
چهارشنبه ١٥ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٠
٤٦

 �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 �< فروشنده خانم 
 جهت کار درفروشگاه اسباب بازى

 نيازمندیم ٨٠٠+پورسانت ، 
سن زیر ٣٠ سال

 ساعت کارى ٢شيفت
 ٩:٣٠ تا ١۴-١۶ تا ٢٢:٣٠
تک شيفت مراجعه حضورى

قاسم آباد، نبش شریعتی ۵٢
٣٥٢٣٦٨٣٥-٠٩١٢٠٦٩١١٩٢ 

٩٥٢٩٧٩٥٥/ م

به �< صندوقدارخانم 
جهت شيفت صبح جهت طباخی 
نيازمندیم نبش وکيل آباد ٢٩

٠٩٣٥٤٩٣٧١١٦
٩٥٢٩٩٤٧٩/ ف

به همLار خانم با حقوق ثابت
و پورسانت جهت فروشگاه مانتو 
نيازمندیم ٠٩١٥٨٥١٠١٢٨ 

 فرامرز - پاساژ دهقان
٩٥٢٩٩٨٩٩/ ف

 �واحد توليد
بروج

استخدام می کند 
١- تعدادى فروشنده خانم 

و آقا با فن باال
 ٢- بازاریاب خانم و آقا 

٣- سرپرست فروش خانم
۴- منشی آقا

 ٣٦٠٨٨٥٥٨
 ٠٩٣٧٨٨٧٥٥٥٤
٠٩١٥٣٢٩٩٦٣٧

٩٥٢٩٩٢٢١/ ف

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

٩٥٢٩٧٢٥٧/ ف٠٩١٥٥٠٧٤٠٧٧

به٢نفرخانم فروشنده
با سابقه کار جهت کار در مارکت 

نيازمندیم.تماس٩الی١٢
٣٨٨٤٨٦١٠

٩٥٢٩٧٠٧٠/ پ

به �< فروشنده خانم
روسرى  و  شال  فروشگاه  جهت 

نيازمندیم زیست خاور طبقه ١-
٠٩٣٠٥٤٦٩٤٢٥

٩٥٢٩٩٧٩٩/ ف

به �< نفر فروشنده با تجربه 
کفش نيازمندیم ساکن محدوده 

وکيل آباد ویالژ توریست 
٠٩١٥١١٩٥١٧٤

٩٥٢٩٩٦٥٥/ ف

به تعداد� خانم 
با روابط عمومی 
باال جهت کار در 

فرودگاه نيازمندیم
٠٩٣٨٥٠٣٣٠٠٥

٩٥٢٩٩١١٤/ پ

به تعداد� فروشنده آقا
جهت کار در کت شلوارى داماد 
نيازمندیم محدوده چهارطبقه 

٠٩٣٠٨٢٢٨٢٥٦
٩٥٢٩٩٥٧١/ ف

به �< فروشنده تمام وقت 
 جهت کار در کفش فروشی نيازمندیم. 
حقوق ثابت ۶٠٠ هزارتومان محدوده 

 ٠٩٣٠٥٦٦٠٦٥٠قاسم آباد
٩٥٢٩٩٤٧٢/ م

به تعداد� فروشنده خانم
 جهت کار در ویالژتوریست 

نيازمندیم.ترجيحامحدوده نمایشگاه 
٣٥٥٩٥٢٣٢

٩٥٢٩٩٤٨١/ ق

به تعداد� فروشنده خانم 
جهت کار در فرشگاه سيسمونی 

نيازمندیم 
٠٩٣٠٥١١٤٠١٠

٩٥٢٩٩٤١٣/ ف

به چند�ن فروشنده خانم 
در مناطق سيدى، توس، جهان آرا 

نيازمندیم. 
٠٩٣٦٦٦٨٩٥٦٢

٩٥٢٩٣٨٥٠/ ف

به تعداد� خانم جهت
بسته بندى،فروش کفش نيازمندیم 

محدوده ١٧ شهریور و سيدى
٣٣٦٦٦٩٨٢ -٠٩١٥٥١٠٠٥٠٢

٩٥٢٩٩٦١١/ پ

به �< فروشنده خانم 
نيازمندیم. 

