
چهارشنبه ٢٢ دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٥
٤٦

٩٥٣٠٥٣١٨/ ف

٨ نفر چرخLار خانم 
جهت توليدى پوشاک حقوق ٨٠٠هزار

تومان محدوده چهارراه خواجه ربيع 
٠٩٠٣١١١٥١٤٨

 به �< نفر شخص� دوز 
شلوار و پيراهن 

 نيازمندیم. محدوده وکيل آباد 
٩٥٣٠٦١٨٩/ آ ٠٩١٥٣٠٤٣٢٤٧

به تعداد� بردست 3ار ماهر خانم 
در محيطی کامال زنانه نيازمندیم. 

١٧ شهریور شيرودى ٣
٠٩٠١٥٤١٨٥٤٠

٩٥٣٠٥٦١٩/ ف

به �< خياط آقا 
پيراهن و شلوار دوز نيازمندیم. 

٠٩٣٥٣٥١٨٠٧٣
٩٥٣٠٣٨٦٣/ ف

به تعداد� خياط خانم(راسته دوز) 
جهت کارگاه خياطی در محدوده 

چهارراه شهدا نيازمندیم. 
٠٩٣٠١٩٩٠٢٠٤

٩٥٣٠٤٠٠٠/ ف

به تعداد� چرخLار 
مانتودوز و تعدادى کارگاه بيرون بر 

نيازمندیم محدوده طالب
٠٩٠١٤٦٩٦٤٠٧

٩٥٣٠٥٣٨٨/ ف

به �< 3ارگر ساده خانم 
جهت همکارى در توليدى 

نيازمندیم. 
٠٩٠١١٣٩٢٦١٦

٩٥٣٠٥٣٩٨/ ف

به تعداد� 3ارگاه بيرون بر 
 چرخLار مانتودوز نيازمند�م

٠٩٣٧٧٣٧٧٩٥١
٩٥٣٠٦٠٠٥/ ف

3ارگاه(بيرون بر) مانتودوز آقا
چرخکار خانم محيط زنانه 

نيازمندیم مفتح ٢ پالک ٣١٩
٣٢٧٣١٤٤٦

٩٥٣٠٦٢٠٦/ ف

به �< خياط 
مدل روز پرده نيازمندیم

٠٩١٥٣١٩١٣٥٣
٩٥٣٠٤٤٥٦/ خ

به تعداد� خياط  و بردست  
 خانم یا آقا ماهر یا نيمه ماهر نيازمندیم 

محدوده بلوار طبرسی شمالی 
٠٩٩٠٧١٩١٨٤١

٩٥٣٠٥٧١١/ ف

به تعداد� چرخLار 
مانتودوز

جهت کار در کارگاه نيازمندیم 
٩٥٣٠٣١٦٨/ ف٠٩١٥١٦٧٧٠١٤

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

٠٩١٥٣٢١٠٥٨٥
٩٥٢٩٩٥٧٤/ ق

به ٢ نفر سرپرست 
جهت کار در توليدى لباس 

مجلسی نيازمندیم با سابقه 
کار در توليدى با حقوق 

٨٠٠,٠٠٠ تا ١,۵٠٠ م 
چمن ١۴ پالک ١٠

٠٩١٥٩٠٠٥٥١٧
٩٥٣٠٢٧٨٨/ ف

به افراد ز�ر جهت
 دوخت پيراهن

نيازمندیم
 ١- زیگزاگ دوز خانم یا آقا 
٢- یقه و مچ دوز خانم و آقا 

جهت وصل 
چهارراه برق - بين صدوق ٣ و ۵ 

پالک ۵٩ طبقه باال
٠٩٣٥٥٣٨٥٥٣٦

٩٥٣٠٥٧٢١/ ف

٣نفر چرخLار پيراهن 
جعبه ا� مردانه

و٢نفر بردست چرخکار 
خانم نيازمندیم.

