
شنبه ١١ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٦
٤٧

3ارشناسان 
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 �< همLار اپتومتر�ست 
با حقوق توافق� نيازمند�م   

٠٩٣٠٦٠٦٨٩٨٢
٩٥٢٩١٠٨٠/ ف

به �< اپتومتر�ست 
با  همکارى  جهت   ( سنج  (بينایی 
شرایط مناسب نيازمندیم. تنکابن 

٠٩١١١٩٣٤٥٢٥ هنرورى
٩٥٢٩٢٨٥٧/ م

همLار ماما �ا بهيار 
جهت فعاليت در کلينيک درمان 

اعتياد شهرک رجایی 
٠٩٣٣٩٤٧٠٠٣١

٩٥٢٩٢٧٠٠/ ر

شر3ت تپش نگار 
شرق

جهت تکميل کادر فروش در 
زمينه تجهيزات پزشکی قلب از 

افراد واجد شرایط ذیل دعوت به 
همکارى می نماید:

١-رشته کارشناسی و کارشناسی 
ارشد تجهيزات پزشکی،پرستارى 

و فيزیک و شيمی
٢-دارا بودن کارت پایان خدمت

لطفا رزومه خود را به ایميل
mousavi.tapesh

@gmail.com
ارسال نمایيد.

٩٥٢٦٥٨٩٣/ د ٤٢-٣٨٥٥٥٣٤٠

استخدام 
اپتومتر�ست

به یک اپتومتریست 
جهت کار در مطب چشم 
پزشکی در بندرعباس 

نيازمندیم
٠٩١٧١٦٣٣٠٤٣

٩٥٢٩٤١٦٩/ ق

به �< پزش< عموم�
داراى مدرکskin careجهت کار 

در مطب پوست و مو نيازمندیم.
٠٩٣٩٠١٨٩٢٠٠

٩٥٢٨٩٠٨٢/ د

 � دعوت به همLار
 از پزشک عمومی با پروانه مطب 

 skincare  و مدرک
٩٥٢٩٥٦٤٠/ م٠٩١٥٠١٠١٩٠٢ 

به تعداد� تLنيسين ماهر آقا 
جهت کار در البراتوار دندانسازى 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣٠٩٧٠٥٨

٩٥٢٩٤٨٥٢/ ف

جذب مدرس 
زبان انگليس�

مهجورى       ٠٩١٥٩٢٤٥٧٥٩
٩٥٢٩٣٨١١/ ل

موسسه آموزش� پارا3س 
جذب مدرس زبان

 آزمون جذب مدرس ٢۴ دى ماه  
٣٧٦٤٦٦٢٠- ٣٧٦٢٠١٤٣

٩٥٢٩٢٤٢٧/ ف

 �افزارها نرم  مدرسين  از 
معمار� و گرافي< دعوت به عمل 

می آید حتی بدون سابقه کار
٠٩٠٣٣٨٠٢٤٠٧

٩٥٢٧٤٦٩٧/ ف

موسسه ر�اضيات ضيا
به مدرس علوم، عربی، ادبيات و 

زبان نيازمندیم
٠٩١٥٤٤٠١٦٧٧-٣٨٨٤٢١٤٤

٩٥٢٩٤٢٩٨/ ق

دعوت از عالقه مندان
تدریس زبانهاى خارجی

جهت مهدهاى کودک و مراکز زبان
٣٨٨٤٦٨٨٨هاشميه۶١ پالک۶۶

٩٥٢٤٥٢٦٢/ ل

جذب مدرسين 
آلمان� 

فراخوان جذب مدرسين 
و عالقه مندان به تدریس 

آلمانی در کالج آلمانی گلبانگ 
بلوار سجاد،یاسمن ١ 

٣٨٤٦٦٤٩٥
٣٧٦١٤٨٢٨

٩٥١٧٥٧٤٥/ ف

به یک مربی خانم با مدرک معتبر  
جهت رشته هاى آمادگی جسمانی و 
ایروبيک نيازمندیم محدوده خيام 

