
شنبه ١٨ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٢
٤٤

استخدام
یک شرکت حسابدارى و 

حسابرسی با همکارى انجمن 
حسابداران و حسابرسان استان
 از فارغ التحصيالن رشته ى 

حسابدارى و رشته هاى مرتبط  
ضمن آموزش حسابدارى مالی 
و مالياتی و نرم افزار، دعوت 

به همکارى می نماید
 ٣٦٠٦١٠٣٠
٣٦٣٨٤١٠١

٩٥٢٦٠٢٧٢/ ف

�< شر3ت فن� و مهندس�
حسابدارى  کارمند  نفر  دو  به 
ليسانس  مدرک  با  آقا  و  خانم 
حسابدارى با سابقه کار حداقل ۴ 
سال نيازمند است.ارسال رزومه

estekhdam.karno@ 
yahoo.com

ساعت کارى ٨ الی ١۶
حقوق توافقی +بيمه ، خ سنایی

٩٥٣٠٢٢٤٧/ خ٣٧١٣٠٠٢٨

سرا� مهر-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩

٩٥٢٤٢٢٢٩/ ل

آتليه سيب 
جهت کار در پذیرایی از نيروى 

خانم با سابقه کار
 دعوت به همکارى می نماید

 وکيل آباد ٧۵ سمت راست 
پالک ٣۴ 

٣٥٠١٢٢٩٤
٩٥٣٠٠٩١٤/ ف

آر�اگستر- استخدام خانم
جهت نگهدارى از سالمند و 

خردسال در منزل
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٢٤٢٢٤٦/ ل

آبدارچ� و نظافتچ� با موتور
دیپلم،بين ٢۵ تا ۴٠ سال ، با سابقه
شيفت صبح و عصر، شرکت ساختمانی 

٠٩١٥٧٨٨٦٧٧٠بلوار معلم
٩٥٣٠١٥٩٠/ ل

آبدارچ� باسابقه

جهت کار در یک شرکت
معتبرنيازمندیم.

ساکن محدوده وکيل آباد

٣٥٥٩٣٣٦١
٩٥٣٠٢٥٨٤/ ق

٩٥٣٠٠٦١٣/ ق

 سالمندان بصيرت
 تعدادى نيروى مراقب خانم 

نيازمندیم ملک آباد،مرجان پالک١۶
٠٩٣٥٦٣٥٢٢٦٢ 

٩٥١٨٢١١٥/ ب

مهر گستران
استخدام خانم جهت مراقبت

 از سالمند و کودک 
 و امور منزل با حقوق باال

بين احمدآباد ۵ و ٧ 
مجتمع نور واحد ١٣ 
٤-٣٨٤٦٤٨٩٣

٠٩١٥٧٦٥٣٧٢١

�آموزش حرفه ا� دوره ها
عکاسی و نورپردازى همراه با ارائه 
مجوز جهت بازار کار با حقوق ماهيانه

١٠٩٣٥٥٥٧١٨٠٨ م تومان
٩٥٢٩٥٥٧٨/ ل

3ار در منزل 
بدون نياز به سرمایه و هزینه 
آموزش ٠٩٠٣٣١٥٤٨٣٥

٩٥٣٠١٥٣٥/ ف

3سب 3ار نو�ن 
شغلی پر درآمد، تسویه نقدى 

پيک رایگان 
٠٩٣٨٨٣١١٥٣٩-٣٦٥٧٩٧١٦

٩٥٢١٥٣١٤/ ق

٩٥٢٦٣٣٥٩/ ف

خود اشتغال�
 با درآمد باال 

 با خرید دستگاه تمام اتومات 
اسکاچ بافی و جوراب بافی در 
واحد هاى آپارتمانی و صنعتی 

