
پنجشنبه ١٦ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤١
٥١

به تعداد� بازار�اب 
و نيروى ادارى نيازمندیم 

٣٨٤٨١٧١٧
٩٥٣٠٠٤٢٦/ ف

�? شر3ت عمران� 
در جهت تکميل پرسنل کارى 
دعوت به همکارى می نماید 

١-امور ادارى 
٢-حسابدارى

 ٣-اجرایی 
 مشخصات خود را به شماره 

 ٠٩٩٠٣٦٥٦٦١٤
پيامک نمایيد

٩٥٣٠٠٣٩٧/ ف

استخدام نيرو� خانم
ادارى+ بازرگانی جهت افتتاح 

دفتر آریان بلوارفردوسی
٠٩١٥٢٣٨١٠٧٠

٩٥٢٩٥٠١٢/ ق

تاالر و رستوران 

آرامش 
١-مدیر تشریفات خانم 

٢-صندوقدارخانم

٣- منشی فقط خانم 

بلوار سيدرضی 

نبش سيدرضی ٣٨
٠٩٣٨٤٨٦١٨٠٠

٩٥٣٠٠٨٩٧/ پ

استخدام 3ارآموز خانم
 در آژانس مسافرتی 

مسلط به امور
 کامپيوتر و اینترنت
 محدوده احمدآباد

٣٨٤٠١٤٤٤ 
٩٥٢٩٩٠٠٨/ د٠٩٣٧٦٧٧٤٢٩٧

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

استخدام نيرو
داراى گواهينامه موتور سيکلت 

حقوق یک ميليون تومان
٠٩٩٠٥٠٦٠٩٦٢

٩٥٣٠١٢٤٨/ ق

به �? 3ارگر ساده متاهل 
جهت کار در مرغدارى تخم گذار 

نيازمندیم. 
٠٩١٥٧١٥٢١٤٢

٩٥٣٠٠٤١٩/ ف

 � گروه فست فودها
زنجيره ا� البي?
 جهت تکميل کادر پرسنل 

استخدام می نماید
پرسنل ساده آقا جهت سالن 

پرسنل ساده آقا جهت آشپزخانه
مصاحبه حضورى 

بين ساعت ١١ الی ١٧
آدرس: بلوار بعثت 

بين ابوذر و رضا 
فست فود زنجيره اى 

البيک
٩٥٣٠٠٠١٧/ م

به تعداد� خانم
روزى  نيازمندیم  سيلک  چاپ  جهت 

٢٠ تومان گاراژدارها کوشش ١۴
٩٥٣٠٠٦٣٧/ ف٠٩٠٣٢٨٩٦٥٥٦

به تعداد� 3ارگر ساده 
خانم و آقا 

نيازمندیم آدرس حدفاصل 
 پيروزى ١١ و ١٣ قنادى پانته آ 

٩٥٢٩٧٦١٩/ ف

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

به �? 3ارگر ساده 
جهت کار در سوپر مارکت نيازمندیم 
منطقه رضاشهر تماس ١٣ ظهر به بعد

