
چهارشنبه ١٥ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٠
٤٥

 �تعداد� خانم باتجربه 3ار
در توليدى پوشاک جهت بردست 
برشکارى نيازمندیم ميامی کرامت ١۴

٠٩٣٨٣٦٣٥٣٢٢
٩٥٢٩٧٣٠٩/ ف

چرخ 3ار شلوار دوز 
آقا نيازمند�م  

٠٩١٥٣١١٠٦٩٥
٩٥٢٩٣٥٢٢/ ف

 �به �< خانم بردست مبتد
 و خياط حرفه اى نيازمندیم

 محدوده ابوذرغفارى 
٣٨٤٠٨٤٠٤

٩٥٢٩٩٥٠٢/ ف

 �مادگ� و د3مه  و اتو3ار
 و بسته بندى پيراهن پذیرفته  می شود 

٠٩٣٨٤٧٠٠٩٣٥ 
٩٥٣٠٠٠٣٣/ م٠٩١٥٩١١١٤٦٦

به تعداد� خياط 
تر�Lودوز نيازمند�م   

٠٩١٥١٠٥٣٥٨١
٩٥٢٩٩٨٠٦/ ف

�به �< برشLارحرفه ا
سایز مانتو اسپرت(تيراژ محدود) 
در محدوده وکيل آباد نيازمندیم.

٠٩٣٠١٢٤٦٤٩٩
٩٥٢٩٩٦٢٦/ پ

به تعداد� خياط مبل 
نيازمند�م   

٠٩٣٧٧٨١٠٧٥٧
٩٥٢٩٩٦٦١/ ف

به چند پيراهن دوز ماهر 
مادگی  چرخکار   ٢ و  بر)  (بيرون 
کارگاه  در  کار  جهت  زن  دکمه 

٠٩١٥٨٠٠١٠٤٠نيازمندیم. 
٩٥٢٩٩٥١٩/ ف

به چند نفر خانم
بردست ،مياندوزکار و زیگزاک 
دوز نيازمندیم. شهيد صدر٢٩

٠٩١٥٣٢١٠٥٨٥
٩٥٢٩٩٥٧٤/ ق

به چند نفر چرخLار 
پيراهن دوز خانم
و بردست نيازمندیم 

حقوق عالی، محيط زنانه
 کار دائم عليمردانی ٣٨ 

نبش گریوانی ٣
٣٢٥٧٥٠٧٥

٩٥٢٩٩٢٨٨/ ف

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

٠٩٩٠٦٨٤٣٢٠٠
٩٥٢٩٨١٧٠/ ف

به چند نفر خياط ، راسته دوز 
و بردست براى کار روتختی 

نيازمندیم 
٠٩١٥١٠٨٥٦٢٩

٩٥٢٩٩٣٣٧/ ف

به بردست چرخLار ماهر خانم 
با حقوق ٧٠٠ هزار تومان 

نيازمندیم مسلم ٩
٠٩١٥٢٠٤٦٧٨٢

٩٥٢٩٩٣٩٥/ ف

3ارگاه� هستم مجهز -به ١٠ پایه
چرخ و چرخ کش دوز با پرسنل تکميل 
و  پوشاک  توليدى  با  همکارى  آماده 

٠٩٣٧٥٥٩١٦٧٦سازمانها 
٩٥٢٩٣٧٤٦/ ف

تعداد� خانم ميان دوز 
سردوز، راسته دوز، بردست و 

برشکار تریکو نيازمندیم. چمن ٩ 
٠٩٠٢٥٢٧٢٢٦٢

٩٥٢٩٦١٧١/ ف

به �< چرخLار ماهر �ا نيمه 
ماهر خانم همراه با آموزش و 
حقوق نيازمندیم محدوده قرنی

٠٩١٥٥١٨٨٥٢٦
٩٥٢٩٩٥١٣/ ف

به تعداد� چرخLار 
و کارگاه بيرون بر مانتودوز

 خانم و آقا نيازمندیم تسویه نقد 
٩٥٢٩٦٦٧٦/ ف٠٩٣٦٢٤٥٩٦٩٨

به تعداد� چرخLار
 تر�Lو دوز 
(خانم) نيازمندیم.

