
دوشنبه ١٣ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٨
٤٧

 �به تعداد
فروشنده ماهر

پرده 
نيازمندیم 

٣٨٤٥٩٧٠١
٩٥٢٩٦٧٤٢/ ف

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

٠٩٣٦٧٦٣٤٩٦٩
٩٥٢٩٣٤١٤/ ف

به �< نفر
 صندوق دار خانم 
جهت رستوران نيازمندیم. 

٩٥٢٩٧٠٨٤/ ف٣٧٦٣٤٤٠٠

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� فروشنده 
باتجربه خانم جهت پوشاک نيازمندیم 

خواجه ربيع مجتمع تجارى غدیر 
٠٩١٠٥٥١٧٧١٩

٩٥٢٩٧٢٨٩/ ف

به صندوقدار خانم
نيازمندیم.جمهورى ١٣
٠٩١٥٤٠٥٢٩١٧

٩٥٢٩٤٦٤٠/ د٣٣٤٩٣٣٢٠

به �< نوجوان آشنا به فروشندگ�
لوازم جانبی موبایل به صورت 

نيمه وقت نيازمندیم تماس ١٠ به بعد
٠٩٣٥٣٢٦٦٥٥٤

٩٥٢٩٧٦٦٠/ ف

به �< فروشنده آقا 
جهت پوشاک مردانه نيازمندیم 

ميدان ١٧ شهریور مجتمع افشار 
 فاز ١- طبقه همکف - پالک٨۵

٩٥٢٩٧٢١٧/ ق

به �< نفر آقا
جهت فروشندگی و بازاریابی 

نيازمندیم ٣٧١٣٣٢٤٠
٠٩١٥٣١٩٦٥٣١

٩٥٢٩٧٥٠٢/ ف

به تعداد� 3ارگر ساده 
آقا و ٢نفر فروشنده خانم 

نيازمندیم محدوده پنج راه 
٠٩١٥٨٠٢٤٧٠٨

٩٥٢٩٧٦٨٨/ ف

تعدادى فروشنده وصندوقدار خانم 
جهت کار درفروشگاه پوشاک بچگانه 

به صورت نيمه وقت وتمام وقت 
نيازمندیم ٠٩٣٦٠٦٠٠٣٥٢

٩٥٢٩٦٧٢٠/ ف

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

٠٩١٥٤١٥٤٠٠٧
٩٥٢٨٨٦٠٧/ ف

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

٣٨٦٥٧٣٥٤
٩٥٢٩١٦٩٤/ ف

 �فروشنده حرفه ا
جهت مشاوره طراحی فروش، 
متریال لوکس ساختمانی به 

کارشناس فروش ٢ شيفت با 
وسيله نقليه سوارى نيازمندیم. 

لطفا نام و نام خانوادگی و 
رزومه خود را به شماره 

 ١٠٠٠٨٨٠٠٠
پيامک کنيد

 

٩٥٢٩٤١٥٢/ ف

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

نيازمندیم. 
٠٩٣٦٦٦٨٩٥٦٢

٩٥٢٩٣٨٥٠/ ف

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

٩٥٢٩٣٥٠٨/ ل٠٩١٥١٠٠٢٤٢٢

به تعداد� فروشنده 
کت وشلوار در محدوده
 ١٧ شهریور نيازمندیم 

٩٥٢٩٧٦٨٣/ ف٠٩٠٣٢٧٠٠٥١٥

به٢نفرخانم فروشنده
با سابقه کار جهت کار در مارکت 

نيازمندیم.تماس٩الی١٢
٣٨٨٤٨٦١٠

٩٥٢٩٧٠٧٠/ پ

خانم فوق د�پلم 
جهت صندوق دارى 

در فست فود نيازمندیم 
٩٥٢٩٧٧٤٥/ ف٠٩٣٦٥٧٢٠٧٣٠

فروشگاه ا�نترنت� 
استارت 3اال

در نظر دارد جهت تکميل 
کادر ادارى خود، از افراد 

ذیل دعوت به همکارى نماید:
١-کارشناس خرید

(خانم/آقا)
٢-کارشناس پشتيبان سایت 

و امور مشتریان(خانم)
عالقه مندان می توانند 

جهت ارسال رزومه و ثبت 
اطالعات خود به وب سایت 

فروشگاه اینترنتی استارت 
کاال مراجعه نمایند.

