
دوشنبه ١٣ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٨
٤٨

به �< 3ارگر 
شهرستانی جوان جهت کار 

در رستوران نيازمندیم.
٠٩٣٦٠٤٧٩٣٤٢

٩٥٢٩٧٩٣٣/ پ

پيتزا گشنيز
به چند نيروى کار ساده ترجيحا 
با موتورسيکلت و یا گواهينامه 
موتور جهت کار در این مجموعه 

نيازمندیم. 
مراجعه حضورى ساعت ٧ الی ١١ شب 
چهارراه دکترا، بين ابن سينا ١۶ 

و خيابان پاستور پيتزا گشنيز
٩٥٢٩٧٢٥٨/ د

به تعداد� 3ارگر ساده
آقا نيازمندیم محدوده خين عرب

٠٩١٥٤٠٦٦١٨٩
٩٥٢٩٧٥٧٠/ ف

3ارگر خانم جهت نظافت و
خانه دارى ، پذیرایی و مهماندارى، 
مراقبت کودک و سالمند نيازمندیم 
٠٩١٥٢٤٥٩٨٩٢-٣٨٩٣٤٤٥٨

٩٥٢٩٧٤٦٨/ ف

به �< 3ارگر ساده جهت فروشگاه
ضامن  با  نيازمندیم  پزشکی  لوازم 

معتبر ترجيحا محدوده ميدان شهدا
٠٩٣٨٨٠٠٥٨١٦

٩٥٢٩٧٥٠٤/ ف

به تعداد� 3ارگرخانم
با مدرک دیپلم جهت بسته 
بندى نيازمندیم.صدمترى 

بابانظر،بابانظر٨۶،سمت 
راست آخرین ساختمان
ساعت تماس٩الی١٣

٣٢٥٦٨٠٠٩
٩٥٢٨٦٦٧٥/ خ

به دو نفر 3ارگر ترجيحا 
دو ماهر و دو ساده

نيازمندیم  کارواش  در  کار  جهت 
فدائيان ٢ ٠٩٣٧٢٢٥٨٠١٦

٩٥٢٩٧٥٧١/ ف

به �< 3ارگر
تعویض روغنی نيازمندیم.

٠٩١٥٤٠٥٢٩١٧
٩٥٢٩٤٥٨٦/ د٣٣٤٩٣٣٢٠

 به �< خانم
براى  مستمر  پاره وقت  کار  جهت   
پاسخگویی  منظور  به  تعطيل  روزهاى 
تلفن و نظافت کامل شرکت با دستمزد 
٨ساعت  براى  ۴٠هزارتومان  روزى 
داراى  متقاضيان  نيازمندیم.  کار 
پاسخگویی  قدرت  و  بدنی  توانایی 
در  استقالل  ميدان  نزدیک  و   باال 

اولویتند. تماس: ١۴-٨
٩٥٢٩٦٠٥٣/ م ٣٦٠٧٦١٨٥

 �شر3ت توليد
پالست نگار پاژ

به تعدادى کارگر ساده خانم 
جهت شيفت روز و شيفت شب 

نيازمند است 
ساعت تماس ٨ صبح الی ١۶ 

آدرس: جاده کالت ، شهرک صنعتی 
مشهد ، خيابان کارگر شمالی  

نبش خيابان ١۵ ، پالک ٣٧
٩٥٢٩٧١٦٠/ ل٣٢٤٥٤٤١٧ 

به تعداد� 3ارگر ساده
جهت کار در کارگاه نجارى 

نيازمندیم 
٣٦٥١٨٣٤٥

٩٥٢٩٢٥٤٧/ ف

به �< 3ارگر متاهل
جهت کار در مرغدارى تخم گذار 
نيازمندیم آخر جاده التيمور بعد 
از پاسگاه هاللی داخل روستاى 

هاللی مرغدارى نعمتی 
 ٠٩٠٣٥٨٧٥٤٢٠
 ٠٩١٥٨٠٨٦٠٥٨
٠٩١٥٥٦٨٩٢٨٣

٩٥٢٩٧٤٩٢/ ف

نيرو� 3ار خانم �ا آقا 
مراجعه  نيازمندیم.  نانوایی  جهت 
حضورى: طبرسی اول بين ۶٣ و ۶۵ 

٠٩٣٠٤٥٤٧٨٠٣
٩٥٢٩٧٧٠٥/ ف

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

نيازمندیم مجتمع ارگ
٠٩١٥٣٢٥٢٠٦٥-٣٢٢٣٢٥٦٠

٩٥٢٩٥٠٧٤/ ف

 �3ارخانه توليد
به ١٠کارگر ساده و جوان 

ومتعهدبا حقوق و بيمه 
نيازمند است.

