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SINAWORK
کارگر ساده خانم جهت بردستی 
و بسته بندى محيط کامال زنانه 
در توليدى پوشاک نيازمندیم 

ساعت کارى ٨الی۶ حقوق هر ماه 
۵٠ هزارافزایش از ٣۵٠ تا ۶٠٠ 

هزار ساعت مراجعه ١٣ الی ١۶
گاز رسالت ۴۵ پالک ٣۴

٠٩١٥٦٢٠٥١٥٦
٩٥٠٦٧٦٣١/ ف

به �< شاگرد ساده
جوان جهت کار در ساندویچی 

نيازمندیم محدوده جنت
٣٢٢٨٠٤٥٦

٩٥٣٠١٦٨٤/ ف

به �< نفر نيرو� 3ارآموز 
جهت کار آسانسور به صورت 

تمام وقت نيازمندیم 
٠٩١٥١٥٥٦٤٩٥

٩٥٣٠٠٦١٩/ ف

حقوق باال به تعداد� نيرو
جهت پخش تراکت نيازمندیم 

بين قرنی ١ و ٣ فرش هزار نقش
٠٩٢١٥٣٢٨٧٧٥

٩٥٣٠٢٣٩٠/ ف

�< نفر نيرو� 3ار 
جوان مجرد

در منطقه پيروزى 
جهت کار در فروشگاه 

لوله و لوازم بهداشتی ساختمان
 با حقوق ماههاى اوليه ۴٠٠ 

تومان نيازمندیم
٠٩١٥١٦٧٢٦٢٤

٩٥٣٠٠٦٥٧/ ف

به �< نوجوان جهت بردستی
در فروشگاه نيازمندیم ساعت کار

 ١۶ الی ٢١ محدوده وکيل آباد 
٠٩١٥٣٠٤٩٥٢٦

٩٥٣٠٢٣٥٠/ ف

تعداد� ترا3ت پخش 3ن 
با مزایاى حقوق ثابت و پورسانت 

نيازمندیم. 
٣٨٥٢٠٢٥٧

٩٥٣٠١٥١٤/ ف

به �< 3ارگر ساده 
جهت کار در لبنياتی نيازمندیم 

ساعت کارى ١٧ الی ٢۴
٠٩١٥٣٢٤٣٦٩٩

٩٥٣٠١٤٥٤/ ف

به تعداد� 3ارگر ساده 
جهت رویه کوبی مبل و نجارى 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٣٥٠٣٠

٩٥٣٠٢٣٩٦/ ف

به �< نيرو� مرغ تMه 3ن
ترجيحا شهرستانی یا محدوده 
پيروزى نيازمندیم حقوق ٧٠٠

٠٩١٥٣٦٧٦٧٦٠
٩٥٣٠٢٣٤٧/ ف

3ارگر ساده و فن�
 خانم و آقا 

جهت کارخانه نيازمندیم 
٠٩٣٠٩٥٤٣٨٥٣-٣٢١٢١٨٨٧

٩٥٣٠١٥١٠/ م

به �< نفر شاگرد 
جهت کار در دفتر مهندسی 

نيازمندیم. 
٠٩١٥٥٢٥٢١٤٨

٩٥٢٩٩٥٥٧/ ف

 �به �< نيرو
متاهل

جهت کار در مرغدارى 
تخم گذار نيازمندیم
 ٠٩١٥٦٦٣٠٠٧٠
٠٩١٥٦٥٦١٤٠١

٩٥٣٠١٧٨٢/ ف

�< نفر باتجربه جهت ترا3ت 
با حقوق ١ ميليون 

نيازمندیم نواب بازار امين
٠٩٣٣٣٧٢٤٥٣٥-٣٣٦٥٠٤٨٥

٩٥٣٠٢١٠٠/ ف

تعداد� 3ارگر خانم باتجربه 
جهت نظافت منازل نيازمندیم. 