(حتی براى بانوان) درآمدى فراتر 
از تصورتان کسب نمایيد آموزش 

رایگان تضمين خرید محصوالت                              
شرکت نساجی جالپود

داراى گواهينامه بين المللی 
ایزو ٩٠٠١ و ١٠٠٠٢ و١٠٠٠۴

 www.jalapood.com
ميدان راهنمایی، دستغيب ۶ پالک ٧

 ٣٨٤٦٨٢٠٦ 
٠٩١٥٧٠٩٧٠٥٣

آموزش را�گان
تضمين  قاليچه،  و  فرش  تابلو 

خرید، بدون تعيين زمان
٣٣٤٣١٦٨٣

٩٥٢٧٣٦٦٠/ خ

٩٥٢٩٢٦٥٤/ ط

اشتغال در منزل
 با خرید ١دستگاه تمام اتومات
 یک فرصت شغلی بادرآمد عالی

٣٢٧١١٠٧٠ -٠٩٣٨٤٧٤٠٧٣٨

٩٥١٩٢٨١١/ ف

3ار در منزل 
درآمد هفتگی ٩۵٠ ، بيمه، پيک رایگان

+ ساخت فيلتر تاج و جعبه 
٣٧٢٣٢٥٢٣-٠٩٣٧١١٣٧١٢٣

هنر ا�ران� 
نخ و نقشه دار و ابزار پرداخت و قاب 
طالب ٠٩٣٦٨٥٣٧٠٩٣ 
قاسم آباد٠٩١٥٩١٢٤٨٥٨

٩٥٢٩٦٨٤٤/ ط

 �برگزار� دوره ها
و�ژه بازار3ار

-تعميرات موبایل واپل
-نصاب حرفه اى دوربين مداربسته

-ساختمان هوشمند
-درب اتومات 

ابتکارسازان صنعت
٩٥٢٩٩٦٥٧/ پ٣٨٤٣٤٢٩٧

٩٥٢٩٤١٨٩/ ط

آموزش 
� سرمه دوز

همراه با کار . (ویژه بانوان)
٠٩٣٥٧٤٨٣٦٨٠

3ار پاره وقت درآمد باال
آشنابه کامپيوتر -دیپلم به باال

٠٩١٥٨٩٣١٢٠٣
٩٥٢٩٥٧٢١/ ق

٩٥١٧٨٤٥٦/ ف

خوداشتغال� با هز�نه 3م 
 آموزش فوق تخصصی
 با ١٠ سال سابقه 

تعميرات حرفه اى قطعات کامپيوتر
 - لپ تاپ- موبایل - تبلت

 LCD-LED تلویزیون هاى -
- سيستم هاى امنيتی و حفاظتی 

(دوربينهاى مداربسته تحت 
شبکه دزدگير، اعالن حریق و ...)
 کالس هاى فشرده آخر هفته 

ویژه شهرستانی ها 
مجتمع انفورماتيک بيان 

 

٠٩٣٥٤٠٧٩١٤١-٣٨٤٣٣٦٥٦

٩٥٢٧٥٣٦٣/ ف

  �راه انداز� توليد
مواد شو�نده 

با  ٣ ميليون سرمایه 
٠٩١٥٥٧٧٢٧٠٠

٩٥٢٧١٦٢٠/ ف

پرورش قارچ 
حتی در فضاى آزاد 

٣٦٥٨٤٩٦٩

٩٥٢٦٦٣١٩/ پ

3ارگاه آموزش را�گان
قاليبافی و گليم بافی فروش نخ 

و نقشه با مدرک فرش ترنج
٠٩١٥٣١٧٣٩٦١-٣٨٦٧٧٥٨٦

٩٥١٨٣٧٢٣/ ب

 خود اشتغال� موثر و آسان 
با درآمد ميليون� 

ميليون   ۵ حداقل  با   
تومان هزینه اوليه بيش 
در  تومان  ميليون   ٣ از 
آمد ماهيانه +  آموزش و 

