
شنبه ١٨ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٢
٤٥

SET WORK
راسته دوز، سردوزکار
 کابوئی دوز ماهر خانم 

حقوق ٧٠٠ الی٢ م ، بردست 
ساده خانم حقوق ۴٠٠ الی ۵٠٠ 

نيازمندیم. همراه با سرویس
 ٨ صبح الی ۶ بعدازظهر - گلشهر 
بين آوینی ٣٧ و ٣٩ ، پالک ۴٧٣

٠٩١٥٨٨٨٣٩٨٨-٣٢٥٦٠١٩٨
٩٥٠٥١٧٩٦/ ل

به تعداد ز�اد� چرخMار 
مانتو دوز اسپرت و مجلسی 

نيازمندیم. تيراژ باال 
٠٩٣٦٥٩٧٨٤٠١

٩٥٣٠١٦٨١/ ف

به تعداد ١٠ نفر 
چرخMار ز�گزاگ دوز خانم 

۵ نفر مياندوز خانم 
 ۵ نفر راسته دوز خانم 
با حقوق عالی نيازمندیم 

محدوده عبدالمطلب 

٣٧١٣١١٦٢
٠٩٣٩٩٤٠٢٨٥٥

٩٥٢٩٩٦٩٧/ ف

به بردست وز�گزاt دوز
وچرخکار خانم درتوليدى تریکو 

٠٩١٥١٠٠٩٥٩١ نيازمندیم
٠٩٣٥٨٢٧٨٦٩٧

٩٥٣٠١١١٥/ ط

به چند نفر چرخMار 
پيراهن دوز خانم
و بردست نيازمندیم 

حقوق عالی، محيط زنانه
 کار دائم عليمردانی ٣٨ 

نبش گریوانی ٣
٣٢٥٧٥٠٧٥

٩٥٢٩٩٢٨٨/ ف

به تعداد� چرخMار خانم 
نيازمندیم مسلم جنوبی ١٧ 

پالک ٣٠
٠٩١٥١٠١٥٨٢٢

٩٥٢٩١٥٧٠/ ف

به �< 3ابو�� زن و �< 
د3مه زن نيازمند�م  

٠٩٣٥٣٧٨٨٣٧٠
٩٥٣٠٠٨٠٨/ ق

به چند نفر 
ز�گزاt دوز ماهر خانم
جهت دوخت تریکو در محيطی 

کامال زنانه با تسویه حساب نقدى 
نيازمندیم طالب مفتح ۴ بعداز 

چهارراه اول پالک ٢٩١

٠٩١٥٣٠١٥٨٢١
٣٢٧٢٦١٠٧

٩٥٣٠٠٦٢٩/ ف

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

٠٩١٥٥١٨٨٥٢٦
٩٥٢٩٩٥١٣/ ف

به تعداد� چرخMار
خانم وآقاوتعدادى بردست جهت

 کار مانتو مجلسی نيازمندیم
٠٩١٥٤١١٦٦٢٧

٩٥٣٠٢٥٤٠/ ط

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

 محدوده ابوذرغفارى 
٣٨٤٠٨٤٠٤

٩٥٢٩٩٥٠٢/ ف

  چرخMار ماهر و نيمه ماهر خانم
 جهت لباس مجلسی نيازمندیم. 

