
سه شنبه ١٤ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٩
٤١

رو�ه 3وب مبل نيازمند�م. 
ماهر و نيمه ماهر رضا شهر 
٠٩١٥٣٢١٦٠٣٤

٩٥٢٩٨٨٨٧/ ف

به تعداد� رو�ه 3وب ماهر 
جهت مبلمان راحتی محدوده 

پنجتن نيازمندیم 
٩٥٢٩٨١٦٩/ ف٠٩١٥٦٥١٣٥٢١

به �= شاگرد
 ماهر �ا نيمه ماهر 

جهت کار در لوکس اتومبيل 
نيازمندیم. ٠٩١٥٤١٨٥٧١٦

٩٥٢٩٨٢٨١/ ف

به چندپل� استر3اراستاد
جهت رنگ آميزى سرویس چوب 

نيازمندیم محدوده بلوارميامی جمعه بازار
٠٩١٥٩١٣١٧٨٣  �امير

٩٥٢٩٨٠٦٨/ ط

٩٥٢٩٧٠٠٦/ ف

به 3ارگر ماهر 
جهت 3ار در 3ارواش

نيازمندیم
٠٩١٥١١٠٤٩٣٥

3ارگر شهرستان�
ماهر جهت 3ارواش

 نيازمندیم 
٩٥٢٩٨٢٤٣/ م٠٩١٥٩٠٠٢٥٠٨

�به �= نيرو
�فن� جوشLار
ونصاب شيشه نيازمندیم

٩٥٢٩٨٢٥٣/ د٠٩١٥٣٢١١٧٠٣

رو�ه 3وب ماهر و 
 نيمه ماهر نيازمند�م. 

٠٩١٥٣١٣٥٠٣٠
٩٥٢٩٨٣٣١/ ف

به �= آبگير 
جهت آبيارى زراعت

 با خانواده نيازمندیم 
٩٥٢٩٤٩٧٢/ م٠٩١٥٦٤٣٨٦٦٤

 �به تعداد� نيرو
پوليستر3ار و بردست

نيازمندیم
٣٦٥١٠٤٥١

٩٥٢٩٨٥٦٩/ ف

به �= پل� استر3ار 
ماهر ميز و صندل� 

نيازمندیم 
٩٥٢٩٨٦٣٨/ م٠٩١٥٧١٥٧٦٨٢

3ار�اب� آر�ا 
معرف� بLار 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� فرهيختگان دانشگاه
 اشتغال فور� دانشگاهيان و...

تامين نيرو، معافيت حق بيمه
خ    راهنمایی١٩ ٥٠-٣٨٤٤٢٧٤٥ 

٩٥١١٢٦٨١/ آ

3ار�اب� ا�نترنت� برزمهر
WWW.7020.BIZ

٣٧٠٢٠
٣٧٦٤٩٥٥٥

٩٥١٠١٣٧٦/ ق

ثبت نام و مشغول به 3ار 
از افراد جویاى کار، کاریابی آرمان توس

٧-٣٦٥١٨٩٧٦
@ tooskar   ٣٦٥٨٥٨٧٦

٩٥٢٩١٥٠٩/ ف

پرستار و روانشناس 
بالين� خانم جهت کلينيک

ترک (عصر) نبش وکيل آباد ٢٢ 
٠٩١٥٥٠١٢٤٨٢

٩٥٢٩٨٧٤٠/ ف

استخدام
به چند نفر   خانم 

با روابط عمومی باال باحقوق 
و مزایاى عالی جهت کار در 
مطب تخصصی نيازمندیم.

٠٩٣٧٤٠٩٨٥٥٤
٠٩١٥٥١١٤٦٤٢

٩٥٢٩٤٤٠٧/ م

به �= همLار اپتومتر�ست 
با حقوق توافق� نيازمند�م   

٠٩٣٠٦٠٦٨٩٨٢
٩٥٢٩١٠٨٠/ ف

 �دعوت به همLار
کارشناس پرستارى(خانم) 

کارشناس مامایی 
پزشک عمومی 

جهت کار در درمانگاه شبانه روزى 
ساعت تماس ١۴ لغایت ٢٠ 
٠٩٣٧٢٥٤٨٧٦١

٩٥٢٩٦٤٣١/ م

 از همLاران 
3ارشناس ماما�� فعال 
 براى همکارى در ساختمان 
پزشکان به صورت٢ شيفت
 با شرایط توافقی دعوت به 