مراجعه فقط حضورى
 آدرس جاده طرقبه انتهاى 

امام رضا ٣٧ پالک ١٠٢ 
تلفن ٣٥٥٩٢٤٦١

٩٥٢٩٦٩٢٥/ ق

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

٠٩١٥٨٠٥٤٥٢٨
٩٥٢٩٧٠٤٠/ ف

شاگرد نيمه ماهر
کناف نيازمندیم.

٠٩١٥٥٢١٨٢٦٧
٩٥٢٩٦٦٨٤/ د

٩٥٢٩٧٧٥٤/ ف

3ارگر حرفه ا� 3ارواش
فکورى ۵٩ نيازمندیم.  روزانه ٢٠ 

هزار تومان٠٩٣٥١٣٤٣٨٦٢
٠٩١٥٠٢٨٤٠٠١

به نجار ماهر و نيمه ماهر
و رو� 3وب مبل 

نيازمندیم ٠٩١٥٣٢٠١٢٥٩
٩٥٢٩٧٤٢٧/ ف

3ارگر ماهر 
جهت کارواش محدوده صياد شيرازى 

نيازمندیم ساعت تماس ٩ الی ٢۴
٠٩١٥٤٧٧٩٥٩٧

٩٥٢٩٧٧٤٣/ ف

اپراتور ماهر
دستگاه ليزر جهت کار در 

تابلو سازى نيازمندیم.
٠٩٣٦٣٠١٥٥٨٠

٩٥٢٩٦٤٣٣/ ق

نيرو برقMار ماهر و 
نيمه ماهر نيازمند�م   

٠٩١٥٧٦٦١٣١٨
٩٥٢٩٧٤٩٣/ ف

به تعداد� 3ارگر خانم 
جهت کار در طال کوبی و ورق کارى 

مبل نيازمندیم 
٠٩٢١٦٢٩٢٧٣٣

٩٥٢٩٧٤١٥/ ط

 به تعداد� برق 3ار
 با حقوق ماهيانه بين ٧٠٠ تا 

٨٠٠تومان نيازمندیم.
٩٥٢٩٧٢٧٠/ م٠٩٣٩٣٤٨٣١٦٨ 

به نيرو� رابيتس 3ار 
ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم 

٠٩١٥١٠٠٢٢٤٩
٩٥٢٩٧٢٦٧/ ف

�< نفر شاگرد
 جرثقيل 3ف� ده تن 

نيازمندیم ترجيحا جوان
٠٩١٥١١١٧٧٨٢-٣٣٩٢٧٧٥٥

٩٥٢٩٧٢٩٦/ ف

توجه           توجه
به تعدادى استادکار رویه کوب 

ماهر نيازمندیم
٠٩١٥١١٣٢٩٧٠

٩٥٢٩٧٢٧٤/ ف

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

نيازمندیم.
٠٩١٥٤٠٥٢٩١٧-٣٣٤٩٣٣٢٠

٩٥٢٩٤٦١٤/ د

به افراد ذ�ل جهت 
3ار در شر3ت

 نيازمندیم.
نجار، جوشکار، رویه کوب

 نقاشی مبلمان
٠٩١٥٥٥٩٩٠٦٣
٠٩٣٧٠٨٧٦٩٠٢

٩٥٢٩٦٧٣٤/ م٣٦٧٧٥٣٧٧ 

نيرو� فن� و نصاب
  دوربين مداربسته 

٣٨٣٨١٢٦٠
٩٥٢٩٣٧٥١/ ف

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

٠٩١٥٩٠٤١٤٠٢
٩٥٢٩٥٣٨٧/ ف

به تعداد� 3ارگر جهت 
3ار در 3ارواش نيازمند�م

بين پيروزى ٧٣ و ميدان الدن 
کارواش ویژه ٠٩١٥١٠٠٢٩١٧

٩٥٢٩٧٣٧١/ ف

به چند 3ارگر 
3ارواش نيازمند�م

٠٩٣٨١٨٥٤٣٣٩
٩٥٢٩٦٨٧٢/ ف

شاطر ماهر نان بربر� ماشين� 
جهت آزادپزى نيازمندیم 

فقط شاطر ماهر