حوالی احمدآباد
٣٨٤٤٠٦٤٩-٠٩١٥٤١٤٦٥١١ 

٩٥٢٩٣٨٤٩/ م

به راسته دوز و بردست 
حرفه اى محيط کامال زنانه 

نيازمندیم محدوده رسالت 
٠٩٣٠٦٥٧٢٣٥٧

٩٥٣٠١٤٢٥/ ف

جهت 3ار توليد� تر�Mو
به چند نفر خانم 

چرخکار، زیگزاگ کار 
مياندوزکار، راسته دوز ماهر

با سابقه کارى 
نيازمندیم ١٧ شهریور

 ٣٣٤١٤٦٩٣
٠٩١٥٧٠٦٥٠٥٤

٩٥٣٠١٧٤٧/ ف

�< شر3ت معتبر
 توليد� مبلمان

یک خياط استخدام می نماید
٠٩٣٦٢٧٦١٠٢٠-٣٢٤٠٣٦٠٨

٩٥٣٠٢٠٤٠/ ف

به �< خياط مبل 
نيازمند�م   

٠٩٣٧٧٣٥٥٥٤٩
٩٥٣٠١٦٩٤/ ف

3ارخانه آجر صدر
جهت تکميل کادر خود ٢نفر 

راننده با مشخصات زیر
 استخدام می نماید

- راننده لودر با گواهينامه لودر 
و سابقه کار مفيد یک نفر

-راننده خاور با گواهينامه پایه ٢ 
و سابقه کار مفيد یک نفر

تلفن تماس :٥٨٢٣٢٩٠٩
٩٥٣٠١٨٦٧/ ق

به تعداد� راننده با خط 3ش�
و تاکسيمتردار نيازمندیم 

مراجعه حضورى: هاشميه ٩١,٣ 
 نبش فرعی اول- آژانس امين

٩٥٣٠٠٧٦٨/ ق

آژانس مارال 
راننده متعهد با اتومبيل 

نيازمندیم (محدوده کوهسنگی ) 
٩٥٢٩٥٥٦٧/ ر٠٩١٥٨٢٩٣٦٩٧

٩٥٣٠١٨٩٢/ ف

به �< راننده با وانت
جهت پخش مواد غذایی
 آشنا به تمام نقاط شهر 
بازار مواد غذایی سپاد 

قسمت خشکبار
خيابان چهارم پالک ٣ 

ساالد بيکران
٠٩١٥٠٤٧١٦٣٧

 به �< راننده باتجربه 
 جهت کار با مينی لودر (توماس)

نيازمندیم 
٩٥٣٠١٢٥٩/ م ٠٩١٥٧٠٦٦٦٧١

به �< پرا�د �ا آرد� و 
وانت پرا�د نيازمند�م  

٣٦٦٧٧٥٠٦
٩٥٣٠٢٠٣١/ ف

به تعداد� راننده با نيسان 
�خچالدار جهت توزیع فاکتورى

 باحقوق روزانه ٨٠ هزار تومان
نيازمندیم ٠٩١٥٣٠٨١٤٩٨

٩٥٣٠٠٥٩٣/ ف

به تعداد� راننده 
با خودرو مدل باال تاکسيمتردار 

در محدوده صياد نيازمندیم 
٠٩٣٣٠٠٢٩٢٩٢

٩٥٣٠١٤٩٩/ ف

٩٥٢٩٢٩٧٨/ ف

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

 ٣٦٥١٧٩٤٢

به تعداد� وانت پيMان 
و نيسان سر�عا نيازمند  

٠٩١٥٧٠٤٣٠٢٥
٩٥٣٠١٠١٥/ ف

به تعداد� راننده با اتومبيل 
نيازمندیم محدوده پيروزى

 با درآمد باال 
٠٩٣٧٢٨٦٧٢٠٠

٩٥٢٩٥٧٣٣/ ف

آژانس محدوده آزادشهر
پژو - سمند- تيبا و ... 

نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٩٠٣٤٣

٩٥٣٠٠٣٣١/ ف

به تعداد� راننده با اتومبيل 
جهت شيفت روز و شب نيازمندیم. 
 ١٠٠ کارکرد  پيروزى  محدوده 

هزار ٠٩١٥٨٥٥٦٩٤٠
٩٥٢٩٠٢٢٨/ ف

تعداد محدود� پارس 
سمند ٤٠٥

جهت سرویس دهی به هتل ها 
نيازمندیم ٠٩١٢٨٤٥٦٦٤٠

٩٥٢٩٩٧٥٢/ ف

 �دعوت به همMار
شر3ت اعتمادسير

یکی اولين شرکت خصوصی حمل 
ونقل درون شهرى تحت شبکه 

هوشمند سراسرى به نمایندگی از 
سازمان محترم تاکسيرانی مشهد 

از کليه رانندگان داراى خودروهاى 
سمند و پژو و تيباى سفيد مدل ٩٠ 
به باالى گازسوز دعوت به همکارى 

مينماید لطفا جهت کسب 
اطالعات بيشتر به آدرس:

 رضاشهر بين پيروزى ۴و۶ 
پالک ١۵٨ مراجعه فرمایيد .

