
يكشنبه ١٢ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٧
٤٣

به �= همLار 
اپتومتریست نيازمندیم 

٠٩٣٧٩٣٧٣٠٦٦
٠٩٣٩٨٠٦٨١٢٠

٩٥٢٨٦٨٨١/ ف

موسسه آموزش� پارا3س 
جذب مدرس زبان

 آزمون جذب مدرس ٢۴ دى ماه  
٣٧٦٤٦٦٢٠- ٣٧٦٢٠١٤٣

٩٥٢٩٢٤٢٧/ ف

آموزشگاه زبان 3يش نو�ن
با٦شعبه

دعوت به همکارى ازاساتيد 
مجرب باحقوق ومزایاى عالی 

همراه با سرویس برگشت
خيابان نخریسی، مقابل چمن 

١٩(مترو: ایستگاه پروین)
٣٣٤٤٤٤١٣

٩٥٢٨٨٤٥٨/ ق

 �از مربيان دارا
مدرt معتبر 

در رشته هاى رزمی و آمادگی 
جسمانی بانوان و آقایان 
دعوت به عمل می آید : 

بلوار شهيد قرنی دکتر شيخ یک 
 ٣٧٢٧٣٣٨٨

٠٩٣٥٣٦٨١٢٦٧
٩٥٢٩٥٦٥٦/ ف

جذب مدرس 
زبان انگليس�

مهجورى       ٠٩١٥٩٢٤٥٧٥٩
٩٥٢٩٣٨١١/ ل

دعوت از عالقه مندان
تدریس زبانهاى خارجی

جهت مهدهاى کودک و مراکز زبان
٣٨٨٤٦٨٨٨هاشميه۶١ پالک۶۶

٩٥٢٤٥٢٦٢/ ل

مد�ر بازرگان� 
ترجيحا شيمی و پليمر 

دانشگاه فردوسی از ٨ تا ١٨ 
٠٩٣٣٢٩٣٨٨١٨-٣٨٧٦٢٢٣٠

٩٥٢٨٧٩٠٣/ ر

٩٥٢٩٠٢٤٣/ م

مر3ز نيLان
استخدام خانم جهت مراقبت

 از سالمند و کودک و امور منزل
٠٩٠١١٨٩٨٧٩١-٣٦٦١٩٢٤١

خانم� بدون بچه 
تنها- مسن

 جهت نگهدارى ميانسال خانم 
٩٥٢٩٦٠٠٥/ م٠٩٣٧٢٦٤٨٨٩٢

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

�به �= خانم جهت نگهدار
از سالمند و انجام امور منزل 

نيازمندیم
٠٩٠١٩٠٣٥٨٩١

٩٥٢٩٥٩٥٧/ خ

به چند نيرو� مراقب
جهت کار در مرکز سالمندان
نيازمندیم   ٠٩٣٩٥٠٥٤٦٤٤

٩٥٢٩١١٥٤/ ل

سرا� بهشت-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩

٩٥٢٤٢٢٦٢/ ل

٩٥١١٣٣٥٨/ ق

مر3ز نيLان
استخدام خانم جهت مراقبت

 از سالمند و کودک و امور منزل
٠٩٠١١٨٩٨٧٩١-٣٦٦١٩٢٤١

به �= منش�
جهت انجام امور دفترى مسلط به 

کامپيوتر نيازمندیم ترجيحا خانم
٩٥٢٩١٤٧٨/ ف٠٩١٥٥١٢٤٠٧٥

امالt برادران
نيازمند منشی خانم 

با حقوق توافقی
٠٩١٥٩١٤١٢٨٨ -٣٥٢٣٩٨٩٣

٩٥٢٩٦٢٠٠/ ط

به �= تلفنچ� آقا
آشنا به کامپيوتر

 جهت شيفت شب در آژانس 
نيازمندیم

 ( ترجيحا با سابقه کار 
و محدوده طالب ) 

٠٩١٥٨٢٢٤٤١٤
٩٥٢٩٥٩٠٤/ ف

منش� خانم
جهت ٢ شيفت کارى محدوده قاسم آباد
عالی  مزایاى  و  حقوق  با  امامت  و 

٨٢و٣٥٢٣٤٥٨١نيازمندیم
٩٥٢٩٤٧٧٤/ ل

�خانم جهت پيگير
امور ادارى شرکت نيازمندیم

٠٩١٥٨٥١٧٤٦٦
٩٥٢٩٦١٦١/ ف

تعداد� خانم جهت فروش 
تلفنی بيمه باحقوق(ثابت۴٠٠) 

٢شيفت مجزا صبح-عصر
٠٩١٥٢٠٠٢٧٧٨

٩٥٢٩١٠٢٥/ ق

 منش�
 باروابط عموم� باال

 نيازمندیم ساعت کار
٨صبح الی١٣ تلفن تماس 

٠٩١٥٣٠٥٧٢٨٠
آدرس:فالحی۵٠/١٢فازتجارى

شرکت حمل و نقل ساالربار
 

٩٥٢٩٦٠٥٠/ ق

شر3ت مهندس�
منشی جهت اموردفترى و 

کامپيوتر، ساعت تماس ٨ الی ١۴
٩٥٢٩٤٠١٨/ خ٣٣٤٤٢٣٣٣

به خانم آشنا به 
فتوشاپ و ا�نترنت

و یک گرافيست به طور پاره وقت 
نيازمندیم

 ٣٢٢٣٠١٨٩-٠٥١ 
خيابان امام خمينی، امام خمينی 

١۴ (بازارچه سراب) روبروى 
پاساژ امير، آرنگ دیجيتال

 