ارائه ليست مشتریان 
: ارسال  بيشتر  اطالعات 

کد ٩ به 
٥٠٠٠٥٠٠٠٣ 

٩٥٢٤١٥٠٤/ ف

3ار دائم در منزل درآمد روزانه
١٠٠ الی ٢۵٠ پاسخگویی ٢۴ ساعته

 ٠٩٠١٧٣٧٤٨١٥
٣٧٢٣٠١٠٦   فيلتر

3ار در منزل  ساخت عروسک ها
  روسی ، بافت ها و... بين دستغيب

١٠و سه راه فلسطين  پالک٢٧۴
کمند بانو               ٠٩٣٠١٢٦٢٩٧٤

٩٥٠٣٠٥٨٥/ ف

٩٥٢٧٣٧٣٧/ ب

 درآمد عال�  
 درآمد ۴٠٠ الی ٩٠٠ دائم 

استخدام + پيک و لوازم رایگان 
 ٠٩٣٩٨٣٢٢٥٢٥

٩٥٢٨٩٩٩٠/ پ

خوداشتغال� و�ژه 
جوانان جو�ا� 3ار
اگر به دنبال فرصت شغلی

 با درآمد باال درمنزل یاآپارتمان
 هستيدبا ما تماس بگيرید

 آموزش رایگان -تضمين خرید 
گارانتی ١٠سال 

خدمات پس از فروش
٠٩٣٧٠١٤٠٠١١-٣٨٦٩٦٤٧١

٩٥٢٧٣٧٣٦/ ب

درآمد عال�  
 ،٩٠٠ تا   ۴٠٠ هفتگی  درآمد   
استخدام+قرارداد+ بيمه (جعبه)

 ٠٩٣٧٠٠٢٦٧٠٠

 �آموزش حرفه ا
 �سرمه دوز

کار در منزل همراه با درآمد عالی 
٩٥٢٩٢٧٠٢/ ف٠٩١٥٠٠٣٩٠٥٢

به تعداد� خانم جهت 3ار 
منجوق دوز� نيازمند�م   

٠٩٣٩٩١١٨٤٥٦
٩٥٣٠٢٢٢٣/ ق

٩٥٢٨٢٧٥٨/ ف

3اردر منزل
حقوق ثابت ماهيانه ١/٣٠٠ م + بيمه 

٠٩١٥٧٠٧٧١٥٨
٣٧٢٩٩٦٢٩

٩٥١٨١٤٩٧/ ط

آموزش و وسا�ل آموزش را�گان
تابلو فرش گليم فرش 

مدرک وتضمين کار
٣٢١٣٢١٦٨-٠٩٣٥٩٧٣٤٥٣٠

٩٥٣٠٠٢٦٩/ ب

 شغل مناسب 
با 3متر�ن هز�نه 

١-دوره سيستم هاى ایمنی حفاظتی 
بسته-  مدار  دوربين  ( دزدگير- 
اعالم حریق- آیفون تصویرى و آنتن 

مرکزى) 
٢- دوره تعميرات تخصصی موبایل 
کاربردى کامال  بصورت  تبلت  و 

 ( الزمه اخذ جواز کسب)
٣- دوره PLC ( کنترلر برق صنعتی )