ساعت مراجعه ٩صبح الی ١۴ 

٩٥٢٩٨٨٨٥/ پ٣٨٧٦١٨٣٦

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

 ٠٩١٥٨٩١٤٨٧٢نيازمندیم
٩٥٢٩٩٥٥٠/ ف

آژانس ز�با 
به تعدادى راننده با اتومبيل 

نيازمندیم. فرامرز عباسی 
٩٥٢٩٨٤١١/ ف٠٩١٥٥٢٠٥٠١٠

آژانس سجاد
به تعدادى راننده 

به صورت نيمه وقت 
و تمام وقت با تاکسيمتر
 در محدوده بلوار معلم

 و بلوار وکيل آباد نيازمندیم 

٠٩١٥١٠٦٣١٧٣
٩٥٣٠١٩٣٢/ ف

به �< راننده وانت 
جهت کار با وانت 

به صورت اجاره نيازمندیم 
٠٩١٥٤٨٥٩٣٤١

٩٥٣٠٢٠٤١/ ف

به �< راننده متعهد
 و منظم 

جهت پخش مواد پروتئينی 
نيازمندیم. ٠٩٣٥٥١٢٣٥٥٥

٩٥٣٠١٩٢٢/ ف

به �< راننده پا�ه �< 
جهت سرپرستی ماشين آالت سنگين 
نيازمندیم ٠٩١٥٠٣٣٥٤٨١

٩٥٣٠٢٠٧٩/ ف

مر3زفروش تا3سيمتر
تک کانال آژانسی- چهار کانال

سه سال گارانتی تعویض
٠٩٣٠٩٧٢٣٥٣٦فرهاد ٢٧-

٩٥٢٨٧٢٥٨/ م

پارس سمند مدل باال
جهت سرویس دهی به هتل ها و 

سرویس هاى فرودگاهی
٩٥٣٠١٦٧٨/ ف٠٩٠٣١٣٥٧٣٤٦

به تعداد� راننده مين� بوس 
با مدارt 3امل نيازمند�م   

٠٩١٥٨٩٨٥٦٥٣
٩٥٣٠١٧٩٨/ ف

 �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 �< راننده
با مدارک کامل جاده جهت کاربا مينی بوس 

هيوندانيازمندیم تمام وقت یانيمه وقت
٠٩١٥٥٠٥٢٣٩٩

٩٥٣٠١٩٣٠/ ط

 پورسانت ٩%
 تعدادى راننده با ماشين و تاکسی متر 

کار در آژانس با زنگ باال نيازمندیم.
٩٥٢٩٦٧٥٩/ م٠٩٠٣٤٢٢٣٦٦٦ 

 Bدستگاه نيسان مسق >�
با راننده نيازمندیم حقوق ٢ م 

جهت پخش مواد غذایی ( داخلی ۴)
٣٨٧٩٤٩٦١

٩٥٣٠١٧٨١/ ف

 راننده با اتومبيل 
تا3سيمتردار

 نيمه و تمام وقت نيازمندیم 
ورودى ٢٢۴٣ تومان 

ميدان حر، سرافرازان ١٣
شهيد راضی ١

تماس فقط صبحها: 
٩٥٢٩٩١٠٩/ م٠٩١٥٨١٨٩٢٧٦

٩٥٢٦٧٣٥٨/ ف

آژانس قدس (فلسطين)