وب سایت:
WWW.STARTKALA.COM

 

٩٥٢٩٥٠٧٠/ ق

�به نيرو� فن� حرفه ا
مسلط به نرم افزار و 

سخت افزار جهت نصب و 
پشتيبانی امور اتوماسيونی 
به صورت ٢شيفت و داراى 
٣سال سابقه کار نيازمندیم

٣٧٦٢٨٦١٧
٩٥٢٩٣٦٩٦/ ف

شر3ت دانش بنيان 
( مهندس� پزش�M فراگرد) 
مستقر در پارک علم و فن آورى 

جهت تکميل کادر ادارى و فروش 
: کارشناس خانم حداقل ٢ سال 

سابقه کار مرتبط تمام وقت
مقابل چمران ٧ پالک ۵۶ 

طبقه ٣
٣٢٢٤٠٠٥٤

٩٥٢٩٧٧٩٢/ ف

�< نيرو با مدرt تحصيل� 
�ليسانس حسابدار

جهت یک شرکت معتبر 
نيازمندیم حقوق مکفی

 حداکثر ٣٠ سال جنسيت آقا 

٣٢٦٢٦٦٠٢
ساعت تماس ٨ الی ١٢

٩٥٢٩٧٣٥٦/ ف

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

به تعداد� 3ارشناس فروش 
تلفن� نيازمندیم. 

جهت دریافت مشخصات شرکت با 
 ٠٩٣٩٠٥١٠٨٦٩ تماس بگيرید

٩٥٢٩٣٨٥٧/ ف

 �به تعداد� 3ارشناس حرفه ا
3شاورز� در زمينه سم و کود 
نيازمندیم (روابط عمومی باال) 

٠٩١٥٠٩١٦٧٠٥-٣٨٧٧٥٧٣٥
٩٥٢٩٧٣٠٠/ ق

�< 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

آگه� 
استخدام 
١- کارشناس بازرگانی 
مسلط به زبان انگليسی 
٢- کارشناس حسابدارى

٣- کارشناس ادارى
لطفا رزومه خود را به آدرس

bazargani_btc@yahoo. 
 com

ارسال نمائيد

 

٩٥٢٩٧٥١٥/ ف

استخدام ٧خانم 
 ادارى وبازرگانی درآمد٧٠٠هزار

+بيمه+مدت محدود
 بين استقالل ٣ و١پالک۵٣طبقه٣

٩٥٢٩٦٧٥٤/ ق

3ارمند ادار� خانم
با حقوق ثابت نيازمندیم 

احمد آباد
 ٣٨٤٥٨٨١٩ داخلی ١٢٧

٩٥٢٩٦٢١٥/ ق

تعداد� خانم و آقا 
جهت تکميل کادر ادارى در 
زمينه ساختمان نيازمندیم

٠٩١٥٢٣٢٤١١٥
٩٥٢٩٧٣١٦/ ق

شر3ت مسافرت� و 
هواپيما�� 

کارمند استخدام می نماید 
- مدیر فنی بند (ب) حضورى 

- کارمند تور داخلی 
- کارمند تور خارجی
- کارمند تور زیارتی

به  آشنا  چارتر  پرواز  کارمند   -
سيستم سپهر

حقوق خوب و درصد 
کارآموز خانم با روابط عمومی باال 

و حداقل فوق دیپلم آشنا به 
کامپيوتر ، یک ماه دوره کارآموزى 

رایگان به شرط استخدام 
٠٩١٥٥٦٥٦١٠٦

٩٥٢٩٠٣٣٤/ ف

شر3ت سامان گسترپارسيس
براى تکميل کادر خود به تعدادى 

کارشناس فروش و فروشنده حرفه 
اى خانم و آقا (حضورى و تلفنی) 
نيازمند است آدرس: بلوار معلم 

چهارراه صدف، پالک ١٢٢٨ واحد ٣
 ٠٩١٥٠٠٩١٨٠٠

٣٨٩١٥٠٧٧-٣٨٦٩٤٥٦٧
٩٥٢٩٥٦٦٨/ ف

 �آگه� جذب نيرو
خالق

استخدام نيرو 
با روابط عمومی باال با 

شرایط عالی حقوق کامل 
قانون کار + بيمه تامين 

اجتماعی + کارانه 
مراجعه حضورى : بلوار 

شهيد دستغيب ، مجتمع 
کامپيوتر تک طبقه ۴ واحد ۴٠٨ 

ساعت مراجعه 
همه روزه ١٠ الی ١۴

 

