
دوشنبه ١٣ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٨
٤٩

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

  نيازمندیم ساعت تماس ١٠ الی ١۴
٠٩٣٧٩٧٨٦٢٣١

٩٥٢٩٤٨٩٨/ ف

سرا� بهشت-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩

٩٥٢٤٢٢٦٢/ ل

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

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

در منزل با حقوق باال
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٢٤٢٢٥١/ ل

به �< خانم
تمام  خانم  بيمار  از  مراقبت  جهت 
 - آباد  (قاسم  نيازمندیم  وقت 

٠٩٣٣٣٦٣٥٧١٥فالحی)
٩٥٢٩٧٦٥٩/ ف

به �< نفر جهت
نگهدارى از سالمند آقا 

بصورت تمام وقت نيازمندیم.
٩٥٢٩٦٩٠٣/ ل٠٩١٥٥١٤١٢٦٧

٩٥١٣٠٩١٢/ ف

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

آقا به مراقب در منزل نيازمندیم  
٣٨٤٧٦٤٧٦

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

نيازمندیم
٠٩٠١٩٠٣٥٨٩١

٩٥٢٩٥٩٥٧/ خ

خدمتMار خانم 
با غذا و مسکن حقوق ماهيانه ٢٠٠ 
هزار خيام ۴٨ پالک ۴۴ طبقه سوم 

٣٧٦٥٩٤٨٢
٩٥٢٩٦٣٩١/ ف

٩٥١١٣٣٥٨/ ق

مر3ز نيMان
استخدام خانم جهت مراقبت

 از سالمند و کودک و امور منزل
٠٩٠١١٨٩٨٧٩١-٣٦٦١٩٢٤١

خانم بصورت تمام وقت 
جهت مراقبت از سالمند خانم و انجام 
 ۶٠ شریعتی  نيازمندیم  منزل  امور 

٠٩١٥٣٢٩١٢٨٧مجتمع غدیر
٩٥٢٩٧٣٦٩/ ف

به �< نفر مراقب 
نيازمندیم جهت نگهدارى 

٠٩٠١٧٩٥٣٨٥٦
٩٥٢٩٦٣٧٧/ پ

٩٥٢٩٠٢٤٣/ م

مر3ز نيMان
استخدام خانم جهت مراقبت

 از سالمند و کودک و امور منزل
٠٩٠١١٨٩٨٧٩١-٣٦٦١٩٢٤١

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

به �< خانم جهت مراقبت از 
ميانسال کامال سالم به صورت 

تمام وقت نيازمندیم تماس ٨الی١٣ 
٠٩١٥٥١٠٤٤٢٤

٩٥٢٩٥٩٨٧/ ف

٩٥٢٧١٣٤٨/ خ

به تعداد� خانم 
جهت نگهدارى از بيمار و سالمند 

در منزل نيازمندیم
٣٦٠٤١٤١١

منش� خانم 
آشنا به زبان عرب� نيازمند�م 

 

٩٥٢٩٦٩٠٢/ م٠٩١٥١١١٢٩١٤

منش� خانم
بافن بيان قوى نيازمندیم 

احمدآباد ابتداى رضا 
 ٣٨٤٧٤٨٨٠ داخلی ١١٨

٩٥٢٩٦٢١٠/ ق

به �< همMار خانم
داراى فن بيان بسيار 

مناسب و داراى خالقيت 
جهت برعهده گرفتن بخش 
کار گروه ازدواج خانه علوم 

تربيتی و روانشناسی 
مشهد نيازمندیم

٩٥٢٩٦٩٥٥/ ل٣٧٦٦٧٨٥٣

به �< منش� خانم آشنا
  به 3امپيوتر نيازمند�م 

٠٩١٥٨١٨٦٣٢٤
٩٥٢٩٧٣٥٢/ ف

به �< منش� خانم 
آشنا به کامپيوتر با روابط عمومی باال 

نيازمندیم 
٩٥٢٩٦٦٥٦/ ف  ٣٦٠٧٨١٠٨

 �به تعداد
اپراتور خانم 

جهت پاسخگویی 
و رزرو بليط نيازمندیم پایانه 

مسافربرى شرکت رویال 
سفر ایرانيان

٠٩٣٩٢٣٢٢٠٧٤
٩٥٢٩٦٧٣١/ ف

به �< منش� 
جهت کار در پيک موتورى 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣٥٩٢١٨٤

٩٥٢٩٧٧٦٢/ ف

٩٥٢٩٧٧٧١/ ق

V.MAX شر3ت
واقع در خيابان سنایی جهت 

تکميل پرسنل ادارى خود یک 
خانم جهت منشی و حسابدارى 

استخدام ميکند. محدوده سنایی
اطالعات خود را به شماره 

٠٩٩٠٥٤٩٣٨٨٩ ارسال 
کنيد

 