٣٧٠٣٥
(VIP طرح) باالترین کارکرد

٩٥٢٨٨٠٢٣/ پ

فقط راننده متعهدبااتومبيل
 تاکسيمتردار با ١٠٠% تضمين کار 

١۵% - داخل کوثر ۴١ نيازمندیم
پوراقبال ٠٩١٥٥٠٣١٣٣٩

راننده پا�ه �< 
جهت کار با ميکسر با سابقه کار

 با ميکسر نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٠٤٩٤٢

٩٥٣٠١٩١٦/ ف

راننده ا� هستم
 با مدارt 3امل 

با  کار  جهت  کار  سابقه  سال   ١۵ با 
تریلی کشنده ٠٩٣٥٥٩٨٣١٩٦

٩٥٣٠٠٦٠٦/ ف

به سرا�دار خانم و آقا 
بدون بچه نيازمند�م  

٣٣٦٨٦٠٨٤
٩٥٣٠٢٢٨٦/ ف

به �< نفر طراح 
به صورت نيمه وقت با 
حقوق مکفی نيازمندیم 

تماس در ساعات
 ١۶ تا ٢٠ با شماره 

٠٩٢٢٧١٦٤٩١٠
٩٥٣٠١٧٠٦/ ر

به �< فتوشاپ 3ار خانم  
جهت کار تبليغاتی 

نيازمندیم 
٩٥٣٠٢٣٤٣/ ف٠٩٣٣٦٦٧١٦٤٤

 به �< نفر آقا
�ا خانم

 مسلط به کورل براى 
طراحی طال نيازمندیم.

محدوده چهار طبقه
 کافی مقدم ٣٢٢٨١٩٦٣

٩٥٣٠٢٠٠٦/ د٣٢٢١٣٠٦٩

طراح فتوشاپ
  حرفه ا� نيازمند�م

٠٩١٥١٠٠٧٠٨٩
٩٥٣٠٠٣٣٩/ ف

به �< نفر منش� خانم 
مسلط به فتوشاپ جهت کار در 

شرکت تبليغاتی نيازمندیم 
٠٩٣٦٧٢٠١٧٠١

٩٥٣٠٠٤٧٠/ ف

آتليه سيب 
جهت تکميل کادر پرسنلی از 

نيروهاى خانم با سابقه کار 
دعوت به همکارى می نماید
١- عکاس ٢- ادیتور فيلم 

٣- فتوشاپ کار 
وکيل آباد ٧۵ سمت راست 

پالک ٣۴ مراجعه حضورى 
 

٩٥٣٠١٩٤١/ ف

تعداد� طراح گرافيست
مسلط به فتوشاپ نيازمندیم

٣٨٤٠٧٧٩٧
٩٥٢٩٩٥٩٤/ قچاپ ایما+

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

هانا فيلم
 طراح و عکاس خانم مدیر فروش  با 

سابقه کارى مفيد در زمينه آتليه
٩٥٣٠٠٢٨٦/ پ٣٨٨٤٧٥٧٦

به �< نفر آشنا 
 �Mبه امور گرافي

و طراحی با روابط عمومی باال 
جهت کار در یک شرکت معتبر 

نيازمندیم.
 ساعت تماس ٩ صبح الی ١۴ 

تماس ٣٢٤٥٣٠٧٣
٩٥٢٩٣٦٠٩/ ف

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

٠٩١٥١١٧٠٩٧٤ هاشمی
٩٥٣٠٠٢٩٤/ ق

استخدام
١- طراح وب سایت و گرافيست 
٢- تدوینگر ٣- فيلم نامه نویس

٠٩٣٥٧٣١٦٧٤١
٩٥٣٠٠٦١١/ ف

�< نفر طراح خالق
جهت طراحی پوسترهاى تبليغاتی 

و انجام امور دفترى نيازمندیم.
٠٩٣٥٤٣٨٩١٦٨

٩٥٣٠٢٢١٥/ م

به �< طراح خانم 
ميدان هاشميه نيازمند�م 

 

٠٩١٥٨١٥٠٨٢٨
٩٥٣٠١٦٧٩/ ف

به گرافيست حرفه ا� و 
خالق نيازمند�م  

٠٩٣٩٤٣٨٦٣٠٧
٩٥٣٠١١٢٥/ ق

فروشگاه 3ت و شلوار 
عرفانيان 

در نظر دارد جهت تکميل کادر 
پرسنل خود تعدادى فروشنده 

مسلط و با تجربه متأهل 
با حقوق ثابت و پورسانت 

عالی استخدام نماید.
 مراجعه حضورى: 