٩٥٢٧٢٦٨٩/ ف

3ارمند ادار� جهت 
نما�ندگ� مشهد مارال 

٥٢٨١٢-٠٢١
٩٥٢٩٣٧١٩/ ط ٠٩٩٠٥٢٢٠٠١٤

استخدام نيرو� خانم و آقا
امامت - بلوار معلم
٠٩١٥٣٢٣٣٢٢٨

٩٥٢٨٨٨٣٧/ ر٠٩١٥٠١٤٨٤٢٧

به �< نيرو� خانم
 فارغ التحصيل 

رشته معمارى و مسلط به 
نرم افزارهاى Autocad و 

٣DMAX جهت کار در دفتر 
فنی وقع در بلوار کوثر شمالی 

نيازمندیم 
٣٨٨١٩١٠٩

٠٩٣٥٩٧١٧٩٤٥
٩٥٢٩٧٠٣٥/ ف

�< 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

 �خانم جهت 3ار دفتر
تلفنی ساعت٩تا٢ حقوق ٣۵٠ تومان  

مراجعه دانش آموز٣ و ۵ پالک ٢٣
٠٩١٥٥٧٣٦٨٣٠

٩٥٢٩٧٣٨٧/ ق

 به نيرو� بازنشسته
 آقا جهت کار در شرکت
 آتش نشانی نيازمندیم

٠٩١٥٨٩٠٠٠٣٢-٣٦٦٢٦٣٠٠ 
٩٥٢٨٦٢٠٠/ ق

به �< نفر خانم 
مسلط به نرم افزار طراحی 
صنعتی جهت کار در شرکت 

راهسازى نيازمندیم.
بين آزادى ١٣١ و ١٣٣ 

شرکت راهسازى
٠٩١٥٨٨١٧٢٩٦

٩٥٢٩٥٢٨٨/ خ

استخدام در واحد 
مMاتبات

١۵روز کارآموزى ۴٠٠٠٠٠  
تومان حقوق ثابت 

٢نفر خانم (با روابط عمومی باال)
٣٨٩٢٩٢٧٥

داخلی ١٠۴
حدفاصل معلم ۴٣ و ۴۵ 

پالک۶۴١  طبقه اول
 

٩٥٢٩٧١٢٧/ ق

٩٥٢٩٥٤١٣/ ف

استخدام چند 
نفر خانم

باتجربه در زمينه 
بيمه جهت بستن 

قراردادهاى
 بيمه اى با حقوق 
ثابت یک ميليون 

تومان احمدآباد بين 
ابوذر غفارى ١۶ و ١٨ 

پالک ١۶٠ واحد ١۴
 ٠٩١٥١٢٣٤٣٦٢

٣٨٤٧٣١٥٥

استخدام 
در نما�ندگ� فروش خودرو

(شرکت آرین دیزل)
 به ٢ نفر خانم مشخصات ذیل جهت 

کار در واحد فروش نيازمندیم
 ١-روابط عمومی بسيار قوى 

٢-ترجيحا سابقه کار
 در واحدهاى فروش

  word ٣-مسلط به 
لطفا رزومه خود را تلگرام 

٠٩١٥٣١٧٠٠٥٩
 یا به آدرس ایميل

 khodro_cento@yahoo.com 
ارسال فرمایيد

 تلفن تماس: ٣٨٥٤٢٠٩١
٩٥٢٩٤٣٢٨/ فساعت تماس : ٩الی ١٨

استخدام كارمند
یک شركت معتبر جهت 

توسعه بخش هاى ادارى و 
بازرگانی خود از ٨ نفرخانم 
با روابط عمومی باال دعوت 

به همكارى می نماید. 
آموزش كامل در حين كار، 

حقوق ثابت، بيمه
مراجعه از ساعت ٩ الی ١۴ 
به آدرس بين معلم ٣١ و 

٣٣ پالک ۴١٩
 

٩٥٢٩٦٤٧١/ ق

شر3ت� معتبر 
جهت تکميل کادر پرسنلی 

به تعدادى نيروى خانم 
نيازمند است

 مراجعه فقط حضورى بلوار 
معلم بين معلم ۴٠ و ۴٢ 

 پالک ١٠۵٠ طبقه ٣

٩٥٢٩٦٩٧٩/ ف

استخدام تعداد� خانم
یک شرکت بازرگانی در 
بلوارسجاد ارسال رزومه

٠٩١٢٠٩١٥٠٦٤ پيامک
٩٥٢٩٤٩٢٢/ ق

�< واحد معتبر 
توليد� خدمات�

جهت تکميل نيروى انسانی 
خود از افراد واجدشرایط 

دعوت به عمل می آورد:
١-منشی با روابط عمومی 

باال و مسلط به
 office نرم افزارهاى 
٢-یک نفر جهت واحد 
امور قراردادها با روابط
 عمومی باال، سابقه کار 

فروش وليسانس مدیریت
 بازرگانی

  متقاضيان محترم می توانند
 رزومه کارى خود را تا یک 

هفته پس از درج آگهی
 به آدرس :