توس ٧۵ کفش بيست 
٠٩١٥١٠٢١٥٢٣

٩٥٢٩٩٨٢٤/ ف

فروشنده فروشگاه�
 جهت معرفی محصوالت و سمپل 

از عالقمندان و دانشجویان 
دعوت به همکارى می شود 

فارغ التحصيالن رشته تئاتر 
در اولویت می باشند 

تلفن تماس و ارسال رزومه به 
تلگرام

 ٠٩١٥٧٩٠٧٢٦٨
٩٥٢٩٦٧٥٥/ ق

نما�ندگ� رسم� 
لوازم خانگ�

از تعدادى خانم عالقمند به 
داشتن درآمدى خوب در 

منزل بعنوان بازاریاب تلفنی
 دعوت به همکارى می نمایيم
٠٩١٢٦٤٧٦٩٦٤

٩٥٢٩٩٧٦٥/ ر

به چند فروشنده خانم
باتجربه جهت کار در پروما 

نيازمندیم
٠٩١٥٢٠٢٤٠٨٨

٩٥٢٩٩٨١٤/ ف

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

٠٩١٥٧٧٧٣٠٩٦صبح و عصر
٩٥٢٩٨٩١٧/ ف

به دو فروشنده خانم محجبه 
نيازمندیم پروما طبقه اول 
واحد ١۴٢ پوشاک یاسين 

٠٩٣٨١٢٨٦٩٣٠
٩٥٢٩٩٥١٢/ ف

٩٥٢٦٤٠٥٦/ ق

بازرگان� تر3سان جهت تLميل 
کادرفروش خود به فروشنده خانم جهت 

همکارى نيازمند است.حقوق ١,٢٠٠ 
٣٥٢١٠٢٥٣-٠٩١٥٤٨٧٠٨٤٩

به �< فروشنده باتجربه 
جهت فروشندگی کفش 

نيازمندیم. 
٠٩٣٠٨٨٩١١٣٠

٩٥٢٩٩٤٠٥/ ف

متصد� فروشگاه
پوشاک مردانه فقط بازنشسته 
دولتی- حقوق١م تومان به باال

٠٩١٥٦٥٨٨٢٥٠
٩٥٢٩٤٨٢٤/ ق

٩٥١٩٥٧٦٤/ ق

فروشنده حضور� (بازار�اب) 
مشهد و شهرستانها نيازمند�م 

حقوق:٢ميليون تومان 
٠٩١٥٢٠٧٧٦٤٣

به چند نفر 
صندوقدار خانم

جهت شيفت شب از ساعت 
١۵ الی ٢٣ نيازمندیم ساعت 

مراجعه ١۴ الی ١٧  پایه حقوق 
٧٠٠ تومان بين استقالل ١ و ٣ 

پروتئين صادق خان 
اعتبار آگهی یک هفته می باشد

 