عمل می آید
٠٩٣٦٨٠٢٥٧١٠ 

٩٥٢٩٨٣١٣/ م

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

٠٩١١١٩٣٤٥٢٥ هنرورى
٩٥٢٩٢٨٥٧/ م

٩٥١١٠٧٧٤/ د

دستياردندانپزش= دوره 
دارویارداروخانه -امدادگر حوادث

وارستگان نوین
٠٩١٥٢٠٠٣٧٧٤-٣٥٠٩٩١٥٧

به �= پرستار 
و یک دکتر MMT نيازمندیم

 ٠٩١٥٣١٨٩٥٩٧
٩٥٢٩٨٨٥٣/ پ

�متقاض� همLار
ماما-بهيار بازنشسته خانم
کاردان مامایی جهت درمانگاه عمومی

 ٠٩١٥٣٠٩٣٩٠١بلوار آزادى
٩٥٢٩٧٩٩٠/ م

به �= همLار 
اپتومتریست نيازمندیم 

٠٩٣٧٩٣٧٣٠٦٦
٠٩٣٩٨٠٦٨١٢٠

٩٥٢٨٦٨٨١/ ف

به پزش= جهت موسس
پرستار  یا  بهيار  فنی،  مسئول 

کلينيک درمان اعتياد نيازمندیم
٩٥٢٩٨٤٩٣/ ف٠٩٣٥٦٦٦٢٣٠٩

برگزار� دوره استخدام� 
مهد و پيش دبستان�

دارالقرآن خانه کارگر
٣٧٢٨٤٧٤٢

٩٥٢٩٨٧٩٤/ ف

از متقاضيان تدر�س 
زبان انگليس�

دعوت به عمل می آید
 لطفا جهت تکميل فرم 

به آدرس سایت
 www.mehrsajjad.com 

مراجعه نمائيد.
 

٩٥٢٩٨٣٩٧/ ف

 استخدام مرب� باشگاه بانوان
 زومبا- ایروبيک- پيالتس

محدوده  تی آریکس  فيت نس-   
٠٩٠١٧٤٣٢٠٠٤ پيروزى

٩٥٢٩٨٤٤٢/ م

آموزشگاه زبان
واقع در بلوار صبااز 

دانشجویان، مدرسان و 
عالقمندان به تدریس زبان 
انگليسی با حقوق و مزایاى 
مناسب دعوت به همکارى 

می نماید
٠٩١٣٢٩٩٨٧٢٠

٩٥٢٩٨١٥٩/ ف

موسسه آموزش� پارا3س 
جذب مدرس زبان

 آزمون جذب مدرس ٢۴ دى ماه  
٣٧٦٤٦٦٢٠- ٣٧٦٢٠١٤٣

٩٥٢٩٢٤٢٧/ ف

به دو نفر مد�ر و 
خدمتLار

جهت مهد کودک نيازمندیم
٩٥٢٩٧٤٤٧/ ل٠٩٣٣٥٨١٨٩٠٧

دعوت از عالقه مندان
تدریس زبانهاى خارجی

جهت مهدهاى کودک و مراکز زبان
٣٨٨٤٦٨٨٨هاشميه۶١ پالک۶۶

٩٥٢٤٥٢٦٢/ ل

مد�ر داخل�(خانم)
جهت شرکت مهندسی 

ساختمان با روابط 
عمومی باال ومسلط به 
نرم افزارهاى ادارى

٣٧٦٣٥٦٨٤
٩٥٢٩٨٤٢٥/ ق

مد�ر بازرگان� 
ترجيحا شيمی و پليمر 

دانشگاه فردوسی از ٨ تا ١٨ 
٠٩٣٣٢٩٣٨٨١٨-٣٨٧٦٢٢٣٠

٩٥٢٨٧٩٠٣/ ر

به مد�ر فن�
 ( گواهينامه بند ب ) 

مورد تائيد سازمان ميراث 
فرهنگی نيازمندیم 

ساعت تماس ١٠ الی ١۴
٠٩٣٧٩٧٨٦٢٣١

٩٥٢٩٨٧٠٣/ ف

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

خانم جهت مراقبت از بچه
نيمه دوم هر ماه از ۶ الی ٢ نزدیک 
به اندیشه ۶٣، ٣٠٠ هزار تومان 

٠٩١٥٨٨١٣٣٥١
٩٥٢٩٨٧٤٦/ ف

٩٥١١٣٣٥٨/ ق

مر3ز نيLان
استخدام خانم جهت مراقبت

 از سالمند و کودک و امور منزل
٠٩٠١١٨٩٨٧٩١-٣٦٦١٩٢٤١

٩٥٢٩٨٥٩٥/ ف

به �= نفر جهت مراقبت 
از بيمار با حداقل دیپلم نيازمندیم 
شيفت شب فلسطين ١ پالک ۵۵