اعتبار آگهی ١ ماهه، عبادى 
٠٩٣٥١٢٥١٢٢٣

٩٥٣٠١٦٨٩/ ف

به �< 3ارگر ساده
و جوان نيازمندیم
٠٩١١١٧٥٤٧٤٥

٩٥٣٠٠٤٧٢/ پ

به �< خانم 
جهت کاردر فروشگاه قنادى نيازمندیم 

٣٨٥٤١٧٧٤
٩٥٣٠٢٢١٨/ ف ٠٩١٥٣١٣٩٠٠٤

به تعداد� نيرو
جهت کار در مغازه نيازمندیم 

چهارراه ابوطالب بين قرنی ٢۶ و 
 ٢٨ تهران قفل جبلی

٩٥٣٠٢٢٨١/ ف

به چند 3ارگر ساده 
جهت پيتزا فروشی نيازمندیم. ساعت 
محدوده  شب   ٢ الی  بعدازظهر   ۶ کار 
شهيد منتظرى  ٠٩١٥٥١٠٩٥٥٤

٩٥٢٩٧٧٢٢/ ف

به تعداد� شاگرد جوان
جهت کار در کارگاه جواهر سازى 

نيازمندیم. محدوده طالب، ضامن معتبر
٠٩٣٩٥٩٢٢٦٧٠

٩٥٣٠٢٠٢٧/ ط

استخدام 
کارخانه توليدى واقع در

 جاده کالت شهرک صنعتی 
مشهد به تعدادى نيروى کار 
ترجيحا با سابقه کار صنعتی

 یا توليدى و حداکثر سن
 ٣٠ سال نيازمند است

 ساعت تماس
 ٨ صبح تا ۴ بعدازظهر  

 ٣٢٤٥٤٦٣٧
٠٩٣٦١١١٩٦٥٤

٩٥٢٩٩١٩٣/ ف

به ٢ نيرو� آقا 
شهرستان� 

با جاى خواب نيازمندیم 
٩٥٣٠٠٣٤٤/ ف٠٩١١٦٦٦٥٨٥٦

استخدام 3ارگر ساده 
جهت کارگاه کارتن سازى واقع در 
شاندیز مراجعه حضورى : شاندیز، 

 نبش امام رضا ١٩ درب نارنجی 
٩٥٣٠٠٩١٥/ ف

3ارگر ساده خانم و آقا 
جهت خط توليد کارخانه نيازمندیم

٠٩٠٣١٠٢٩١٥٧
٩٥٣٠١٥٠٥/ م٠٩٣٠٢٩٦٦١١٤

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

نيازمندیم
نوروزى ٠٩٣٦٩١٤٥٤٦٠

٩٥٢٩٩٠١٨/ ف

به �< 3ارگر نيمه ماهر 
جهت کار در فست فود شيفت 

شب حقوق ٨٠٠ نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٠٣٧٤٥

٩٥٣٠٢٣٣٧/ ف

شاگرد جوان جهت سوپر 
حقوق ۶٠٠ به باال 

مراجعه حضورى: بين مطهرى 
 شمالی ٣٩ و ۴١ جنب نانوایی 

٩٥٣٠٢٤٦١/ ف

به تعداد� خانم 
جهت کار توليد نيازمندیم انتهاى