٣٨٧٩٤٠٤٦
٩٥٣٠٠٣٥٠/ ف

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

٠٩٠٣١٠٢٩١٥٧ 
٩٥٢٩٤٨٢٠/ م٠٩٣٠٢٩٦٦١١٤

3ارگر ساده خانم و آقا 
 جهت کار در کارخانه نيازمندیم 

 ٣٧٣٩٠٥٩٢
٩٥٢٩٤٨٤٨/ م٠٩٠٣١٠٢٩١٥٦

به تعداد٥نفر 3ارگر ساده
محدوده خواجه ربيع، خلق آباد 

نيازمندیم
٠٩٣٠٦٤٩٠٣٦٣

٩٥٢٩٨٨٧٦/ ط

به چند 3ارگر
جهت کار در ميوه فروشی 
نيازمندیم محدوده صياد

٠٩١٥٤٢٢٢٢٥٤
٩٥٣٠٠٨١٧/ ق

به تعداد� جوان 
جهت کار در مجموعه ورزشی 

نيازمندیم.نمایشگاه بين المللی 
 ٠٩١٥٥٠٢٦٦١٩

٩٥٣٠٠٤٢٣/ ف

به �? 3ارگر ساده خانم 
نيازمندیم دیدگاه لشگر

روغن گيرى شاکر ٣٨٥١٩٣٧٧
٠٩١٥٣٥٩٦١٣١

٩٥٣٠٠٦٤١/ ف

خانم و آقا ٨٠٠ ال� ١٫١٠٠م 
+ بيمه ابوطالب ١٣ حجت ٣ 

ستون اول سمت چپ 
٠٩١٥٨٠٥٤٥٢٨

٩٥٣٠٠٤٧٧/ ف

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

 ٠٩٣٠٩٥٤٣٨٥٣
٩٥٢٩٤٨٣٦/ م٣٢١٢١٨٨٧

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

نيازمندیم
نوروزى ٠٩٣٠٥٧٢٧٥١٥

٩٥٢٩٩٠١٨/ ف

به چند نفر 3ارگر 
نوجوان ساده 

جهت کار در نانوایی نيازمندیم 
٠٩١٥٧٧٥٢٠١٠

٩٥٣٠٠٣٤٧/ ف

به �? نيرو� ساده 
جهت کافی شاپ نيازمندیم 

کوثر ٨ کافی شاپ لوه 
٠٩١٥٩١٦٤١٥٥

٩٥٣٠٠٣٧٨/ ف

 �تعداد� 3ارگر ساده برا
توليد� PVC نيازمند�م  

٠٩٣٥٥٧٠٢٢٩٨
٩٥٣٠٠٨٠٥/ ق

به �? نيرو� ساده 
جهت کار در کافی شاپ 

نيازمندیم
٣٦٠١٤٥٠٥

٩٥٢٩٦١٧٧/ ف

به تعداد� 3ارگر خانم
جهت کار در کارگاه قنادى 

نيازمندیم
٣٣٤٢٦٠٠٢

٩٥٣٠٠٧٨٧/ ق

به تعداد� چرخNار
ورویه کوب ماهرنيازمندیم

٠٩٣٠٤٦٥٢٥٧١
٩٥٣٠٠٣٦٢/ د

به ٢ نفر رو�ه 3وب ماهر 
استيل نيازمند�م  

٠٩١٥١٧٧٧٢٠٠
٠٩١٥٣٠٥٠٥٢٩

٩٥٢٩٦٢٣٢/ ف

�? 3ارگر ماهرخانم
جهت پرسکارى  نگين روى لباس 

نيازمندیم
٠٩١٥١٠٥٤٩٤٥

٩٥٣٠٠٧٦٧/ ق

به تعداد� 3ارگر ماهر  
و نيمه ماهر جهت کار در توليدى 
  MDF ساختمانی  و  ادارى  لوازم 