٠٩١٥١١٥٧٦٢٢

٩٥٢٩٠٢٤٣/ م

مر3ز نيLان
استخدام خانم جهت مراقبت

 از سالمند و کودک و امور منزل
٠٩٠١١٨٩٨٧٩١-٣٦٦١٩٢٤١

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

در منزل با حقوق باال
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٢٤٢٢٥١/ ل

به �= خانم خانه دار و باتجربه 
به  منزل  در  ٢کودک  نگهدارى  جهت   
حقوق  نيازمندیم.  وقت  تمام  صورت 

 ٠٩٣٧٥٣٠٩٠٤١به صورت توافقی
٩٥٢٩٨٦٦٧/ م

سرا� بهشت-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩

٩٥٢٤٢٢٦٢/ ل

مراقب خانم 
جهت مراقبت از بيمار خانم در 
شيفت روز در منزل نيازمندیم 

٩٥٢٩٨٢٣٩/ ف٠٩١٥٤١٤٠٨٣٣

به چند نيرو� مراقب
جهت کار در مرکز سالمندان
نيازمندیم   ٠٩٣٩٥٠٥٤٦٤٤

٩٥٢٩١١٥٤/ ل

شر3ت معمار� و 
ساختمان� اپLس

به یک نفر منشی خانم
با روابط عمومی باال و مسلط 
به کامپيوتر نيازمند است.

٣٦٠١٩٠٧٠
٩٥٢٩٨٧٤٩/ ل

به منش� 
با روابط عمومی باال و مسلط 

به فروش نيازمندیم 
٩٥٢٩٩٠٣٣/ ف٠٩٢١٥٢٥٩٢٤٩

منش� خانم 
آشنا به زبان عرب� نيازمند�م 

 