 نخریسی روبروى ایستگاه مترو غدیر 
٠٩١٥١٠١٦٩٢٣

٩٥٣٠١٤٠٥/ ف

به تعداد� خانم
جهت کار در خط توليد 
کارخانه عطر و ادکلن 

نيازمندیم شهرک 
صنعتی توس فاز دو

٣٥٤١٣٩٨٨
٩٥٣٠١٤٣٦/ ف

3ارگر خانم و آقا 
جهت توليد و بسته بندى

 با حقوق ٧٠٠ الی ١ م نيازمندیم 
٠٩٠٣١٠٢٩١٥٦-٣٧٣٩٠٥٩٢

٩٥٣٠١٤٩٨/ م

خانم و آقا
٨٠٠ الی ١,١٠٠م + بيمه 

ابوطالب ١٣ حجت ٣ ستون اول 
سمت چپ ٠٩١٥٨٠٥٤٥٢٨

٩٥٣٠١٧٨٦/ ف

به ٣ نفر 3ارگر ساده 
�جهت 3ار در تراشMار
واقع در رباط طرق نيازمندیم

٠٩١٥٩١٣٦٠٥٦
٩٥٣٠٢٠٤٩/ ف

استخدام نيرو
داراى گواهينامه موتور سيکلت 

حقوق یک ميليون تومان
٠٩٩٠٥٠٦٠٩٦٢

٩٥٣٠١٢٤٨/ ق

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

سنتی نيازمندیم 
٩٥٢٩٧١٨٩/ م٠٩١٥١٠٥١٥٢٣

به تعداد� ترا3ت پخش 3ن 
با ۶ ساعت کار در روز ماهانه 
۵٠٠ هزار تومان نيازمندیم 

٠٩٠١٢٠٥٨١٠٠
٩٥٢٩٩٢١٣/ ف

 تعداد� خانم 
در  کار  یا  توليدى  درواحد  کار  جهت   
حسين  امام  ميدان  نيازمندیم  منزل 

 ٠٩٣٥٤٢٨٢٢٢١بلوار بهمن ٢۶
٩٥٣٠٢٢٨٥/ م

به تعداد� نيرو� خانم
جهت بسته بندى نيازمندیم

٣٧٤١٧٩٥٣
٩٥٣٠٢٣٦١/ ف

به تعداد� 3ارگرآقا
جهت کار در جاده سيمان نيازمندیم 

٠٩١٥٥٢٢٤٠٣٨
٠٩٣٥٢٥٦٠٢١٩

٩٥٢٩٩٢٣٤/ ف

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

ترجيحا زیر ٢٠ سال 
٠٩٠١٠٩٣٦٤٥٥

٩٥٣٠٢١٠٤/ ر

نيرو� آقا 
 �جهت 3ار در تابلوساز

نيازمندیم
٠٩١٥٥٢٢٤٣٦٧

٩٥٣٠٠٣٨٦/ ف

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

بيمه نيازمندیم.
٠٩٣٠٤٣٤٧٨٦٧

٩٥٢٧٨٣١٥/ ف

به تعداد� 3ارگر ساده 
جهت 3ار فن�

نيازمندیم
٩٥٣٠٠٤١٢/ ف ٣٨٤٠٧٨٥٨

به �< نيرو� جوان 
١٩-١۵ سال جهت کار در 

لوازم ورزشی ایستگاه سراب 
نيازمندیم. 