 محدوده رسالت، همت آباد
 و شهرک مهرگان 

 جنب حکمت ٢، پالک ٨۶ 
 ٠٩١٥١١٨٤٩٠٥
٠٩٠٣٠٧٤٦١٣١

٩٥٢٩٧٠٤١/ ف

چرخLار حرفه ا� خانم
کاپشن دوزى کار زنجيره اى، 

گلشهر شفيعی ١۵
٠٩١٥١٠٥٤٦١٥

٩٥٢٩٧٠٦٩/ ف

به �< خياط ماهر و تميز دوز 
مسلط به کليه مراحل الگو، برش 

و دوخت مانتو نيازمندیم. 
٠٩١٥٤٠٤٦١٤٦

٩٥٣٠٠٠٦٣/ ف

چرخLار بيرون تر�Lو 
نيازمند�م  

٣٣٤٢٧٣٦٩
٩٥٢٩٧٤٨٦/ ف

تعداد� چرخLار ماهر 
تریکو دوز خانم نيازمندیم

محدوده سيدى و صبا
٠٩٣٥٤١٣٥٤٩٤

٩٥٢٩٠١٢٩/ خ

شر3ت ني< پوشان 
Bظر�

به تعدادى سردوزکار ماهر 
خانم-بسته بند و بردست 

خانم نيازمند است.
کارگاه محدوده مصلی

٠٩١٥١٠٢٢٨٩٩
٩٥٢٨٩٨١٦/ د٣٣٦٩٧٧٧٤

به تعداد� برشLار
کار  جهت  کار  سردوز  چرخکار 
کالسکه  روکش  توليدى  در 

٠٩٠١٩١٩٧٧٨٤نيازمندیم
٩٥٢٩٩٤٤٩/ ف

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

تسویه نقدى بلوار کرامت
 ٠٩٠٣٩١٧٣٩١١

٩٥٢٩٨٠٢٠/ ف

به چند چرخLار خانم 
جهت دوخت زیپ نماى شلوار 
زنانه با اجرت عالی نيازمندیم 

درآمد باالى ١م در ماه 
تسویه نقدى 

 مصلی ٣١، نبش کوچه اول 
سمت چپ 

٠٩١٥٣٠٩٢٥٩٩
٣٣٦٥١٣٢١

٩٥٢٩٩٢٨٤/ ف

تعداد� تنه دوز پيراهن 
کابویی دوز مردانه داخل کارگاه 

و بيرون بر نيازمندیم 
٠٩٣٥٧٤٨٠٨٤٨

٩٥٢٩٩٤٨٨/ ف

به تعداد� چرخLار خانم 
نيازمندیم اجرت عالی محيط کامال 

زنانه مفتح ۶,۴ پالک ٣١
٣٢٧١٢١٩٦

٩٥٢٩٨٢٨٤/ ف

به تعداد� بيرون بر 
مانتودوز آقا نيازمندیم

 ساعت تماس ١٠ الی ٢٠ شب
٣٢٧٣١٨٨٣-٠٩١٥٥١٦٦٣٤٤

٩٥٣٠٠٠٥٣/ ف

به تعداد� چرخLار 
ماهر (خانم ) 

راسته دوز، سردوزکار  
بردست خانم نيازمندیم 

مصلی یک چهارراه اول
 سمت راست پالک ۴٢ 

٣٣٦٤٧٢٥٣
٠٩١٥٣٢٤٣٦٩٨

٩٥٢٩٢٤٧٩/ ف

به چند نفر 
خانم و آقا

جهت کار در یک کارگاه 
توليدى جوراب نيازمندیم

 محدوده بلوار توس
٠٩١٥٩٢٥٩١٣٣ اشرفی

٩٥٢٩٩٢٨٢/ ف

3ارگاه بيرون بر 
مانتودوز (تميز دوز) نيازمندیم 

تيراژ باال + تسویه نقدى
٠٩٣٧٦٦٩٩٩٣٥

٩٥٢٩٣٠٢٠/ ف

به تعداد� مانتو دوزخانم 
 و بردست درمحيطی کامال زنانه 

نيازمندیم. محدوده طبرسی
٠٩١٥٨١٧٤٥١٥ 

٩٥٢٩٩٤٨٠/ ق

به تعداد� راسته دوز 
بردست

مادگی دکمه زن کابویی دوز 
شلواردوز خانم و آقا نيازمندیم 
سرویس رفت و برگشت +بيمه 
اول جاده کالت گرجی ١ پالک ۵