بلوارفرودگاه،
چهارراه مقدم

٠٩١٥٣١٦٣٩٨٤
٩٥٢٩٢٩٩١/ خ

 �به تعداد
 چرخLارخانم

راسته ، زیگزاگ و 
مياندوز و بردست 

در محيطی کامال زنانه 
نيازمندیم.فلکه ضد

٠٩١٥٦٦٠٠١٩٠
٩٥٢٩٥٥٥٢/ خ

به تعداد� چرخLار
 ماهر تLميل دوز 

نيازمندیم
 راسته خطی ۶٠ تومان

 سردوز خطی ۴۵ تومان
 با تسویه هفتگی

 چمن ١۴ پالک ١٠
٠٩١٥٩٠٠٥٥١٧

٩٥٣٠٢٧٨٩/ ف

به تعداد� چرخLار بردست
بيرون بر مانتو دخترانه و اسپرت

 نيازمندیم (تسویه نقدى هر هفته) 
٠٩١٥٩٠٤٧٠٠٦

٩٥٣٠٤٩٩٨/ ف

به تعداد� پيراهن دوز 
و بردست چرخLار

نيازمندیم
٠٩٣٦٠٤٥٢٩٠٣

٩٥٣٠٥٣٠٩/ ف

به �< خياط 
شخص� دوز آقا 

نيازمندیم. محدوده خيام خياط آرمان 
٩٥٣٠٦٣٥١/ ف٠٩٣٧١٧٦٥١١٢

تعداد� چرخ
مياندوز، راسته دوز، سردوز 

به فروش می رسد
انصارى پور٠٩١٥٨٨٣١٧٩٨

٩٥٣٠٤٣٠٩/ خ

به چند چرخLار مانتودوز خانم 
با سابقه باال نيازمندیم

 اجرت ١۵٠٠٠ 
٠٩١٥٦٢٦٣٨٩٣

٩٥٣٠٦٣٢١/ ف

به تعداد� بيرون بر 
مانتودوز آقا نيازمندیم

 ساعت تماس ١٠ الی ٢٠ شب
٣٢٧٣١٨٨٣-٠٩١٥٥١٦٦٣٤٤

٩٥٣٠٠٠٥٣/ ف

به تعداد� بيرون بر و 
  چرخLار مانتو� اسپرت

نيازمندیم ٠٩١٥٥٠١٥٨٠٦
٩٥٣٠٤٤٧٢/ ف

به �< خياط ماهر خانم 
لباس   ، مانتو   ) مزون  در  کار  جهت 

عروس ، لباس مجلسی ) نيازمندیم 
٠٩٣٠١٢٦٣٥٠٠

٩٥٣٠٥٠٣٦/ ف

الي< زن، سردوز 3ار فرز 
راسته دوز کار فرز خانم یا آقا 

نيازمندیم حقوق عالی 
٠٩٣٦٨٠٠٥٣٧٣

٩٥٣٠٥٣٨٤/ ف

به 3ارگاه بيرون بر
حرفه اى وتميز دوز جهت دوخت 

شلوار زنانه نيازمندیم. طالب
٠٩٠٣٩٢٦١٠٦٠

٩٥٣٠٥٦٠٢/ ط

به تعداد� سردوز3ار 
و راسته دوز ماهر خانم با حقوق عالی 
برق  چهارراه  محدوده  نيازمندیم 