ساعت کار ٩ الی ١٣:٣٠
 و ١٧ الی ٢٢ 

پایه حقوق ٧٠٠هزار

٣٢٢٣٢٧٩١
٩٥٣٠١٦٠٠/ د

به تعداد� خانم 
جهت بسته بندى 

نيازمندیم جاده سنتو 
آزادى ١٢٧ کوچه دوم 

سمت چپ پالک ٢٢
 ٣٦٥١٢٨١٨

٠٩٣٦٠٨٢٩٩٤٨
٩٥٣٠٢١٥٣/ ف

به چند نيرو� جوان
عالقمند به کار صنعتی نيازمندیم 
امام  ميدان  محدوده  ترجيحا 

٣٧٣١٢٩٦٦حسين (ع)
٩٥٣٠١٧٦٣/ ف

به تعداد� همMار خانم 
جهت کار در کارگاه توليدى 
نيازمندیم. ٣٧٣١٤١٩٣

٩٥٣٠١٩٠٢/ ف٠٩١٥٦٢٢٨٤٦٤

نصاب دوربين مداربسته 
تمام وقت نيازمندیم.
 شباهنگ الکترونيک 

٣٨٥٢٠٢٥٧
٩٥٣٠١٧٠٢/ ف

به 3ارگر ماهر 
جهت کار در فروشگاه الستيک 

شجاع نيازمندیم. 
٩٥٣٠٠٩٥٣/ ف٠٩١٥٣٣٥٢٨٦٩

�< نفر شاگرد
 جرثقيل 3ف� ده تن 

نيازمندیم ترجيحا جوان
٠٩١٥١١١٧٧٨٢-٣٣٩٢٧٧٥٥

٩٥٢٩٧٢٩٦/ ف

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

راحتی و استيل نيازمندیم 
٠٩٠٣٤٥٤٨٠٧٤ابراهيميان 

٩٥٢٩٩٧٢١/ م

به تعداد� رو�ه 3وب ماهر 
و نيمه ماهر نيازمند�م  

٠٩٣٠٥٧٢٩٩٠٠
٩٥٢٩٩٧١٨/ ف

به نجار ماهر و نيمه ماهر
و رو� 3وب مبل 

نيازمندیم ٠٩١٥٣٢٠١٢٥٩
٩٥٢٩٧٤٢٧/ ف

شر3ت الMتروني< 
آسياگسترجم

جهت تکميل کادرفنی خود 
نيازمندبه نيروى ماهر آشنا 

به سيستم هاى دوربين 
مداربسته می باشد

ساعت تماس٩ الی ١۴
٧١-٣٧٢٣٤٨٧٠

٩٥٣٠٢٢٥٦/ د

فور� به چند رو�ه 3وب 
نجار، خياط و برشMار ماهر

مبلمان راحتی نيازمندیم
٠٩١٥٨١٤٣٥٤٧

٩٥٣٠١٧٧٧/ ف

به چند 3ارگرماهر
ونيمه ماهردرپلی استرکارى مبل 

وسرویس خواب نيازمندیم 
 ٠٩١٥١١٧٤٥٧٧    

٩٥٣٠١٩١٧/ ط

به رو�ه 3وب ماهر و 
نيمه ماهر نيازمند�م

 (کشف)
٩٥٣٠٢٣٢٠/ م ٠٩٣٦٣٣١٦٢٦٩

به ٢ نفر نيرو� ماهر
جهت کار در کارواش در محدوده 

طالب نيازمندیم
٠٩١٥٣٠٤٦٩٧٦

٩٥٣٠٢١٩٤/ ف

به تعداد� نيرو� ماهر 
 جهت کار در کارواش واقع در 

قاسم آباد نيازمندیم
٩٥٢٩٦٧٦٣/ م ٠٩١٥٥١٤٣٤٠٣

به �< آلومينيوم 3ار ماهر 
�ا نيمه ماهر نيازمند�م   

٠٩١٥٣٠١١٤٥٠
٩٥٢٩٩٥١٥/ ف

به تعداد� 3ارگر ماهر مبل استيل 
جهت 3ار در رنگ 3ار� نيازمند�م 

٠٩٢١٦٢٩٢٧٣٣
٩٥٢٩٧٣٧٤/ ط

به چند 3ارگر ساده 
و ماهر خانم و آقا 
جهت کار در شيرینی پزى 

نيازمندیم ميدان بار سپاد 
چراغچی ۴٧ سه راه اول سمت 
راست جنب دکه تلفن پالک ٢٠

٠٩٣٩٣٢٥٠٩٧٥
٩٥٣٠٢٠٢٩/ ف

به 3ارگر ماهر 
جهت چرخکارى وبرشکارى 

مبل راحتی و به یک نفر نجار 
نيازمندیم.

 باحقوق و مزایاى عالی 
آدرس:جاده کالت

خسروپور ٠٩١٥٣١١٥٨٩٧
٩٥٢٩٩٦٤٤/ ق

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

٠٩١٥١٧٧٧٢٠٠
٠٩١٥٣٠٥٠٥٢٩

٩٥٢٩٦٢٣٢/ ف

به تعداد� نيرو� ماهر 
جهت کارواش در محدوده

 قاسم آباد نيازمندیم 
٠٩٣٧٤٠١٤٦٤٤

٩٥٣٠١٧٦٨/ ف

به تعداد� 3ارگر خانم 
جهت کار در طال کوبی و ورق کارى 

مبل نيازمندیم 
٠٩٢١٦٢٩٢٧٣٣

٩٥٢٩٧٤١٥/ ط

گچبر ماهر
جهت نورمخفی و ابزارسينه 
مرغی سقف هتلی درمشهد 

نيازمندیم لطفا تعداد نفرات 
و قيمت مترى راپيامک نمایيد 

(تماس نگيرید) نمونه کار 
موجود است.