مجتمع تجارى وصال،
 طبقه همکف واحد ٢٢٧ 

٠٩١٥٥١٥٣٧٦٠
٩٥٢٩٨١٩٧/ ف

صندوقدار خانم باآموزش 
 جهت کار در فست فود 

نيازمندیم
٠٩٣٩٧٣٦٦١٤٢

٩٥٣٠٢٤١٠/ ق

�< فروشنده خانم
پوشاک  در  فروشندگی  جهت 
 ١٧ محدوده  نيازمندیم  بچگانه 

٠٩٣٠٢٧٣٧٤٤٠شهریور
٩٥٣٠١٤٤٩/ ف

به دو فروشنده 
خانم

جهت پوشاک زنانه نيازمندیم 
باحقوق ٧٠٠ هزار
 جنب حرم مطهر 

بازار بزرگ امين
٠٩١٥٥٢٠٨٥٠٠

٩٥٣٠٢١٤٨/ ف

به �< فروشنده 
آشنا به صنایع چوب و مبلمان 

نيازمندیم 
٠٩٠١٥٤٤٣٨٨٢

٩٥٣٠١٥٣٤/ ر

به چند فروشنده خانم
جهت شيفت بعدازظهر در 

فروشگاه پوشاک نيازمندیم
٠٩١٥٤٥١٠٦٩٦

٩٥٣٠١٧٤٥/ ف

به تعداد� فروشنده خانم
 جهت کار در ویالژتوریست 

نيازمندیم.ترجيحامحدوده نمایشگاه 
٣٥٥٩٥٢٣٢

٩٥٢٩٩٤٨١/ ق

به فروشنده متعهد
جهت کار در فروشگاه پوشاک 

سریعا نيازمندیم 
٠٩٣٨٧٥٤٢١٣١

٩٥٣٠١٥٦٣/ ف

 �به تعداد� نيرو
فروش خانم 

با حقوق پورسانت و بيمه جهت 
فعاليت در بازرگانی توزیع کاشی 

و سراميک نيازمندیم
 محدوده فرامرزعباسی 

٠٩١٥١٨٧٦٥٦٧
٩٥٣٠١٣٨٩/ ف

شير�ن� فروش� به تعدادى 
فروشنده آقا جوان جهت شيفت 

عصر در محدوده وکيل آباد 
نيازمندیم ٣٨٦٥٧٣٥٤

٩٥٣٠٠٨٧٧/ ف

خانم ٩ ال� ١/٥
آخوند خراسانی بين ٧و٩ پالک 

٩١٣ - ٣٠٠هزار ثابت
٣٢٢٩٠٠٨٤-٠٩١٥١٢٠٢٩١٤

٩٥٣٠١٧١٥/ ق

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

٠٩٩٠٩٥٩٧٦٢٥آینه
٩٥٢٩٩٧٠٥/ ف

خانم باروابط عموم� بسيارباال 
جهت صندوقدارى  آبميوه 

دروكيل آبادنيازمندم 
٠٩٣٥١٧٢٤٩٠١

٩٥٣٠٢٠٧١/ ق

خانم 
جهت کار در ویالژتوریست یا 
پروما در فروشگاه روسرى 

نيازمندیم ٠٩١٥٥٢٠٠٥١٢
٩٥٣٠٠٣١٧/ ف

به �< فروشنده باتجربه 
جهت کار در فروشگاه کفش 

نيازمندیم با حقوق و مزایاى عالی 
٩٥٣٠١٨٦٤/ م٠٩٣٦٤٧٩٦٠٠٣

به چند فروشنده 
باتجربه

و حرفه اى جهت فروشندگی 
کيف و کفش با حقوق عالی 

بصورت تمام وقت نيازمندیم 
بلوار معلم کفش پایتخت 

کافی ٠٩٣٣٧٦٥٤٧١١
٩٥٣٠٢٣٩٥/ ف

به �< فروشنده 
باتجربه آقا

جهت پوشاک مردانه 
نيازمندیم 

ميدان ١٧ شهریور مجتمع 
افشار فاز ١ طبقه همکف 

 پالک ٨۵
٩٥٣٠١٦٦٦/ ف

چند فروشنده 
خانم مجرب

در ساعت کارى ١۶ الی ٢١ 
نيازمندیم 

مراجعه حضورى سه راه 
کاشانی مقابل پارک

 لوازم قنادى مرمریان
 

٩٥٣٠١٦٦٤/ ف

به تعداد� فروشنده خانم 
جهت فروشندگی پوشاک ترجيحا 
باتجربه و در محدوده طالب نيازمندیم

٠٩١٥١٢١٢٣٤٧
٩٥٣٠١٥٢٣/ ف

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

صندوقدار خانم 
تمام وقت نيازمندیم. ساعت کار ١١ 
الی ١۵- ١٨ الی ٢٣ حقوق ٧۵٠ بين 
فرامرز ١ و ٣-٠٩٣٣١٧٣٠٢٠٩

٩٥٣٠١٢٠٥/ ف

فروشگاه مينو 
 جهت تکميل پرسنل خود 

به تعدادى فروشنده خانم و 
آقا جهت فروش لوازم جانبی 

موبایل با حقوق ثابت و 
پورسانت عالی نيازمندیم.

