
يكشنبه ١٢ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٧
٤١

تعداد� خانم ميان دوز 
سردوز، راسته دوز، بردست و 

برشکار تریکو نيازمندیم. چمن ٩ 
٠٩٠٢٥٢٧٢٢٦٢

٩٥٢٩٦١٧١/ ف

به تعداد� چرخLار ماهر و 
3م= چرخLار

جهت دوخت مانتو مجلسی 
نيازمندیم ٠٩٠٣٠٤٢٣٤٣٠

٩٥٢٩٦٢٠٦/ ف

به تعداد� خياط شلوار زنانه 
دوز و داخل 3ارگاه بيرون بر

نيازمندیم 
٩٥٢٩٥٩٨١/ ف٠٩٣٦١٨٥٩٩٢٥

به تعداد� چرخLار
نيمه ماهر و بردست خانم نيازمندیم 
 ١٣ و   ١١ چی  طرح  بين  عرب  خين 

تشک پرهام      ٣٢٦٢١٠٦٣
٩٥٢٩٦١٤٩/ ف

به تعداد� چرخLار ماهر خانم 
آشنا به دوخت چادر دانشجویی 

نيازمندیم
٠٩١٥٢٣٥٣٦٣٥

٩٥٢٩٦٢٢٧/ ق

به تعداد� چرخLار ماهر 
خانم 

نيازمندیم محيط کامال زنانه 
٠٩١٥٧١٣٦٧٥٥

٩٥٢٩٥٦٥٩/ ف

3ارگاه بيرون بر 
مانتودوز (تميز دوز) نيازمندیم 

تيراژ باال + تسویه نقدى
٠٩٣٧٦٦٩٩٩٣٥

٩٥٢٩٣٠٢٠/ ف

خانم چرخLارماهر
با ۵سال سابقه جهت توليدى 

محدوده ميدان باررضوى نيازمندیم.
٣٣٧٦٢٧٣٦

٩٥٢٨٨٤١٩/ ق

به �= برشLار
کامال ماهر به تریکو و 

یک نفر ماهر به کار توليد 
و تعدادى کارگر ساده 

نيازمندیم 
محدوده جاده سيمان
٠٩٣٣٨١٥٢٧٧٦

٩٥٢٩٦٥١٤/ ف

به تعداد� سردوز 3ار 
و راسته دوز ماهر خانم نيازمندیم. 

محدوده چهارراه برق  
٩٥٢٩٥٧٧٥/ ف٣٢٧٠١٣٠١

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

توليدى پيراهن مردانه نيازمندیم 
٩٥٢٩١٤٩٤/ ف٠٩٣٦٧٠٢٢٢٥٧

به تعداد� 3ارگاه بيرون بر
جهت توليد پيراهن مردانه 

نيازمندیم تسویه نقدى
٠٩١٥٨٧٠٦٩٤٥

٩٥٢٩٥٧٥٠/ ف

مادگ� د3مه زن ماهرخانم
و کارگر ساده در ٣ شيفت

 محيط کامال زنانه نيازمندیم 
٠٩٣٦٨٠٧٩٤٩٦

٩٥٢٨١٦٨٤/ ف

به تعداد� مانتودوز 
و بردست خانم یا آقا

 یا کارگاه بيرون بر نيازمندیم 
٣٧٣١٨٨٦٨

٩٥٢٩٥٩٩٢/ ف

به تعداد� بردست چرخLار 
و بردست ساده خانم

نيازمندیم
٣٧٤٢١٠٥٤ 
 ٣٧٤١٩٦٨٣

خواجه ربيع بهمن ٣۴ 
پالک ۴ با سرویس رفت و 

برگشت
 

٩٥٢٩٥٢٢٧/ ف

به �= خانم خياط
جهت کار در کارگاه پرده دوزى به 

صورت مترى نيازمندیم
٠٩١٥٧٠٦٢٢٩٣-٣٧٢٤٧٢٢٤

٩٥٢٩٦٤٤٤/ ف

به �= راننده پا�ه دو 
با مدارک کامل جهت کار
 با کاميونت نيازمندیم 
٠٩١٢٠٩٧٩٧٠٤

٩٥٢٩٦١٥١/ ف

به تعداد� راننده با اتومبيل 
نيازمندیم محدوده پيروزى

 با درآمد باال 
٠٩٣٧٢٨٦٧٢٠٠

٩٥٢٩٥٧٣٣/ ف

چاب= بار
به تعدادى نيسان و پيکان وانت 

سریعا نيازمندیم
٩٥٢٩٥٦٨١/ ف٣٦٦٦٦٩١٠

به تعداد� راننده به صورت تمام 
کارکرد  نيازمندیم  نيمه وقت  و  وقت 
جاهدشهر محدوده   ١١٠ الی   ٧٠