 ٠٩٣٩٢٥٨٩٢٢٧
٠٩١٥٣١٢٢٤٦٠

٩٥٢٩٩٣١٠/ ف

 �به تعداد
3ارگاه خياط�

بيرون بر،ماهر و فعال
 جهت دوخت سارافن
 بچه گانه نيازمندیم.
خطی۵٠تومان 

٠٩٣٦٧٤٩١١٦٢
٩٥٢٩٨٩٠٠/ پ

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

 

 ٠٩٠٣٣١٦٢٢٦٥
٠٩٣٥١١٦١٠١٨

٩٥٢٩٧١٧٢/ ط

 �به تعداد
 چرخLارخانم

راسته ، زیگزاگ و 
مياندوز و بردست 

در محيطی کامال زنانه 
نيازمندیم.فلکه ضد

٠٩١٥٦٦٠٠١٩٠
٩٥٢٩٥٥٥٢/ خ

به تعداد� بردست 
برشLار خانم 

در مانتودوزى نيازمندیم (مفتح) 
٠٩١٥٥١٦٦٣٤٤-٣٢٧٣١٨٨٣

٩٥٢٩٥٦٥٧/ ف

توليد� ادرو سLان 
دوز،  چرخکار،راسته  تعدادى  به 
مياندوز و سردوزکار نيازمند است 

٠٩٣٥٣٧٩٤٢١٥
٩٥٢٩٤٧٧٧/ ف

به �< بردست برشLار 
�نيازمند�م فور� فور  

٠٩٣٧٦٩٤٩٠٩٣
٩٥٢٩٩٣٨٠/ ف

خياط بيرون بر نيازمند�م
محدوده بلوار توس 
٠٩٣٣٤٨٦١٤٨٣

٩٥٢٩٢١١٥/ ف

به چرخLار و 3ارگاه بيرون بر 
مانتودوز نيازمندیم

 تسویه نقدى 
٠٩٣٧٥٩٥١٧٦٥-٣٢٧١٧٠٤٩

٩٥٢٩٩٧٤٧/ ف

به تعداد� چرخLار تميزدوز 
بيرون بر پيراهن مردانه 

با اجرت عالی نيازمندیم
٠٩١٥٣١٨١٣٢٥

٩٥٢٩١٧٤٧/ ق

راننده نيسان 3مپرس� 
جهت مصالح فروش� 

نيازمندیم. 
 

٩٥٢٩٩٥٢٨/ ف٠٩١٥١٠٢٤١٧٣

به تعداد� راننده منضبط 
�در محدوده شيرود

سریعا نيازمندیم
٠٩١٥٢٤٢١٠٦٦

٩٥٢٩٨١٢١/ ف

آژانس در رضاشهر 
راننده با اتومبيل شطرنجی 

سریعا نيازمندیم 
٠٩١٥١٥٩٩٨١٠

٩٥٢٩٩٩٤٧/ ف

راننده سرو�س مدارس
ترجيحا  خودرو  با  راننده  تعدادى  به   
مدارس  سرویس  انجام  جهت  خانم 

