
دوشنبه ٢٠  دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٤
٤٨

به 3ارگر آقا آشنا به 
دستگاه تزر�ق پالستي< 
محدوده ميدان فهميده و بلوار توس 

٠٩١٥٦٩٥٢١٨٠نيازمندیم 
٩٥٣٠٤٩٧١/ م

3ارگر ساده خانم و آقا جوان
جهت کار در کارگاه گلدوزى 

نيازمندیم 
٠٩٣٨١٨٥٢٤٥٢-٣٢٥٧٩٣٢٠

٩٥٣٠٤٠٢٩/ ف

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

٩٥٣٠١٩٠٢/ ف٠٩١٥٦٢٢٨٤٦٤

به تعداد� 3ارگر ساده 
جهت 3ار فن�

نيازمندیم
٩٥٣٠٠٤١٢/ ف ٣٨٤٠٧٨٥٨

نيرو� 3ار ساده خانم
جهت کار در توليدى پوشاک 
نيازمندیم محدوده ابوطالب

٠٩١٥٥٢٢٤٥٣٣
٩٥٣٠٣٨٤١/ ف

3ارگر جهت 3ارواش 
نيازمندیم روزانه ۴٠ هزار تومان 

نامجو یک کارواش نوشادى
٠٩١٠٥٥٤٠٩٤٠

٩٥٣٠٤٥١٩/ ف

خانم جهت 3ار در 
 3ارگاه چاپ نيازمند�م 

٠٩٣٩٣١٠٨٤١١
٩٥٣٠٣٧٩٢/ ق

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

 پالک ١۴ آشپزخانه بخارا 
٩٥٢٩٩٣٧٦/ ف

به چند خانم
جهت کار در صحافی نيازمندیم 
پيروزى ١۵ دهخدا ١۴ پالک ٧

٣٨٧٩٧٤٤٠
٩٥٣٠٤٣٤٨/ ق

3ارگر ساده 
جهت کاردر آبميوه بستنی در مازندران

 نيازمندیم با جاى خواب و غذا
٩٥٣٠٤١٥٨/ ف٠٩١١٢١١١٣٦٣

آقا جهت پخش 3اتالوگ 
در مشهد 

تماس: ٨٨٣٣١٩٩٩-٠٢١
٩٥٣٠٤٦٨٥/ ر

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

سرویس نيازمندیم
٠٩٣٠٤٣٤٧٨٦٧

٩٥٣٠٤٤٩١/ ف

به تعداد� 3ارگر ساده 
با جاى خواب نيازمندیم 

٠٩١٥٤١٦٤٦٥٦
٩٥٣٠٤٥٠٠/ ف

٩٥٣٠٣٠١٢/ ق
٠٩١١٤٠٧٦٣٢٨ 

 �< نفرخانم جهت رسيدگ�
 بيمارى خانم و امور منزل باحقوق 
۵٠٠به طورشبانه روزى نيازمندیم

ميثاق،اميریه۴٨

به تعداد� پرسنل 
جهت پذیرایی (آقا و خانم) 