 و تابلوهاى روان 
۴- دوره مونتاژ کامپيوتر و تعميرات 
 ICDL هاى  دوره  افزار-  سخت 

اتوکد، فتوشاپ و ...
۵- دوره هاى کاربردى حسابدارى 

+  نرم افزار 
۶-مهارت هاى دیپلم ویژه بازماندگان 

از تحصيل 
گواهينامه  با  شهریار-  آموزشگاه 

فنی حرفه اى 
خيابان مطهرى جنوبی- نبش ١٣

٣٧٢٨٥٦٦٢ 
٠٩٣٣٥٩٤٨٤٨٤

به تعداد� مادگ�
 ودکمه زن ماهر خانم و یک نفر آقا 

جهت کاراتوبخارنيازمندیم
٠٩١٥١٠٦٤٠١٣-٣٢٧٤٠٩٤٨

٩٥٢٩٨٧٨٣/ ط

به تعداد� سردوز 3ار 
خانم 

و بردست ساده نيازمندیم. 
خيابان گاز ٠٩١٥٩٦٧٧٥٨٠

٩٥٣٠٠٦٥٦/ ف

چرخMار آقا و خانم 
کاپشن دوزى کار زنجيره اى جمعه بازار 

 ٠٩١٥١٠٥٤٦١٥
٠٩٣٠٩١٥٧٠٢٣

٩٥٣٠١٤٤١/ ف

تعداد� خانم 
و  بندى  بسته  و  دوزى  دکمه  جهت 
طبرسی  نيازمندیم  پيراهن  اتوکارى 

٠٩٣٦٦٨٦٨١٨٩شمالی 
٩٥٣٠١٨٢٠/ ف

به تعداد� راسته دوز 
و مياندوزکار خانم 

جهت کار در کارگاه توليدى 
نيازمندیم

 ابتداى بلوار طبرسی شمالی 
٠٩٠٣٨٦٦١١٤٥
٠٩٣٣١٩٩١٧٧٨

٩٥٢٩٧٦١٠/ ف

چرخMار مانتودوز 
نيازمند�م  

٠٩١٥٧٠٠٩٨٠١-٣٢٧٠٩٤٣٥
٩٥٣٠٠٦٥٩/ ف

خياط بيرون بر نيازمند�م
محدوده بلوار توس 
٠٩٣٣٤٨٦١٤٨٣

٩٥٢٩٢١١٥/ ف

به تعداد� چرخMار خانم 
نيازمندیم اجرت عالی محيط کامال 

زنانه مفتح ۶,۴ پالک ٣١
٣٢٧١٢١٩٦

٩٥٢٩٨٢٨٤/ ف

به تعداد� چرخMار ماهر
و بردست چرخکار ماهر جهت کار مانتو 

نيازمندیم محدوده طبرسی شمالی
٠٩٣٧٠٣٢٧٠٩٢

٩٥٣٠٢٠١٤/ ف

چرخMار زنانه دوز ماهرخانم 
نيازمندیم با حقوق مکفی و مزایا 

مزون تک دوزى خيام جنوبی 
٣٧٦١٢٦٠٨

٩٥٢٩٤٦٢١/ ف

به تعداد� چرخMار 
و کارگاه بيرون بر مانتودوز

 خانم و آقا نيازمندیم تسویه نقد 
٩٥٢٩٦٦٧٦/ ف٠٩٣٦٢٤٥٩٦٩٨

به تعداد� چرخMار 
ماهر (خانم ) 

راسته دوز، سردوزکار  
بردست خانم نيازمندیم 

مصلی یک چهارراه اول
 سمت راست پالک ۴٢ 

٣٣٦٤٧٢٥٣
٠٩١٥٣٢٤٣٦٩٨

٩٥٢٩٢٤٧٩/ ف

سردوز3ار ماهر 
به چند نفر سردوزکار ماهر خانم 

نيازمندیم توليدى ایده آل
٩٥٣٠١٧٦١/ ف٠٩١٥٣٥٩١٥٨٤

به تعداد� بيرون بر 
مانتودوز آقا نيازمندیم

 ساعت تماس ١٠ الی ٢٠ شب
٣٢٧٣١٨٨٣-٠٩١٥٥١٦٦٣٤٤

٩٥٣٠٠٠٥٣/ ف

پا�ه حقوق ٧٠٠ ال� ١ ميليون 
به تعدادى چرخکار مانتودوز آقا 

نيازمندیم محدوده توس 
٠٩١٥١٠٥٥٠٧٨

٩٥٣٠٠٦٢٨/ ف

به تعداد� چرخMار ماهر ( خانم ) 
شلواردوز در کارگاه نيازمندیم 

( محيط کامال زنانه ) 
٠٩٣٥٨١٤٢٢٠٨

٩٥٣٠١٤٨٩/ ف

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

٠٩٣٨٣٦٣٥٣٢٢
٩٥٢٩٧٣٠٩/ ف

به تعداد� چرخMار
نيازمندیم  بردست  و  ماهر  مانتودوز 
طبرسی  نقدى  تسویه  و  عالی  اجرت 