٩٥٢٩٦٢٩٥/ ر

منش� خانم
جهت پاسخگویی 

به تلفن نيازمندیم 
 ٠٩١٥٤٥٠٧٢٥٧

بين پيروزى ٣۶ و ٣٨ 
پالک ١١۶٢ طبقه ٣

 

٩٥٢٩٥٧٦٣/ ر

 به �= خانم مسلط به
 کامپيوتر ونرم افزار جهت موبایل 

دیپلمات باحقوق درصدى نيازمندیم
٩٥٢٩٦٢٦٣/ ق ٠٩٣٧٦٣٠٤٠٧٩

 به منش� خانم با روابط عموم� باال
و فن بيان قوى جهت اموردفترى و 
کمک حسابدارى در دفتر بازرگانی 

 ٠٩٣٦٧١٣٤٠٠٤نيازمندیم 
٩٥٢٩٦٦١٣/ م

آژانس وحدت 
 به یک منشی خانم نيازمندیم

محدوده قاسم آباد
٩٥٢٩٥٠٩٧/ ق٠٩٣٧٨٠٩٧٩٥٩ 

به �= خانم 
با روابط عموم� باال

جهت کار در آتليه با حقوق مکفی 
نيازمندیم ٠٩٣٥٤٤٩٤٣٩٨

٩٥٢٩٥٧٤٨/ ف

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

منش� خانم
 با روابط عموم� باال 

ثابت+  حقوق  پرستار،  خيابان 
پورسانت عالی ٠٩١٥١٠٣٦٨٣٣

٩٥٢٨٥١٠٣/ ر

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

٣٢٧٦٩٠٠٤
٩٥٢٩٢١٥٦/ ق

به �= منش� خانم
جهت کار در دفتر نيازمندیم

٠٩٣٦٧٨٤١٣٩٣
٩٥٢٩٦١٢٦/ ط

شر3ت عصر 
نو�ن ا�ر�= 
به یک منشی با روابط عمومی 

باال نيازمند است 
ساعت تماس ٩ تا ١۴

داخلی صفر    ٣٧٢٤٠٠٣١
٩٥٢٩٥٠٥٤/ ف

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 �= نيرو� خانم
در  کار  جهت  کامپيوتر  به  آشنا 
نبش  نيازمندیم  تکثير  و  تایپ 

٠٩٣٣٥١٠٥٦٨٧شفا ٢١
٩٥٢٩٦٤٠٨/ ف

٩٥١٧٢٦٣٠/ ف

ليسانس و کاردان عمران معمارى 
مکانيک برق کشاورزى و زمين 

شناسی با ٣ سال سابقه بيمه جهت 
رتبه   ٠٩٣٠٤٩١١٤٩٢

طراح� و د3وراسيون داخل� 
 به یک خانم مسلط به نرم افزارهاى 
١۴ الی   ١٠ نيازمندیم.  مربوطه 

٩٥٢٩٦١١٧/ م٠٩١٥٤٢١٦٧٤١ 

طراح خانم مسلط به 
Auto cad و Max
با حقوق ثابت بدون بيمه 

جهت کار در شرکت ساختمانی 
معتبر درساعت کارى

٨:٣٠ الی ١۶نيازمندیم.
محدوده احمدآباد

٩٥٢٨٨٢٢١/ د٣٨٤٠٩٨٤٠

 به �= مهندس عمران
 با٧سال سابقه کارى جهت اخذ گرید 

 ٠٩١٥٧٠٨٠٨٣٢نيازمندیم
٩٥٢٩٥٩٠٨/ ق٠٩١٥٩٧٥١٠٥٧

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

دعوت به همLار� به تکنسين 
با  مکانيک  مهندس  و  تاسيسات 
حداقل ۵ سال سابقه جهت سرپرستی 
٠٩١٥٤١٤٥٩٧٥ کارگاه 