نيازمندیم 
٠٩١٥٨٧٥٩٦٠٠

٩٥٣٠٤٢٧٥/ ف

به دو نفر 3ارگر ساده 
نيازمند�م  

٠٩٣٨٣٥١٣٧٧٣
٩٥٣٠٤٨٤٩/ ق

خانم و آقا
 ٨٠٠ ال� ١١٠٠ + بيمه 

ابوطالب ١٣، حجت ٣، ستون اول، 
سمت چپ ٠٩١٥٨٠٥٤٥٢٨

٩٥٣٠٣٨٦٩/ ف

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

٠٩٠١٢٠٥٨١٠٠
٩٥٢٩٩٢١٣/ ف

گروه 3اال� چوب 
هخامنش 

به تعدادى کارگر ساده
 با حداقل مدرک دیپلم 

نيازمند است. 
نرسيده به ميدان فهميده

  بين چراغچی ۵٩ و ۶١ 

٩٥٣٠٣٩٤٣/ ف

شاگرد ساده نوجوان 
 نيازمندیم. مراجعه فقط حضورى

  وکيل آباد ۴٧ کباب ترکی آراز
٩٥٣٠٤٣١٦/ م

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

٠٩١٥٩١٣٦٠٥٦
٩٥٣٠٢٠٤٩/ ف

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

نيازمندیم
نوروزى ٠٩٣٦٩١٤٥٤٦٠

٩٥٢٩٩٠١٨/ ف

به تعداد� 3ارگر نيمه ماهر
جهت کناف نيازمندیم
٠٩٣٧٢٣٠١٦٥٢

٩٥٣٠٤٧٤١/ ف

به تعداد� نيرو جهت توز�ع 
عالی  حقوق  با  تبليغاتی  تراکت 
نيازمندیم (پاره وقت و تمام وقت) 

٠٩١٥٦٩٤١٢٥٥
٩٥٣٠٤٢٠١/ ف

به چند نفر نيرو� جوان 
جهت کار در کارواش محدوده 

طالب نيازمندیم 
٠٩٠٣٧٨٦٩٤٩٢

٩٥٣٠٤٠٧٨/ ف

آگه� استخدام 
به ٢ نفر کارگر خانم 

با سواد خواندن و نوشتن 
براى کارگاه توليد تابلو 

نيازمندیم 
ساعت تماس ١٠ الی ١٨
٠٩٠٣٢٨١٩٣٢٠

٩٥٣٠٣٩٤٩/ م

به تعداد� خانم 
با حداقل مدرک دیپلم جهت 

همکارى نيازمندیم نرسيده به سه راه 
فردوسی - چاهشک  ٣٢٤٠٤٥٦٩

٩٥٣٠٤٢٩٣/ ف

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 دو خانم جهت 3ار 
در سبزى خرد کنی در فروشگاه معتبر