شمالی ٠٩١٥٠٦٦٣٥١٤
٩٥٢٩٥١٧٢/ ف

�< هلد�نگ 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

در �< توليد� و پخش
نيازمندیم  باتجربه  مالی  مدیر  به 
فقط حضورى دانشجو ١٠ پالک ٣١

٣٨٦٧٦٧٩٥
٩٥٢٩٠٤٨٢/ ف

شر3ت بازرگان�
٣مدیر پروژه + مدیربازرگانی 

استخدام می نماید. ارسال رزومه
پيامک ٠٩١٥٢٣٨١٠٧٠

٩٥٢٩٤٩٦٩/ ق

به مد�ر فن� (بند ب)  با تائيد  
سازمان ميراث فرهنگ�

  نيازمندیم ساعت تماس ١٠ الی ١۴
٠٩٣٧٩٧٨٦٢٣١

٩٥٢٩٤٨٩٨/ ف

٩٥١١٣٣٥٨/ ق

مر3ز نيLان
استخدام خانم جهت مراقبت

 از سالمند و کودک و امور منزل
٠٩٠١١٨٩٨٧٩١-٣٦٦١٩٢٤١

به �< مراقب برا� خانم مسن 
درمنزل با امکانات و شرایط خوب 

و حقوق مکفی نيازمندیم
٠٩١٥٧٧٠٤٢٣٦

٩٥٢٩٥٥٤٦/ ق

به �< خانم باسواد
جهت نگهدارى پسربچه ١٢ ساله 

و آشپزى نيازمندیم
٠٩١٥٣١٤٨٦١١

٩٥٢٩٢٧٨٨/ م

به �< خانم جهت مراقبت 
از �< سالمند خانم

همراه با مسکن نيازمندیم 
چراغچی ١٣ ٠٩١٥٦٢١٢٠٨٢

٩٥٢٩٢٨٠٨/ ف

٩٥١٣٠٩١٢/ ف

پرستار� نو�د زندگ� 
جهت مراقبت از سالمند خانم و 

آقا به مراقب در منزل نيازمندیم  
٣٨٤٧٦٤٧٦

سرا� بهشت-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩

٩٥٢٤٢٢٦٢/ ل

جهت كار منزل به �< خانم
نيازمندیم. محدوده فرامرز

٨ صبح تا ٣عصر
٠٩٣٦٧٥٧٧٠٢٦

٩٥٢٩٤٦٧٧/ ق

به �< خانم
جهت مراقبت از بيمار و کار 

در منزل به صورت تمام وقت 
نيازمندیم.

 آدرس: بلوار کوثر- مجتمع 
ارغوان- پالک ١٠٨

٠٩١٥٦٤٥٧٩٨٥
٩٥٢٩٢٧٧٨/ م

مر3ز سالمت�
از  مراقبت  جهت  خانم  نفر  چند  به 

سالمند و بيمار در منزل نيازمندیم
٣٨٦٨٣١٦٧

٩٥٢٩٤٠٢٥/ ف

به �< مراقب خانم
از ساعت ٨ تا ۵ بعدازظهر حقوق 
۶٠٠ نيازمندیم عبدالمطلب ١۵ 
یاس ١٧   ٠٩١٥١٠٠٤٠٣٢

٩٥٢٩٤٨٧٨/ ف

٩٥٢٩٠٢٤٣/ م

مر3ز نيLان
استخدام خانم جهت مراقبت

 از سالمند و کودک و امور منزل
٠٩٠١١٨٩٨٧٩١-٣٦٦١٩٢٤١

به �< مراقب 
فيزیوتراپی  انجام  در  کمک  جهت 

آقاى جانباز نيازمندیم- دانشجو 
٠٩٣٨٩١٤٩١٧٥

٩٥٢٩٠٥٥٤/ ف

٩٥٢٧١٣٤٨/ خ

به تعداد� خانم 
جهت نگهدارى از بيمار و سالمند 

در منزل نيازمندیم
٣٦٠٤١٤١١

٩٥٢١٨٣٧٥/ ف

 فرشتگان خانواده
استخدام فورى بامجوز سازمان 

بهزیستی به تعدادى نيرو بصورت 
نيمه وقت، ١٢ ساعته و شبانه روزى 
جهت مراقبت از سالمند و کودک در 

منزل با حقوق ویژه نيازمندیم .