٠٩٣٥٨٩٧٧٤٣١دوم
٩٥٢٩٦٤٠٥/ ف

چرخMار و بردست
 خانم �ا آقا 

جهت دوخت مانتو نيازمندیم 
٣٧٢٨٧٣٠٨-٠٩١٥٥٠٢١١٧٥

٩٥٣٠١٤٩٧/ ف

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

٠٩١٥٣٢١٠٥٨٥
٩٥٢٩٩٥٧٤/ ق

 به تعداد� چرخMار 
مانتو مجلس� دوز ماهر 

 (تميزدوز) نيازمندیم(طبرسی دوم)
 ٠٩٣٦٤٨٨١٢٧٤ تسویه نقدى 

٩٥٣٠٢٥٦٣/ م

٩٥٢٩٥٧٤٧/ ف

بردست برشMار خانم و مانتو دوز
نيازمندیم.  برشکار  و  آقا  و  خانم 
 ۵١ و   ۴٩ طبرسی  بين  اول  طبرسی 

پالک ١٠٣٧-٠٩١٥١٠٢٦٠١٠

به تعداد� 3ارگاه بيرون بر
جهت دوخت مانتو مجلسی 

نيازمندیم ٠٩٣٥٢٦٥٤٧٣٠
٣٢٧٢٢٩٣٤

٩٥٢٩٨٤٩٧/ ف

فقط تميزدوزها به تعدادى
در  کار  جهت  اسپرت  مانتو  چرخکار 
نقدى  تسویه  نيازمندیم  کارگاه 

٠٩١٥٣٥٨٧٥٧٠محدوده طالب
٩٥٣٠١٤٠٩/ ف

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

٠٩٣٠١٢٤٦٤٩٩
٩٥٢٩٩٦٢٦/ پ

٩٥٢٨٨٤٠٢/ ط

توليد� تر�Mو
بسته بند� 3ار

خانم نيازمندیم
 تسویه نقدى

 کار دائم و محيط زنانه
طالب   ٣٢٧١٣٨٣١ 
٠٩١٥٢٠٧٠٤٠١

به تعداد� چرخMار 
مانتودوز داخل 3ارگاه 

نيازمندیم 
 

٩٥٣٠١٠٣٩/ ف٠٩١٥٧٠٢٣٤٠٠

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� چرخMار و بيرون بر 
مانتو اسپرت آقا نيازمندیم