٩٥٢٩٩٦٨٢/ ف

 فروشگاه هارمون�
 به تعدادى فروشنده باتجربه خانم 

در دو شيفت صبح ٩:٣٠ الی ١۶
و شيفت عصر: ١۶ الی ٢٣ نيازمندیم

آدرس: راهنمایی بين ٢ و ۴، 
سجاد، ابتداى بزرگمهر شمالی 

روبه روى داروخانه مدیکال
فروش لباس اسپرت زنانه

٩٥٢٩٧١٤٤/ م ٠٩١٥١٠٧٠٢٩٥

به �< فروشنده باتجربه 
جهت فروش لوازم ادارى 

نيازمندیم 
٣٨٤١٥٤٣٦

٩٥٢٩٩٩٤٢/ ف

به �< فروشنده جوان آقا 
جهت کار در فروشگاه کفش واقع 

در بلوار سجاد 
٠٩١٠٩٧٥٩١٧١

٩٥٢٩٩٩٤٥/ ف

فروشنده آقا
فرامرز عباسی 

کيان سنتر ١
 طبقه ٣ سبک خانه
٣٦٠٧١٧٠١

٩٥٢٩٧٣٠٦/ ف

به تعداد� فروشنده ماهر 
و باتجربه جهت فروش مبلمان 
محدوده کالهدوز نيازمندیم 

٣٢٦٠٥٥٠٨
٩٥٢٩٤٧٢١/ ف

شر3ت دانش بنيان 
( مهندس� پزش�L فراگرد) 
مستقر در پارک علم و فن آورى 

جهت تکميل کادر ادارى و فروش 
: کارشناس خانم حداقل ٢ سال 

سابقه کار مرتبط تمام وقت
مقابل چمران ٧ پالک ۵۶ 

طبقه ٣
٣٢٢٤٠٠٥٤

٩٥٢٩٧٧٩٢/ ف

به تعداد� 3اردان و 
3ارشناس 3امپيوتر

نيازمندیم
سعدى ٢٠ 

پالک ۵ طبقه ٢ 
 ساعت مراجعه ١١ الی ١۴

٩٥٢٩٨١٠٢/ ف

استخدام درشركت 
دانش بنيان

١-كارشناس یا ارشد مکانيک
٢-کارشناس صنایع

٣- نقشه کش صنعتی
۴-کارشناس فروش و صادرات

۵-تکنسين کنترل کيفيت
ارسال رزومه

WWW.Karajet.Com 
 

٩٥٣٠٠١٢٣/ ق

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

فروشگاه ا�نترنت� 
استارت 3اال

در نظر دارد جهت تکميل 
کادر ادارى خود، از افراد 

ذیل دعوت به همکارى نماید:
١-کارشناس خرید

(خانم/آقا)
٢-کارشناس پشتيبان سایت 

و امور مشتریان(خانم)
عالقه مندان می توانند 

جهت ارسال رزومه و ثبت 
اطالعات خود به وب سایت 

فروشگاه اینترنتی استارت 
کاال مراجعه نمایند.

وب سایت:
WWW.STARTKALA.COM

 

٩٥٢٩٥٠٧٠/ ق

استخدام
کارشناس کتابدارى
 در خانه کتاب وکيل

٣٨٤٣٥٧٩٩
٩٥٢٩٩٤٩٧/ ب

به تعداد� 3ارشناس فروش 
تلفن� نيازمندیم. 

جهت دریافت مشخصات شرکت با 
 ٠٩٣٩٠٥١٠٨٦٩ تماس بگيرید

٩٥٢٩٣٨٥٧/ ف

�< نيرو با مدرt تحصيل� 
�ليسانس حسابدار

جهت یک شرکت معتبر 
نيازمندیم حقوق مکفی

 حداکثر ٣٠ سال جنسيت آقا 

٣٢٦٢٦٦٠٢
ساعت تماس ٨ الی ١٢

٩٥٢٩٧٣٥٦/ ف

ورود به 3سب و 3ار 
در حوزه روانشناخت�

با ارائه و دریافت گواهی 
مربيگرى و مدرس کشورى

 زوج درمان گرى و ایماگوتراپی
 فقط ویژه فارغ التحصيالن 

روانشناسی و مشاوره جهت 
حضور در جلسات معارفه 

رایگان واژه زوج درمان گر را 
به سامانه ٥٠٠٠٥٩٤٣٢٠

پيامک کنيد.خانه علوم 
تربيتی و روانشناسی مشهد

٩٥٢٧٩٧٩٤/ ل٣٧٦٦٧٨٥٣

به دو نفر 3ارمندبازنشسته 
آقا و خانم جهت 3ار 

امور زیارتی و خدماتی نيازمندیم
٣٣٤٤٣١٠٢-٠٩١٥٢٠٦٢٦٤٠

٩٥٢٩٤٦٥٣/ ش

استخدام تعداد� خانم
یک شرکت بازرگانی در 
بلوارسجاد ارسال رزومه

٠٩١٢٠٩١٥٠٦٤ پيامک
٩٥٢٩٤٩٢٢/ ق

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

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 ٧خانم 
 ادارى وبازرگانی درآمد٧٠٠هزار

