
سه شنبه ١٤ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٩
٤٠

 �به تعداد
فروشنده خانم
جهت کار در فروشگاه هاى 

فرودگاه نيازمندیم 
ساعت تماس ١١ الی ١۵ 

٠٩٣٨٥٠٣٣٠٠٥
٩٥٢٩٩١١٨/ پ

صندوقدار خانم 
جهت (کتابفروشی شازده کوچولو) 

به صورت پاره وقت نيازمندیم 
صبح ٩ تا ١۶ عصر ١۶ تا ٢٣

(حقوق ۶٠٠+ بيمه 
+ آف هفتگی) 

مراجعه حضورى با تعيين وقت

٠٩١٠٥٠٠٩٨٩٢
٩٥٢٩٨٤٣١/ ر

فروشگاه عطائ�
فروشنده خانم نيازمندیم

 ترجيحا تمام وقت
٩٥٢٩٨٠٢٢/ ف٣٨٤١١٣٨٠

استخدام
كارمند فروش (خانم) ۶٠٠ثابت+ 
پورسانت ساعت كارى ٨.٣٠ تا ١۵

٠٩١٥٤٠١٣٩٦٢
٩٥٢٩١٩٤٦/ ق

به تعداد� فروشنده خانم 
جهت پوشاک زنانه نيازمندیم 

١٧شهریور آسمان ٢، پالک ٢٢٩ 
٣٣٣٨٠٧٤٤

٩٥٢٩٨٧٥٨/ ف

به تعداد� فروشنده خانم و آقا
جهت فروشگاه مبلمان نيازمندیم 
مراجعه حضورى نبش سناباد ۴٢ 

٣٨٤٥٣٢١٩مبل دکوژن 
٩٥٢٩٥٩٧٠/ ف

فروشنده خانم 
باتجربه جهت کار پوشاک حقوق باال 
بازار فردوسی، طبقه ١، پالک ٨۵ 

٩٥٢٩٧٢٥٧/ ف٠٩١٥٥٠٧٤٠٧٧

استخدام فروشنده 
از تعدادى فروشنده 

با تجربه در زمينه فروش 
کاغذدیوارى و پارکت در 
محدوده فلسطين دعوت
 به همکارى می نمایيم 

٣٨٤٣٢٢٠٤
٩٥٢٩٣٨٧٦/ م

به �= صندوقدار 
خانم

جهت کترینگ نيازمندیم 
ساعت کار ١١ الی ٢٠ 

حقوق ۶٠٠ 
محدوده احمدآباد

٠٩٣٥٣١٢٠٦٣١
٩٥٢٩٨٦٠٠/ ر

 sپوشا
اميد

به تعدادى فروشنده
 آقا و خانم 

با حقوق و مزایاى عالی 
نيازمندیم 

١٧ شهریور خيابان عنصرى 
شرقی خيابان نسترن 

بين ١ و ٣

 

٩٥٢٩٤٨٦٥/ ف

به چند فروشنده 
 �حرفه ا

جهت کار در شعب مانتو سارا 
به صورت تمام وقت و 

نيمه وقت در برج آلتون 
طبقه ١+ واحد ١٠ و نبش 

معلم ٨ نيازمندیم 
٠٩١٥٦٩٢١٥١٩ حسينی

٩٥٢٩٤٢٦٠/ ف

به فروشنده خانم 
جهت پوشاک تمام وقت نيازمندیم 
ميدان ١٧ شهریور مجتمع تجارى 

٠٩١٥٣١٣٠٨٧٨آسمان 
٩٥٢٩٨٤٦٥/ م

به �= خانم 
آشنا به اینترنت جهت کار در 

کارت عروسی نيازمندیم. 
٠٩١٥٥٠٤٨٦٨٠

٩٥٢٩٨٨٧٢/ ف

به تعداد� فروشنده خانم
باتجربه به صورت نيمه وقت وتمام وقت 
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٩٥٢٩٨٩١٢/ ط

به �= فروشنده 
جهت کار در کفش فروشی نيازمندیم 

چهارراه مخابرات کيف و کفش قصر
٠٩٣٩٢٧٢١٣٥٠

٩٥٢٩٨٣٥٠/ ف

به �= فروشنده خانم 
در ٢ شيفت نيازمندیم.