٠٩١٥٥٠٣٠٣٢٠
٩٥٣٠٢٠٨٠/ ق

 به تعداد� رو�ه 3وب

 و نجار و رنگ 3ارپليستر 
ماهر و نيمه ماهر جهت کار 
در شرکت مبلمان بارکد با 

حقوق و مزایاى عالی و بيمه 
نيازمندیم 

٠٩١٥٢٠٥٣٢٠٨ 
٩٥٢٩٩٣٥٠/ م

به تعداد� پل� استر3ار 
(ساده وماهر )

براى سرویس چوب نيازمندیم 
٩٥٣٠١٤٢٩/ ف٠٩٣٧٧٥٧٥٨٠٢

به تعداد� رو�ه 3وب 
استيل و راحت� نيازمند�م 

 

٠٩١٥٩١٠١١٤٩
٩٥٣٠٠٣٤١/ ف

به تعداد� چرخMار 
و رو�ه 3وب ماهر 
مبلمان با درآمد عالی 

نيازمندیم 
٠٩٣٦٦٨٦٥٠٠٩

٩٥٣٠١٣٩٤/ ف

به چند نفر 3ارگر ماهر 
�3ارواش محدوده فMور
نيازمندیم ترجيحا شهرستانی

٠٩٣٦٣١٩١٥٠٠
٩٥٢٩٩٥٠٠/ ف

به �< نصاب دزدگير 
و سيستم با حقوق باال نيازمندیم. 

٠٩١٥٥٠٠٣٨٤٠
٩٥٣٠١٦٩٧/ ف

به تعداد� نيرو با مدرک دیپلم
لوله  نصب  به  مسلط  دیپلم  فوق  و 
از  تماس  ساعت  نيازمندیم  فوالدى 

١١٣٨٧٦٧٣٥٨ الی ٨ شب
٩٥٣٠١٥٤٣/ ف

رو�ه 3وب ماهر و 
 نيمه ماهر نيازمند�م. 

٠٩١٥٣١٣٥٠٣٠
٩٥٢٩٨٣٣١/ ف

به چند 3ارگر ماهر 
تعویض روغنی و کارواش 

نيازمندیم. (محدوده پيروزى) 
٩٥٣٠١٧٤٦/ ف٠٩١٥٣٠٢٣١٥٥

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

مفيد کارى-شرکت کيمياى شرق
٣٥٤١٢٧٧٧

٩٥٢٩٩٨٦٦/ ق

3ارخانه معتبر در 
زمينه نساج� 

جهت تعميرات و نگهدارى 
و کار با ماشين آالت 

نساجی واقع در شهرک 
صنعتی ماشين سازى 
با کليه امکانات نيروى 

متخصص و حداقل ۵ سال 
تجربه مرتبط استخدام 

می نماید. در صورت 
تمایل نام و نام خانوادگی 
و شماره همراهتان را به 
٣٠٠٠٤٦١٨ پيامک 

نمایيد تا کارشناسان ما با 
شما تماس بگيرند. 

 

٩٥٣٠١٦٨٧/ ر

به افراد ز�ر نيازمند�م 
خياط ماهر نجار ماهر 

رویه کوب ماهر با سرویس 
٩٥٣٠١٤٣٥/ ف٠٩٣٠٦٢٦٨٤٨٨

به چند نفر نيرو� 3ار آقا 
جهت 3ارگاه صحاف�

نيازمندیم بين کریمی ٢٣ و ٢۵ 
 پالک ٣٣ ٣٧٢٣٩٧٧٩

٩٥٢٩٩٣٠٢/ ف

�به �< نيرو
�فن� جوشMار
ونصاب شيشه نيازمندیم

٩٥٢٩٨٢٥٣/ د٠٩١٥٣٢١١٧٠٣

به رو�ه 3وب 
ماهر 

با حقوق و مزایاى 
عالی نيازمندیم 

٠٩١٥١١١٧٣٠٠
٩٥٢٩٨٣٣٢/ ف

به �< شاطر و بردست  
�نان فانتز

پيک موتورى  نيازمندیم 
٠٩٣٠٢٦٢٥٤٦٩-٣٢٥٩٦١٢٤

٩٥٣٠١٠٩٣/ ف

به ٢ نفر نيرو� ماهر
  مبل شو�� نيازمند�م. 