٠٩٣٠٥٠٣٠٢١٤ نيازمندیم 
٩٥٣٠٠٨٢٤/ م

٩٥٢٩٧٤٤٨/ ط

به 3ارگرماهر پل� استر3ارجهت 
3ار نهار خور� و ميز جلومبل� نيازمند�م  

٠٩١٥١٠٣٧١٧٤

استخدام(بصورت 3نترات)
خياط و کالف ساز مبل با سابقه 

مفيد کارى-شرکت کيمياى شرق
٣٥٤١٢٧٧٧

٩٥٢٩٩٨٦٦/ ق

3ارگر ماهر
هاشميه  محدوده  کارواش  جهت 

نيازمندیم
٩٥٢٩٩٩٠١/ م٠٩٣٥٢٧٠٠٦١١

�? نفر شاگرد
 جرثقيل 3ف� ده تن 

نيازمندیم ترجيحا جوان
٠٩١٥١١١٧٧٨٢-٣٣٩٢٧٧٥٥

٩٥٢٩٧٢٩٦/ ف

�ه ٣نفر استاد3ار صافNار 
نيازمند�م 

٠٩٣٧٦٩٥٧٦٤٤
٩٥٢٩٥٨٣٤/ ط

به تعداد� رو�ه 3وب 
و خياط ماهر و نيمه ماهر

مبل نيازمندیم ٠٩١٥٨٠٩٠٦٦٢
٠٩٣٠٨٧٦٧٦٧٥

٩٥٣٠٠٩٣٥/ ر

به �? نيروماهر
یانيمه ماهرجهت تاسيسات آب 

وفاضالب نيازمندیم
٩٥٣٠١٢٧١/ پ٠٩١٥٦٤٠٠١٨٥

به �? پل� استر 3ار
 چوب ماهر نيازمند�م
٠٩٣٠٦٤٩٠٣٦٣

٩٥٢٩٨٨٩٠/ ط

٩٥٢٩٩٤٣٦/ ق

به تعداد� همNار نجار 
ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم

٠٩١٥٣٠٥١١٢٨
٠٩٣٧٢٥٤٣٤٣٩

نيازمند�م  
 به یک شاگرد ماهر فرکار در 

اغذیه با حقوق و مزایا 
تمام وقت

 ( در محدوده شهيد صادقی )
اغذیه صمدى

٠٩١٥٥٥٨٤٨٤٤ 
٣٧٦٣٤٥٧٦

٩٥٢٩٩٩١٥/ م

به �? شاطر و بردست  
�نان فانتز

پيک موتورى  نيازمندیم 
٠٩٣٠٢٦٢٥٤٦٩-٣٢٥٩٦١٢٤

٩٥٣٠١٠٩٣/ ف

٩٥٢٩٦٣٩٤/ ف

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

نيازمندیم. توس ۶۵ نجف ٢ 
٠٩١٥٥١٩٣٦٣٠

به 3ارگر ماهر 
جهت کار در فروشگاه الستيک 

شجاع نيازمندیم. 
٩٥٣٠٠٩٥٣/ ف٠٩١٥٣٣٥٢٨٦٩

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

نجار نيازمندیم 
٩٥٢٩١٩٤١/ م٠٩١٥٨٠٢٠١٤٧

 به �? نيرو جهت مد�ر�ت
توليدى  کارگاه  در  کارگردانی  و   
باال  تجربه  با   MDF ادارى  لوازم 

٠٩٣٠٥٠٣٠٢١٤ نيازمندیم
٩٥٣٠٠٨٣٠/ م

به چند 3ارگر ماهر و نيمه ماهر
جهت کار در کارگاه نجارى 

مبل استيل نيازمندیم 
٠٩١٥٩١١١٥٤٩

٩٥٣٠١٠٦٥/ ف

به �? شاگرد نيمه ماهر
جهت کار در کارگاه برش کارى 

MDF نيازمندیم
٠٩١٥٣٠٦٩٣٣٠

٩٥٢٩٩٨٣٤/ ف

به تعداد� نيرو� برقNار 
ماهر ساختمان 

به صورت روزمزدى نيازمندیم 
٩٥٢٩٨٥٤٤/ م٠٩١٥٧٠٠٥٩٤٤

به چندپل� استر3اراستاد
جهت رنگ آميزى سرویس چوب 

نيازمندیم محدوده بلوارميامی جمعه بازار
اميرى  ٠٩١٥٩١٣١٧٨٣

٩٥٢٩٨٠٦٨/ ط

به چند نفر 3ارگر 
شابلون زن ماهر و ساده 
جهت کار در کارگاه چاپ سيلک 

نيازمندیم ٠٩٠١١٢٩٥٠٧١
٩٥٣٠٠٣٤٨/ ف

پل� استر 3ار  
ماهر و نيمه ماهر نيازمند�م

 

٩٥٣٠٠٨٨٨/ م٠٩١٥٤٧٤١٩٣٨ 

به تعداد� رو�ه 3وب مبل 
ماهر- نيمه ماهر 

راحتی و استيل نيازمندیم 
٠٩٠٣٤٥٤٨٠٧٤ابراهيميان 

٩٥٢٩٩٧٢١/ م

 �به تعداد� نيرو
پوليستر3ار و بردست

نيازمندیم
٣٦٥١٠٤٥١

٩٥٢٩٨٥٦٩/ ف

اپراتور دستگاه چاپ
فلکس، بنر و دستگاه ليزر 

با تجربه نيازمندیم
٠٩٣٦٣٠١٥٥٨٠

٩٥٣٠٠٩١٩/ ق

به �? راد�اتور ساز 
نيازمند�م.   