Leadingservice. 
 company@gmail.com

ارسال نموده و یا با 
شماره تلفن هاى

 ١٧-٣٨٣٣٠٦١٦ 
تماس حاصل فرمایند 

 

٩٥٢٩٧٨٠٤/ ف

 مر3ز خدمات ا�رانسل
 جهت تکميل کادر پرسنلی 
به تعدادى خانم مسلط به 

(word،exel،office)کامپيوتر
 مدرک ليسانس ترجيحا ساکن 

شهرک غرب استخدام نماید 
مراجعه حضورى از ساعت١٠ الی ١٣

 و ١٨ الی٢٠ شهرک غرب 
شریعتی٢۶ مرکز خدمات ایرانسل

 

٩٥٢٨٤٥٥٧/ ق

به �< نفر 3ارمند خانم 
جهت امور دفترى نيازمندیم با 

سرویس از اول بلوار ميامی 
٣٣٧٨١٨٣٣

٩٥٢٩٥٩٦٢/ ف

به دو نفر 3ارمندبازنشسته 
آقا و خانم جهت 3ار 

امور زیارتی و خدماتی نيازمندیم
٣٣٤٤٣١٠٢-٠٩١٥٢٠٦٢٦٤٠

٩٥٢٩٤٦٥٣/ ش

3ارگر شهرستان� 
جهت کاردر رستوران نيازمندیم 

بين صياد ١۴ و ١۶ رستوران شهریار 
٩٥٢٩٧٠٩٨/ ف٠٩٣٣١٤٤١٢٦٢

به تعداد� خانم
جهت کار در توليدى پوشاک 
نيازمندیم محدوده آزادشهر

٠٩١٥٢٠٦٦٢٥٥
٩٥٢٩٦٨٥٣/ ل

به تعداد� 3ارگر ساده خانم
نيازمندیم. باحقوق عالی، 

سرویس و محيطی کامال زنانه
٠٩٣٠٣٠٤٤٢٧٥

٩٥٢٩٤٣١٣/ م

به تعداد� اتو3ار خانم 
جهت کار در کارگاه پرده دوزى 

نيازمندیم 
٣٨٤٥٩٧٠١

٩٥٢٩٦٧٤٦/ ف

به تعداد� 3ارگر ساده 
خانم و آقا 

نيازمندیم آدرس حدفاصل 
 پيروزى ١١ و ١٣ قنادى پانته آ 

٩٥٢٩٧٦١٩/ ف

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

بيمه+ مزایا 
٠٩٣٦٨٢٠١٣٩٣

٩٥٢٩٤٦٢٤/ ف

3ارگر ساده آقا 
جهت فست فود محدوده پيروزى 

نيازمندیم.جاى خواب نداریم.
٠٩١٥١١٣٣١٣٥

٩٥٢٩٧٨٤٢/ پ

٩٥٢٩٦٨٩٢/ ف

خانم+ آقا تا ٣٥ سال 
توليد  خط  جهت  خدمت  کارت  با 
کارخانجات حقوق ٨٠٠ الی یک تومان 
٠٩٣٨٦٥٨٧١٤٩-٣٦٥١٧٧٤٣

نيرو� ساده 
شهرستان� 

جهت رستوران +غذا و 
جاى خواب حقوق ٧٠٠ تومان

 نبش اندیشه ١,۶ 
کترینگ آگرین

٠٩٣٨٢٢٠٦٦٦٧
٩٥٢٩٧٧٥٦/ ف

به چند 3ارگر ساده 
جهت پيتزا فروشی نيازمندیم. ساعت 
محدوده  شب   ٢ الی  بعدازظهر   ۶ کار 
شهيد منتظرى  ٠٩١٥٥١٠٩٥٥٤