 ٠٩١٥٨٩١٤٨٧٢نيازمندیم
٩٥٢٩٩٥٥٠/ ف

آژانس با زنگ باال در هاشميه 
به راننده با خودروى 

تاکسيمتردار نيازمند است 
٠٩٣٨٨٣٧١٣٣٧

٩٥٢٨٩٢١٦/ ف

به راننده ليفتراt با 
گواه� نامه نيازمند�م   

٠٩٠٣٥١٨٤٨٣٥
٩٥٢٩٩٤٧٠/ ف

 پورسانت ٩%
 تعدادى راننده با ماشين و تاکسی متر 

کار در آژانس با زنگ باال نيازمندیم.
٩٥٢٩٦٧٥٩/ م٠٩٠٣٤٢٢٣٦٦٦ 

راننده نيسان با 
تجربه نيازمند�م  

٠٩٣٩١٤١٨١٩٩
٩٥٢٩٩٣٨٥/ ق

مر3زفروش تا3سيمتر
تک کانال آژانسی- چهار کانال

سه سال گارانتی تعویض
٠٩٣٠٩٧٢٣٥٣٦فرهاد ٢٧-

٩٥٢٨٧٢٥٨/ م

به تعداد� راننده 
با اتومبيل تاکسيمتردار با 

کارکرد روزانه ١٠٠٠٠٠تومان 
نيازمندیم ٠٩٣٥١٠٧٣١٧٢

٩٥٢٩٩٦٤٠/ ف

٩٥٢٩٢٩٧٨/ ف

 �پخش نان مزرعه تعداد
وانت بار جهت پخش بادرآمد باال 
استخدام می نماید تماس ١۵ -١٠

 ٣٦٥١٧٩٤٢

تعداد محدود� پارس 
سمند ٤٠٥

جهت سرویس دهی به هتل ها 
نيازمندیم ٠٩١٢٨٤٥٦٦٤٠

٩٥٢٩٩٧٥٢/ ف

راننده با اتومبيل 
شطرنجی تضمين کارکرد 

فوق العاده نيازمندیم آژانس پرواز 
٠٩١٥١٥٨٧٢٢٠

٩٥٢٩٧٠٨١/ ف

به تعداد� وانت مزدا 
نيسان خاور سر�عا 

 نيازمندیم
٠٩٣٨٨٤٩٧٨٨٢

٩٥٢٩٩٣٢٣/ 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 با اتومبيل 
تاکسيمتردار جهت شيفت شب با 

کارکرد عالی نيازمندیم 
٠٩٣٨٨٩٥٠٩٨٠

٩٥٢٩٩٦٥٣/ ف

آژانس متين به تعدادى راننده
تاکسيمتردار  و  باال  مدل  اتومبيل  با 

نيازمندیم محدوده فرامرز عباسی
٠٩٣٧٦١٠١٥١٥

٩٥٢٩٩٣٣٥/ ف

آژانس محدوده 3وهسنگ� 
تاکسی متردار  اتومبيل  با  راننده 
 ١٠٠ روزانه  کارکرد  نيازمندیم. 

٠٩١٥٨١٩٧٢٤٦هزار 
٩٥٢٩٨٥٣٠/ ف

آژانس پارس به تعدادى راننده
تمام وقت و نيمه وقت در محدوده 
قاسم آباد نيازمندیم شيفت شب 

٠٩٠٣٦١٨٧٩٥٤و روز
٩٥٢٩٩٨٤٩/ ف

به تعداد ٥٠ دستگاه  اتومبيل 
با راننده نيازمندیم
 آژانس همسایگان 

٣٨٤٦٢٨٢٩-٠٩٣٦٦٩١٠٩١٤
٩٥٢٩٥١٦٨/ ف

به �< راننده نيمه وقت
با حداقل مدرک دیپلم 
جهت پخش مواد غذایی 

نيازمندیم
 ساعت کارى ١٧ الی ٢١ 

حقوق ۴۵٠
٠٩١٥٣٠٩٠١٣٩

٩٥٢٩٩٧٧١/ ف

آژانس نارون 
اتومبيل  با  راننده  تعدادى  به 
محدوده  نيازمندیم  تاکسيمتردار 

٠٩٣٦٣٣٧٨٢٨٦ابوطالب 
٩٥٢٩٩٧٤٩/ ف

٩٥٢٦٧٣٥٨/ ف

آژانس قدس (فلسطين)

٣٧٠٣٥
(VIP طرح) باالترین کارکرد

به چند راننده جهت بازار�اب� 
در پخش بستنی نيازمندیم( لکزیان)

سيدى بولوار صبا صبا ٢۵ پالک 
٢۵ نمایندگی بستنی 

٩٥٢٩٧١٠١/ ط

به تعداد� راننده
ليفتراک نيازمندیم.
شرکت شن بتن مشهد
٠٩٣٧٧٦٦٧١٨٠

٩٥٢٩٠٢٥٦/ د

به تعداد� راننده با اتومبيل 
نيازمندیم محدوده پيروزى

 با درآمد باال 
٠٩٣٧٢٨٦٧٢٠٠

٩٥٢٩٥٧٣٣/ ف

 نيازمند�م
 به یک زوج شهرستانی

٠٩٣٧٤٩٢٢٤١٤ 
٩٥٢٩٩٤٥٢/ ق٠٩٠٣٦٣١٢١٩٢

 �فروشنده حرفه ا
جهت مشاوره طراحی و فروش 

متریال لوکس ساختمانی به 
کارشناس فروش دو شيفت با 

وسيله نقليه سوارى نيازمندیم 
لطفا نام و نام خانوادگی و 
رزومه خود را به شماره 

 ١٠٠٠٨٨٠٠٠ پيامک کنيد.