٠٩١٥٣٢٠٦٢٩١
٩٥٣٠٠٩٢٥/ ف

به چند نفر 3ارگر ماهر 
3ارواش نيازمند�م   

٠٩٣٣١٣١٨٥٨٤
٩٥٢٩٩٤٨٩/ ف

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

٧-٣٦٥١٨٩٧٦
@ tooskar   ٣٦٥٨٥٨٧٦

٩٥٢٩١٥٠٩/ ف

3ار�اب� ا�نترنت� برزمهر
WWW.7020.BIZ

٣٧٠٢٠
٣٧٦٤٩٥٥٥

٩٥١٠١٣٧٦/ ق

3ار�اب� فرهيختگان دانشگاه
 اشتغال فور� دانشگاهيان و...

تامين نيرو، معافيت حق بيمه
خ    راهنمایی١٩ ٥٠-٣٨٤٤٢٧٤٥ 

٩٥١١٢٦٨١/ آ

به �? پرستار 
و یک دکتر MMT نيازمندیم

 ٠٩١٥٣١٨٩٥٩٧
٩٥٢٩٨٨٥٣/ پ

٩٥١١٠٧٧٤/ د

دستياردندانپزش? دوره 
دارویارداروخانه -امدادگر حوادث

وارستگان نوین
٠٩١٥٢٠٠٣٧٧٤-٣٥٠٩٩١٥٧

دستيار دندانپزش?
با حداقل ۵ سال سابقه جهت مطب
نيازمندیم  آزادشهر  محدوده 

٣٦٠٤٩٧٥٠ساعت کارى ٢٢-١۶
٩٥٢٩٥٦٢٨/ ل

�3ارشناس پرستار
جهت کار در مرکز سالمندان

 نيازمندیم فکورى ١٧ الله ٨ پالک ٣٣
٩٥٣٠٠٤٥٢/ ف٠٩١٥٠٠٧٥٦٣٨

 �دعوت به همNار
به تکنسين رادیولوژى در شيفت عصر 

نيازمندیم ساعت تماس ٩ تا ١۶
٩٥٣٠٠٦٤٨/ م٠٩١٥٥٢٢٦٠٧٣

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

 ٠٩١٥٣٠٩٣٩٠١بلوار آزادى
٩٥٢٩٧٩٩٠/ م

به �? پودرگذار ماهر 
جهت کار دندانسازى

 نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٨١٩٢٠

٩٥٣٠١٢٢١/ ف

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

٠٩١١١٩٣٤٥٢٥ هنرورى
٩٥٢٩٢٨٥٧/ م

استخدام
به چند نفر   خانم 

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

٠٩٣٧٤٠٩٨٥٥٤
٠٩١٥٥١١٤٦٤٢

٩٥٢٩٤٤٠٧/ م

دعوت از عالقه مندان
تدریس زبانهاى خارجی

جهت مهدهاى کودک و مراکز زبان
٣٨٨٤٦٨٨٨هاشميه۶١ پالک۶۶

٩٥٢٤٥٢٦٢/ ل

خانم با تجربه
جهت آموزش دروس ابتدایی-٣ 
ساعت -۴ روز در هفته -عصرها

٠٩١٥٣١٦٦١٤٠
٩٥٢٩٩٤٩٥/ ق

به �? نفر مد�ر داخل�
آشنا به امور قنادى جهت کار در 

قنادى نيشکر نيازمندیم
٣٨٩٣٧٤٣٠

٩٥٣٠٠٦٤٤/ ف

مد�ر بازرگان� 
ترجيحا شيمی و پليمر 

دانشگاه فردوسی از ٨ تا ١٨ 
٠٩٣٣٢٩٣٨٨١٨-٣٨٧٦٢٢٣٠

٩٥٢٨٧٩٠٣/ ر

گروه پزشك� و درمان�

كارگرساده

3ارگر ماهر

مد�ــــر

مدرس  و مرب�

3ار�ابــــ�

محل مراجعه جهت دریافت مدارك پيدا شده:
 ١- اداره كل پست استان خراسان رضوى - عدل خمينی