٣٨٤٦٠٤٠٧

مر3ز سروش

٩٥١٢٧١٧٢/ م

 با مجوز بهز�ست�
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

آر�اگستر-استخدام خانم جهت
نگهدارى از سالمند و خردسال 

در منزل با حقوق باال
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٢٤٢٢٥١/ ل

خانم� جهت
 نگهدار� سالمند 

نيازمندیم. زرین پریان 
٠٩٣٨٥١٩٧٠٣٦

٩٥٢٩٤٧٤٧/ ف

منش� خانم
 با روابط عموم� باال 

ثابت+  حقوق  پرستار،  خيابان 
پورسانت عالی ٠٩١٥١٠٣٦٨٣٣

٩٥٢٨٥١٠٣/ ر

به دو نفر منشی خانم جهت کار در  
نيازمندیم  دندانسازى  البراتوار 

ساعت تماس هر روز ١٢ الی ١۶
٣٨٩٣٨٥٧٧

٩٥٢٩٣٩٢٧/ ف

به �< منش� خانم
به  مسلط  و  باال  عمومی  روابط  با 
Word جهت کار در موسسه حقوقی

٠٩٣٨٢٠٣٧٥٧٥ نيازمندیم
٩٥٢٩٤١٣١/ ل

به �< منش� خانم 
مسلط به کامپيوتر جهت کار کفش 
نيازمندیم محدوده مطهرى شمالی 

٣٧٢٨٤٢٦٤
٩٥٢٩٣٥٢٣/ ف

به �< منش� خانم 
جهت رستوران خيابان عبادى 

٠٩٣٨٣١٢٧٦٤٢
٩٥٢٩٤٦٢٠/ ف

خانم ٩ال� ١/٥
آخوند خراسانی بين ٧و٩ 

پالک٩١٣ - ٣٠٠هزار ثابت
٣٢٢٩٠٠٨٤-٠٩١٥١٢٠٢٩١٤

٩٥٢٩٤٩١٣/ ق

استخدام خانم 
مسلط به اینترنت 

کامپيوتر و امور ادارى 
٩٥٢٩٥٤٦٩/ ف٠٩١٥١١٥٢٣١١

شر3ت تخصص� 
پوست و مو از یک نفر خانم 

فوق دیپلم به باال مسلط به ورد و 
اکسل و آشنا به امور حسابدارى 

جهت منشی دفتر فروش 
دعوت به همکارى می نماید 

محل کار احمدآباد 
تلفن تماس ٣٨٤٦٩٠٨٦

٩٥٢٩٢٩٧٣/ ف

 �به �< نفر جهت امور دفتر
محدوده  در  مقدماتی  حسابدارى  و 
تماس ساعت  نيازمندیم  ابوطالب 

٠٩١٥٢٠٤٦٧٥٣ ٩ تا ١۴ 
٩٥٢٩٤٩٠٥/ ف

تعداد� خانم جهت فروش 
تلفنی بيمه باحقوق(ثابت۴٠٠) 