 ترجيحا محدوده آزادشهر 
٩٥٢٩٨٢٣٨/ ف٠٩١٥٨٢٢٨٦٠٠

فروشنده نيازمند�م 
حقوق ٧٠٠ تا ١ م   

٣٦٠٥١٩٢٨
٩٥٢٩٧٦٠١/ ف

 �به فروشنده حرفه ا
و  مبلمان  نمایشگاه  کار  جهت 
سرویس چوب نيازمندیم با حقوق 

باال              ٠٩١٥٢١٥٦٠٤٤
٩٥٢٩٨١٦٢/ ف

به �= صندوقدار 
نيازمندیم  شب  شيفت  جهت 
 ١٩ هنرستان  حضورى  مراجعه 

٠٩١٥٢١٥٧٨٢٦طباخی کوثر 
٩٥٢٩٦٣١٣/ ف

به �= فروشنده خانم 
جهت کار در اسباب بازى فروشی 

نيازمندیم محدوده ميرزا کوچک خان 
٠٩١٥٧٦٧٦٧٠٠

٩٥٢٩٩٠٣١/ ف

فروشگاه 3ت و شلوار 
عرفانيان 

در نظر دارد جهت تکميل کادر 
پرسنل خود تعدادى فروشنده 

مسلط و با تجربه متأهل 
با حقوق ثابت و پورسانت 

عالی استخدام نماید.
 مراجعه حضورى: 

مجتمع تجارى وصال،
 طبقه همکف واحد ٢٢٧ 

٠٩١٥٥١٥٣٧٦٠
٩٥٢٩٨١٩٧/ ف

به �= فروشنده خانم
نيازمندیم با حقوق عالی

٠٩١٥٩٣١٠٠٤٣
٩٥٢٩٨٥٠١/ ف

انجمن ازدواج و 
خانواده 3شور

دعوت به همکارى جهت تدریس 
و برگزارى کارگاه در سطح کشور

از فارغ التحصيالن و دانشجویان 
ارشد و دکتراى روانشناسی و

 ٨٠ دوره  طی  از  بعد  مشاوره 
ساعته و دریافت کارت مربی گرى 
ایماگوتراپی  و  گرى  درمان  زوج 

جهت کسب اطالعات بيشتر 
واژه ایماگو را به سامانه 

٥٠٠٠٥٩٤٣٢٠ پيامک کنيد.
٩٥٢٩٢٥٣٣/ ل       ٣٧٦٦٦٨٧٥

استخدام 3ارمند 
فروش خانم

مستقر در دفتر کارخانه 
(صياد شيرازى)

حقوق ثابت + بيمه + 
پورسانت

٣٨٩٢٩٦٢٥
٩٥٢٩٦٢٤٢/ ر

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 �= نفر خانم 
با مدرک ليسانس شيمی 
کاربردى یا محض جهت 