 تسویه نقدى 
٠٩٣٥٤٣٣٧٨٥٩

٩٥٣٠٢٣٥٩/ ف

 �به �< وسط 3ار وارد برا
3ار پيراهن نيازمند�م 

 ٠٩١٥١١٣٥٨٢١
٩٥٢٩٩٥٥٣/ ط٣٢١٣٦٩٤٦ 

به تعداد� چرخMار 
و بردست چرخMار 

نيازمندیم
٩٥٣٠٠٩٦٨/ ف٠٩١٥٢٤٧٤١٧٧

تعداد� چرخMار مانتودوز 
خانم 

نيازمندیم محدوده مقداد 
٠٩٠١٥٣٥٧٥٤٤

٩٥٣٠٠٦٨٠/ ف

٩٥٣٠٠٤٥٨/ ف

فقط حرفه ا� ها تماس بگيرند
به تعداد ١٠ نفر سردوزکار

مياندوز کار و چرخکار 
راسته دوز آقا یا خانم با کارمزد 

عالی تسویه هر ماه نقدى 
مساعده در ماه ٣٠٠ هزار تومان 

و تعدادى وسط کار و بسته بند 
کارخانم نيازمندیم. چهارراه برق 

شيخ صدوق ١٢ پالک ۶
٣٢٧٢٢٢٠٦

بيرون بر مانتو دوز
آقا تيراژ باال نيازمندیم

٠٩١٥٥١٢٣٦٢١
٩٥٣٠١٩٨٨/ ط

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

٠٩٠١٩١٩٧٧٨٤نيازمندیم
٩٥٢٩٩٤٤٩/ ف

به تعداد� چرخMار و بيرون بر 
مانتو اسپرت نيازمندیم 

تسویه نقدى 
٩٥٢٩٦٩٩٩/ ف٠٩١٥٠٦٦٠٦٧٨

تعداد� چرخMار ماهر و 
نيمه ماهر (مانتو شلوار)

سکونت  ترجيحا  نيازمندیم  خانم 
سيدى ٠٩٢١٧٥٦٧٤٢٤

٩٥٣٠٠٦١٨/ ف

به تعداد� نيرو� ماهر 
خياط راسته کار و سردوزکار 

نيازمندیم آموزش رایگان
٠٩١٥٩١٢٦٦٣٦-٣٢١١٨١٠٨

٩٥٢٩١٠٨٣/ ف

به تعداد� چرخMار 
جهت دوخت مانتو نيازمندیم 

اجرت باال، تسویه نقدى 
٠٩٣٨٤٧٣٦٣٠٢

٩٥٣٠١٢٢٩/ ف

خياط و راسته دوز مبلمان
ماهر و نيمه ماهر 

نيازمندیم 
٩٥٢٩٨٣٤٧/ ف٠٩١٥٣١٣٥٠٣٠

SINAWORK
چرخکار خانم ماهر و منظم جهت 

توليد لباس کار داراى سابقه کار 
حداقل ٢ سال در یک مکان  محيط 
کامال زنانه و اجرت باال ساعت کار 
٨الی۶ ساعت مراجعه ١٣الی ١۶