٢شيفت مجزا صبح-عصر
٠٩١٥٢٠٠٢٧٧٨

٩٥٢٩١٠٢٥/ ق

به �< منش� 
با روابط عمومی باال آشنا به 

فتوشاپ نيازمندیم 
٩٥٢٩٤٥٥٣/ ف٠٩١٥٧٠١١٤٠٠

به تعداد� خانم 
با   ١۴,٣٠ الی   ٩ ساعت  از 
پورسانت  ثابت+   ۶٠٠ حقوق 

٠٩١٥٠٠١٢٣٠٠نيازمندیم. 
٩٥٢٨٦٢٤٩/ ف

به �< منش� خانم
جهت کار درآژانس ترجيحا ازشهرک 

شهيد رجایی وباهنر نيازمندیم
٠٩١٥٥١٧٣٩٦٥

٩٥٢٩٤٢٥٤/ ط

٩٥٢٩٥٠٧٥/ ف

خانم� 
�جهت امور دفتر

مواد غذایی آشنا 
به کامپيوتر 

درمحدوده مصلی 
نيازمندیم 

٨-٣٣٦٨٩٢٢٧

منش� 
جهت کار در دفتر بيمه نيازمندیم 

محدوده ميدان بسيج 
٩٥٢٩١٢١١/ ف٣٨٥٣١٠٢٩

منش� خانم
جهت ٢ شيفت کارى محدوده قاسم آباد

عالی  مزایاى  و  حقوق  با  امامت  و 
٨٢و٣٥٢٣٤٥٨١نيازمندیم

٩٥٢٩٤٧٧٤/ ل

منش� خانم
باحقوق خوب در محدوده مجتمع 

کامپيوتر تک نيازمندیم
٣٧٦٢٨٩٣٥

٩٥٢٩٢٢٣٣/ ق

به تعداد� خانم 
با روابط عمومی باال در محيطی 

کامال زنانه نيازمندیم 
قاسم آباد ٣٦٢٣٥٢٦٢

٩٥٢٩٠٩٠٧/ ف

 منش� خانم
جهت شيفت بعدازظهر

 ترجيحا ساکن محدوده 
بلوار وکيل آباد ، معلم ، 
قاسم آباد نيازمندیم . 

قاليشویی آستانه
 ٠٩١٥٣١١٥٠٧٣

٩٥٢٩٤٢٦٤/ ل

به دونفر خانم 
 ١- منشی جهت امور دفترى

٢- کارشناس پيشخوان 
شهردارى نيازمندیم.

لطفا مشخصات و رزومه پيامک
 یا تلگرام گردد.

٠٩١٥٣١٦٤٧٥٠ 
٠٩٢١٢٣٧٤٣٥٧

٩٥٢٨٨١١٧/ م

شر3ت صنعت گران
به یک منشی خانم با مدرک دیپلم 

نيازمندیم ٠٩١٥٧١٠٥٣٤١
٩٥٢٩٥٢٥٢/ ف٣٨٦٥٤٤٦١

٩٥٢٩٤٥٤١/ ف

به تعداد� منش� خانم
جهت هماهنگی تلفنی نيازمندیم 

محيط کار کامال زنانه
ساعت کار ٩ الی ٣٠:١۴ 

چهارراه  لشگر به سمت استاندارى
 بهار ١٧ ساختمان ١٠٨ 

طبقه دوم واحد ١٠٣ 
٣٨٥٥٦٢٤٢

٣٨٥٥٤٨٨٢ 

استخدام منش� 
تلفن�

حرفه اى خانم علی الخصوص 
آشنا به تبليغات حقوق ثابت 

بدون قيد و شرط کارمزد 
پاداش پاستور ١٨ 

پالک ١٢٩,٢
٣٨٤٧٧٢٧٤

٩٥٢٩٢٧٢٢/ ف

به �< خانم آشنا به 3امپيوتر
و سابقه کار با برنامه کادمستر 

کار در دفتر خدمات MDF نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٤٣٧٥٩

٩٥٢٩٠٣١٤/ ف

گروه مهندسين آر�ا ا�من 
مدیرفروش خانم جهت کار در فروشگاه
 نيازمندیم سعدى پاساژ پردیس پ ٣٣
٠٩١٥٩١٠٨٠٢٦-٣٢٢٩٩٨٢٣

٩٥٢٩٣٠٩٤/ م

�< شر3ت معتبر 
 �توليد

به تعدادى کارشناس فروش خانم 
با روابط عمومی باال 

در شيفت صبح ٨ الی ١٣
 نيازمند است

 (خيابان کوشش ٢٨ پالک ۴۵٢)

تلفن: ٣٣٤٢٠٨٤٧
٩٥٢٩٢٠٠٨/ ف

استخدام 
نيرو� خانم 
مدرک تحصيلی حداقل دیپلم 

به صورت نيمه وقت در 
محيطی کامال سالم 

جهت فعاليت بيمه اى
 آدرس مراجعه: بلوار پيروزى 

بين پيروزى ٢٠ و ٢٢ پالک 
۵٩۶ بيمه کارآفرین طبقه 

همکف تاریخ مراجعه ١٠,١٢ 
الی ١٠,١۴ ساعت: ٩ الی ١٣

 