منش� خانم 
جهت آژانس نيازمندیم

 ساعت کار ١٠-٢١
٠٩٣٣٥١٢١٦١٥

٩٥٢٩٦٧٣٢/ ف

 استخدام
 منش� مد�رعامل 
 شرکت کشت و 

صنعت نادر 
از یک خانم با مدرک 

تحصيلی ترجيحا 
ليسانس و باتجربه در 
امورادارى و داشتن 

حداقل ٢ سال سابقه 
کار مرتبط در شرکتهاى 
معتبر به صورت تمام 

وقت دعوت به همکارى 
می نماید.

تلفن : ٣٧٢٩٧٢٩١
ساعت تماس : ٨ الی ١۵

آدرس : بلوارقرنی، 
بين قرنی ٢٢ و ٢۴

٩٥٢٩٧٩٥٢/ ب

به چند منش� 
نيازمندیم.  دندانپزشکی  نرس  و 
ساختمان   ،٢ محتشمی  احمدآباد، 

 پزشکان محتشمی دکتربصيرى
٩٥٢٩٧٠٦٧/ ف

به تعداد� منش� خانم
جهت پاسخگویی تلفن دفتر امالک 

نيازمندیم سيدرضی ٢٣
٠٩١٥٣١٧٦٦٢١

٩٥٢٩٧٠٢٨/ 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

�< شر3ت معتبر بازرگان� 
جهت تکميل کادر پرسنلی خود به 
یک مدیر دفتر خانم نيازمند است 
٠٩٠٣١٢٩٧٠٢٤-٣٤٧٩٨٢٨٥

٩٥٢٩٧٠٠١/ ف

منش� خانم
 با روابط عموم� باال 

ثابت+  حقوق  پرستار،  خيابان 
پورسانت عالی ٠٩١٥١٠٣٦٨٣٣

٩٥٢٨٥١٠٣/ ر

 استخدام فروشنده خانم 
 یک شرکت معتبر بازرگانی به 

تعدادى فروشنده خانم جهت کار 
در واحد فروش تلفنی نيازمند 

است واجدین شرایط می توانند 
از ساعت ٩ الی ١۵ با شماره هاى 

ذیل تماس حاصل نمایند
٩-٣٨٣٣٠٦٦٧ 

٩٥٢٩٥٨١٢/ م

به �< منش� خانم باسابقه 
3ار در تا3س� تلفن�

جهت صبحها نيازمندیم تماس از ساعت 
١١ به بعد ٠٩١٩٠١٦٩٥٠٦

٩٥٢٩٧٣٧٨/ ف

منش� خانم 
با روابط عموم� باال 
و مسلط به کار با کامپيوتر 

و امور دفترى ٣٥٠١٤٧٥١
٩٥٢٩٧٥٨٤/ ر

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

٩٥٢٩٣٠٩٤/ م

به تعدادى اپراتور خانم  
نيازمندیم ترجيحا محدوده بلوار 

مصلی حقوق ماهيانه ۶٠٠ + 
پورسانت ٠٩١٥٦٤٦٠٨٥٩

٩٥٢٨٩٨٢٣/ ف

به �< منش� خانم تمام وقت 
جهت کا ردر فروشگاه کاغذ دیوارى 
نيازمندیم ٠٩٠١٠٤٧٢٧١٨

٠٩٣٨٣٧٧٦٣٣٧
٩٥٢٩٧١٧٨/ ق

 به �< منش� خانم
جهت کار در تاکسی تلفنی 

نيازمندیم. محدوده فرامرز جانباز
 ٠٩٠٣٨١٢٤٩٧٠

٩٥٢٩٧٢٩٥/ ق

به منش� خانم در بيمه ا�ران
نيازمندیم طالب ميدان ميرزا 

کوچک خان مجلسی ٣٠
٠٩١٥٣٠٠٥٥١٥-٣٢٧٨٨٠٠١

٩٥٢٩٧٧٨٤/ ف

منش� خانم
باحقوق خوب در محدوده مجتمع 

کامپيوتر تک نيازمندیم
٣٧٦٢٨٩٣٥

٩٥٢٩٢٢٣٣/ ق

 �دعوت به همMار
ثبت  الکترونيک  آرشيو  پروژه  در 
شماره  با  اطالعات  جهت  مشهد  اسناد 
 ٣٧٢٨٨٤٣٠ تماس حاصل فرمایيد. 