+بيمه+مدت محدود
 بين استقالل ٣ و١پالک۵٣طبقه٣

٩٥٢٩٦٧٥٤/ ق

دعوت به همLار� خانم
جهت امورادارى وفروش،آشنا به نرم 

افزارهاى مربوطه درواحد توليدى
٣٢٤٥٤٢٢٦

٩٥٢٩٩٥٧٧/ پ

شر3ت سامان گسترپارسيس
براى تکميل کادر خود به تعدادى 

کارشناس فروش و فروشنده حرفه 
اى خانم و آقا (حضورى و تلفنی) 
نيازمند است آدرس: بلوار معلم 

چهارراه صدف، پالک ١٢٢٨ واحد ٣
 ٠٩١٥٠٠٩١٨٠٠

٣٨٩١٥٠٧٧-٣٨٦٩٤٥٦٧
٩٥٢٩٥٦٦٨/ ف

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

به �< خانم 
�جهت 3ار دفتر

در موسسه فرهنگی نيازمندیم 
فقط مراجعه حضورى از ساعت 
١٠ الی ١۴ حاشيه وکيل آباد 
نبش خيابان هنرستان باالى 

امالک نجاتی پالک ٢٨۶ طبقه دوم 
واحد ۵ اندیشه عارف

 

٩٥٢٩٩٣٧٥/ ف

 �به �< نفر جهت 3ار ادار
و فروش تلفنی آسانسور 

نيازمندیم. ٣٨٨١٣٣٥١
٠٩٣٦٦٧٣٦٠٧٣

٩٥٣٠٠٠٧١/ ف

3ارآموزخانم
آژانس هواپيمایی (محدوده بولوار 

پيروزى) به شرط استخدام
٣٨٧٠٤٩٠٤

٩٥٢٩٩٠٩٦/ ق

شر3ت� واقع در 
شهرt صنعت�

ماشين سازى و فناورى هاى 
 برتر به یک نفر نيروى خانم 

جهت انجام امور ادارى 
نيازمند است 

٣٢٤٠٠٥٠٨
٩٥٢٩٩٦٨٥/ ف

شر3ت� معتبر 
جهت تکميل کادر پرسنلی 

به تعدادى نيروى خانم 
نيازمند است

 مراجعه فقط حضورى بلوار 
معلم بين معلم ۴٠ و ۴٢ 

 پالک ١٠۵٠ طبقه ٣

٩٥٢٩٦٩٧٩/ ف

به �< همLار در دفتر پيشخوان 
نيازمند�م. رضا شهر، بين فکورى 

٧٩ و ٨١  -٣٨٧١٠٢١٤
٠٩٣٥٢٨٠٥١٦١ تلگرام

٩٥٢٨٠٨٢٦/ ف

استخدام 3ارآموز خانم
 در آژانس مسافرتی 

مسلط به امور
 کامپيوتر و اینترنت
 محدوده احمدآباد

٣٨٤٠١٤٤٤ 
٠٩٣٧٦٧٧٤٢٩٧

٩٥٢٩٩٠٠٨/ د

٩٥٢٩٩٦٨٤/ ف

�به تعداد
 نيرو� خانم 

جهت کار در یک شرکت معتبر 
برج سازى با سابقه کار و 

مسلط به کامپيوتر نيازمندیم 
احمدآباد

٣٨٤٥٥١٥١
٠٩١٥٥٠٩٧٤٧٦

به �< نيرو� ساده 
جهت کار در کافی شاپ 

نيازمندیم
٣٦٠١٤٥٠٥

٩٥٢٩٦١٧٧/ ف

3ارگر ساده 
جهت مرغدارى نيازمندیم. 