٩٥٢٩٤١٣٩/ ف

 �استود�و جلوه ها

ماندگار
جهت تکميل کادر 

حرفه اى از تخصصهاى 
ذیل نيروى خانم 

می پذیرد.
 ١- عکاس باتجربه

 ٢- گرافيست خالق 
٣- ادارى با روابط 

عمومی باال 
۴- ادیتور فيلم 

هفت تير ١١ پالک٨٠
مراجعه حضورى

٩٥٢٩٥١١٨/ ف

فورا به تعداد� طراح 
 با حقوق عالی و بيمه 

جهت کار در چاپخانه نيازمندیم
٩٥٢٨٦٤٣٠/ م ٣٦٠٤٧٩٤٦

به چندنفر جهت تا�پيست 
�ا صفحه آرا درword یا 

indesign و تصویر ساز کتاب 
کودک نيازمندیم ٣٨٤١٦١٠٣

٩٥٢٩٩٨٣١/ ف

تعداد� طراح گرافيست
مسلط به فتوشاپ نيازمندیم

٣٨٤٠٧٧٩٧
٩٥٢٩٩٥٩٤/ قچاپ ایما+

به �< طراح خانم 
3DMAX جهت طراحی 

نماى کامپوزیت نيازمندیم
٩٥٢٩٥٢٦١/ پ٠٩٣٣٨٩٨٣٨٠٦

به تعداد� نيرو� مسلط به 
فتوشاپ نيازمند�م  
٠٩١٥٥١٧٩٩٢٣

٠٩١٥١١٧٠٩٧٤ هاشمی
٩٥٣٠٠٢٩٤/ ق

 CNC استخدام طراح
ترجيحا  اتوکد  و  آرتکم  به  مسلط 
کورل            ٠٩١٥٢٠٥١٤١٢

٠٩٣٨٢١٤٧٤٨٣
٩٥٢٩٤٦٦٩/ ر

به �< نفر فروشنده 3فش 
(آقا یا خانم) در محدوده هاشميه 

نيازمندیم ٠٩١٥٣١٧٢٢٣٥
٠٩١٥٣١٩٧٣٧١

٩٥٣٠٠٠٦١/ ف

به �< فروشنده خانم 
جهت 3ار در مجتمع نان
نيازمندیم مقابل پيروزى ٧۵

٠٩١٥٥١١٦٧٩٢
٩٥٢٩٩٣٣٤/ ف

به تعداد� 3ارگر ساده 
آقا و ٢نفر فروشنده خانم 

نيازمندیم محدوده پنج راه 
٠٩١٥٨٠٢٤٧٠٨

٩٥٢٩٧٦٨٨/ ف

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

٠٩١٥٣١٣٠٨٧٨آسمان 
٩٥٢٩٨٤٦٥/ م

شير�ن� فروش� -به تعدادى
شيفت  جهت  جوان  آقاى  فروشنده 
عصر در محدوده وکيل آباد نيازمندیم 

٣٨٦٥٧٣٥٤
٩٥٢٩١٦٩٤/ ف

 tپوشا
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

فروشنده نيازمند�م 
حقوق ٧٠٠ تا ١ م   

٣٦٠٥١٩٢٨
٩٥٢٩٧٦٠١/ ف

به فروشنده 
 مسلط به فنون مذاکره، متد 

مارکتينگ و اینترنت و 
داراى سابقه کار

جهت فروش ماشين هاى ادارى و 
تجهيزات امنيتی نيازمندیم.