٠٩١٥٤٧٤٤٣٨١
٩٥٢٩٥٩٦٥/ ف

3ار3رد ١٠٠ هزار
 راننده با اتومبيل مدل باال
آزادشهر ،تاکسيمتردار فورى

٩٥١٨٨٧٤٤/ ف٠٩٣٩٩٧٢٠٢٤٠

آژانس آسمان
راننده بااتومبيل سریعا 

نيازمندیم. ١٠ روز ١٠% 
٠٩٣٦٤٦٥٨٥٦٥

٩٥٢٩٠٩٧٨/ ق

راننده با خودرو تا3سيمتردار
مدل باال نيازمندیم. کارکرد ٩٠ به 

باال  ٠٩٣٥٥٢٩١٥٣٨
٠٩١٥٨٩١٠٤٤٩

٩٥٢٩٤٧٥٢/ ف

به تعداد ٥٠ دستگاه  اتومبيل 
با راننده نيازمندیم
 آژانس همسایگان 

٣٨٤٦٢٨٢٩-٠٩٣٦٦٩١٠٩١٤
٩٥٢٩٥١٦٨/ ف

به �= راننده پا�ه دو 
آشنا به رانندگی با مينی بوس جهت 
سرویس دهی به اداره نيازمندیم 

٠٩١٥٩١٥٤١٤٦
٩٥٢٩٦٤٩٠/ ف

آژانس افشين 
راننده با اتومبيل مدل باال 
داراى تاکسيمتر نيازمندیم 

 حجاب ٧۵,٢ انتها سمت چپ 
٩٥٢٨٣٩٠٢/ ف

 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

 �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

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

٩٥٢٩٠٢٥٦/ د

به تعداد� راننده
با اتومبيل نيازمندیم 

محدوده الهيه درآمد باال
٠٩٣٥١١٧٧٦٣٢

٩٥٢٩٢٧١٦/ ف

آژانس در رضاشهر 
راننده با اتومبيل شطرنجی 

سریعا نيازمندیم 
٠٩١٥١٥٩٩٨١٠

٩٥٢٩٥٨٩١/ ف

به تعداد� راننده خانم 
بدون سرویس مدرسه جهت 

آژانس بانوان نيازمندیم. 
٠٩٠٣٣٩٦٨١٢٠

٩٥٢٩٦١٩١/ ف

همLار محترم راننده
 ( اهل 3ار و منظم ) 

با پراید مدل باال جهت آژانس 
کوى امير ٠٩١٥٩٢١٩٠٠٦

٩٥٢٩٣٣١٩/ ف

 آژانس پو�ا (قاسم آباد)
 به تعدادى راننده متعهد با اتومبيل

 مدل باال و تاکسيمتردار نيازمندیم 
٩٥٢٩٦٤٦١/ م٠٩١٥٦٥٧٧٧١٦ 

به تعداد� راننده
با اتومبيل مدل باال جهت کار در 

آژانس نيازمندیم
٠٩١٥١٠٩٥٢٦٦

٩٥٢٩٦٣٤٧/ ف

به �= نگهبان د�پلم
 جهت ساختمان پزشکی خيابان 

پرستار نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٢٦١١٢

٩٥٢٩٥٧١٩/ ق

٩٥٢٩٤٨٣٣/ ف

به �= بازنشسته
�جهت سرا�دار

 شبانه روزى نيازمندیم. 
 