٠٩١٥٥٥٧٢٣٦٧

٩٥٢٩٣٥٨٦/ ف

٩٥٢٩٧٤٤٨/ ط

به 3ارگرماهر پل� استر3ارجهت 
3ار نهار خور� و ميز جلومبل� نيازمند�م  

٠٩١٥١٠٣٧١٧٤

به چند نفر استاد3ار 
آرایشگر ماهر نيازمندیم .(با 

مشترى)پيروزى۴٣،پيرایش طاها
٠٩١٥٩٠٤٠٩٠١

٩٥٢٩٧٣٢٥/ پ

به تعداد� آجرنما 3ار 
ماهر

به صورت روزمزد نيازمندیم 
٠٩١٥١١١٦٥٩٢

٩٥٢٩٦١٧٩/ ف

به �< استاد3ار ماهر 
آپارات� نيازمند�م  

٠٩١٥١٠٢٢٢٥٣
٩٥٢٩٧٧٨٨/ ف

به چند نفر برشMار
و خياط و رویه کوب ماهر 

نيازمندیم 
٣٨٤٠٦٠٩٣

٩٥٢٩٤٥٦٢/ ف

توليد� آواگستر 
نيازمند حسابدار با سابقه
 ۴ سال، تعدادى پرسکار 

ضربه اى و کارگر آچار 
بدست می باشد.

 آدرس: کيلومتر ۵ جاده کالت 
روبروى خلق آباد 

٠٩١٥١٨٧٠٢٦٥
٩٥٢٩٦٦٨٦/ ر

به چند 3ارگر ماهر جهت 
3ار در 3ارواش نيازمند�م

محدوده چهارراه بيسيم
٠٩٣٠٩٠٠٢٣٦٩

٩٥٢٩٧٢٨٢/ ف

به �< شاطر و فردار 
فانتز� ماهر نيازمند�م  

٠٩١٥٥١٥٢٦٥٥
٩٥٢٩٧٢٧١/ ف

استخدام نيرو� جوان
آشنا به جوشکارى 
یا شيشه سکوریت

٠٩١٥٧٩٥٨٢٣٣-٣٨٢٢٧٠١٦
٩٥٢٩٦٨٦٤/ ف

به �< نفر استاد3ار
تزریق پالستيک نيازمندیم

٣٢٤٥٤٤١٧
٩٥٢٩٧١٢٨/ ل

٩٥٢٩٧٠٠٦/ ف

به 3ارگر ماهر 
جهت 3ار در 3ارواش

نيازمندیم
٠٩١٥١١٠٤٩٣٥

نيرو فن� دوربين 
مداربسته

٤٩٩-٣٧٦٦٠٤٨٨
پيامک     ٠٩٣٧٨٧٥٤٤٦١

٩٥٢٩٦٦٩٦/ ق

 ۵٠ نفر کارت پخش کن 
حقوق آمارى نيازمندیم

٣٦٠٤٨٤٨٤ 
٩٥٢٩٥١١٦/ ب

به ٢ نفر رو�ه 3وب ماهر 
استيل نيازمند�م  

٠٩١٥١٧٧٧٢٠٠
٠٩١٥٣٠٥٠٥٢٩

٩٥٢٩٦٢٣٢/ ف

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

نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٨٨١٦١

٩٥٢٨٣٠٥٦/ ف

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

نيازمندیم 

 

٩٥٢٩٤٦٠٠/ ف٠٩١٥٦٢٢٦٦٤٩

 ��< شر3ت معتبر توليد
آ3استيو - نيازمند تعدادى

داراى  ترجيحا  باشد  می  توليد  کارگر 
یکسال سابقه کار ٣٦٩٠٣٧٥٩

٩٥٢٩٤٧٤٠/ ف

به �< شاگرد رو�ه 3وب 
ماهر نيازمندم  

٠٩١٥٥٢٥١٢٨٣
٩٥٢٩٧٠٤٩/ ف

نما3اران 
به تعدادى شاگرد سنگ کار 
ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم 