 ٠٩١٥٥١٤٠٥٤١
٠٩١٥٩٦٦٣٠٥١

٩٥٢٩٩٩٨٤/ ف

به ٢ نفر 3ارگر ساده خانم وآقا
جهت کار در طباخی 

نيازمندیم . نبش وکيل آباد ٢٩
٠٩٣٥٤٩٣٧١١٦

٩٥٢٩٩٣١٤/ ف

به �< 3ارگر ساده 
جهت کار در مرغدارى تخم گذار 

نيازمندیم 
٠٩١٥٦٥٦١٤٠١

٩٥٢٩٩٤٣٠/ ف

به �< 3ارگر ساده 
جهت کار در انبار نيازمندیم 

٠٩٣٩٦٥٦٥١٣٤
٩٥٢٩٩٩٣٠/ ف

به �< 3ارگر ساده 
جهت 3ار در سوپرمار3ت

نيازمندیم آخر وکيل آباد
٠٩١٥٣٠٢٩٠٧٦

٩٥٢٩٩٢١٤/ ف

به تعداد� 3ارگرآقا
جهت کار در جاده سيمان نيازمندیم 

٠٩١٥٥٢٢٤٠٣٨
٠٩٣٥٢٥٦٠٢١٩

٩٥٢٩٩٢٣٤/ ف

به تعداد� 3ارگر ساده خانم و آقا
حقوق قانون کار+ سرویس+ 

بيمه نيازمندیم.
٠٩٣٠٤٣٤٧٨٦٧

٩٥٢٧٨٣١٥/ ف

�< نيرو� آقا جهت 3ار 
 در گلفروش� نيازمند�م

٠٩٣٥٣٣٥٨٧٤٨
٩٥٢٩٩٤٥٤/ ف

 �شر3ت توليد
پالست نگار پاژ

به تعدادى کارگر ساده خانم 
جهت شيفت روز و شيفت شب 

نيازمند است 
ساعت تماس ٨ صبح الی ١۶ 

آدرس: جاده کالت ، شهرک صنعتی 
مشهد ، خيابان کارگر شمالی  

نبش خيابان ١۵ ، پالک ٣٧
٩٥٢٩٧١٦٠/ ل٣٢٤٥٤٤١٧ 

خانم و آقا 
٨٠٠ ال� ١٫١٠٠م + بيمه
ابوطالب ١٣ حجت ٣ ستون اول 
سمت چپ ٠٩١٥٨٠٥٤٥٢٨

٩٥٢٩٩٣١٦/ ف

به �< نيرو� شهرستان� 
جهت کاردر آشپزخانه

 نيازمندیم 
٠٩٣٣٩٦٣٦٦١٥

٩٥٢٩٩٧٠٩/ ر

به تعداد� 3ارگر ساده 
خانم و آقا 

نيازمندیم آدرس حدفاصل 
 پيروزى ١١ و ١٣ قنادى پانته آ 

٩٥٢٩٧٦١٩/ ف

به چند نيرو� خدمات� 
جهت کار در آشپزخانه نيازمندیم 
مراجعه فقط حضورى هاشميه ١۴ 

 پالک ١۴ آشپزخانه بخارا 
٩٥٢٩٩٣٧٦/ ف

به چند نيرو� خانم 
نيازمند�م  

٠٩٣٠٥١١١٨١٩
٩٥٢٩٩٨٥٧/ ف

به تعداد� 3ارگر ساده
جهت کار در فست فود 

نيازمندیم.ترجيحًا شهرستانی
٠٩٣٦٤٠٥٧٦٨٣

٩٥٢٩٩٦٧٠/ پ

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

بيمه+ مزایا 
٠٩٣٦٨٢٠١٣٩٣

٩٥٢٩٤٦٢٤/ ف

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

نيازمندیم
نوروزى ٠٩٣٠٥٧٢٧٥١٥

٩٥٢٩٩٠١٨/ ف

تعداد� نيرو� خط توليد و فن� 
نيازمندیم حقوق قانون کار + 

بيمه و سرویس
٣٦٥١٩٣٩٥

٩٥٢٩٧٤٩٦/ ف

به چند 3ارگر ساده  
دستگاه  جهت  جوشکارى  به  آشنا 
سازى در محدوده جاده قدیم قوچان