٣٧٦٢٨٦١٧
shop.itpardaz.com

٩٥٢٩٦٧٧٩/ ق

به تعداد� منش�
 و صندوقدار 

جهت کار در آشپزخانه نيازمندیم 
محدوده هدایت ٠٩١٥٣٥٩٥٠٤٦

٩٥٢٩٩٧١٦/ ف

تعداد� خانم مجرب 
جهت بازاریابی  و فروشندگی

 سيمان هاى رنگی نيازمندیم  با 
پورسانت عالی  ٠٩٠٣٩٥٨٨٣٠٧

٩٥٢٩٩٤٩٨/ ف

به چند فروشنده جوان 
 ٧,١ مصلی  مصلی  بلوار  نيازمندیم 
بازار مولوى فاز ٢ طبقه باال پالک ٢٢٠ 

٣٣٦٦٥٤٩١
٩٥٢٩٩٤٦٥/ ف

به تعداد� فروشنده 
جوان آقا 

نيازمندیم .چهارراه فرامرز جنب  
پاساژ ماهان ، پوشاک ایران جين

 

٩٥٢٩٠٢٥٢/ ف

به �< فروشنده ماهر 
جهت نمایشگاه مبلمان نيازمندیم

محدوده طالب 
٠٩٣٦٧٧٩١٥١٤

٩٥٢٩٥٨٧٨/ ط

به چند فروشنده خانم 
نيازمندیم. بازار خيام غرفه ١٨۵ و ٧٩ 

 ٠٩٣٩٢٩٤٠٢٧٢
٠٩١٥٦٢٠٤٥٢٧

٩٥٢٩٩٩٢٢/ ف

فروشنده خانم باتجربه 
و متعهد نيازمندیم

 آرایشی رزیتا
٠٩١٥٨٠٢٩٥٨٠

٩٥٢٩٩٤٧٨/ ف

صندوقدار خانم 
نيازمند�م

اماميه ۴۴ پيتزا قطعه اى از بهشت
٠٩٣٨٢٩٤٤٠٨٠

٩٥٢٩٧٥٣١/ ف

به �< فروشنده آقا 
جهت پوشاک در قاسم آباد 

نيازمندیم 
٣٥٢١٢٤٨٨

٩٥٢٩٩٥١٠/ ف

به �< صندوقدار خانم 
مجرب آشنا به نرم افزار آریا 

جهت رستوران نيازمندیم. 
٩٥٢٩٩٩٠٧/ ف٣٢٢٣٦١٠٨

٩٥٢٩٤٩٣٦/ ف

تفرجگاه آراز
 در مجتمع آرمان

به تعدادى صندوقدار فروشنده 
و اپراتور شهربازى نيازمند است 
پنجراه خيابان نواب صفوى مجتمع 

 CB۵آرمان طبقه ١- واحد ٩
ساعت مراجعه ١٠ الی ١۵

٣٣٣٩١٤١٨-٠٥١

 �به فروشنده حرفه ا
خانم  و  آقا  آرایشی  لوازم 
نيازمندیم چهارراه ميالد فروشگاه 

٠٩٩٠٩٥٩٧٦٢٥آینه
٩٥٢٩٩٧٠٥/ ف

به تعداد� فروشنده خانم باتجربه
 جهت کار در مانتوفروشی 

نيازمندیم محدوده ١٧شهریور
٠٩١٥٥١١٧٩٣٦-٣٣٤٤٢٧٩٩

٩٥٢٩٧٢٠٥/ ق

به چند فروشنده خانم
جهت فروش 

پوشاک نيازمندیم 
 ٠٩٣٦٤٨٥٤٠١٧

بلوار فردوسی نبش 
چهارراه فرامرز عباسی 

پوشاک اسپانه
 

٩٥٢٩٤٨٦١/ ف

 �به تعداد
فروشنده ماهر

پرده 
نيازمندیم 

٣٨٤٥٩٧٠١
٩٥٢٩٦٧٤٢/ ف

به �< فروشنده 
 با سابقه ۵ ساله جهت کار در 

فروشگاه کفش نيازمندیم
٩٥٢٩٥٥١٢/ م ٠٩١٥٣١٤٤٤٤٧

راننـــده

فروشنده و صندوقدار

طراح و گرافيست

سرا�دار و نگهبان

٩٥٢٩٩٣٨٧/ ف