 تلفن: ١٩٣
٢ - كليه دفاتر خدمات ارتباطی و آژانسهاى 

پستی سطح شهر مشهد
را  شده  پيدا  مدارك  شود   Hم تقاضا   Hگرام همشهر�ان  كليه  (از   
به نزد�ك تر�ن صندوق پستH بيندازند تا از طر�ق ا�ن سرو�س به 

صاحبان آن تحو�ل گردد)

سرو�س پست �افته
طرح مشترك پست و روزنامه خراسان

3ارت مل�
٥٤٧٩٧٧٥١٥٤  Hعل اكار  ليال 

٠٨٦٠١٦٢٦٩٩ محمد حسن  اكبر فخراباد<  سعيد 

٠٩٣٤١٧٤١٨٠ رجب  اكبر<   Hعل

٠٩٣٦٩٩٢٦١١ علH اكبر  اكبر<  فاطمه 

٠٨٦٠٣٥٢٤٦٣ اسفند�ار  اكبر< برگيش  قد�ر 

٠٧٠١٥٥٤٩٤٠ قدرت اله   Hاكبر< چراغعل  Hعل

٠٩٤٥٢٥٧٦٩٤ حسين  اكبر< منش  مجيد 

٠٩٤٦٦٧٤٠٦١  Hمحمد عل  Hاكرم حامد 

٥٢٢٠٠١٧٤٥٤ باباگل   Hاله اميد 

١٠٦٤١٠٠٣٥١ حجت اله  امام ورد<  زهرا 

٠٩٢٠٩٢٧٣٣٥ حسين  امامH وحيد  آ�دا 

٠٩٢٠٧٦٦٥٥٢  Hقاسمعل اميرنزاد خور  ناصر 

١٠٦٤٢٣٥٢١٢ مسلم  امير<  زهرا 

١١٩٠١٥٤٣٨٢  Hرضا قل امير<  ابوالفضل 

٠٩٤٦٤٨٧٠٦٥ غالمرضا  امير<  مهد< 

٠٨٤٨٨٣٩٣٢٣  Hمحمد عل امير<  محمد رضا 

٦٥٠٩٦٦١٧٧٢ محمد رضا  امير< رشخوار  پرو�ن 

٠٩٣٨٩٩٠١٣٦ سيد مهد<   Hامين سيد وحيد 

٠٩٤٢٤٧١٧٠٩ سليمان  امينH فر  زهرا 

٢٠٩٣٢٢٥٧٠٠ سيد احمد  اند<  حور�ه 

٠٩٣٣٥٨٦٨٠٩ غالمرضا   Hاه جليل 

٠٧٩٤٦٩٥٤٨٥ عباس  ا�تH نسب  داود 

٠٩٣١٦٢٨٤٥٨ ابراهيم  ا�راندوست شير�ن سوء  محمد 

٠٩٢٧١٧٦٩٧١ حسين  ا�زانلو   Hعل

٥٩١٩٦١٦٥١٢ شكور  ا�زد<  عبداله 

٦٣٥٩٧٥٣٧٥٨ محمد حسين  ا�مانH نقاب   Hمحمد عل

٠٩٤٤١٣٠٧٩٨  Hعيس باران خوا ه شهرنو<  فاطمه 

٥٢٠٩٧٣٢٥٣٣ محمد ابراهيم   Hباران محمد قاسم 

٠٩٣٤٣٥٨٦٧٢ حسين  بار<  ابراهيم 

٢١١٠١٠٢٣٦٥ غالمرضا   Hباطن محمد 

٠٩٣١٦٢٨٦٠١  Hعل  Hباغبان خيابان حميد 

٠٩٢٠٠٢٠٨٢٨ غالمحسين  باقرزاده  اسماعيل 

٢٠٠٢٨١١٨٨١ رحمن  باقرنژاد زارعان  زهره 