٩٥٢٩٧٧٢٢/ ف

به ٢نفر نيرو� ساده 
داخل  به  مشترى  جذب  جهت 
فروشگاه در محدوده ١٧ شهریور 

نيازمندیم ٠٩٠٣٢٧٠٠٥١٥
٩٥٢٩٧٦٦٩/ ف

به تعداد� جوان جو�ا� 3ار 
کتاب  صحافی  جهت  شب  شيفت 

نيازمندیم خين عرب طرحچی ۵ 
٠٩١٥٤٢٠٩٢٦٩

٩٥٢٩٧٧٩٦/ ف

به �< 3ارگر ساده
سالم و فرز جهت کار در ابميوه 

فروشی نيازمندیم
٠٩١٥٤٨٧٢٦٩٠

٩٥٢٩٧٩٤٧/ ق

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

٠٩٠٣١٠٢٩١٥٧ 
٩٥٢٩٤٨٢٠/ م٠٩٣٠٢٩٦٦١١٤

به تعداد� 3ارگر ساده
با حقوق مکفی نيازمندیم.
٠٩١٥٥٠٦٨٤٥٨

٩٥٢٩٦٦٩١/ د

به تعداد� نيرو� ماهر 
 جهت کار در کارواش واقع در 

قاسم آباد نيازمندیم
٩٥٢٩٦٧٦٣/ م ٠٩١٥٥١٤٣٤٠٣

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

 ٠٩٣٠٩٥٤٣٨٥٣
٩٥٢٩٤٨٣٦/ م٣٢١٢١٨٨٧

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 �< 3ارگرساده جهت 3ار
 در ساندویچی نيازمندیم (منطقه 

 ٠٩٣٧٦٥٤٨٥٥٩هاشميه )
٩٥٢٩٧٩٦٠/ م٠٩٣٥٩٦٠٨٢٨٥

به تعداد� 3ارگر ساده 
با جاى خواب نيازمندیم 
٠٩١٥٤١٦٤٦٥٦

٩٥٢٩٥٠٦٠/ ف

به �< نفر 3ارگر ساده 
جهت کار در سفره خانه 

سنتی نيازمندیم 
٩٥٢٩٧١٨٩/ م٠٩١٥١٠٥١٥٢٣

به تعداد� نيرو� خانم 
 نيازمندیم ترجيحا بلوارطوس،معراج

 بعد از شهرک حجت،شهرک صنعتی 
 ٠٩١٥٤١٦٢٣١٤نورى

٩٥٢٨٧٦١٤/ ق

 �تعداد� 3ارگر ساده و ادار
خانم و آقا در کارخانه نيازمندیم  

قانون کار بيمه سرویس
٣٦٥١٩٣٩٥ 

٩٥٢٩٦٦٤٠/ ف

به �< نيرو� ساده 
جهت کار در کافی شاپ 

نيازمندیم
٣٦٠١٤٥٠٥

٩٥٢٩٦١٧٧/ ف

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

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

بيمه نيازمندیم.
٠٩٣٠٤٣٤٧٨٦٧

٩٥٢٧٨٣١٥/ ف

به �< 3ارگر متاهل جوان 
بدون بچه جهت کار در 

مرغدارى تخم گذار نيازمندیم 
٠٩١٥٣١١٧٩٣٧

٩٥٢٩٦٩٩٧/ ف

به تعداد� خانم 
جهت کار چرم نيازمندیم بلوار 

شفا، شفا ٣٢ پالک ۶۵ زنگ اول 
٠٩١٥٩١٦٣٦٢١

٩٥٢٩٣٨٦٥/ ف

به تعداد� نيرو� ساده 
خانم و آقا نيازمندیم مجتمع آرمان 

عکاسخانه سنتی سرزمين من 
٩٥٢٩٦٨٩٦/ ف٣٣٣٩٠٦٣٨

به چند نيرو� خانم 
�جهت 3ار در توليد

نيازمندیم
٠٩١٥٢٠٠٤٦٤٥

٩٥٢٩٦٨٤٥/ ف

3ارگر ساده خانم و آقا 
 جهت کار در کارخانه نيازمندیم 

 ٣٧٣٩٠٥٩٢
٩٥٢٩٤٨٤٨/ م٠٩٠٣١٠٢٩١٥٦

به تعداد� 3ارگر ساده
 آقا و خانم 

نيازمندیم شهرآباد امام رضا ٣ 
٠٩١٥٠٠٩١٠١١

٩٥٢٧٠٦٩٥/ ف

به چرخMار و تخته 3ار 
خانم یا آقا (ماهر و ساده ) جهت توليدى

 کيف نيازمندیم عبادى 
٠٩٣٧٢٥٥١٢٥٨-٣٧٣١٥٦٩٩

٩٥٢٩٦٢٢٣/ ف

به تعداد� 3ارگر 
جهت کار در کارواش نيازمندیم. 

محدوده گاراژدارها 
٩٥٢٩٧٢٤٧/ ف٠٩١٥٦٤٨٨٢٥٢

به تعداد� 3ارگر 
ساده 

جهت بتونه کارى در کارگاه 
توليدى نيازمندیم 

آدرس روبروى هاشميه ٩۵ 
جنب حسينيه 

٠٩١٥٦٩٧٠٤٤٩
٩٥٢٩٥٥٥٧/ ر

كارگرساده

3ارشناس و
3ارشناس ارشد 

�3ارمند ادار