٣٧٦٢٤٤٢٣ 

گرافيست 
با سابقه خانم 

مسلط به فتوشاپ
 به طور نيمه وقت نيازمندیم 

محدوده آزادشهر 
٠٩١٥٣١١٧٦٥٣

٣٦٠٦٤٩٦٦
٩٥٢٩٥٧٢٦/ ف

 قابل توجه 
 به یک نفر مسلط به نرم افزار 

corel نيازمندیم 
٩٥٢٩٤٥١٧/ م٠٩١٥٩٠٢٨٣٠٦ 

به �= نفر طراح حرفه ا�  خانم 
�ا آقا مسلط به فتوشاپ و 3رل

نيازمندیم
٠٩١٥١٠٣٥٦٨٢

٩٥٢٩٤١٦١/ ف

به �= جوان 
جهت کار در هایپر محدوده 

هاشميه نيازمندیم
٠٩٣٥٣٢٣٣٧٣١

٩٥٢٩٦٤٢١/ ف

به تعداد� خانم 
جهت فروشندگی در مانتو جلوس 

نيازمندیم
٠٩٣٧٢٤٩٦٠٨٢-٣٦٠٤٧١٨٣

٩٥٢٩٢٩٢٤/ ل

به تعداد� فروشنده 
کفش  و  کيف  زمينه  در  باتجربه 
نيازمندیم محدوده خيام جنوبی ١١

٠٩١٥١٠٤٣٧٩٤
٩٥٢٩٦١٦٣/ ف

3فش دنيل�
جهت تکميل کادر پرسنلی خود به 

فروشنده آقا نيازمند است
٣٧٦٥٨٠١٠

٩٥٢٩٥٤٧٣/ ف

به �= صندوقدار خانم
مسلط به کامپيوتر جهت کار در 

فروشگاه نيازمندیم برند گالرى 
شهيدى ٠٩١٥٢٠٠٢٤٦٧

٩٥٢٩٦١٩٨/ ف

شر3ت 3ارو 
(نما�ندگ� ا�نترنت)

استخدام کارشناس فروش خانم 
در دو شيفت:

 ٨ الی ١۴:٣٠ - ۵٣۵٠٠٠ ثابت 
+ پورسانت

 ١۶ الی ٢٠ - ٣٠٠٠٠٠ ثابت + 
پورسانت 

محل کار: ١. دانش آموز ٢. سناباد
٩٥٢٩٦٣٧٤/ ر٣٨٣٨٦٠٧٠

فروشنده آقا -با روابط عمومی باال
با سابقه کار در دکوراسيون داخلی
 به صورت تمام وقت نيازمندیم 

٠٩١٥٨٢٠٣٢٣١
٩٥٢٩٦١٣٣/ ف

به �= فروشنده 
داخلی  دکوراسيون  زمينه  در 
نيازمندیم ترجيحا محدوده قاسم آباد

٠٩١٥١٢٣٢٤٥٧
٩٥٢٩٥١١٧/ ف

٩٥١٩٥٧٦٤/ ق

فروشنده حضور� (بازار�اب) 
مشهد و شهرستانها نيازمند�م 

حقوق:٢ميليون تومان 
٠٩١٥٢٠٧٧٦٤٣

شر3ت 
ماءالشعيرها� ماجو 

از تعدادى فروشنده آقا و خانم 
با روابط عمومی باال دعوت به 

همکارى می نماید.
دانش آموز٣٧، بعد تقاطع اول 

پالک ۴٠٣ طبقه دوم 

٣٦٠٤٠٨٦٥
٩٥٢٩٥٨٦٤/ ق

به چند فروشنده ماهر 
جهت کت و شلوار فروشی 

نيازمندیم 
٠٩١٠٢١٦٤١٠٠

٩٥٢٩٥٠٨٣/ ف

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

ساعت کار ٩تا۶ عصر ترجيحا محدوده 
آب و برق       ٠٩١٥٨٨٣٥٤١١

٩٥٢٩٥٣٧٤/ ق

به چند فروشنده خانم 
جهت کاردر پوشاک به صورت 

نيمه وقت و تمام وقت نيازمندیم
چهارراه شهدا ٠٩٣٣٣١٢٢٧٧٥

٩٥٢٩٦٤٩٩/ ف

به تعداد� فروشنده 
جوان آقا 

نيازمندیم تقی آباد ابتداى 
خيابان بهار پوشاک ملت 

 
٩٥٢٩٠٢٥٢/ ف

به �= صندوقدار 
نيازمندیم  شب  شيفت  جهت 
 ١٩ هنرستان  حضورى  مراجعه 

٠٩١٥٢١٥٧٨٢٦طباخی کوثر 
٩٥٢٩٦٣١٣/ ف

به �= فروشنده خانم 
جهت کار در قنادى تمام وقت و نيمه 
نيازمندیم.  بعدازظهر  شيفت  وقت 
نبش شفا ۵٢، پالک ٢ -٣٧٥١٧٦١٥