٩٥٢٩٦٩٢١/ م٠٩١٥١١١٢٩١٤

منش� جهت 3ار
در تاکسی تلفنی سریعا نيازمندیم 

(مکان مجزا) محدوده فرامرز
٠٩٣٦٤٦٥٨٥٦٥

٩٥٢٩٨٩٢٢/ ق

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

به �= منش� خانم
با روابط عمومی باال جهت دفتر 

مهندسی نيازمندیم
٠٩١٥٠٨٥٢٣٩٠

٩٥٢٩٨٠٠٤/ ف

به �= آقا� جوان
گرى  منشی  و  دفتردارى  جهت 
از   %٣  +٢٠٠ حقوق  نيازمندیم 

٠٩١٥٠٠٣٤٢٢٧فروش
٩٥٢٩٨٩٦٨/ ر

 به �= نفر 
خانم منش�

 به صورت نيمه وقت جهت 
کار ادارى، مسلط به کامپيوتر، 

فاکس، با حقوق مکفی نيازمندیم.
٠٩١٥٣١٩٧١٥٢

 ٠٩٣٣٤٠٢٦٩٦١
٩٥٢٩٨٢٥٦/ م

به �= منش� خانم
جهت کار در دفتر نيازمندیم

٠٩٣٦٧٨٤١٣٩٣
٩٥٢٩٦١٢٦/ ط

به �= منش� 
مجرب آژانس 
با سابقه کار نيازمندیم

 مشخصات و سوابق 
کارى خود را به شماره 
 ٠٩٢١٥١١٢٦٢٩

پيامک کنيد
٩٥٢٩٨٦٩١/ ف

استخدام منش�  

٠٩٣٧٨٥٩٢٣٠٣
٩٥٢٩٨٩٧٧/ ق

آموزشگاه زبان 3يش 
نو�ن

٢نفر خانم جهت امور ثبت نام  
٢سال سابقه کارى مسلط به 

ExcelوWord
١۵الی٢٠:٣٠ ماهيانه٧٠٠
بين مطهرى شمالی ١۴و١۶

٣٧٢٣٦٦٦٧
٩٥٢٨٨٦٩١/ ق

شر3ت عصر 
نو�ن ا�ر�= 
به یک منشی با روابط عمومی 

باال نيازمند است 
ساعت تماس ٩ تا ١۴

داخلی صفر    ٣٧٢٤٠٠٣١
٩٥٢٩٥٠٥٤/ ف

تا3س� تلفن� 3يا
به منشی جوان و با تجربه مسلط 

به کامپيوتر نيازمندیم
٣٦٠٢٩٠٣٠

٩٥٢٩٨٢٨٦/ ر

 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

منش� 
جهت کار در دفتر امالک 

نيازمندیم موسوى قوچانی 
٩٥٢٩٨٠٤٥/ ف٣٧١١٦٧٩١

شر3ت
 ژرف پو�ا 

به تعدادى خانم با روابط 
عمومی باال جهت سمت 

منشی و کارشناس فروش 
نيازمند است 

٠٩٣٦٠٦٥٩٦٥٢
٩٥٢٩٨٢٥٨/ ف

شر3ت مهندس�
منشی جهت اموردفترى و 

کامپيوتر، ساعت تماس ٨ الی ١۴
٩٥٢٩٤٠١٨/ خ٣٣٤٤٢٣٣٣

منش� خانم -جهت امور دفترى
و تلفنی ساعت کار ٩ الی ١٣ و 

١۶:٣٠ الی ١٩ محدوده فلکه آب 
٠٩١٥٣٠٥٤٣٥٦-٣٨٥٩٧٧٨٣

٩٥٢٩٨٣٨٢/ ف

به چند نفر منش� 
خانم نيازمند�م  

٠٩١٥٠٠٩٩٦٩٩-٣٧١٢٠٥٠٥
٩٥٢٩٨٧٩٠/ ف

امالs برادران
نيازمند منشی خانم 

با حقوق توافقی
٠٩١٥٩١٤١٢٨٨ -٣٥٢٣٩٨٩٣

٩٥٢٩٦٢٠٠/ ط

منش� و رسپشن 
خانم با تجربه 

جهت باغسرا نيازمندیم
 ابتداى جاده شاندیز 

مدرس یک 

٠٩١٥١٢٤٣٣١٢
٩٥٢٩٨٢٢٣/ ف

به �= منش� آقا جهت 3ار
در آژانس باسابقه کار آشنا به کامپيوتر
 در شيفت ظهر و عصر محدوده سناباد 

٠٩٣٥٥٤٠٦٠٩٩نيازمندیم
٩٥٢٩٩٠٩٣/ م

 �به تعداد
اپراتور خانم 

جهت پاسخگویی 
و رزرو بليط نيازمندیم پایانه 

مسافربرى شرکت رویال 
سفر ایرانيان

٠٩٣٩٢٣٢٢٠٧٤
٩٥٢٩٦٧٣١/ ف

به منش� با روابط عموم� 
باال با حقوق ٧٠٠ ثابت

نيازمندیم ساعت کار: ٩ صبح الی ١٧
٠٩١٥٧٥٧٥٨٤٧

٩٥٢٩٨١٧٧/ ف

 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

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

� �= شر3ت معتبر توليد
 واقع در شهرک 

صنعتی چناران به 
دانشجوى متالوژى آقا 

نيازمند می باشد .
٤٦١٣٩٣٥٤-٠٥١ 

٩٥٢٧٦٧١٦/ ش

٩٥١٧٢٦٣٠/ ف

ليسانس و کاردان عمران معمارى 
مکانيک برق کشاورزى و زمين 

شناسی با ٣ سال سابقه بيمه جهت 
رتبه   ٠٩٣٠٤٩١١٤٩٢

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

٩٥٢٩٦١١٧/ م٠٩١٥٤٢١٦٧٤١ 

مهندسان مشاور
به منظور تکميل کادر پرسنل 

نظارت پروژه مشهد
ترجيحا آشنا با تونل و
سازه هاى زیرزمينی:

کارشناس و کارشناس ارشد 
عمران و معدن

مهندس نقشه بردار
کارشناس زمين شناسی 

مهندسی
ارسال رزومه به ایميل

estekhdami44@yahoo.
com

 

٩٥٢٩٩١٢٥/ ق

برنامه ر�ز� اجتماع� ترافي=  
جغرافيایی شهرى، جامعه شناسی 
نقشه بردارى بيمه ٧ سال مشاور 
نيازمندیم ٠٩١٢٧١٤٤٨١٦

٩٥٢٩٨٥٧٠/ ف

3ارشناس و 3اردان 
رشته عمران آب، مLاني=

با ٣ سال سابقه بيمه 
جهت اخذ گرید شرکت 

نيازمندیم
٠٩١٥٥٢٢٣٠١٨
٠٩١٥٥١٣٤٨٢٦

٩٥٢٩٨٧٨٢/ ف

مهندسين مشاور 
�معمار

جهت تکميل کادر فنی به 
مهندس برق ومهندس 

مکانيک جهت تهيه نقشه هاى 
اجرایی نيازمند است.

