پلی استر کار مبلمان

ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم 
٣٢٦٠٥٠٠٤-٣٢٦٠٥٥٠٨

٩٥٢٩٠٠٦٢/ ف

 ��< شر3ت معتبر توليد
آ3استيو - نيازمند تعدادى

داراى  ترجيحا  باشد  می  توليد  کارگر 
یکسال سابقه کار ٣٦٩٠٣٧٥٩

٩٥٢٩٤٧٤٠/ ف

به چند نفر 3ارگر ماهر 
3ارواش 

نيازمندیم. ترجيحا شهرستانی 
٠٩٣٥٢٦١٢٤١٠

٩٥٢٩٤٨٨٥/ ف

استاد 3ار ماهر رو�ه 3وب 
مبلمان نيازمندیم.
 مبلمان قوى پيکر 

٠٩١٥٣٢٢٠٤٣٤
٩٥٢٩٤٥٢٥/ ف

به تعداد� 3ارگر 
نيمه ماهر و ماهر پلی استرکار 

روزمزد نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٠٠٧٩١

٩٥٢٩٣٤٣١/ ف

3ار�اب� پو�ا
معافيت بيمه جهت کارفرمایان- ثبت
 @karyabipuya نام از کارجویان

٩٥٢٥٩٢٦٨/ ق٣٦٠٦٠٢٢٢

3ار�اب� فن آوران(شهرک صنعتی) 
صنایع  انسانی  نيروى  کننده  تامين 

@karyabifanavaran تلگرام
٣٥٤٢٤٥٤٨-٣٥٤٢٤٤٥٨

٩٥٢٥٩٠٨٧/ ف

٩٥١٠٠٤٩٣/ ق

3ار�اب� برزمهر
بين جانباز ١ و ٣ ساختمان آسمان 
٣٧٠٢٠ - ٣٧٦٤٩٥٥٥ 

www.7020.Biz

٩٥٠٨١٧٨٠/ ط

3ار�اب� آپادانا
 تامين نيروى انسانی 

تسهيالت ماده ٨٠ 
مشاوره وخدمات ویژه

اشتغال و تامين اجتماعی 
 مفتح ٣ ساختمان پزشکان طبقه ١

WWW.ApadanaJob.ir
@Karyabiapadanaa         تلگرام

٣٢٧٦٨٥٣١ -٣٢٧٦٦٩٥٩

3ار�اب� افق 
فرصت هاى شغلی،معافيت بيمه 
تامين نيروى مجرب کارفرما 

قرنی ٧ پالک ۴
 @ofoghjob

٣٧٢٥٥٤٧٧
 ٣٧٢٤٨٢٨٥

٩٥٢٦٢٣٥٦/ ف

موسسه 3ار�اب� فرهيختگان دانشگاه
ثبت نام اشتغال فورى

دانشگاهيان و غيره
معرفی نيروهاى تخّصصی کليه 
رشته ها به رؤسا وکارفرمایان

 (ماده ٨٠ تخّصص ماست)
معافيت حق بيمه باتخفيف فرهيختگان 

ليست اشتغال روزانه درسایت
farhikhtegan.net

٥٠-٣٨٤٤٢٧٤٥
٩٥٢٩٤٩٦٧/ آ

خ راهنمایی ١٩

استراليا - 3انادا - آلمان
از صفر تا صد 

Skilled - Job offer
پارس با آموزش زبان ٣٦٠٨٥٢٢١

٩٥٢٦٠٨٠٤/ ل

3ار�اب� آر�ا 
معرف� بLار جو�ندگان 3ار
تامين نيروى انسانی کارفرمایان

 مشاوره کار و تامين اجتماعی
تسهيالت ماده ٨٠ 

 @ARYAJOB کانال تلگرام
بلوار وکيل آباد ، سه راه آب و برق

 www.aryajob.com 
٩٥٢٤٤١٤٧/ ل      ٣٨٦٦٠٩٩٩

3ار�اب� 3وشا 
اشتغال کارجویان تسهيالت ماده ٨٠ 

مشاوره کار و تامين اجتماعی 
٩٥٢٠٠٧٠٧/ ف  ٣-٣٧٢٣٣٣٠١

3ار درمانگر و پرستار خانم 
پالک   ١ جنوبی  حامد  نيازمندیم. 
مراجعه  هستی  توانبخشی   ۶٠,٢

 حضورى از ساعت ٨ الی ١٢
٩٥٢٨٩٨٤١/ ف

٩٥١١٠٧٧٠/ د

خبرمهم!
دوره هاى مهارتی فنی وحرفه اى

با مدرک بين المللی
-نرس دندانپزشکی

-دارویارداروخانه
 -امدادگرحوادث

٧-٣٥٠٩٩١٥٥
٠٩١٥٢٠٠٣٧٧٤

 مدیریت: دکترابوالحسنی

به �< همLار 
اپتومتریست نيازمندیم 

٠٩٣٧٩٣٧٣٠٦٦
٠٩٣٩٨٠٦٨١٢٠

٩٥٢٨٦٨٨١/ ف

3ارشناس ارشد ژنتي< 
و کارشناس علوم آزمایشگاهی 

نيازمندیم بنياد ژنتيک 
٠٩١٥٠٠٥٦٨٣٦

٩٥٢٩٥١٢٣/ ف

گروه پزشك� و درمان�

3ار�ابــــ�3ارگر ماهر

٩٥٢٩٤٥٢٢/ ف