٩٥٢٩٤٢٨٧/ ف

به �= فروشنده خانم 
جهت کار در مجتمع کيمياى ٢ ميدان 
١٧شهریور نيازمندیم تمام وقت

٠٩١٥٥٠٠٦٧٧٢
٩٥٢٩٦٢٤٤/ ق

دو نفر فروشنده خانم
جهت شيفت عصر نيازمندیم.
امامت ١٠ و ١٢، مانتو جلوس

٩٥٢٩٣٥٠٨/ ل٠٩١٥١٠٠٢٤٢٢

فروشنده 
با تجربه خانم 

محدوده هاشميه 
جهت مزون

 تماس١٠:٣٠ الی ١٣ 
١٧:٣٠ الی ٢١ 

٩٥٢٩٦٣٦٦/ پ٣٨٨٣٢٣٢٧

به تعداد� فروشنده 
خانم با تجربه

جهت کار در فروشگاه 
لباس مجلسی تمام وقت و 

با حقوق باال نيازمندیم
بازار فردوسی

٠٩١٥١١٥٧٢٩٢
٩٥٢٩١٩٠٣/ ق

به چند فروشنده خانم
نيازمندیم طالب بازار فردوسی 

پالک ٩۵
٠٩١٥٤٠٧٦٢٩٢

٩٥٢٩٥٧٥٤/ ف

استخدام فروشنده 
از تعدادى فروشنده 

با تجربه در زمينه فروش 
کاغذدیوارى و پارکت در 
محدوده فلسطين دعوت
 به همکارى می نمایيم 

٣٨٤٣٢٢٠٤
٩٥٢٩٣٨٧٦/ م

به �= فروشنده عطر 
نيازمند�م   

 ٠٩٣٦٩٨٧٩٠٦٠
٩٥٢٧٥٢٤٢/ ر٣٣٤٩٦٥٢١

به �= نفر خانم
با سابقه کار در بازار موبایل 

نيازمندیم
٣٨٤٦٧١٧٢

٩٥٢٩٣٤٢٧/ ف

به �= فروشنده 
باتجربه

جهت فروش لوازم ادارى 
نيازمندیم بين چهارراه پل 
خاکی و ميدان تختی جنب 
تاالر کسرى گروه صنعتی 

توکل
 

٩٥٢٩٥٩٧٧/ ف

به تعداد� فروشنده خانم و آقا
جهت فروشگاه مبلمان نيازمندیم 
مراجعه حضورى نبش سناباد ۴٢ 