٠٩١٥٥٠٦٧٦٨٨
٩٥٣٠٠٠٧٨/ ف

�< شر3ت معتبر
به ٢ نفر کارگر جوشکار ماهر 

دیگ بخار نيازمند است 
٩٥٣٠١٤٥٠/ ف٣٦٥١٦٦٦٠

به �< نيرو� برق 3ار
 ماهر یا نيمه ماهر ساختمان 

نيازمندیم 
٩٥٣٠١٦٨٥/ ف٠٩٣٦٥٣١٤٠٤٥

به چندنجار 3الف زن و 
رو�ه 3وب نيازمند�م   

٠٩١٥٩٠٤١٤٠٢
٩٥٢٩٥٣٨٧/ ف

اپراتور دستگاه چاپ
فلکس، بنر و دستگاه ليزر 

با تجربه نيازمندیم
٠٩٣٦٣٠١٥٥٨٠

٩٥٣٠٠٩١٩/ ق

نيازمند�م 
مجرى نما سيمان شسته
برج مسکونی ١٠ طبقه 

(داخلی ١١٠ )  ٣٨٨٣٠٠٢٠
٩٥٣٠٢٢٠٩/ ف

پرداخت 3ار قطعات 
آلومينيوم و استيل 

نيازمندیم. 
٩٥٣٠٠٤٢٧/ ف٠٩١٥٩٢٤٩٠٧٢

به �< نيرو� بردست 
 �جهت 3ار 3اغذ د�وار

 نيازمندیم 
٩٥٣٠٢١٨٩/ ف٠٩٣٨٥٨٠٢٢٩٥

به تعداد� نجار و رنگ 3ار 
ماهر و نيمه ماهر

نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٨٨١٦١

٩٥٢٨٣٠٥٦/ ف

 �به تعداد
3ارگر د�پلمه

آشنا کاربا دستگاه 
تزریق پالستيک 

نيازمندیم.
٣٥٤١٣٣٠٠

٩٥٢٩٩٥٧٦/ د

 ۵٠ نفر کارت پخش کن 
حقوق آمارى نيازمندیم

٣٦٠٤٨٤٨٤ 
٩٥٢٩٥١١٦/ ب

به تعداد٢٥ نفر 3ارگر 
ماهر و نيمه ماهر 

کانال ساز نيازمندیم 
٠٩٣٣٦٧٧١٦٠٧

٩٥٢٩٥٨١٩/ ط

�< 3ارگر ماهرخانم
جهت پرسکارى  نگين روى لباس 

نيازمندیم
٠٩١٥١٠٥٤٩٤٥

٩٥٣٠٠٧٦٧/ ق

3ار�اب� آر�ا 
معرف� بMار جو�ندگان 3ار
تامين نيروى انسانی کارفرمایان

 مشاوره کار و تامين اجتماعی
تسهيالت ماده ٨٠ 

 @ARYAJOB کانال تلگرام
بلوار وکيل آباد ، سه راه آب و برق

 www.aryajob.com 
٩٥٢٤٤١٤٧/ ل      ٣٨٦٦٠٩٩٩

3ار�اب� 3وشا 
اشتغال کارجویان تسهيالت ماده ٨٠ 

مشاوره کار و تامين اجتماعی 
٩٥٢٠٠٧٠٧/ ف  ٣-٣٧٢٣٣٣٠١

3ار�اب� افق 
فرصت هاى شغلی،معافيت بيمه 
تامين نيروى مجرب کارفرما 

قرنی ٧ پالک ۴
 @ofoghjob

٣٧٢٥٥٤٧٧
 ٣٧٢٤٨٢٨٥

٩٥٢٦٢٣٥٦/ ف

٩٥١٠٠٤٩٣/ ق

3ار�اب� برزمهر
بين جانباز ١ و ٣ ساختمان آسمان 
٣٧٠٢٠ - ٣٧٦٤٩٥٥٥ 

www.7020.Biz

استراليا - 3انادا - آلمان
از صفر تا صد 

Skilled - Job offer
پارس با آموزش زبان ٣٦٠٨٥٢٢١