ارسال رزومه کارى به آدرس 
archnegah.95@gmail.

com

 

٩٥٢٩٨٥٠٠/ ق

نقشه 3ش صنعت�
مسلط به نرم افزار 

ساليورگ و کتيا نيازمندیم 
ماشين سازى امين شهرک 

صنعتی توس
 ٠٩١٥٣٠٣٠٥٥٧

٣٥٤١٣٠٢٣
٩٥٢٩٧٩٦٩/ ف

دعوت از مهندسين پا�ه١
عمران برق مکانيک

جهت تمدید پروانه مجرى پایه١
٠٩٣٥٩٠٠٦٧٩٩

٩٥٢٩٨١٣٥/ ق

به �= مهندس برق
با سابقه کار ٣ ساله نيازمندیم 

٠٩١٥٧٠٠٥٩٤٤
٩٥٢٩٨٥٤٨/ م

مهندس� برق، مLاني=، 
�عمران، معمار

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

٩٥٢٩٥٩٩٥/ ر

 به �= بردست
  3MDFار نيازمند�م 

٠٩٠١٣٩٦٢٢١٢ 
٩٥٢٩٨٧٢٤/ م

به تعداد� MDF 3ار 
 LCD نيمه ماهر جهت توليدى ميز

نيازمندیم. محدوده جاده کالت  
٩٥٢٩٨٢٩٥/ ف٠٩٣٩٩٥٠٢٦٧٨

به تعداد� رو� 3وب ماهر 
و نيمه ماهر نيازمندیم. 

٠٩٣٣٩٥٠٧٢٤٨
٩٥٢٩٦١٧٦/ ف

به چند نفر نجار ماهر و 
نيمه ماهر نيازمند�م  

٠٩٣٥٤٣٠٢٣١١
٩٥٢٩٨١٤٤/ ر

نجار و 3الف ساز مبلمان 
ماهر و نيمه ماهر

نيازمندیم
٠٩١٥٣١٣٥٠٣٠

٩٥٢٩٨٤٠٦/ ف

به �= برش 3ار 
  MDF ماهر

 و تعدادى بردست جهت کار
 خدمات MDF نيازمندیم
٠٩١٥٣١٦٥٤٨٠
٠٩٣٩٨٣٩٥٤٨٠

٩٥٢٩٤٢٣٦/ م

گروه توليد� چوب طرح 
MDFمونتاژ 3ار ماهر

استخدام می کند 
٠٩٣٨٠٧٦٣٥٨٦

٩٥٢٩٧٩٧٩/ ف

نصاب 3ابينت 
با ابزار نصب و ماشين نيازمندیم 

٠٩٣٩٨٠٦١٥٢٤
٩٥٢٩٦٣٩٢/ م

صنا�ع چوب ساج
از تعدادى نجار ماهر مبلمان 

چوبی دعوت به همکارى می نماید 
٣٦٥١٨٣٤٥

٩٥٢٩٢٥٣٦/ ف

صنا�ع چوب بلوط سبز
 mdf نيازمند کادر فنی چوب و

کار می باشد.
٣٧٦٦٦٤٤٩

٩٥٢٩٩١٧٣/ ق

به چند برشLار ماهر 
MDFنيازمند�م  

٠٩١٥٧٠٤٣٧٢٧
٩٥٢٩٨١٧٣/ ف

به دو نفر برشLار 
جهت کار در کارگاه نجارى نيازمندیم 

٠٩١٥٩١٢٢٩٠٦
٠٩٣٣١٨٣١٨١٥

٩٥٢٩٦٢٠٩/ ف

به چند استاد3ار ماهر و 
 MDF نيمه ماهر

 و فلز نيازمندیم .برمک (گلبهار )
٠٩٠١٦٠٨٦٣٠٦

٩٥٢٩٣٧٥٣/ ش

به �= نفر خانم 
مسلط به زبان انگليسی 

نيازمندیم  
آریانا ٣٨٤٧٤٨٢٠

٩٥٢٩٠٩٢٨/ ف

استخدام در شر3ت
خانم به صورت پاره وقت آشنا به 

شبکه مجازى و تبليغات
٣٧٦٦٦٤٤٩

٩٥٢٩٩١٨٤/ ق

گروه پزشك� و درمان�

منش� و تا�پيست

مشاغل گوناگون

مهندسمد�ــــر

مدرس  و مرب�

نجار و ام د� اف 3ار

3ار�ابــــ�

مراقب 3ودs و سالمند