٣٨٤٥٣٢١٩مبل دکوژن 
٩٥٢٩٥٩٧٠/ ف

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

٠٩٣٠٢٣٧٧٧٨٤
٩٥٢٩٤٩٨٨/ ل

استخدام
كارمند فروش (خانم) ۶٠٠ثابت+ 
پورسانت ساعت كارى ٨.٣٠ تا ١۵

٠٩١٥٤٠١٣٩٦٢
٩٥٢٩١٩٤٦/ ق

�به فروشنده حرفه ا
و حکاک دستبند و خودکار در 

بازار رضا نيازمندیم 
٠٩٠١٥٩٦٨٩٩٢

٩٥٢٩٦٥٠٦/ ف

به چند فروشنده 
باتجربه آقا جهت پوشاک مردانه 

نيازمندیم 
٠٩١٥٤٠٩١٢٥٠

٩٥٢٩٦٢٠٢/ ف

به تعداد� صندوقدار خانم 
نيازمندیم ٧ ساعت - ۵٠٠ 
تومان بين توس ٧٣ و ٧۵ 

 رستوران ویال مصاحبه حضورى 
٩٥٢٩٣٥٣١/ ف

به تعداد� فروشنده خانم 
نيازمند�م

منطقه سی مترى طالب
٣٢٧٨٧٤٠٤-٠٩١٥٩٠٣٧١٩٢

٩٥٢٨٦٥٨٤/ ف

به �= فروشنده خانم 
باتجربه جهت عطر و اد3لن
نيازمندیم با حقوق و مزایاى عالی

٠٩٣٨٦٢٨٧٨٧٠
٩٥٢٩٦٣١٨/ ف

٩٥٢٦٤٠٥٦/ ق

بازرگان� تر3سان جهت تLميل 
کادرفروش خود به فروشنده خانم جهت 

همکارى نيازمند است.حقوق ١,٢٠٠ 
٣٥٢١٠٢٥٣-٠٩١٥٤٨٧٠٨٤٩

 به �= فروشنده خانم
 جهت شيفت صبح در محدوده 

قاسم آباد نيازمندیم
٠٩٣٩٨٣١٨٩٩٣ 

٩٥٢٩٦٣١٠/ ق

 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

فروشگاه چهل س� 
به تعدادى فروشنده پوشاک خانم 
نيازمند است مراجعه فقط حضورى 

٣٧١٣٨٦٤٤
٩٥٢٩٥٧٤٦/ ف

به �= فروشنده با روابط عموم� 
باال یک بازاریاب و یک حسابدار جهت 
فروش دفتر پخش کاشی و سراميک 

نيازمندیم. ٠٩١٥٣٢١٣٧٠٦
٩٥٢٩٣٩٦١/ ف

انجمن ازدواج و 
خانواده 3شور

دعوت به همکارى جهت تدریس 
و برگزارى کارگاه در سطح کشور

از فارغ التحصيالن و دانشجویان 
ارشد و دکتراى روانشناسی و

 ٨٠ دوره  طی  از  بعد  مشاوره 
ساعته و دریافت کارت مربی گرى 
ایماگوتراپی  و  گرى  درمان  زوج 

جهت کسب اطالعات بيشتر 
واژه ایماگو را به سامانه 

٥٠٠٠٥٩٤٣٢٠ پيامک کنيد.
٩٥٢٩٢٥٣٣/ ل       ٣٧٦٦٦٨٧٥

tخانم با مدر �به �= نفر نيرو
کارشناسی یا کارشناسی ارشد برق 
(فنی کار ) نيازمندیم  حقوق ٧٠٠ 

٠٩١٥٠٧٩٩٦٠٨هزارتومان
٩٥٢٩٦٣٢٥/ ق

شر3ت معتبر 
فرهنگ�

نيروى جدید استخدام
 می نماید ١- ليسانس ٣ نفر 

٢- فوق دیپلم ٢ نفر 
بين معلم ١٠ و ١٢ پالک ٢٣٠ 

زنگ ١
 

٩٥٢٨٨٩٢٦/ ف

�= موسسه علم� 
استخدام م� نما�د

- ویراستار انگليسی
 مسلط به پزشکی

- فارغ التحصيل علوم پزشکی 
آشنا با گرافيک و انگليسی 

- ویراستار متون علمی
 فارسی کار 

حضورى در مشهد 
بر اساس قانون کار 

 رزومه :
telehealth.ir@gmail.com 

تلفن : ٣٨٤١٤٤٩٩
٩٥٢٩٣٤٦٧/ ر

استخدام 3ارمند 
فروش خانم

مستقر در دفتر کارخانه 
(صياد شيرازى)

حقوق ثابت + بيمه + 
پورسانت

٣٨٩٢٩٦٢٥
٩٥٢٩٦٢٤٢/ ر

3ارپرداز باتجربه
جهت شرکت ساختمانی 

داراى ضامن معتبر 
نيازمندیم 

٣٨٩٣٦٥١٠
٩٥٢٩٦٥٦٦/ ب

3ارمند ادار� جهت 
نما�ندگ� مشهد مارال 

٥٢٨١٢-٠٢١
٩٥٢٩٣٧١٩/ ط ٠٩٩٠٥٢٢٠٠١٤

�= شر3ت 
بازرگان� 

به ٧ نفر خانم با حقوق ثابت 
۵٠٠ هزار تومان

 بهمراه مشارکت در پروژه + 
پيشرفت شغلی+بيمه به مدت 

محدود استخدام می نمایيد
حدفاصل استقالل ٣ و١ 

پالک ۵٣ طبقه ٣
٩ الی ١۵

 

٩٥٢٨٩٧٠٧/ ق

فروشنده و صندوقدارراننـــده

3ارشناس وطراح و گرافيست
3ارشناس ارشد 

�3ارمند ادار

سرا�دار و نگهبان

3ارپــــرداز

٩٥٢٩٤٩٥٠/ م٩٥٢٩١٢٨٠/ م