٩٥٢٩٤٩١١/ ف

به ٢ نفر منش� خانم
آشنا به نرم افزار فن آوران با سابقه 
کار جهت همکارى در دفتر بيمه آسيا 

٠٩١٥٠٠٤٨٠١٠نيازمندیم
٩٥٢٩٤٨٠٤/ ل

شر3ت ت< ُدر
جهت تکميل کادر خود 
به تعدادى نيروى خانم 

نيازمند است 
سيدرضی ۵٧ فاز تجارى 

پالک ٩
٠٩٣٠٢٠٩٤٧٠٠

٩٥٢٩٣٧١٤/ ف

٩٥٢٩٥٢٦٦/ ف

به تعداد� اپراتور خانم 
 +٧٠٠ حقوق  با  باال  عمومی  روابط  با 
پورسانت نيازمندیم محدوده طبرسی 

٠٩٩٠٠٤٦١١٧٩

به �< منش� خانم
آشنا به 3امپيوتر

نيازمندیم
٩٥٢٩٥٢٦٠/ ف٠٩٠١٠٥٦١٣٨٦

منش� خانم 
آشنا به کامپيوتر جهت فروش 

تلفنی نيازمندیم 
حقوق ثابت ۵۵٠,٠٠٠ 

+پورسانت - عيدى - بيمه
 مرخصی مطابق قانون کار 

بلوار توس نبش توس  ۶۵

٠٩١٥٦٤٩٩٨٣٨
٩٥٢٩٣٢٢٠/ ر

به یک منشی خانم آشنا به کامپيوتر  
نيازمندیم  اى  بيمه  امور  ترجيحا  و 

محدوده بلوار طبرسی دوم
٠٩١٥٥١٧٤٥٧٢

٩٥٢٩٥٤٦٠/ ف

به �< منش� خانم 
جهت پيک موتورى نيازمندیم 

١٧شهریور 
٩٥٢٩١٧٦٧/ ف٠٩٣٥٥٦٣٠٥٠٧

به چند نفر خانم 
جهت انجام امور دفترى 

نيازمندیم 
٩٥٢٩٤٧٣٤/ ف٣٦٥١٦٢٣٤

به �< منش� خانم
جهت کار در دفتر امالک در خيابان 
وقت  نيمه  صورت  به  فلسطين 

نيازمندیم ٠٩١٥٥١٤٣٥٢٨
٩٥٢٩٣٧٣٩/ ف

 استخدام
 بازرگان� پو�ان

 جهت تکميل کادر ادارى به دو 
نفر خانم آشنا به کامپيوتر و 

روابط عمومی باال نيازمند است
مزایا:

١- حقوق ثابت توافقی 
٢- پورسانت فروش 
٣- پاداش کارخانه ها 

آدرس : چهارراه ابوطالب
 قرنی ٣١ پالک ٣۴

٣٧٢٧٣٣٦٠ 
٠٩١٥١٠٦١٨١٥

٩٥٢٩٠٥٠٦/ م

به �< خانم 
با تحصيالت حداقل ليسانس 

جهت کادر دفترى مجموعه 
ورزشی نيازمندیم 

ساعت مراجعه : ١٠ الی ١٣ 
  ١٧ الی ٢٠ چهارراه فرامرز 

به سمت چهارراه مهدى
 نبش فردوسی ٢٠ 

باشگاه ورزشی یکان ٢ 
 

٩٥٢٨٨٠٧٤/ ف

به ١نفر منش� �ا حسابدار
جهت کار در کارگاه توليدى 
نيازمندیم محدوده طبرسی

٣٢٧٦٩٠٠٤
٩٥٢٩٢١٥٦/ ق

آژانس وحدت 
 به یک منشی خانم نيازمندیم

محدوده قاسم آباد
٩٥٢٩٥٠٩٧/ ق٠٩٣٧٨٠٩٧٩٥٩ 

آموزشگاه زبان 
3يش نو�ن

٢نفر خانم جهت امورثبت نام، با 
٢سال سابقه کار دفترى آشنا به 

ExcelوWord
١۵ الی٢٠:٣٠ ماهيانه٧٠٠تومان

خيابان نخریسی مقابل چمن ١٩
٠٩١٥٦١٥٩٧٤٢

٩٥٢٨٨٤٣٣/ ق

به �< منش�
جهت انجام امور دفترى مسلط به 

کامپيوتر نيازمندیم ترجيحا خانم
٩٥٢٩١٤٧٨/ ف٠٩١٥٥١٢٤٠٧٥

ليسانس و 3اردان عمران 
معمارى مکانيک برق و کشاورزى با ٣ 
سال سابقه بيمه جهت رتبه نيازمندیم 