 محدوده پيروزى بصورت نيمه وقت 
نيازمندیم ٠٩٢١٤١٥٥٢٦٠

٩٥٣٠٤٣٦٢/ ف

به تعداد� 3ارگر ساده 
 MDF جهت کار در کارگاه

نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٦٠٦٣٦

٩٥٣٠٤٦٦٣/ ف

به �< 3ارگر ساده جوان
حداکثر سن ٢۵ سال در محدوده 

حرم حقوق عالی نيازمندیم
٠٩١٥٣٣٨١١٩٤

٩٥٣٠٣٩٩٦/ ر

به تعداد� 3ارگر ساده
 آقا و خانم 

نيازمندیم شهرآباد امام رضا ٣ 
٠٩١٥٠٠٩١٠١١

٩٥٢٧٠٦٩٥/ ف

 �به چند نفر نيرو
خدمات�

جوان ٢٣ الی ٣٠ سال 
با  مدرک تحصيلی دیپلم به 

باال جهت کار در فروشگاه 
نيازمندیم 

حقوق ١,۵٠٠ م + بيمه 
ساعت ٨:٣٠ الی ١٩
٣٣٦٨٤٣٢٧

 آدرس : مصلی ٧,١ 
بعد از بازار مولوى 
فروشگاه تندیس

٩٥٣٠٤٠٤٠/ ف

3ارگر ساده آقا و خانم 
جهت خط توليد و تعدادى خانم 

جهت نظافت نيازمندیم 
٣٦٥١٧٧٤٣-٠٩٣٨٦٥٨٧١٤٩

٩٥٣٠٤٢١٧/ ف

به ٣ نفر3ارگر 
خدمات� خانم 

جهت کار و نظافت در باشگاه 
بانوان اوتانا،در ٣شيفت

 ٧صبح الی ١٢ظهر
و ١٢ظهر الی ١٧ 

و ١٧الی٢٢ نيازمندیم .
مراجعه از ساعات ٧صبح 

الی٢٠فقط حضورى 
بلوار فرهنگ (حدفاصل 

ميدان دانش آموز و دانشجو)
بين فرهنگ ٢٧و٢٩
باشگاه بانوان اوتانا 

٩٥٣٠٣٨٨٣/ پ

به تعداد� 3ارگرخانم 
 جهت کار در کارگاه صحافی 
نيازمندیم. محدوده شریعتی

٠٩١٥٦٦١٠٦٩٠
٩٥٣٠٤٢٢٨/ خ

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

به رو�ه 3وب 
ماهر 

با حقوق و مزایاى 
عالی نيازمندیم 

٠٩١٥١١١٧٣٠٠
٩٥٢٩٨٣٣٢/ ف

چرخMار، برشMار
رو�ه 3وب مبل، ماهر 
نيازمندیم اول جاده کالت 

٣٨٤٤٣٤٦٧
٩٥٣٠٢٦٧٤/ ر

نيرو� 3ار ماهر
جهت توليد درب و پنجره 

upvc نيازمندیم
٠٩١٥٧٧٨٤٠٠٥

٩٥٣٠٤١٤٢/ ق

�< نفر رنگ 3ار 
پودر� ماهر

 جهت 
مجموعه صنعتی

٠٩١٥٦٩٨٨١٢٠
٩٥٣٠٣٦٨٤/ ر

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

نيازمندیم 
٠٩٣٦٦٨٦٥٠٠٩

٩٥٣٠١٣٩٤/ ف

به �< استاد 3ار ماهر 
رویه کوب و خياط نيازمندیم. 
٠٩١٥٩٠٢٦٨٥٢

٩٥٣٠٤٢٨٥/ ف

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

نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٨٨١٦١

٩٥٢٨٣٠٥٦/ ف

رو�ه 3وب ماهر مبلمان 
نيازمند�م   

 ٠٩١٥٣١٣٥٠٣٠
٩٥٣٠٤١٥٣/ ف٣٦٥١٨٤٨٨

به چند 3ارگر ماهر 
تعویض روغنی و کارواش 

نيازمندیم. (محدوده پيروزى) 
٩٥٣٠١٧٤٦/ ف٠٩١٥٣٠٢٣١٥٥

به �< استاد3ار 
و یک کارگر نيمه ماهر رویه کوب 

مبلمان نيازمندیم 
٠٩٣٧٩٣٤١١٧٨

٩٥٣٠٣٩٩٣/ ف

به چند نيرو� نيمه ماهر جوان 
با ظاهرى مناسب جهت کاردر 

فست فود در محدوده هاشميه 
٠٩٣٦٣٧٣٧٠٢٠نيازمندیم 

٩٥٣٠٤٦٧٩/ ف

پرداخت 3ار قطعات 
آلومينيوم و استيل 

نيازمندیم. 
٩٥٣٠٠٤٢٧/ ف٠٩١٥٩٢٤٩٠٧٢

چاپ سيل< 
تعدادى شابلون زن و بردست 

نيازمندیم. ٠٩١٥٢٠٣٩٣٠٨
٩٥٣٠٤٦١٥/ ف

شر3ت خدمات� 
جهت تامين نيروى خدماتی 

خود به افراد زیر نيازمند است
 ١-برقکار ساختمان ٢نفر 

٢- تاسيسات ساختمان ٢نفر 
٣-نقاش ١نفر ۴- بنا ٢نفر 

٣٦٠٧١١٦٩
٩٥٣٠٤٢١١/ ف

به �< نفر باسابقه 3ار 
در امور آبميوه بستن�

نيازمندیم
٠٩١٥٥٥٩٨٦٥٣

٩٥٣٠٤٥٨٩/ ف

به �< نفر برنامه 
CNCنو�س دستگاه

تراش با سابقه کار و
 یک نفر تعميرکار دستگاه 

CNC نيازمندیم

٣٤٦٩٣٤٩٦
٣٤٦٣٤٩٧

٩٥٣٠٤١٢٣/ خ

به �< پل� استر 3ارماهر  
MDFمحدوده خواجه ربيع، 

خلق آباد نيازمندیم
٠٩٣٠٦٤٩٠٣٦٣

٩٥٢٩٨٨٧٦/ ط

به چند 3ارگر ماهر 
جهت کارواش نيازمندیم

٠٩٣٣١٣١٨٥٨٤
٩٥٣٠٣٩٣٦/ ف

به چند 3ارگر 3ارواش 
ماهر نيازمند�م   

٠٩١٥٥١٠٨٢٣٣
٩٥٣٠٤٠٦٤/ ف

به �< 3ارگر 
ماهر 

جهت کار در مرغ فروشی 
نيازمندیم.  نبش اماميه ١ 

سوپر گوشت هومان 
٠٩٠١٩٥٢٤٣٣٥
٠٩١٥٥٣٢٥٢٣٤

٩٥٣٠٤٤١٩/ ق

اپراتورليزر
 led مسلط به کرل و

بولوار فرودگاه
٠٩١٥٣٠٢٨٥١٩

٩٥٣٠٤٦٩٤/ ق

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

٠٩١٥٣٠١١٤٥٠
٩٥٢٩٩٥١٥/ ف

�< شر3ت معتبر
به ٢ نفر کارگر جوشکار ماهر 

دیگ بخار نيازمند است 
٩٥٣٠١٤٥٠/ ف٣٦٥١٦٦٦٠

به تعداد� 3ارگر باتجربه و 
متاهل و متعهد جهت کار در

مرغدارى تخم گذار نيازمندیم. ساعت 
تماس ٩ صبح ٠٩٣٥١١٦٢٣١١

٩٥٣٠٤٧٩٥/ ف

 ۵٠ نفر کارت پخش کن 
حقوق آمارى نيازمندیم

٣٦٠٤٨٤٨٤ 
٩٥٢٩٥١١٦/ ب

 استخدام برقMار ماهر 
 ٠٩١٥١١٤٠٦٣٥
٠٩٣٧١١٤٠٦٣٥

٩٥٣٠٤٥٥٥/ م

به �< نفر خياط، برشMار 
و چند نفر رو�ه 3وب

نيازمندیم
٠٩١٥١٠٣٤٨٣٢

٩٥٣٠٣٩٤٤/ ف

به �< 3ارگر ماهر 
�ا نيمه ماهر 

رویه کوب مبل نيازمندیم. 
٩٥٣٠٤٢٦١/ ف٠٩١٥٨٩٩٥٥٣٥

جهت 3ار در 3ارواش اتومات 
به �< نفر نيازمند�م  

٠٩١٥٣٠٦٤٠٢٥
٩٥٣٠٤٠٧٩/ ف

به تعداد� برقMار ماهر و 
نيمه ماهر نيازمند�م  

٠٩١٥٣٠١٥٦٢٧
٠٩٣٨٩٠١٧٧٦٥

٩٥٣٠٣٧٧٥/ ق

تعداد� بردست لوله 3ش 
آب و موتورخانه استاد3ار 

فورى نيازمندیم 
٩٥٣٠٣٩٧٣/ م٠٩١٥٥١٦٤٦٨٩

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

قاسم آباد نيازمندیم
٩٥٢٩٦٧٦٣/ م ٠٩١٥٥١٤٣٤٠٣

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

نيازمندیم ٠٩١٥٣٢٠١٢٥٩
٩٥٢٩٧٤٢٧/ ف

به �< 3ارگرماهر جهت آپاراتی
و الستيک فروشی ساعت کار ۵ عصر 
الی ٢ شب حقوق ماهيانه ٨٠٠ هزار 

نيازمندیم. ٠٩٢١٥٦٦٤٣٨٣ 
٩٥٣٠٣٣٧٥/ ف

�< برقMار ماهر اتومبيل 
مسلط به تنظيم موتور نيازمندیم.  

٠٩١٥٩٠٥٢١٧١ قائمی
٩٥٣٠٤٠٤٨/ ف

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

رویه کوب ماهر با سرویس 
٩٥٣٠١٤٣٥/ ف٠٩٣٠٦٢٦٨٤٨٨

به استاد3ار برق ساختمان و 
شاگرد جهت پروژه ساختمانی در 
محدوده بلوار پيروزى نيازمندیم 

٠٩١٥١٢٥١٦٨١
٩٥٣٠٣٨١١/ ف

�استخدام فور
شرکت بلوط سبز نيازمند به 

نقاش ساختمان می باشد.
٣٧٦٦٦٤٤٩

٩٥٣٠٤١٠٥/ ق

به تعداد� 3ارگر ماهر 3ارواش 
نيازمندیم. نبش عدل خمينی ٨٨ 

٠٩٣٥٦٣٠٣٦٥٦
٠٩١٥٣٠٢٩٧٠٣

٩٥٣٠٣٧٥٦/ ق

به �< آلومينيوم 3ار و شيشه بر
به آدرس والیت ۴ نيازمندیم 

٠٩١٥٧٦٩٢٥٤٩
٠٩٠٣٥٩٨٦٩٠٨

٩٥٣٠٣٧٩٦/ ف

به �< شاطر 
نيازمند�م 

 

٩٥٣٠٤٤٣٩/ ف٠٩٣٥٤٩٣٧١١٦

به �< نقاش ماشين 
جهت همکارى با صافکار 

نيازمندیم محدوده بلوار توس 
٠٩٣٨٥٦٦٦٨٧٤

٩٥٣٠٣٨٠٠/ ف

به تعداد� برقMار
نيمه ماهر نيازمندیم

٠٩١٥٥٠٤٧٢٤٨
٩٥٣٠٤١٤١/ خ

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

٠٩٣٠٥٧٢٩٩٠٠
٩٥٢٩٩٧١٨/ ف

به �< نفر آقا 
جهت کار در تابلو سازى محدوده 

خيابان عبادى نيازمندیم. 
٩٥٣٠٣٧٣٤/ ف٠٩٠٣٣٥٢٠٧٠٢

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

برقMار 
به تعدادى برقکار ماهر و نيمه ماهر 
نيازمندیم.  روزمزدى  بصورت 

حليمی ٠٩١٥٣١٠٢٥٨٩
٩٥٣٠٤٦٩٥/ ر

به تعداد� نيرو� 3نترات 3ار 
جهت ورق کارى و پلی استرکارى 

مبلمان نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٠٨٣٨٦

٩٥٣٠٤٢٠٣/ ف

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

٠٩١٥٩٠٤١٤٠٢
٩٥٢٩٥٣٨٧/ ف

به 3ارگر ماهر جهت 3ار 
در 3ارواش نيازمند�م.   

٠٩١٥٥١٧٧٥٣٧
٩٥٣٠٤٥٥٤/ ق

به �< 3ارگر ماهر 
جهت کار در مرغ و گوشت نيازمندیم 
محدوده قاسم آباد نبش شریعتی ٣١ 

٠٩١٥٣٠٢٥٧٦٧
٩٥٣٠٤٠٠٣/ ف

برقMار ماهر و نيمه ماهر
جهت کارخانه داروسازى با حقوق 

ماهيانه و بيمه
٠٩١٥٥٠٨١٧٤٦

٩٥٣٠٣٨٦١/ ق

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

٩٥٢٩٨٢٥٣/ د٠٩١٥٣٢١١٧٠٣

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

به �< قصاب 
ماهر 

جهت کار و پاچالدارى نيازمندیم. 
نبش اماميه ١ 

سوپر گوشت هومان
٠٩٠١٩٥٢٤٣٣٥
٠٩١٥٥٣٢٥٢٣٤

٩٥٣٠٤٤٢٨/ ق

اپراتور دستگاه چاپ 
 فلMس و ليزر نيازمند�م 

٠٩٣٩٣١٠٨٤١١
٩٥٣٠٣٨٠١/ ق

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

مشاوره کار و تامين اجتماعی 
٩٥٢٠٠٧٠٧/ ف  ٣-٣٧٢٣٣٣٠١

٩٥١٠٠٤٩٣/ ق

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

www.7020.Biz

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

٩٥٢٥٩٢٦٨/ ق٣٦٠٦٠٢٢٢

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

استراليا - 3انادا - آلمان
از صفر تا صد 

Skilled - Job offer
پارس با آموزش زبان ٣٦٠٨٥٢٢١

٩٥٢٦٠٨٠٤/ ل

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

@karyabifanavaran تلگرام
٣٥٤٢٤٥٤٨-٣٥٤٢٤٤٥٨

٩٥٢٥٩٠٨٧/ ف

3ارگر ماهر

3ار�ابــــ�

٩٥٣٠٤٤٧٤/ ف