٠٩١٥١١٥٦٦٠١  نيازمندیم
٩٥٢٩٩٢٣٥/ م

3ارگر ساده  
عالی،  حقوق  با  تراکت  پخش  جهت 
حداکثر ١٩ سال محدوده وکيل آباد- 

 ٠٩١٥٨٧٠٨٩٤١پيروزى- معلم 
٩٥٢٩٩٥٩٧/ م

 �به تعداد� دادزن حرفه ا
جهت جلب مشترى به داخل

 مغازه نيازمندیم
٠٩٣٨٠٤٢١٥٥٩

٩٥٢٩٩٥٠٩/ ق

شاگرد (دادزن) نيازمند�م 
محدوده حرم ،پورسانت عالی 

ترجيحا زیر ٢٠ سال 
٠٩٠١٠٩٣٦٤٥٥

٩٥٢٩٩٧١٩/ ر

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

٠٩٠٣١٠٢٩١٥٧ 
٩٥٢٩٤٨٢٠/ م٠٩٣٠٢٩٦٦١١٤

به تعداد� 3ارگر ساده خانم
نيازمندیم. باحقوق عالی، 

سرویس و محيطی کامال زنانه
٠٩٣٠٣٠٤٤٢٧٥

٩٥٢٩٤٣١٣/ م

به �< 3ارگر متاهل جوان 
بدون بچه جهت کار در 

مرغدارى تخم گذار نيازمندیم 
٠٩١٥٣١١٧٩٣٧

٩٥٢٩٦٩٩٧/ ف

ال�  آقا-حقوق٨٠٠  و  خانم   
 یک ميليون -خط توليد کارخانجات، آقا 
زیر ٣٠سال با کارت خدمت ابوطالب ٢۵

٠٩١٥٩٩٦٢١٧٦  پالک ٢١٢
٩٥٣٠٠٢٩٦/ م

به �< نفر 3ارگر ساده 
جهت کار در سفره خانه 

سنتی نيازمندیم 
٩٥٢٩٧١٨٩/ م٠٩١٥١٠٥١٥٢٣

 � به تعداد
3ارگر ساده

با  منزل  اثاثيه  حمل  جهت   
دائمی  و  استثنایی  درآمد 

نيازمندیم.
١- عدم اعتياد به سيگار و 

مواد مخدر
جسمانی  کامل  سالمت   -٢

و روحی
٣- حداکثر سن ٣٠سال

سيدى، خلج ١١، مجتمع 
تجارى کاوه پالک ٣٢ دفتر 

بارى فرزانگان (پرنگ)

٣٣٨٦٧٤٥٠ 
٩٥٢٧٥١٥٥/ م

به تعداد� جوان جهت 
3ار در آ3وار�وم فروش�
در محدوده شهدا نيازمندیم

٠٩٣٦٨٨٢٨٤٧٤
٩٥٢٩٩٨٤٤/ ف

 به �< 3ارگرساده جهت 3ار
 در ساندویچی نيازمندیم (منطقه 

 ٠٩٣٧٦٥٤٨٥٥٩هاشميه )
٩٥٢٩٧٩٦٠/ م٠٩٣٥٩٦٠٨٢٨٥

به تعداد� نيرو� ساده 
خانم و آقا نيازمندیم مجتمع آرمان 

عکاسخانه سنتی سرزمين من 
٩٥٢٩٦٨٩٦/ ف٣٣٣٩٠٦٣٨

به چند نفر خانم 
جهت کار در قنادى نيازمندیم ميدان 

بار نوغان رسالت ۵٣ قنادى سجاد
٠٩١٥٨٢٤١٧١٩

٩٥٢٩٩٥٦٥/ ف

كارگرساده

3ارشناس و
3ارشناس ارشد 

�3ارمند ادار

٩٥١٧٧٠٨٣/ ف