گاز رسالت ۴۵ پالک ٣۴
٠٩١٥٦٢٠٥١٥٦

٩٥٠٦٧٦٤٣/ ف

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

برشکار تریکو نيازمندیم. چمن ٩ 
٠٩٠٢٥٢٧٢٢٦٢

٩٥٣٠٢٠٧٠/ ف

تعداد� چرخMار آقا 
لی و کتان بچه گانه نيازمندیم 

تسویه نقدى+ بيمه 
٠٩١٥١١١٢٣٦٦

٩٥٢٩٦٩٨٦/ ف

 �به تعداد
 چرخMارخانم

راسته ، زیگزاگ و 
مياندوز و بردست 

در محيطی کامال زنانه 
نيازمندیم.فلکه ضد

٠٩١٥٦٦٠٠١٩٠
٩٥٢٩٥٥٥٢/ خ

به چرخMار آقا
جهت دوخت مانتو اسپرت و مجلسی 

نيازمندیم محدوده گاز شرقی
٩٥٣٠١٧٩٦/ ف٠٩٣٧١٣١٦٣٤٠

به تعداد� چرخMار مانتودوز 
و بردست چرخMار

و یک بردست برشکار ماهر آقا 
نيازمندیم ٠٩١٥٥١٦٩٨٩٣

٩٥٢٩٨٩٦٠/ ف

به تعداد� چرخMار 
و زیگزاک دوز جهت دوخت 
تی شرت مردانه نيازمندیم 

٠٩١٥٨٠٤٨٣٦٦
٩٥٣٠١٢١٦/ ف

3ارگاه بيرون بر 
مانتودوز (تميز دوز) نيازمندیم 

تيراژ باال + تسویه نقدى
٠٩٣٧٦٦٩٩٩٣٥

٩٥٢٩٣٠٢٠/ ف

3ارگر ماهر و نيمه ماهر 
خانم نيازمند�م

خياط نيم رخ
٠٩٣٥٢٢٣٠٧٠٦-٣٢٢١٨٣٣٠

٩٥٣٠٠٩٣٦/ ف

 �به �< خانم مياندوز3ار حرفه ا
نيازمندیم (فروش چرخ مياندوز

 کم کار) طبرسی شمالی 
٠٩٣٩٦٩٥٧٦٨٦

٩٥٣٠١٧٣٢/ ف

پيراهن دوز و �قه دوز 
و اتوکار ماهر نيازمندیم

طبرسی شمالی
٠٩٣٦٢٤٥٩٧٥٥

٩٥٣٠١٥٦٠/ ف

به تعداد� خياط 
ماهر و نيمه ماهر

خانم جهت کار در مزون
 محدوده قاسم آباد 

مسلط به راسته دوز و ميان دوز 
و سردوز نيازمندیم 

٠٩١٥٥٢٣٤٤٧٣
٩٥٣٠١٩٠٩/ ف

�شر3ت توليد
 پوشاt تر�Mو

با محيطی زنانه استخدام می نماید 
راسته دوز،سردوزکار، مياندوز کار 
بردست ماهر ونيمه ماهر  ۴۵نفر 

باحقوق ومزایاى مناسب و تسویه نقدى 
درمحدوده همت آباد 

مسير سرویس:شهرک شهيد رجایی 
شهيدآوینی،پل فجر،تقاطع  رسالت

ميدان امام حسين (ع) ،ابتداى
 بلوار خواجه ربيع ،جاده سيمان
 ٠٩٠٣٠٧٤٦١٣١

٠٩١٠٥٦٧١٥٩١
٩٥٣٠١٠١١/ ط

به تعداد� سردوز3ار 
خانم

بردست و کارگر ساده نيازمندیم 
جهت کار در توليدى تریکو حقوق 

مکفی و تسویه ماهيانه خيابان 
طالب بين وحيد ١١ و ١٣ جنب 

بانک ملی
 ٠٩١٥٣١٤٦٦١٦

٣٢٧٨٤٠٣٧
٩٥٢٩٥٣٧٢/ ف

به تعداد� چرخMار و بردست 
جهت کار در توليدى تریکو  خانم 
بازار  محدوده  طالب  نيازمندیم 

فردوسی ٠٩٣٨٨٦٨٠٧٥١
٩٥٣٠١٩٦٣/ ف

٣نفر چرخMار پيراهن 
جعبه ا� مردانه

و٢نفر بردست چرخکار 
خانم نيازمندیم.

بلوارفرودگاه،
چهارراه مقدم

٠٩١٥٣١٦٣٩٨٤
٩٥٢٩٢٩٩١/ خ

�< نفر برشMارماهر 
و چند خياط ماهر خانم در محيط 

زنانه نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٨٥٩٣٣

٩٥٣٠١٧٧٣/ ف

بيرون بر مانتو
به تعدادى مانتو دوز ماهربا اجرت عالی 

وبردست نيازمندیم .محدوده ایثار
٠٩٠٣٨١٤٤٠٢٤

٩٥٣٠١٧٣٨/ ط

به تعداد� شلوار دوز 
جهت دوخت شلوار زنانه 

نيازمندیم. محدوده بلوار طبرسی 
٩٥٣٠١٥٦١/ ف٠٩٣٠٣٥١٣٤٣٨

به �< خياط شخص� دوز آقا 
نيازمندیم.

 محدوده خيام، خياط آرمان 
٠٩٣٧١٧٦٥١١٢

٩٥٣٠١٥٠١/ ف

به چند خانم 
و  مياندوز  و  سردوز  به  مسلط 
راسته نيازمندیم طالب صدوق ۶ 

٠٩٣٦٧٩٥٨١٢٠پالک ١۵٧
٩٥٣٠١٨١٩/ ف

به تعداد� چرخMار 
پيراهن دوز و بردست 

خانم و آقا نيازمندیم 
٩٥٣٠٢١٧١/ م٠٩١٥٣٠٨٨٩١٠

خدمتگزار و آبدارچ�

خياط و چرخMار

خوداشتغال�

٩٥٣٠١٤٧٥/ ف