٩٥٢٩٣٦٠٥/ ف

� �= شر3ت معتبر توليد
 واقع در شهرک 

صنعتی چناران به 
دانشجوى متالوژى آقا 

نيازمند می باشد .
٤٦١٣٩٣٥٤-٠٥١ 

٩٥٢٧٦٧١٦/ ش

مهندس� برق، مLاني=، 
�عمران، معمار

با ٣ سال سابقه در ۴ سال اخير جهت 
رتبه بندى ٠٩١٥٧٤٣٣٣٦٨

٩٥٢٩٥٩٩٥/ ر

به چند 3ارگر 
نيازمندیم  نجارى  و  کارى  جهت منبت 

بلوار توس  ٠٩٣٥٤٣١٣٣٧٧
٩٥٢٩١٤٧٣/ ف٠٩١٥٤٠٠٢٦٨٤

به �= برش 3ار 
  MDF ماهر

 و تعدادى بردست جهت کار
 خدمات MDF نيازمندیم
٠٩١٥٣١٦٥٤٨٠
٠٩٣٩٨٣٩٥٤٨٠

٩٥٢٩٤٢٣٦/ م

به دو نفر برشLار 
جهت کار در کارگاه نجارى نيازمندیم 

٠٩١٥٩١٢٢٩٠٦
٠٩٣٣١٨٣١٨١٥

٩٥٢٩٦٢٠٩/ ف

به تعداد� 3ارگر
 رو�ه 3وب 

و نجار مبل جهت کار در کارگاه 
نيازمندیم. ٠٩٣٠٣٧٢١٣٧٦

٩٥٢٩٥٩٨٢/ ف

 MDF به استاد3ار ماهر
3ار با حقوق مLف�

و بردست نيازمندیم
٠٩١٥٥١٠٩٦٣٢

٩٥٢٩٤٣٣١/ ف

به تعداد� نجار و MDF 3ار 
 ماهر و نيمه ماهر نيازمند�م

٠٩٣٠٨٥٣٣١٢٨
٩٥٢٩٣٥٢٥/ ف

به تعداد� استاد3ار ماهر 
ام د� اف و بردست 

نيازمندیم ( منطقه پنجتن)
٠٩١٥٢٢٣٦٢٧٤

٩٥٢٩٥٨٣٣/ ف

به چند استاد3ار ماهر و 
 MDF نيمه ماهر

 و فلز نيازمندیم .برمک (گلبهار )
٠٩٠١٦٠٨٦٣٠٦

٩٥٢٩٣٧٥٣/ ش

به تعداد� رو� 3وب ماهر 
و نيمه ماهر نيازمندیم. 

٠٩٣٣٩٥٠٧٢٤٨
٩٥٢٩٦١٧٦/ ف

به 3ارگرماهر و 
 نيمه ماهر نجار بابيمه نيازمندیم

٩٥٢٩٦٢٨٤/ ق ٠٩٣٠٢٦٧١٧٧٩

نصاب 3ابينت 
با ابزار نصب و ماشين نيازمندیم 

٠٩٣٩٨٠٦١٥٢٤
٩٥٢٩٦٣٩٢/ م

صنا�ع چوب ساج
از تعدادى نجار ماهر مبلمان 

چوبی دعوت به همکارى می نماید 
٣٦٥١٨٣٤٥

٩٥٢٩٢٥٣٦/ ف

 �به �= نصاب حرفه ا
کابينت و اشکاف با ارائه نمونه 

کار سریعا نيازمندیم
٩٥٢٩٣٨٤٠/ ف٠٩١٥٥٢٣٧١٣٦

3ارگر ساده 
ترجيحا دیپلم فنی چوب جهت نجارى 

مبل اول جاده کالت  نيازمندیم 
٩٥٢٩٤٠٧١/ ر٣٨٤٤٣٤٦٧

�= شر3ت بازرگان�
جهت تکميل نيروى انسانی 
خود به ٣ نفر خانم در بخش 

بازرگانی نيازمند است
 ساعت تماس:
 ٨,٣٠ الی ١۵

٠٩٣٩٨٠٢٠١١٨
٩٥٢٩٥٧٢٥/ ف

 استخدام خانم 
 حقوق ثابت منظم ماهانه
کارانه -بيمه اداره کار 

درآمد تضمينی
 ١,۵٠٠,٠٠٠ تومان 

بلوار وکيل آباد-بين دانش آموز 
و دانشجو جنب بيمه کوثر

٩٥٢٧٨٨٠٧/ م پالک ٧٠٣

3ارمند بازار�اب خانم 
به صورت نيمه وقت تلفنی 

٠٩١٥٤٠٢٤٩٥٥
(١-٨:٣٠۴) ٣٧٢٨٩٤٠١

٩٥٢٩٥٠٤٨/ ر

٩٥١٦٢٩٢٣/ ف

آرایشگر ماهر شوید١٠٠ تضمينی 
به روش جدید در آموزشگاه (خسرو)
گواهينامه با   تخصصی  مرکز  داراى   
٣٧٢٩١٣١٣ سالن  احداث  جهت   

 ٠٩١٥١٠٠١١٥٧

جوانان
 جو�ا� 3ار

�= شر3ت معتبر 
به تعدادى نيروى خانم جهت مونتاژ در 
کارگاه نيازمندیم محدوده خواجه ربيع 
٠٩٣٣٥٩٠٨٦٠٠-٣٧٤١٠٢٨١

٩٥٢٩٦٤٠١/ ف

منش� و تا�پيست

مشاغل گوناگون

مد�ــــر

مهندس

مدرس  و مرب�

نجار و ام د� اف 3ار

مراقب 3ودt و سالمند

٩٥٢٩٦٣٨٣/ ف٩٥٢٩٦٦٣٢/ ب

٩٥٢٩٥٢٩٧/ ف

٩٥٢٦٥٧٣٩/ م

٩٥٢٩٣١٨٥/ ف