مسئول فنی در یک واحد 
توليدى واقع در شهرک 

صنعتی چناران نيازمندیم

٠٩١٥٥٠٣٠٣١٩
٩٥٢٩٨٨٣٤/ م

استخدام نيرو� خانم
ادارى+ بازرگانی جهت افتتاح 

دفتر آریان بلوارفردوسی
٠٩١٥٢٣٨١٠٧٠

٩٥٢٩٥٠١٢/ ق

به تعداد� نيرو� 3ادر ادار� خانم 
نيازمندیم 

بين معلم ۶٢ و ۶۴ پالک ٢٣
٠٩٠٣٩٨٠٦٣١١

٩٥٢٩٨٢٧٥/ ف

استخدام آسيات=
فروشنده اینترنت با روابط عمومی 

باال، حقوق ثابت
٣٦٠٧٧٧٤٠

٩٥٢٨٢٨٢٢/ ق

به نيرو� خانم 
براى کادر داخلی شرکت 

(قسمت مدیر فروش )
 با حقوق ١م + بيمه 

نيازمندیم 
٠٩٣٥٣٨٣٩٥٥١

٩٥٢٨٨٦١٣/ ف

به تعداد� نيرو� خانم 
آشنا به کامپيوتر و اینترنت با روابط 

عمومی باال جهت کار ادارى نيازمندیم 
نبش فلسطين ٢٧ ٠٩٣٠٣٢٢٥١٦١

٩٥٢٩٩٠٥٣/ پ

�= نفر خانم مسئول دفتر 
با ٣ سال سابقه کار در بيمه 

مسلط به آفيس محدوده دانشجو 
٩٥٢٩٣٨٠٠/ م٠٩٣٦٦٣٦١١٦٦

استخدام 3ارآموز خانم
 در آژانس مسافرتی 

مسلط به امور
 کامپيوتر و اینترنت
 محدوده احمدآباد

٣٨٤٠١٤٤٤ 
٩٥٢٩٩٠٠٨/ د٠٩٣٧٦٧٧٤٢٩٧

بيمه البرز
به ٢ نفر خانم آشنا به صدور 

بيمه نامه نيازمند است
٠٩١٥٣١٤١٨٦٠

٩٥٢٩٥٧٠٣/ ل

 �به ٣ نفر خانم جهت امور دفتر
با حقوق ثابت در محدوده هاشميه 

نيازمندیم تماس فقط  
۵ الی ١٠ شب ٠٩١٩٠٧٤٠٠٢٥

٩٥٢٩٨٦٣٩/ پ

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

 �استخدام فور
یک شرکت معتبر بازرگانی تعداد 
محدودى کارشناس فروش خانم 
استخدام می کند شرایط: مسلط 

به کامپيوتر مراجعه حضورى 
ساعت ٩ الی ١٣ قاسم آباد نبش 
حجاب ۵۴ مجتمع پزشکان غرب 

 مشهد طبقه ۴واحد ۴
٩٥٢٩٨١١٦/ ف

مجله ا�ده آل
 استخدام ميLند
کارشناس فروش ، درآمد 

باالى ٢م درماه +۵٠٠ثابت 
ماهانه،پورسانت + بيمه 

وکيل آباد ،باهنر۶،پالک١٢
٣٨٨٤٣١٠٣

٩٥٢٧٩٣٨٤/ پ

سالن مطالعه جهت 
نوبتها� عصر و شب

 نياز به سرپرست مرد دارد 
اولویت استخدام با کسانی 

است که: ساکن محدوده 
وکيل آباد باشند، داراى 

حداکثر۴۵سال بوده، تجربه 
کارى مفيد داشته باشند، 

در نوبت صبح شاغل نباشند. 
لطفا مشخصات خود را به این 

شماره پيامک کنيد:

٠٩٣٦٨٨٥٠٣٩٢
٩٥٢٩٨١٨١/ ق

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

به �= نفر خانم 
جهت امور دفترى کيان سنتر ٢

 نيمه وقت ۴۵٠هزار 
٩٥٢٩٨٩٥٤/ ف٠٩١٥٥٠٨٢٢٨٥

موسسه فرهنگ� و آموزش� 
جهت انعقاد قراردادها 

و ارائه خدمات آموزشی به نيروى 
خانم و آقا ليسانس با روابط 
عمومی باال و ظاهرى مناسب

 جهت کارمند ادارى 
نيازمند است.  

 ٣٧٦٧٤٠٣٧
٩٥٢٩٧٩٦٥/ ف٣٧٦٢٠١٤٣

استخدام ٧خانم 
 ادارى وبازرگانی درآمد٧٠٠هزار

+بيمه+مدت محدود
 بين استقالل ٣ و١پالک۵٣طبقه٣

٩٥٢٩٦٧٥٤/ ق

آگه� جذب نيرو
جذب نيرو� خالق

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

استخدام تعداد� خانم
یک شرکت بازرگانی در 
بلوارسجاد ارسال رزومه

٠٩١٢٠٩١٥٠٦٤ پيامک
٩٥٢٩٤٩٢٢/ ق

 به �= نفر آقا د�پلم فن�
 متولدین ٧٠ به باال ترجيحا ساکن

 محدوده ميدان امام حسين نيازمندیم.
٩٥٢٩٨٢٣٧/ م ٠٩١٥٨٦٠١٠٨٥

3ارگر آقا و خانم باتجربه
جهت کار در ميوه فروشی 

نيازمندیم. 
٠٩٣٩٨٣٠٦١٨٦

٩٥٢٩٨٢٢٤/ ف

�= نفر خانم 
نيازمندیم.  پوشاک  توليدى  جهت 

(چمن ٩)  ٠٩٠٢٥٢٧٢٢٦٢
٩٥٢٩٦١٦٥/ ف

 به �= نفر 3ارگر ساده 
شهرستان� با تجربه 

 در کار آشپزخانه 
نيازمندیم 

عبدالمطلب ٧ نبش هنرور٢٢
 آشپزخانه روز 

٩٥٢٩٨٢١٥/ م٠٩١٥٣٠٢٧٢٧٨ 

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

٠٩٠٣١٠٢٩١٥٧ 
٩٥٢٩٤٨٢٠/ م٠٩٣٠٢٩٦٦١١٤

�= 3ارگر ساده 
ترجيحا دارى گواهينامه رانندگی 

نيازمندیم
٣٣٦٨٦٧٧٦-٠٩١٥٣١٤٦٣٥٢

٩٥٢٩٨٨٤٦/ ف

به چند 3ارآموز(آقا و خانم) 
در کارگاه کفاشی نيازمندیم. حقوق 

توافقی  ٠٩٣٩٥٢٥٦٩١٠
٠٩١٥٦٢٠٠٩٣٠

٩٥٢٩٧٩٨٢/ ف

به تعداد� 3ارگر ساده 
راحتی  مبلمان  جهت  ماهر  نيمه  و 
نيازمندیم ( محدوده ميدان راهنمایی) 

٩٥٢٩٨١٦٠/ ف٠٩٣٥٣٤١٥٢١٠

به �= نيرو� ساده 
جهت کار در کافی شاپ 

نيازمندیم
٣٦٠١٤٥٠٥

٩٥٢٩٦١٧٧/ ف

�= 3ارگر ساده
جهت کار در کارگاه ساختمانی 
نيازمندیم ترجيحاشهرستانی

٠٩٣٣١٠٨١٣١٥
٩٥٢٩٨٨٥٨/ ق

 به �= شاگرد آشنا 
به 3ار آسانسور نيازمند�م

 

٩٥٢٩٨٥٢٥/ م٠٩١٥٣٢٠٢٦٦١ 

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

3ارآموز ز�ر ٢٥ سال 
عالقمند به کارهاى فنی حقوق 

۵٠٠+ بيمه با جاى خواب ترجيحا 
شهرستانی ٠٩١٥٨٧٥٠١٨٣

٩٥٢٩٨٧٢٢/ ف

به �= ترا3ت
  پخش 3ن نيازمند�م. 

٣٣٦٦٠٠٦٧
٩٥٢٩٨٨٥٠/ ف

3ارگر ساده خانم و آقا 
 جهت کار در کارخانه نيازمندیم 

 ٣٧٣٩٠٥٩٢
٩٥٢٩٤٨٤٨/ م٠٩٠٣١٠٢٩١٥٦

به �= جوان فعال 
جهت کار در نانوایی 

(فروشندگی نان) سریعا 
نيازمندیم. ترجيحا ساکن 
محدوده بلوار وکيل آباد و 

سه راه آب و برق 

٠٩٣٦٦٩٦١٥٤٦
٩٥٢٩٨٢٣٠/ ف

به �= نفر 3ارگر ساده 
جهت سمباده زنی و چسب زنی 

محصوالت چوبی نيازمندیم. 
٠٩٣٠٧١٨٢٦٦٤

٩٥٢٩٧٢٠٣/ ر

بردست ساده 
تأسيسات نيازمند�م   

 ٠٩١٥٠٦٠٩٧٥١
٩٥٢٩٩١٨٥/ م

به چند جوان 
جهت کار در یک فروشگاه نيازمندیم 

(حقوق قانون کار + بيمه )
٣٨٥١٤٣١٨

٩٥٢٩٨١٦٧/ ف

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

 ٠٩٣٠٩٥٤٣٨٥٣
٩٥٢٩٤٨٣٦/ م٣٢١٢١٨٨٧

3ارواش
به چند کارگر ساده جهت کار در 

کارواش در طرقبه نيازمندیم
٠٩١٩٦٧٨٨٠٥٥

٩٥٢٩٨٢٦٨/ ق

استخدام 
نيروى خانم جهت کار در

 حمام ترکی مجموعه آبی ارمغان 
٩٥٢٩٨٧٢٨/ ف٠٩٣٧١٩٩٩٣٤١

به ٢نفر خانم 
جهت کار در لبنيات نيازمندیم 

ساعت کار ٧:٣٠ الی ١۶ 
مطهرى شمالی   ٣٧٣٣٥٥٠٥

٩٥٢٩٨٤٩٤/ ف

به �= 3ارگر ساده
جهت نظافت فروشگاه نيازمندیم

٣٨٩٢٩٠٩٤
٩٥٢٩٨٠١٢/ ف

به چند نيرو� 3ار خانم 
جهت کار در توليدى کفش 

نيازمندیم
نوروزى ٠٩٣٠٥٧٢٧٥١٥

٩٥٢٩٩٠١٨/ ف

به 3ارگر ساده خانم 
حداقل دیپلمه در ارتباط با 
توليدى پوشاک نيازمندیم. 

٩٥٢٩٩٠٢٤/ ف٠٩٣٥٢٤٥٢٩٠٨

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

بيمه+ مزایا 
٠٩٣٦٨٢٠١٣٩٣

٩٥٢٩٤٦٢٤/ ف

به �= 3ارگر ساده
جهت امور انبار فقط محدوده قاسم 
آباد با داشتن گواهينامه رانندگی 

نيازمندیم ٣٦٢٠٣٩٢٩
٩٥٢٩٨٣٤٨/ ف

تعداد� ترا3ت پخش 3ن 
فور� نيازمند�م  

٠٩٣٦١٢٠٧٢٢١
٩٥٢٩٨٣٠٣/ ف

به تعداد٥نفر 3ارگر ساده
محدوده خواجه ربيع، خلق آباد 

نيازمندیم
٠٩٣٠٦٤٩٠٣٦٣

٩٥٢٩٨٨٧٦/ ط

٩٥٢٩٨٤٩٩/ ط

شر3ت نظافت� 
به تعدادى کارگر ساده آقا 

نيازمندیم ترجيحا با ماشين 
٠٩٠٣٣٩٢٥٩٨٦

به تعداد� 3ارگر نجار 
مبل سازو 3ارگر ساده  

نيازمندیم ٠٩١٥٨٩٨٣٩٥٨
٩٥٢٩٨٢٥١/ ف

نيرو� ساده خانم 
و آقا

جهت کار در کارخانه 
شکالت نيازمندیم .

مسير سرویس: ابتداى پنج تن- 
صد مترى- جاده آزادى - شهرک 

صنعتی توس
فقط مراجعه حضورى از ساعت 

٧صبح الی ۵ عصر
آدرس شهرک صنعتی توس فاز 
٢بين اندیشه ٩و ١١ پالک ٣٣٠

تلفن:داخلی١

٣٥٤١٢٤٢٦
٩٥٢٩٨٩٤٨/ ق

 به تعداد� نيرو� آقا
 جهت کار در توليدى نيازمندیم

محدوده جاده قدیم،سه راه فردوسی
٠٩٣٠١٨٥٢٨٤٨ 

٩٥٢٩٨٦٠١/ ق

به چند نفر رو�ه 3وب مبل 
ماهر و نيمه ماهر نيازمند�م  

٠٩١٥١٠٤٥٤٨٣
٩٥٢٩٨١٦١/ ر

به تعداد� 3ارگر ماهر 
کارواش نيازمندیم.

 نبش ١٧ شهریور ١,١ 
٩٥٢٩٨٩٩٩/ ف٠٩٣٨١٩٤٤٢١١

به تعداد� رو�ه 3وب 
 استيل و راحت� نيازمند�م

٠٩١٥٩١٠١١٤٩-٣٢٦٢٦٢٠٢
٩٥٢٩٨٨٩٦/ ف

به چند رو�ه 3وب ماهر مبلمان 
و ٢ نفر خياط خانم نيازمندیم. 

 ٠٩٣٩٨٥٤١٤٤٠
٠٩١٥٤٧٧٥١٨٨

٩٥٢٩٨٠٩٥/ ف

�= نفر شاگرد
 جرثقيل 3ف� ده تن 

نيازمندیم ترجيحا جوان
٠٩١٥١١١٧٧٨٢-٣٣٩٢٧٧٥٥

٩٥٢٩٧٢٩٦/ ف

به تعداد� پل� استر3ار 
ماهر نيازمند�م  

٣٦٥١٨٣٤٥
٩٥٢٩٨٧٦٢/ ف

به تعداد� نيرو� تاسيسات� 
 آشنا به لوله کشی و جوشکارى و 

نصب پمپ نيازمندیم 
٩٥٢٩٨٨٣٦/ م ٣٧١٢٤٥٥٣

�3ارگاه قناد
جهت تکميل نيروى انسانی 

خود به فردار، بردست ترکار 
خانم یا آقا و کارگر ساده 

خانم و آقا نيازمندیم 
دالوران، دالوران ٢٠

 نبش نخل ٢
٩٥٢٩٦٢٨٥/ ر٣٨٢٢٤١١٢

به تعداد� رو�ه 3وب، رنگ 3ار 
و منبت کار نيازمندیم. 
 ٠٩٩٠٠٧٩٢٠٠٧
٠٩٣٥٥٥٩٦٢٥٣

٩٥٢٩٧٩٨٥/ ف

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

تماس از ١٠ صبح الی ٢١
٣٧٢٦٤٠٣٢ایوانی

٩٥٢٩٧٩٣٠/ م

�ه ٣نفر استاد3ار صافLار 
نيازمند�م 

٠٩٣٧٦٩٥٧٦٤٤
٩٥٢٩٥٨٣٤/ ط

سابقه  با  اى  حرفه  انباردار  یک  به 
ساده  کارگر   ٢ و  معتبر  ضامن  و 
نيازمندیم. ماهی آکواریومی لطيف بين 
 شفا ٣٧ و ٣٩ ساعت مراجعه ٩ الی ١٨

٩٥٢٩٧٩٧٥/ ف

به تعداد� نيرو� برقLار 
ماهر ساختمان 

به صورت روزمزدى نيازمندیم 
٩٥٢٩٨٥٤٤/ م٠٩١٥٧٠٠٥٩٤٤

به تعداد� پل� استر 3ار 
ماهر 

در محدوده همت آباد نيازمندیم 
٠٩١٥٧٣٧٣٥٤٥

٩٥٢٩٨٩٢٣/ ف

٩٥٢٩٦٣٩٤/ ف

به چند 3ارگر ماهر 3ارواش 
با حقوق باال و متعهد به کار 

نيازمندیم. توس ۶۵ نجف ٢ 
٠٩١٥٥١٩٣٦٣٠

برقLار
ماهر  نيمه  و  ماهر  برقکار  تعدادى  به 

بصورت روزمزدى نيازمندیم
٠٩١٥٣١٠٢٥٨٩ حليمی

٩٥٢٩٨٢٢٥/ ر

 به تعداد� جوشLار ماهر
 جهت سوله سازى نيازمندیم

 ٠٩١٥٣٠٢٢٥٨٧
٩٥٢٩٧٢٠٧/ م

 �= 3ارگر ماهر 3ارواش
محدوده کالهدوز نيازمندیم

٠٩١٥١٢٢٩٠٦٢
٩٥٢٩٨٣٣٥/ ق

به چند 3ارگر ماهر 
جهت 3ار در 3ارواش

محدوده عبدالمطلب نيازمندیم
٠٩٣٨٨٤٧١٢٩٠

٩٥٢٩٨٠١٣/ ف

�= 3ارگر جوان با خانواده 
جهت کار در گلخانه منطقه چنارن 

نيازمندیم .
٠٩١٥٥٠٣٣٨٨٠

٩٥٢٩٨٨٩٩/ ش

به تعداد� استاد3ار ماهر 
رویه کوب مبل راحتی و استيل و 

نجار نيازمندیم 
٩٥٢٩١٩٤١/ م٠٩١٥٨٠٢٠١٤٧

به چند 3ارگر ماهر 
3ارواش نيازمند�م.   

٠٩١٥٠٤٠٤٦٤٨
٩٥٢٩٧٩٦٨/ ف

به �= چرخLار 
و رویه کوب ماهر و نيمه ماهر 

فورا نيازمندیم. 
٩٥٢٩٨٨٥٤/ ف٠٩١٥٣٠٢٧٧١٦

3ارگر ماهركارگرساده

3ارشناس و
3ارشناس ارشد 

�3ارمند ادار