٠٩١٥٠٨٥٠٠١٢
٩٥١٧٢٦٠٠/ ف

ا�نجانب مهندس عمران 
عضو نظام مهندسی داراى 

سابقه اجرایی آماده همکارى 
٩٥٢٩٤٥٠٦/ پ٠٩١٠٥٠٠٤٩٢٧

مهندس عمران 
داراى حداقل چهار سال سابقه 
کار در امور دفتر فنی سيویل 
و متره برآورد و ترجيحا امور 

قراردادها در طرح احداث 
کارخانه فوالد سبزوار 

٢-٠٥١٤٥٢٤٤١٩١
٠٩١٥٣٧١٧٤٥٠

٩٥٢٩٣١٢٢/ ش

 �دعوت به همLار
مهندسين برق و مکانيک پایه ١ و 
٢ جهت عضویت در شرکت ناظران 

حقوقی ٠٩٣٦٠٨٣٦٦١١
٩٥٢٩٤١٥٨/ ف

٩٥١٧٢٦٣٠/ ف

ليسانس و کاردان عمران معمارى 
مکانيک برق کشاورزى و زمين 

شناسی با ٣ سال سابقه بيمه جهت 
رتبه   ٠٩٣٠٤٩١١٤٩٢

استخدام مهندس برق و3امپيوتر
ارسال رزومه به:

CVR@PISHROTEL.COM 
٩٥٢٨٥٤٤٧/ ق

 �به چند نفر خانم مهندس معمار
جهت دفتر طراحی نيازمندیم احمدآباد 
 ٢١١ پالک   ٢٢ و   ٢٠ بين  رضا  بلوار 

٩٥٢٩٢٠٩٦/ ف٣٨٤٥٠٨٤٩

به �< 3ارشناس مسلط به 
نقشه کشی و َآشنایی با فرآیند 

مهندسی معکوس نيازمندیم
٣٥٤٢٥٤٣٠

٩٥٢٩٥١٧٧/ ق

3ارشناس و 3اردان 
در 3ليه رشته ها

جهت  بيمه  سابقه  سال   ٣ با 
رتبه بندى تسویه نقدى همراه 

با سلب مسئوليت محضرى 
 ٠٩١٥٤٤١٧٠٦٠

٤-٣٦٠٢٢١١٣
٩٥٢٣٨٠٥٠/ ف

مهندس
 صنا�ع غذا�� خانم 
سابقه کارى مرتبط حداقل ٣ سال 

ساعت کارى ۶ الی ٣٠:١۵ 
آدرس: شهرک صنعتی توس، 

فاز یک تالش شمالی ۶,۴ 
قطعه ١۵٩ 

٠٩٣٩٧٩٨٠٩٩٠
٩٥٢٩٢٢٠٠/ ف

استخدام آقا و خانم
3اردان� و 3ارشناس�

 برق + حسابدارى + کامپيوتر          
٩٥٢٧٤٠٦٤/ ل٠٩١٥٨٢٩٩٩١٦

از مهندسين پا�ه ٣ و ٢ 
جهت نماینده مجرى دعوت می گردد

٠٩١٥٣١١٢٥٢٨
٩٥٢٩٥١٩٧/ ر

به �< 3ارشناس (مهندس
مرغدارى  در  کار  جهت  دامپرورى) 

تخم گذار نيازمندیم (با وسيله )
٠٩١٥١١٥٤١٧٠-٣٣٧٥٩٠٦١

٩٥٢٩١٥٥٨/ ف

منش� و تا�پيست

مد�ــــر

مهندس مراقب 3ودt و سالمندمدرس  و مرب�

٩٥٢١٨٢٢٨/ ف