ساعت تماس ٩ صبح الی ٨ شب
 ٣٨٤٠٣٧٦١-٣٨٤٦٤٤٦٤

٩٥٣٠٠٨٢٠/ ب

به تعداد� فروشنده خانم
باتجربه به صورت نيمه وقت وتمام وقت 

نيازمندیم .خيابان ایثار، مانتو  2000
٩٥٢٩٨٩١٢/ ط٠٩٣٨٨٠٠٣٩٩٠

 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

شر3ت تو3ا چوب 
جهت تکميل کادر فروش در 

نمایشگاه هاى خود از تعدادى 
فروشنده خانم باتجربه دعوت 

به همکارى می نماید 

٣٥٥٩١٠٨٥
٠٩٠٣١٥٧٠٠٢٨

٩٥٢٨٩٣٩٩/ ف

به فروشنده متاهل 
نيازمند�م   

٣٧٢٦٦٢١٢
٩٥٣٠١٥٢٠/ ف

به چند نفر نيرو� باتجربه
در  کار  جهت  باال  کارى  سابقه  با  خانم 
نيازمندیم.بين  آرایشی  فروشگاه 

٠٩١٥٥١٤٧٣٩٢معلم ٨ و١٠
٩٥٣٠١٢٧٦/ ل

به تعداد� فروشنده 
جوان آقا 

نيازمندیم .چهارراه فرامرز جنب  
پاساژ ماهان ، پوشاک ایران جين

 

٩٥٢٩٠٢٥٢/ ف

فروشنده آقا
فرامرز عباسی 

کيان سنتر ١
 طبقه ٣ سبک خانه
٣٦٠٧١٧٠١

٩٥٢٩٧٣٠٦/ ف

به �< فروشنده با تجربه 
در زمينه صنایع چوب 

نيازمندیم 
٣٨٤٧٤٥٨٧

٩٥٣٠١٣٩٩/ ف

به تعداد� فروشنده خانم و آقا 
جهت کار در فروشگاه پوشاک

 تمام وقت نيازمندیم زیست خاور 
٠٩١٥٧٦٦١٨٠٠

٩٥٣٠٢٢٨٣/ ف

شر3ت شاهنگ
جهت تکميل کادر 

فروشندگی خود براى 
فروشگاههاى شهردارى و باما 

به تعدادى فروشنده خانم 
مجرب نيازمند است

 ٠٩٣٦٦٩٩٠٢٠٦
٩٥٣٠٠٦٠٩/ ف٣٨٦٥١٩٦٧

نيازمند فروشنده خانم 
پوشاک زنانه نيمه وقت
 آدرس: محدوده حرم

٩٥٣٠١٧١٢/ ف٠٩٠٣٦٥٠٠٥٢٢

به تعداد� فروشنده خانم 
باتجربه جهت فروشندگ� مانتو

نيازمندیم
٣٣٦٥٥٥٢٠

٩٥٣٠١٩٢٣/ ف

به تعداد� فروشنده 
باتجربه خانم جهت پوشاک نيازمندیم 

خواجه ربيع مجتمع تجارى غدیر 
٠٩١٠٥٥١٧٧١٩

٩٥٢٩٧٢٨٩/ ف

به �< فروشنده خانم
جهت شيفت عصر در 

خيابان راهنمایی نيازمندیم
٣٨٤٤٣٧٩٢-٠٩٣٥٨٧٧٧٠٧٣

٩٥٢٩٩٤٧٣/ ف

راننـــده

فروشنده و صندوقدار

طراح و گرافيست

سرا�دار و نگهبان

٩٥٣٠١٧٨٤/ ف