٩٥٢٩٧٠٥٨/ ف

تعداد� خانم جهت فروش 
تلفنی بيمه باحقوق(ثابت۴٠٠) 

٢شيفت مجزا صبح-عصر
٠٩١٥٢٠٠٢٧٧٨

٩٥٢٩١٠٢٥/ ق

استخدام بازار�اب
 و منش� 

آشنا به کامپيوتر با روابط عمومی 
باال در شرکت پاکسازان 

داراى ضامن معتبر حقوق ثابت+ 
پورسانت بلوار ابوطالب ٣٢ 

بين گلبرگ ۴ و ۶  

٣٧٠٦٣١١٠
٩٥٢٩٧٥٦٢/ ر

 به �< منش� آقا جهت 3ار
 درنمایشگاه ام دى اف به صورت 

دوشيفت نيازمندیم 
٠٩٠٣٦٩٢٣٦٧٦ 

٩٥٢٩٧٩٥٣/ م

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

آژانس شهرزاد
به یک منشی جهت کار در شيفت 
صبح نيازمندیم محدوده قاسم آباد

٠٩١٥٥٥٩٥٥٠٥
٩٥٢٩٦٨٢١/ ق

شر3ت� معتبر
واقع در بلوار خيام 

شمالی منشی خانم مسلط 
به کامپيوتر و word با 

شرایط ذیل استخدام می 
نماید حقوق پایه قانون 
کار+ مزایاى قانون کار 
ساعت کار ٨ تا ١٧,٣٠ 

بيمه تامين اجتماعی

٠٩٣٠٢٧٩٧٨٣٢
٩٥٢٩٧٣٦٠/ ف

به منش� خانم 
جهت پاسخگویی تلفن نيازمندیم 

٩٥٢٩٧٦٦٢/ ف٣٧٦٦٨٠٤١

به �< نفر منش� 
جهت کار در نمایندگی ایساکو 

نيازمندیم محدوده کار : خيابان 
امام رضا      ٣٨١١٢٦٢٢

٩٥٢٩٦٦٦٧/ ف

استخدام 3ارمند 
 �دفتر

مسلط به نرم افزار آفيس 
وآشنایی به حسابدارى 

با حقوق ٧۵٠ هزار تومان
شماره تماس : 

٠٩٠٣١٤٦٢٣٨٢
٩٥٢٩٦٩٣٧/ ق

شر3ت معتبر توس ارت خاوران 
جهت تکميل کادر پرسنل خود به 

نيروى خانم جهت ١- منشی
 ٢- کارمند فروش با روابط 

عمومی باال و سابقه کار و ظاهر 
مناسب با حقوق ثابت ٧٠٠ تا 
یک م + پورسانت نيازمندیم. 

ساعت کار ٨ الی ١۵:٣٠ سناباد 
۴٣ پالک ٨٧ واحد ٣ 

٩٥٢٩٧١٩١/ ف٩-٣٨٤٧٦٨٠٥

به �< منش� خانم
آشنا به امور حسابدارى 
نيازمندیم. امام رضا۶١
٠٩٩٠٧٥٧٦٤٢٥

٩٥٢٩٧٥٣٧/ خ

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

٠٩١٥٠٠١٢٣٠٠نيازمندیم. 
٩٥٢٨٦٢٤٩/ ف

مدرt مهندس� 
شيمی، مکانيک، برق، زمين و 
کشاورزى با ٣ و٧سال سابقه 

نيازمندیم  ٠٩١٥١٨٣٢٢١٤
٩٥٢٩٦٨٦٣/ ق

استخدام آقا و خانم
3اردان� و 3ارشناس�

 برق + حسابدارى + کامپيوتر          
٩٥٢٧٤٠٦٤/ ل٠٩١٥٨٢٩٩٩١٦

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

٩٥٢٩٦١١٧/ م٠٩١٥٤٢١٦٧٤١ 

شر3ت بازار دام 
مهد توس مشهد 

واقع در جاده فریمان 
نرسيده به بهشت رضا 

روبروى پمپ بنزین سمت 
چپ جهت اتمام ساختمان 
سفتکارى شده کشتارگاه 

خود نياز به ١ نفر پيمانکار 
تخصصی دارد داوطلبين 

ميتوانند با مراجعه به محل 
پيشنهاد خود را ارئه نمایند 

ساعت تماس و بازدید
 از ۶ صبح الی ١٠ صبح 

٠٩١٥٣٠٥٨٣٩٤
٩٥٢٩٧١٠٣/ پ

مهندس عمران با توان اجرا��
 و تامين نيرو و سرمایه مناسب اوليه

 باسود مناسب و تسویه ٢ ماهه
نيازمندیم  ٠٩٠١٦٣٤١١٩٧

٩٥٢٩٧٨٠١/ ق

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

٠٩١٥٠٨٥٠٠١٢
٩٥١٧٢٦٠٠/ ف

به �< مهندس 
شيم� خانم

آشنا به توليد کرم دست و 
صورت و وازلين 

با شرایط عالی نيازمندیم 
لطفا رزومه خود را به

 plast.negar.pazh@gmail.com 
ایميل کنيد

 

٩٥٢٩٧١٧٣/ ل

شر3ت ناظران حقوق� 
مرتفع سازان آراد

جهت تکميل اعضاى خود از
 مهندسين داراى پروانه 

اشتغال دعوت به عمل 
می آورد

٠٥١٣٣٤٣٨٢٤٨
رضایی ٠٩١٥٢٠٠١٥١١

٩٥٢٩٤٨١٧/ ق

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

مهندسی معکوس نيازمندیم
٣٥٤٢٥٤٣٠

٩٥٢٩٥١٧٧/ ق

٩٥١٧٢٦٣٠/ ف

ليسانس و کاردان عمران معمارى 
مکانيک برق کشاورزى و زمين 

شناسی با ٣ سال سابقه بيمه جهت 
رتبه   ٠٩٣٠٤٩١١٤٩٢

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

حقوقی ٠٩٣٦٠٨٣٦٦١١
٩٥٢٩٤١٥٨/ ف

��< شر3ت معتبرتوليد
 نيازمند است به:ليسانس 

مکانيک(مرد)،آشنا به فروش
٠٩٠٣٣٥٧٢٥٣٦

٩٥٢٩٦٧٧٢/ ق

 �< نفرخانم ليسانس
 متالوژى،جهت یک شرکت توليدى 
براى انجام امور ادارى نيازمندیم

٩٥٢٩٢٨٣٢/ ق ٣٥٤١٢٣٤٦

مهندس� برق، مMاني<، 
�عمران، معمار

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

٩٥٢٩٥٩٩٥/ ر

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

�استخدام توليد
به تعدادى استادکار نقاش-نجار-

ام دى اف-برشکارنيازمندیم
٠٩٠٣٣١٠٦٠١٦

٩٥٢٩٥١٦٤/ ق

به ٢پرسMار ماهر
چوب نيازمند�م

 

٩٥٢٨٩٨١٠/ ق٠٩١٥٣٠٣٥٠٢٧

به تعداد� نجار و 
منبت 3ار و 3ارگر ساده 

نيازمندیم 
 

٩٥٢٩٧٦٧٢/ ف٠٩١٥٥١٤٠٠٨١

به تعداد� رو�ه 3وب و نجار 
با حقوق عالی نيازمندیم 

(جاده کالت روستاى گرجی ) 
٠٩١٥٥٢٩٤٩٤٠

٩٥٢٩٧٤٨١/ ف

 مجموعه مبلمان 
(هارمون�)

 براى تکميل کادر فنی به تعدادى 
«نجار» و «منبت کار» ماهر و 
نيمه ماهر، استيل و راحتی با 