٠٩٣٠١٩٤٢٨١٤
٩٥٢٩٣١٣١/ ف

به �< شاگرد 
تعویض روغنی نيازمندیم 

محدوده جاده قدیم 
٩٥٢٩٧٠٨٨/ ف٠٩٠١٥٤٩٥٩١٧

واحد 
 �ماشين ساز
به یک نفر تراشکار و فرزکار 

با تجربه و با معلومات علمی در 
ارتباط با کار تراش و فرز

 با حداقل مدرک دیپلم فنی،
 عالقه مند، با استعداد 

و آشنا با طراحی
 نيازمند است 

٣٦٦٥٣٠٨٠
٩٥٢٩٧٢٢٨/ ر

به تعداد� 3ارگر ماهر مبل استيل 
جهت 3ار در رنگ 3ار� نيازمند�م 

٠٩٢١٦٢٩٢٧٣٣
٩٥٢٩٧٣٧٤/ ط

ماهر  کار  سرویس  نيازمند�م 
آالت  ماشين  سرویس  جهت 

٠٩١٥٥٦٢٥٢٨٦راهسازى
٩٥٢٩٥٢٩٥/ ج ٠٥٦٣٢٥٢٠٣٢٦

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

 ابتداى خيام ۴۶ کارواش رویال
٩٥٢٨٩٨٥٦/ ف٠٩١٥١٠٩١٦٩٥

به �< 3ارگر ماهر
جهت کار در قهوه خانه نيازمندیم 

 ٠٩١٠٥٠٠٣٣١٨
٩٥٢٩٧٥٦٦/ ف٣٣٩٢٣٥٠٥

به تعداد� 3ارگر
 3ارواش نيازمند�م. 

بلوار سجاد، بهارستان ٩ بنفشه ۶ 
 و ٨ کارواش سجاد 

٩٥٢٩١١٦٨/ ف

به �< استاد3ار 
خش< 3ار 

و چند خانم و آقا ساده و ماهر 
جهت کار در شيرینی پزى 

نيازمندیم چراغچی ۴٧ 
سه راه اول سمت راست 
جنب دکه تلفن پالک ٢٠ 
٠٩٣٩٣٢٥٠٩٧٥

٩٥٢٩٥٨٨٢/ ف

 به تعداد� جوشMار ماهر
 جهت سوله سازى نيازمندیم

 ٠٩١٥٣٠٢٢٥٨٧
٩٥٢٩٧٢٠٧/ م

�< استاد 3ار ماهر 
جهت کاردر آبميوه فروشی 

نيازمندیم ترجيحا جوان 
٠٩١٥٤٨٧٢٦٩٠

٩٥٢٩٦٨٨٤/ ق

به تعداد� رنگ 3ار 
و پلی استر کار مبلمان

ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم 
٣٢٦٠٥٠٠٤-٣٢٦٠٥٥٠٨

٩٥٢٩٠٠٦٢/ ف

به �< نيرو� خانم 
آشنایی کامل با لمينت دایکات 
فکی نيازمندیم محدوده گلشهر

٠٩١٥٩١٣٧٠١٣
٩٥٢٩٧٢٦٨/ 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

به دو نفر رنگ 3ار ماهر
جهت کار در کارگاه مبلمان نيازمندیم. 

تماس از ١٠ صبح الی ٢١
٣٧٢٦٤٠٣٢ایوانی

٩٥٢٩٧٩٣٠/ م

٩٥١٠٠٤٩٣/ ق

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

www.7020.Biz

استراليا - 3انادا - آلمان
از صفر تا صد 

Skilled - Job offer
پارس با آموزش زبان ٣٦٠٨٥٢٢١

٩٥٢٦٠٨٠٤/ ل

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

٩٥٢٥٩٢٦٨/ ق٣٦٠٦٠٢٢٢

3ار�اب� آر�ا 
معرف� بMار 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� افق 
فرصت هاى شغلی،معافيت بيمه 
تامين نيروى مجرب کارفرما 

قرنی ٧ پالک ۴
 @ofoghjob

٣٧٢٥٥٤٧٧
 ٣٧٢٤٨٢٨٥

٩٥٢٦٢٣٥٦/ ف

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

مشاوره کار و تامين اجتماعی 
٩٥٢٠٠٧٠٧/ ف  ٣-٣٧٢٣٣٣٠١

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

@karyabifanavaran تلگرام
٣٥٤٢٤٥٤٨-٣٥٤٢٤٤٥٨

٩٥٢٥٩٠٨٧/ 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

نيازمند پرستار ، بهيار، تکنسين
ها  فوریت  یا  عمل  اتاق  یا  بيهوشی 
کلينيک  در  کار  جهت  آقا  ترجيحا 