٩٥٢٦٠٨٠٤/ ل

3ار�اب� پو�ا
معافيت بيمه جهت کارفرمایان- ثبت
 @karyabipuya نام از کارجویان

٩٥٢٥٩٢٦٨/ ق٣٦٠٦٠٢٢٢

3ار�اب� فن آوران(شهرک صنعتی) 
صنایع  انسانی  نيروى  کننده  تامين 

@karyabifanavaran تلگرام
٣٥٤٢٤٥٤٨-٣٥٤٢٤٤٥٨

٩٥٢٥٩٠٨٧/ ف

٩٥٠٨١٧٨٠/ ط

3ار�اب� آپادانا
 تامين نيروى انسانی 

تسهيالت ماده ٨٠ 
مشاوره وخدمات ویژه

اشتغال و تامين اجتماعی 
 مفتح ٣ ساختمان پزشکان طبقه ١

WWW.ApadanaJob.ir
@Karyabiapadanaa         تلگرام

٣٢٧٦٨٥٣١ -٣٢٧٦٦٩٥٩

موسسه 3ار�اب� فرهيختگان دانشگاه
ثبت نام اشتغال فورى

دانشگاهيان و غيره
معرفی نيروهاى تخّصصی کليه 
رشته ها به رؤسا وکارفرمایان

 (ماده ٨٠ تخّصص ماست)
معافيت حق بيمه باتخفيف فرهيختگان 

ليست اشتغال روزانه درسایت
farhikhtegan.net

٥٠-٣٨٤٤٢٧٤٥
٩٥٢٩٤٩٦٧/ آ

خ راهنمایی ١٩

 �دعوت به همMار
از پزشک عمومی با پروانه مطب و 
عصر  نوبت  در   skincare مدرک 

٠٩١٥٠١٠١٩٠٢
٩٥٣٠١٥٧٤/ ر

 �دعوت به همMار
 به یک نفر اپتومتریست 
جهت همکارى در شيراز 

نيازمندیم
٠٩٣٨٩١١٥٧٢١ 
٠٩١٧٧٢٠٧٦٣٩

٩٥٣٠٠٧٧٩/ ق

البراتوار پروتز
 طوس دندان- صاحبMار

جهت تکميل کادر فنی از 
متقاضيان خانم

 دعوت به همکارى می نماید جهت 
مصاحبه و گزینش از ساعت ١٧ 
الی ٢٠ به آدرس ميدان آزادى 

نبش آزادى ۵٧ پالک ٣٧١ 
مراجعه نمایيد

 
٩٥٣٠١٧٢٧/ ف

به �< همMار اپتومتر�ست 
با حقوق توافق� نيازمند�م   

٠٩٣٠٦٠٦٨٩٨٢
٩٥٢٩١٠٨٠/ ف

 از خانم بهيار، پرستار 
�ا ماما

 داراى پروانه و تجربه کارى کافی 
جهت انجام امورخدمات پرستارى 

مطب پزشک عمومی در نوبت 
بعدازظهر دعوت به همکارى 

می شود 
تلفن تماس : ٠٩١٥١٠٣٠١٣٥ 
ساعت تماس : بعدازظهر از ١٨ الی ٢١

٩٥٣٠٠٣٠٤/ م

٩٥١١٠٧٧٠/ د

خبرمهم!
دوره هاى مهارتی فنی وحرفه اى

با مدرک بين المللی
-نرس دندانپزشکی

-دارویارداروخانه
 -امدادگرحوادث

٧-٣٥٠٩٩١٥٥
٠٩١٥٢٠٠٣٧٧٤

 مدیریت: دکترابوالحسنی

گروه پزشك� و درمان�

3ارگر ماهر

3ار�ابــــ�


