
سه شنبه ١٤ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٩
٣٩

٩٥٢٧٣٧٣٦/ ب

درآمد عال�  
 ،٩٠٠ تا   ۴٠٠ هفتگی  درآمد   
استخدام+قرارداد+ بيمه (جعبه)

 ٠٩٣٧٠٠٢٦٧٠٠

3ار پاره وقت درآمد باال
آشنابه کامپيوتر -دیپلم به باال

٠٩١٥٨٩٣١٢٠٣
٩٥٢٩٥٧٢١/ ق

٩٥٢٤١٥٠٤/ ف

3ار دائم در منزل درآمد روزانه
١٠٠ الی ٢۵٠ پاسخگویی ٢۴ ساعته

 ٠٩٠١٧٣٧٤٨١٥
٣٧٢٣٠١٠٦   فيلتر

٩٥٢٧٣٧٣٧/ ب

 درآمد عال�  
 درآمد ۴٠٠ الی ٩٠٠ دائم 

استخدام + پيک و لوازم رایگان 
 ٠٩٣٩٨٣٢٢٥٢٥

جنس از ما، فروش از شما
فروش پوشاک در منزل

 با تضمين تعویض
٠٩١٥٩١١٢١٠٥

٩٥٢٩٧٢٤٩/ ق

3ار در منزل
سرمه دوزى - تسویه نقدى

٠٩٣٩٤١٦٣٠١٨
٩٥٢٩٧٩٨٧/ ف

هنر ا�ران� 
نخ و نقشه دار و ابزار پرداخت و قاب 
طالب ٠٩٣٦٨٥٣٧٠٩٣ 
قاسم آباد٠٩١٥٩١٢٤٨٥٨

٩٥٢٩٦٨٤٤/ ط

درآمد ا�نترنت� 
تلفن�+آموزش

 

٠٩٣٥٦٨٦٢٤٠٠-٣٧٣٨٣١٠٨
٩٥٢٩٩٠٨٦/ ق

٩٥١٧٨٤٥٦/ ف

خوداشتغال� با هز�نه 3م 
 آموزش فوق تخصصی
 با ١٠ سال سابقه 

تعميرات حرفه اى قطعات کامپيوتر
 - لپ تاپ- موبایل - تبلت

 LCD-LED تلویزیون هاى -
- سيستم هاى امنيتی و حفاظتی 

(دوربينهاى مداربسته تحت 
شبکه دزدگير، اعالن حریق و ...)
 کالس هاى فشرده آخر هفته 

ویژه شهرستانی ها 
مجتمع انفورماتيک بيان 

 

٠٩٣٥٤٠٧٩١٤١-٣٨٤٣٣٦٥٦

٩٥١٩٢٨١١/ ف

3ار در منزل 
درآمد هفتگی ٩۵٠ ، بيمه، پيک رایگان

+ ساخت فيلتر تاج و جعبه 
٣٧٢٣٢٥٢٣-٠٩٣٧١١٣٧١٢٣

د�گر نگران 3ار نباشيد 
لطفا با ما تماس بگيرید 

درآمد روزانه بين
 ١٠٠ تا ٢۵٠ هزار تومان

 (مونتاژ فيلتر ماشين) 

٣٨٥٥٥٤٧٤
٩٥٢٩٨٢٢٦/ ف

٩٥١٨١٤٩٧/ ط

آموزش و وسا�ل آموزش را�گان
تابلو فرش گليم فرش 

مدرک وتضمين کار
٣٢١٣٢١٦٨-٠٩٣٥٩٧٣٤٥٣٠

3ليه مواد اوليه توليد 
فيلتر هوا3ش پلی- ایزو
کاغذ چين زیر قيمت همه جا

٩٥٢٩٨٦١٦/ م٠٩١٥١٠١٥٢٧٣

٩٥٢٦٦٣١٩/ پ

3ارگاه آموزش را�گان
قاليبافی و گليم بافی فروش نخ 

و نقشه با مدرک فرش ترنج
٠٩١٥٣١٧٣٩٦١-٣٨٦٧٧٥٨٦

به �= برشLار
کامال ماهر به تریکو و 

یک نفر ماهر به کار توليد 
و تعدادى کارگر ساده 

نيازمندیم 
محدوده جاده سيمان
٠٩٣٣٨١٥٢٧٧٦

٩٥٢٩٦٥١٤/ ف

SET WORK
راسته دوز، سردوزکار
 کابوئی دوز ماهر خانم 

حقوق ٧٠٠ الی٢ م ، بردست 
ساده خانم حقوق ۴٠٠ الی ۵٠٠ 

نيازمندیم. همراه با سرویس
 ٨ صبح الی ۶ بعدازظهر - گلشهر 
بين آوینی ٣٧ و ٣٩ ، پالک ۴٧٣

٠٩١٥٨٨٨٣٩٨٨-٣٢٥٦٠١٩٨
٩٥٠٥١٧٩٦/ ل

استخدام 
دونفر سرپرست کارگاه با سابقه 

کارى با حقوق ٨٠٠,٠٠٠ تا 
١,۵٠٠,٠٠٠م   ۵نفر بسته 

بندى گر و بردست با سابقه کارى 
چمن ١۴ پالک ١٠

٠٩١٥٩٠٠٥٥١٧
٠٩١٠٥٥٣٥٥١٧

٩٥٢٩٠٥٣٣/ ف

به تعداد� چرخLار مانتو دوز ماهر 
اسپرت و بيرونبر نيازمند�م طالب،نقد

 

 ٠٩٠٣٣١٦٢٢٦٥
٠٩٣٥١١٦١٠١٨

٩٥٢٩٧١٧٢/ ط

٩٥٢٩١٣٤٠/ ف

به تعداد� چرخLار
 و بردست خانم و آقا 
راسته دوز و کمک برشکار

 با حقوق عالی و تسویه نقدى 
آخر هفته نيازمندیم 
کالهدوز ٢١ پالک ١١

٠٩١٥٦٢٩٦٤٦١-٣٧٢٩٠٩٢٦
٠٩٣٥٩٨٠٧٠٠٤

به تعداد� راسته دوز 
و مياندوزکار خانم 

جهت کار در کارگاه توليدى 
نيازمندیم

 ابتداى بلوار طبرسی شمالی 
٠٩٠٣٨٦٦١١٤٥
٠٩٣٣١٩٩١٧٧٨

٩٥٢٩٧٦١٠/ ف

به تعداد� چرخLاروبردست
مانتو دوز (خانم متاهل) جهت کار در توليدى 

مانتو حقوق عالی  ،تسویه نقد  نيازمندیم
محدوده طالب ٠٩١٥٧٠٠١٦٣٢

٩٥٢٩٧٦٠٦/ ط

به تعداد� 3ارگاه بيرون بر
جهت دوخت مانتو مجلسی 

نيازمندیم ٠٩٣٥٢٦٥٤٧٣٠
٣٢٧٢٢٩٣٤

٩٥٢٩٨٤٩٧/ ف

 به تعداد� چرخLار و بردست 
 چرخکار آقا و خانم جهت دوخت مانتو 
مجلسی نيازمندیم محدوده جمعه بازار

 ٠٩٣٨٥١١٠٢٤٠ بلوارکرامت 
٩٥٢٩٧٨٥٩/ م

به تعداد� مادگ�
 ودکمه زن ماهر خانم و یک نفر آقا 

جهت کاراتوبخارنيازمندیم
٠٩١٥١٠٦٤٠١٣-٣٢٧٤٠٩٤٨

٩٥٢٩٨٧٨٣/ ط

�فور
در  کار  براى  چرخکار  خانم  چند  به 
کارگاه نيازمندیم به صورت تمام وقت 

تسویه کامل ماهانه ٣٢٧١٠٩٩٨
٩٥٢٩٥٦٧٩/ ف

به تعداد� چرخLار خانم 
نيازمندیم اجرت عالی محيط کامال 

زنانه مفتح ۶,۴ پالک ٣١
٣٢٧١٢١٩٦

٩٥٢٩٨٢٨٤/ ف

 ��= 3ارگاه توليد
تيشرت 

به تعداد زیادى راسته دوز 
نيازمنداست. 

طبرسی شمالی٢٣، خوش بيان٢
پالک١٧,١  

 ٣٢١٣١٥٤١
٠٩٠١٥١١٨٢٢٧

٩٥٢٩٧٨٤٣/ ق

راسته دوز ماهر
نيازمندیم محيطی کامال زنانه 

(خواجه ربيع)
٠٩٣٦١٢٤٣٩٨٥

٩٥٢٩٢٤٢٨/ ف

از افراد ز�ر دعوت به 
همLار� م� نما�يم

سردوزکار ماهر خانم 
راسته دوز ماهر خانم 

بردست 
ماهر و نيمه ماهر خانم 

آدرس : هدایت ١٣
تلفن: ٣٧٣٤٦٥٣٦ 
٠٩٣٩٣٠٥٩٦٦٠

٩٥٢٩٨٢٩٠/ ر

به تعداد� چرخLار ماهر 
خانم با 3ارمزد خوب

نيازمندیم چهارراه شهدا پاساژ 
رحيم پور ٠٩١٥٥٢٥٣٥١٣

٩٥٢٩٨٤١٧/ ف

خانم چرخLارماهر
با ۵سال سابقه جهت توليدى 

محدوده ميدان باررضوى نيازمندیم.
٣٣٧٦٢٧٣٦

٩٥٢٨٨٤١٩/ ق

 �به چرخLار و بسته بند
3ار خانم نيازمند�م

گاراژدارها، کوشش ١٢ پالک ٢٠٧
٩٥٢٩٨١٦٦/ ف٣٣٤٢٧٣٦٩

به �= خياط آقا پيراهن
 و شلوار دوز مردانه 

نيازمندیم 
٩٥٢٩٦٧٠٦/ ف٠٩٣٥٣٥١٨٠٧٣

به تعداد� چرخLار و بيرون بر
جهت کار در توليدى مانتو نيازمندیم 

تسویه نقدى بلوار کرامت
٩٥٢٩٨٠٢٠/ ف٠٩٠٣٩١٧٣٩١١ 

تعداد� چرخLار آقا 
لی و کتان بچه گانه نيازمندیم 

تسویه نقدى+ بيمه 
٠٩١٥١١١٢٣٦٦

٩٥٢٩٦٩٨٦/ ف

به تعداد� بردست 
و راسته دوز ماهر خانم 

نيازمندیم. نبش هدایت ٢٠
٠٩٣٩٨٢٢٧٢٦٢ -٣٧٥٢٣٩٨٣

٩٥٢٨١٠٠٥/ ف

به تعداد� چرخLار 
مانتودوز ماهر و بردست

نيازمندیم
٠٩١٥٦٥١٦٨٨٤

٩٥٢٩٨٨٤٤/ ف

٩٥٢٩٨٣١٧/ ف

به تعداد� بيرون بر مانتو 
ترجيحا آقا 

در منطقه طالب نيازمندیم
٠٩٣٠٥٣٩٨٤٠٠

به چند چرخLارماهر و بردست 
خانم جهت 3اردرخياط�

(طالب.پاساژ فردوسی) نيازمندیم.
٠٩١٥١٠٢٠٨٤٨-٣٢٥١٣٥٣٨

٩٥٢٩٨٩٧٩/ ق

خياط و راسته دوز مبلمان
ماهر و نيمه ماهر 

نيازمندیم 
٩٥٢٩٨٣٤٧/ ف٠٩١٥٣١٣٥٠٣٠

چرخLار بيرون بر
  مانتو دوز نيازمند�م

٣٢٧٠٩٤٣٥-٠٩١٥٧٠٠٩٨٠١
٩٥٢٩٨١٥٤/ ف

به تعداد� بردست و 
برشLار خانم 

در مانتودوزى نيازمندیم (مفتح) 
٠٩١٥٥١٦٦٣٤٤-٣٢٧٣١٨٨٣

٩٥٢٩٥٦٥٧/ ف

به تعداد� 3ارگاه بيرون بر
جهت توليد پيراهن مردانه 

نيازمندیم تسویه نقدى
٠٩١٥٨٧٠٦٩٤٥

٩٥٢٩٥٧٥٠/ ف

به تعداد� چرخLار و 
بردست خانم نيازمند�م
(محدوده رسالت) با حقوق ثابت

٩٥٢٩٨١٧٠/ ف٠٩٩٠٦٨٤٣٢٠٠

به تعداد� چرخLار
 و بيرون بر 

مانتو دخترانه و اسپرت دوز تميز 
نيازمندیم  ٠٩١٥٩٠٤٧٠٠٦

٩٥٢٩٨١٠٧/ ف

سردوزکار   و  مياندوزکار  تعدادى  به 
خانم نيازمندیم بلوار دوم طبرسی ٩ 
 ١٩٧ پالک   ١۴ حسينی  شهيد  کوچه 

٩٥٢٩٧٣٨٨/ ف٠٩٣٩٩٤٠٢٨٥٥

به �= خياط ماهر خانم 
مجلسی دوز بيرون بر نيازمندیم 

٠٩١٠٥٥٠٧٢٥٩
٩٥٢٩٧٦٠٤/ ف

چرخLار ماهر و بردست 
خانم و آقا نيازمند�م.   

٠٩١٥٤٠٩٣٢٦٥
٩٥٢٩٦٥٢٦/ ق

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 تعداد� چرخLار و بردست
و کارگاه بيرون بر مانتو اسپرت با تيراژ 

٠٩٣٣٣٠٩٣٣١٨باال نيازمندیم
٠٩١٥١٠٥٨٧٥٠

٩٥٢٩٨٤٣٧/ ط

به تعداد� ز�اد� چرخLار 
و بردست جهت دوخت مانتو 

اسپرت و مجلسی نيازمندیم.  
٠٩٣٦٥٩٧٨٤٠١

٩٥٢٩٨٢١٣/ ف

به تعداد ٤ دستگاه خودرو 
پرا�د وانت یخچالدار و آریسان 

یخچالدار جهت حمل غذا 
نيازمندیم ٠٩٢١٦٩٧٥٧٣١

٩٥٢٩٨٥٦٥/ ف

به تعداد� راننده 
تاکسيمتر، شطرنجی نيازمندیم. 

٠٩٠٣٥٤٠٢٢٣٢
٩٥٢٩٨٧١١/ ف

 راننده با اتومبيل 
تا3سيمتردار

 نيمه و تمام وقت نيازمندیم 
ورودى ٢٢۴٣ تومان 

ميدان حر، سرافرازان ١٣
شهيد راضی ١

تماس فقط صبحها: 
٩٥٢٩٩١٠٩/ م٠٩١٥٨١٨٩٢٧٦

اجاره نيسان وانت
به یک دستگاه نيسان جهت 

شرکت پخش نيازمندیم
٣٢٤٨٦٦٢٢-٠٩١٥٥٠٥٣٢٥٨

٩٥٢٩٩١٩٠/ م

به تعداد� وانت پيLان
  با راننده نيازمند�م

٣٧١٢٤٥٥٣
٩٥٢٩٨٨١٥/ م

به تعداد� راننده
با اتومبيل نيازمندیم 

محدوده الهيه درآمد باال
٠٩٣٥١١٧٧٦٣٢

٩٥٢٩٢٧١٦/ ف

وانت �خچالدار
(پرا�د - پيLان)

جهت توزیع لبنيات
٠٩١٥٥٢٢٥٨٧٢

٩٥٢٩٧٧٠٢/ ق

 �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

تعداد� راننده با اتومبيل
جهت آژانس با ارائه ده سرویس 

در روز به باال نيازمندیم 
٠٩١٥٠٠٦٦٨٦٠

٩٥٢٩٨١٠٨/ ف

آژانس ز�با 
به تعدادى راننده با اتومبيل 

نيازمندیم. فرامرز عباسی 
٩٥٢٩٨٤١١/ ف٠٩١٥٥٢٠٥٠١٠

٩٥٢٩٨٨١٧/ ف

اتوبار درخشان
تعدادى پيکان وانت آریسان ،نيسان 

مزدا با درآمد ١٠٠ به باال 
نيازمندیم ٠٩٣٧١٠٧٥٧٦٤

٩٥٢٨٨٠٢٣/ پ

فقط راننده متعهدبااتومبيل
 تاکسيمتردار با ١٠٠% تضمين کار 

١۵% - داخل کوثر ۴١ نيازمندیم
پوراقبال ٠٩١٥٥٠٣١٣٣٩

آژانس افشين 
راننده با اتومبيل مدل باال 
داراى تاکسيمتر نيازمندیم 

 حجاب ٧۵,٢ انتها سمت چپ 
٩٥٢٨٣٩٠٢/ ف

به تعداد� راننده منضبط 
�در محدوده شيرود

سریعا نيازمندیم
٠٩١٥٢٤٢١٠٦٦

٩٥٢٩٨١٢١/ ف

به تعداد ٥٠ دستگاه  اتومبيل 
با راننده نيازمندیم
 آژانس همسایگان 

٣٨٤٦٢٨٢٩-٠٩٣٦٦٩١٠٩١٤
٩٥٢٩٥١٦٨/ ف

تعداد� راننده با اتومبيل 
و  وقت  تمام  بصورت  باال  مدل 
معلم  محدوده  در  وقت  نيمه 

٠٩١٥٢٠٠١٩٥٠نيازمندیم. 
٩٥٢٩٩١٥٤/ ف

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

٩٥١٨٨٧٤٤/ ف٠٩٣٩٩٧٢٠٢٤٠

به تعداد� راننده 
جهت آژانس نيازمندیم. 

(آزادشهر) 
٩٥٢٩٨٠٧٠/ ف٠٩١٥٨٨٢٩٦٩٨

به تعداد� راننده 
با خودرو پرا�د 
دوگانه سوز مدل ٩٢ به باال

 جهت سرویس دهی پرسنل 
شرکت دولتی نيازمندیم.

 حقوق + بيمه تامين اجتماعی 

٠٩٣٠١٥٦٥٢٩٧
٩٥٢٩٨٥٠٢/ ف

به تعداد� راننده با اتومبيل 
نيازمندیم محدوده پيروزى

 با درآمد باال 
٠٩٣٧٢٨٦٧٢٠٠

٩٥٢٩٥٧٣٣/ ف

به تعداد� پيLان وانت 
�خچالدار نيازمند�م   

٠٩١٥٢٤٠٩٠٨٩
٩٥٢٩٨٠٥٠/ ف

به �= نگهبان د�پلم
 جهت ساختمان پزشکی خيابان 

پرستار نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٢٦١١٢

٩٥٢٩٥٧١٩/ ق

به �= طراح سا�ت
خانم به صورت نيمه وقت 

نيازمندیم 
٩٥٢٩٧٦٤٢/ م٠٩١٥٤٠٠٣٥٩١

به �= اپراتور 
مسلط به پر�مير و افترافLت 

٠٩١٥٥١٢٤٣٠٦نيازمندیم 
٩٥٢٩٨٦٢٦/ م٠٩٣٥٢٢٢٣٢٢٢

به تعداد� طراح ماهر 
به فتوشاپ و 3ورل

 نيازمندیم (آقا ) 
٠٩١٥٠٤٠٩٤٤٢

٩٥٢٩٧٩٨٩/ ف

به �= نفر آشنا 
 �Lبه امور گرافي

و طراحی با روابط عمومی باال 
جهت کار در یک شرکت معتبر 

نيازمندیم.
 ساعت تماس ٩ صبح الی ١۴ 

تماس ٣٢٤٥٣٠٧٣
٩٥٢٩٣٦٠٩/ ف

به �= فتوشاپ 3ار خانم 
محدوده  در  عکاسی  در  کار  جهت 

بلوار پيروزى نيازمندیم 
٠٩١٥٨٥٥٧١١٠

٩٥٢٩٨١٧٦/ ف

�= شر3ت معتبر 
خانم آشنا به برنامه نویسی 

ميکروکنترلرها و طراحی مدار 
جهت مستندسازى پروژه 

استخدام می نماید 
ارسال رزومه به

com rayan@yahoo.com 
 

٩٥٢٩٣٥٢٨/ ف

شر3ت تو3ا چوب 
جهت تکميل کادر فروش در 

نمایشگاه هاى خود از تعدادى 
فروشنده خانم باتجربه دعوت 

به همکارى می نماید 

٣٥٥٩١٠٨٥
٠٩٠٣١٥٧٠٠٢٨

٩٥٢٨٩٣٩٩/ ف

 �= م 
 ثابت +

پورسانت 
جهت بازاریابی آرایشی و 

بهداشتی 
٠٩١٥١٥٨٩٨١٨

٩٥٢٨٨٣٠٩/ م٣٧٢٧٣٢٩٨ 

جوان� با روابط عموم� باال
و  و ظاهرى مناسب جهت فروشندگی 
مدیریت امور در نمایندگی برند معتبر

٠٩١٥٧٠٢٧٨٦١ و معروف
٩٥٢٩٩١٧٢/ م

به �= فروشنده آقا� جوان 
با تعهد جهت کار در پوشاک زنانه 

نيازمندیم بازار فردوسی 
٠٩١٥٣٠٥٧٤٩٦

٩٥٢٨٤٣٨٢/ ف

به �= فروشنده خانم متعهد و 
مجرب جهت کار در پوشاک زنانه 

نيازمندیم (محدوده احمدآباد)
٠٩١٥٧٧٧٤٤٥٩

٩٥٢٩٨٠٢٣/ ف

به �= فروشنده 
محصوالت شوینده و 

بهداشتی واقع در پنجتن 
به صورت درصدى همراه 
با ضامن معتبر نيازمندیم

٣٢٤٨٦٦٢٢-٣٢١١٢٤٤٥
٠٩١٥٣١٤٧٤٧٠

٩٥٢٩٩١٨٩/ م

فروشنده مانتو
 خانم نيازمند�م. 
١٧ شهریور، پاساژ کيميا  

٩٥٢٩٨٠٧٤/ ف٠٩١٥١٥٧١٦٥٤

به تعداد� فروشنده خانم 
مانتو  فروشندگی  جهت  تجربه  با 

نيازمندیم .خيابان راهنمایی 
٩٥٢٩٥٢٠٣/ م٠٩١٥٩٢٥٩٥٩٧

به �= نفر نيرو� جوان 
جهت عطر فروشی با سابقه کارى 

نيازمندیم 
٠٩٣٦٢٨٨٥٠٦٨

٩٥٢٩٨٩١١/ ف

به �= خانم مجرب 
جهت فروشندگی در فروشگاه لوازم 
کارى  ساعت  نيازمندیم  آرایشی 

١۶٠٩٣٥٧٢١٨٣٠١ الی ٢١ 
٩٥٢٩٧١١٦/ م

فروشنده 3يA و 3فش زنانه 
ساکن شاندیز(ثابت+ پورسانت) 

 ٠٩٣٧٥٩٨٠١٦٠
٩٥٢٩٦٧٠٧/ ر٠٩١٢١٧٩٨٠١٧

٩٥٢٩٩١٥٦/ ق

به �= فروشنده ماهر
 جهت فروشندگی کت شلوار 

نيازمندیم
٣٢٥٠٣٦٤١

به �= جوان جهت 
3ار نيازمند�م   

٠٩١٥٣١٢٤٨٠٠
٩٥٢٩٨٢٥٠/ ف

به �= مشاور 
فروش خانم 

 با مدرک حداقل فوق دیپلم
با روابط عمومی باال نيازمندیم.

حقوق ثابت ۶٠٠تومان+ 
پورسانت

(شرایط کارى فوق العاده ایده آل)
٩٥٢٩٨٣٧٣/ م ٠٩١٥٥٨٠٥٢٤٧

آقا با روابط عموم� باال -و آشنا
فروشگاه  در  وقت  تمام  کامپيوتر  با 
تماس  نيازمندیم  سراميک  و  کاشی 

٠٩١٥٧٧٧٣٠٩٦صبح و عصر
٩٥٢٩٨٩١٧/ ف

فروشنده 
با تجربه خانم 

محدوده هاشميه 
جهت مزون

 تماس١٠:٣٠ الی ١٣ 
١٧:٣٠ الی ٢١ 

٩٥٢٩٦٣٦٦/ پ٣٨٨٣٢٣٢٧

فروشنده فعال جهت
کفش فروشی با سابقه کار و ضامن 
عالی حقوق  با  وقت  تمام  معتبر 

٠٩٣٩٢٥٥٩٦٠٩
٩٥٢٩٨٨٤١/ د

٩٥٢٦٤٠٥٦/ ق

بازرگان� تر3سان جهت تLميل 
کادرفروش خود به فروشنده خانم جهت 

همکارى نيازمند است.حقوق ١,٢٠٠ 
٣٥٢١٠٢٥٣-٠٩١٥٤٨٧٠٨٤٩

فروشنده پوشاs 3ود3ان
یک  و  دانشجو  فروشنده  یک  به 
فروشنده تمام وقت (مرد) پاساژ جنت 

مغازه دوم ٠٩١٥٥١١٣٥٧٦
٩٥٢٩٨٨٧٣/ ف

 �به تعداد
فروشنده آقا باتجربه
جهت کار در مغازه عمده فروشی 

پوشاک زنانه نيازمندیم 
ساعت کارى

 ٩ صبح الی ٢٠,٣٠ شب 
حقوق پایه ٨٠٠ هزار تومان

٣٨٥٥٣٤٥٧
٩٥٢٩٨٠٨٦/ ف

به تعداد� فروشنده 
جوان آقا 

نيازمندیم .چهارراه فرامرز جنب  
پاساژ ماهان ، پوشاک ایران جين

 

٩٥٢٩٠٢٥٢/ ف

به �= فروشنده ماهر 
جهت پوشاک نيازمندیم 

١٧شهریور 
٩٥٢٩٨٧٢٧/ ف٠٩١٥٢٢٩٩٢٢١

�= صندوقدار 
جهت کار در طباخی نيازمندیم 

٠٩١٥٥١٣٤٥٤٩
٩٥٢٩٨٦٠٥/ ف

به �= نفر آشنا به 
3امپيوتر و فروشندگ�

نيازمندیم 
٣٢٢٥٨٤٣٢

٩٥٢٩٨٥٠٣/ ف

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

راننـــده

فروشنده و صندوقدار

خياط و چرخLار

طراح و گرافيست

خوداشتغال�

سرا�دار و نگهبان

٩٥٢٩٤٩٥٠/ م