٠٩١٥١٢٥٥٨٣٦درمان اعتياد 
٩٥٢٩٦٨٨٦/ ف

 mmt >پزش
جهت همکارى در کلينيک ترک 

اعتياد نيازمندیم
٠٩٣٩٣٩٥١٨٦١

٩٥٢٩٧٣٠٨/ ف

همMار ماما �ا بهيار 
جهت فعاليت در کلينيک درمان 

اعتياد شهرک رجایی 
٠٩٣٣٩٤٧٠٠٣١

٩٥٢٩٢٧٠٠/ ر

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

٠٩١١١٩٣٤٥٢٥ هنرورى
٩٥٢٩٢٨٥٧/ م

به تعداد� تMنيسين ماهر آقا 
جهت کار در البراتوار دندانسازى 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣٠٩٧٠٥٨

٩٥٢٩٤٨٥٢/ ف

به �< همMار 
اپتومتریست نيازمندیم 

٠٩٣٧٩٣٧٣٠٦٦
٠٩٣٩٨٠٦٨١٢٠

٩٥٢٨٦٨٨١/ ف

3ارشناس ارشد ژنتي< 
و کارشناس علوم آزمایشگاهی 

نيازمندیم بنياد ژنتيک 
٠٩١٥٠٠٥٦٨٣٦

٩٥٢٩٥١٢٣/ ف

٩٥١١٠٧٧٠/ د

خبرمهم!
دوره هاى مهارتی فنی وحرفه اى

با مدرک بين المللی
-نرس دندانپزشکی

-دارویارداروخانه
 -امدادگرحوادث

٧-٣٥٠٩٩١٥٥
٠٩١٥٢٠٠٣٧٧٤

 مدیریت: دکترابوالحسنی

ورود به 3سب و 3ار 
در حوزه روانشناخت�

با ارائه و دریافت گواهی 
مربيگرى و مدرس کشورى

 زوج درمان گرى و ایماگوتراپی
فقط ویژه فارغ التحصيالن ارشد

 و دکتراى روانشناسی و مشاوره 
جهت حضور در جلسات معارفه
 رایگان واژه زوج درمان گر را 
به سامانه ٥٠٠٠٥٩٤٣٢٠ 

پيامک کنيد.خانه علوم 
تربيتی و روانشناسی مشهد

٩٥٢٧٩٧٢٦/ ل٣٧٦٦٧٨٥٣

دعوت از عالقه مندان
تدریس زبانهاى خارجی

جهت مهدهاى کودک و مراکز زبان
٣٨٨٤٦٨٨٨هاشميه۶١ پالک۶۶

٩٥٢٤٥٢٦٢/ ل

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

می آید حتی بدون سابقه کار
٠٩٠٣٣٨٠٢٤٠٧

٩٥٢٧٤٦٩٧/ ف

جذب مدرسين 
آلمان� 

فراخوان جذب مدرسين 
و عالقه مندان به تدریس 

آلمانی در کالج آلمانی گلبانگ 
بلوار سجاد،یاسمن ١ 

٣٨٤٦٦٤٩٥
٣٧٦١٤٨٢٨

٩٥١٧٥٧٤٥/ ف

�< شر3ت معتبر 
بازرگان� 

در زمينه مواد غذایی
 به یک نفر مدیر فروش

 با حقوق ثابت طبق اداره کار
 و مزایا و پاداش نيازمندیم 

 ٠٩٠٣١٢٩٧٠٢٥
٣٤٧٩٨٢٨٥

٩٥٢٩٦٩٥٦/ ف

شر3ت بازرگان�
٣مدیر پروژه + مدیربازرگانی 

استخدام می نماید. ارسال رزومه
پيامک ٠٩١٥٢٣٨١٠٧٠

٩٥٢٩٤٩٦٩/ ق

�< سازمان گسترده 
 �3شور

به تعداد ۵نفر مدیر پروژه 
خانم جهت تکميل کادر بازرگانی 

نيازمند است با حقوق ثابت 
١,۵٠٠م+ بيمه+ مزایا 

تماس: ٨:٣٠ الی ١۵
احمدآباد بين رضا و مالصدرا پالک ٢۵٠ 

٣٨٣٣١٢٢٧
٩٥٢٩٦٦٥٧/ ف٠٩١٢٩٤٥٨٩٦٤

گروه پزشك� و درمان�

3ارگر ماهر

مد�ــــر

مدرس  و مرب�

3ار�ابــــ�

٩٥٢٩٤٥٢٢/ ف

٩٥٢١٨٢٢٨/ ف