حقوق عالی نيازمند است.
٠٩١٥٠٧٨٩٥٠٥ 
٠٩٣٨٢٩٠١١٩٥

٩٥٢٩٧٤٠٦/ م

به تعداد� برشMار و 
نصاب MDF نيازمند�م   

٣٧٤١٧٩٥٣
٩٥٢٩٧٧٦٤/ ف

به تعداد� 3ارگر ساده 
نيمه ماهر و کالف کار 

در کارگاه نجارى نيازمندیم 
٠٩٣٣٥٩٠٨٦٠٠-٣٧٤١٠٢٨١

٩٥٢٩٦٧٦١/ ف

برشMار MDF و بردست
 و 3ارگرساده

خين عرب نيازمندیم(با حقوق و 
مزایاى عالی) ٠٩١٥٦٢٩١٠٠٤

٩٥٢٩٧٦٢٨/ ف

نصاب 3ابينت 
با ابزار نصب و ماشين نيازمندیم 

٠٩٣٩٨٠٦١٥٢٤
٩٥٢٩٦٣٩٢/ م

به تعداد� برشMار ماهر 
جهت برشکارى MDF نيازمندیم 

بيمه + حقوق مکفی 
٠٩٣٠١٥٧٨٢٧١

٩٥٢٩٧١٠٧/ ف

به 3ارگرماهر و 
 نيمه ماهر نجار بابيمه نيازمندیم

٩٥٢٩٦٢٨٤/ ق ٠٩٣٠٢٦٧١٧٧٩

به تعداد دونفر MDF 3ار 
ماهر یا نيمه ماهر نيازمندیم 

٠٩١٥٨٢٣٧٠٠١
٩٥٢٩٢٩٦٦/ ف

صنا�ع چوب ساج
از تعدادى نجار ماهر مبلمان 

چوبی دعوت به همکارى می نماید 
٣٦٥١٨٣٤٥

٩٥٢٩٢٥٣٦/ ف

٤٥ روزه 
آرا�شگر شو�د

آموزشگاه مهدى
 تنها مرکز تخصصی در مشهد 

 ٠٩١٥١٠٠٨٤٠١
٩٥١٧٦٨٣٢/ ل٣٢٧٢٤٨٨٠

به �< نفر بازنشسته 
 با مدرک زمين شناسی

جهت رتبه بندى نيازمندیم.
٩٥٢٩٦١٤٥/ م٠٩١٥٠٦٦٣١٣٧ 

و�ژه آن ها��
 3ه م� خواهند

 حرفه اى تر باشند 
دوره آموزشی مشاور 
خرید و فروش امالک 

٣٧٢٧٧١١٨
٣٧٢٦٥٩٠٩

٩٥٢٨٠٦٨٠/ ف

استخدام 
مترجم عرب� 
جهت  ترجمه  پارس  شرکت 
تکميل کادر ترجمه عربی خود 
از بين فارغ التحصيالن ادبيات 
عرب و طلبه هاى محترم دعوت 
به همکارى می نماید. متقاضيان

 رزومه خود را به آدرس 
 info@parstarjome.ir

ارسال نمایيد 
٠٥١٣٨٤١٢٠٣٠

٩٥٢٩٥٥٦١/ ر

به �< خانم پرستار �ا ماما 
در درمان اعتياد شيفت صبح 
نيازمندیم. حضورى ١١تا ١٢ 

 بين سيدرضی ٢٧ و٢٩پالک ٢٣
٩٥٢٩٦٣٤٣/ ق

استخدام در شر3ت معتبر 
همکار خانم آشنا به 

اینستاگرام و تلگرام 
٠٩١٥١٥٩٩٣١٩

٩٥٢٩٥٤١٥/ ف

 تر3يه 
 کاریابی بين المللی کارآفرینان 

استخدام کارگر ساده 
٩٥٢٩٦٢٦٥/ ب٣٨٤٥٣٣٧٧ 

3ارگروه بيمه ا� و 
تجار� اوسامان 

به تعداد ١٠ نفر نيروى ادارى 
نيازمند است.

تلفنهاى تماس: 
٣٧٦٣٩٣٠٠    و

٣٧٦٣٩٤٠٠
ساعت تماس ٩ الی ١۴

آگهی مدت یک هفته اعتبار دارد.
٩٥٢٩٧٨٠٧/ ق

استخدام
 �< شر3ت معتبر
جهت تکميل پرسنل خود 
تعدادى کارمند خانم در 
مقاطع تحصيلی ليسانس 

و فوق دیپلم استخدام       
می نماید مزایا:  حقوق 

ثابت + هزینه 
ایاب و ذهاب+ بيمه تامين 

اجتماعی+ امنيت شغلی 
آدرس: بلوار معلم ميدان 
تربيت معلم ۶٠ ساختمان 
پزشکان سينا پالک ٢٢,١ 
طبقه ۴ واحد ۴٠١ ساعت 
مراجعه حضورى ٩ الی ١۵

 

٩٥٢٩٤٥٢٩/ ف

استخدام هنرجو و 3ارآموز خانم 
عالقمند به هنر عکاسی و 

فيلمبردارى و مونتاژ -آتليه برف
٣٦٠٧٧٩٢٤

٩٥٢٩٧٣٢٧/ ق

گروه توليد� و 
بازرگان� سناباد 

توليد  کننده محصوالت لبنی 
و پنير پيتزا و توزیع کننده 

محصوالت فست فودى
 و رستورانی با شرایط ویژه 

استخدام می کند : 

١- بازاریاب حضورى
 آقا و خانم با سابقه کار و  روابط 

عمومی باال  ١٠ نفر 
٠٩١٥٩٧٩٧٠٩٨

 ٢- پيکان وانت مسقف
 با راننده ۵ دستگاه  

حقوق ثابت قانون کار + 
پورسانت باال + بيمه و پاداش 

فروش 

٠٩١٥٣٠٦٠٥٧١
٩٥٢٩٧٠١٤/ ف

منش� و تا�پيست

مشاغل گوناگون

مهندس

نجار و ام د� اف 3ار

مراقب 3ودt و سالمند