٣٢٧٠١٣٠١
٩٥٣٠٤٣٤٩/ ف

به 3ارگر ساده جوان 
در توليدى پوشاک نيازمندیم. 
محدوده چهارراه گاراژدارها  

٠٩١٥١١٦٢٥٦٤
٩٥٣٠٦٢٤٤/ ف

به چرخLار خانم 
و مادگی دکمه زن نيازمندیم(محدوده 

گاز  عبادى) عبادى ٩۵ پالک ١٩٨
٠٩١٥٥١١١٤٧٤

٩٥٣٠٥٨٣٧/ ف

تعداد� 3ارگاه بيرون بر 
و چرخLار مانتودوز نيازمند�م 
  ٠٩١٥٧٠٠٩٨٠١ نقد 

٩٥٣٠٥١٥٣/ ف٠٩١٥٦١٣٢٥٦٠

به ز�گزاگ دوز و راسته دوز
بردست و بيرون بر جهت کار 

تریکو نيازمندیم 
٠٩٣٣٤٤٣٤٥٤١

٩٥٣٠٦٣١٦/ ف

به تعداد� پاپوش دوز 
و بيرون بر پاپوش و زیگزاک دوز 

و بسته بندى کار نيازمندیم
حقوق عالی ٠٩٣٣٩٧٥٤٩٠٨

٩٥٣٠٤١٧٦/ ف

به تعداد� چرخLار ماهر 
و بردست جهت کار در توليدى در 

محدوده جانباز نيازمندیم 
٠٩١٥٢٨٦٥٣٣٥

٩٥٣٠٤٠٧٣/ ف

٥ نفر بردست چرخLار 
و بردست برشکار و بسته بندى گر 
با سابقه کارى چمن ١۴ پالک ١٠

٠٩١٠٥٥٣٥٥١٧
٩٥٣٠٢٧٨٣/ ف

به چند پيراهن دوزماهر
 ( بيرون بر ) ودونفرچرخکار 
مادگی؛دکمه زن نيازمندیم

٠٩١٥٨٠٠١٠٤٠
٩٥٣٠٥١٨٩/ ق

قابل توجه 
رانندگان متاهل
به راننده با اتومبيل جهت 
سرویس دهی نيازمندیم 

مرکز توانبخشی زیر ١۵ سال 
تماس: ٨ الی ١٣

٣٨٥٤١٩١٤
٩٥٣٠٥٢٩٦/ ف

 ٢ �به راننده پا�ه 
مدارک  و  کاميونت  با  کار  باتجربه 
مشارکت  ميليون   ۵ اى  جاده 

٠٩١٥٣١٧٧٤٨٥نيازمندیم. 
٩٥٣٠٥٤٣٠/ ف

تعداد� نيسان �خچالدار
جهت توزیع شير مدارس 

نيازمندیم مواد غذایی سپاد
٩٥٣٠٥٣٥٤/ ف٠٩٣٣٣٠٨٨١٣٩

مر3زفروش تا3سيمتر
تک کانال آژانسی- چهار کانال

سه سال گارانتی تعویض
٠٩٣٠٩٧٢٣٥٣٦فرهاد ٢٧-

٩٥٢٨٧٢٥٨/ م

شر3ت معتبر
۵ نفر راننده دیپلم به باال جهت 

پخش گرم با سابقه نيازمندیم
٠٩١٥١١٣٤٤٦٧

٩٥٣٠٥٩٥٠/ ق

به تعداد� اتومبيل 
با تاکسيمتر و شطرنجی 

نيازمندیم 
٠٩٣٦٤٢١١٩٣٣

٩٥٣٠٥٦٥٧/ ف

به �< راننده پا�ه �< 
 با کارت هوشمند براى کار ماشين تک 

 ٠٩١٥١٠١٢٧٤٥بارى نيازمندیم. 
٩٥٣٠٥٤٩٨/ م٠٩١٥١١٩٠١٠٦

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

نيازمندیم 
٩٥٣٠١٢٥٩/ م ٠٩١٥٧٠٦٦٦٧١

به تعداد� نيسان، مزدا، آر�سان 
باکارکرد ١۵٠به باال نيازمندیم 
خين عرب انتهاى طرحچی١۴ اتوبار
درویش   ٠٩٣٣١١١٢٩١٤

٩٥٣٠٥٣٣٧/ ق

3اميون ٦ تن� فوتون 
با راننده و مدارک کامل جهت حمل بار 
در اطراف شهر آماده همکارى می باشد

٠٩١٥١١٠٨٩٠٩
٩٥٣٠٥٢٦٣/ ف

به چند راننده خانم
 جهت کار در آژانس نيازمندیم. 

بين چراغچی ٢٢ و ٢۴
٩٥٣٠٣٧٠١/ ف٠٩٣٥٦٦٤٣٢٥٢

آژانس در رضاشهر
راننده با اتومبيل شطرنجی 

سریعا نيازمند است
٠٩١٥١٥٩٩٨١٠

٩٥٣٠٤٠٤٧/ ف

3ار3رد روز� ١٢٠ هزار 
راننده با گوشی اندروید و

 تاکسيمتر نيازمندیم تاکسی شبروز 
٠٩١٥٠٢٨٩٢٠١

٩٥٣٠٣٦٧٤/ ف

به تعداد� 3مپرس� 
جهت کار در معدن سنگان 

خواف نيازمندیم
٠٩١٥٣٠٣٨٥٤٠-٣٨٩٤٤٢٥٠

٩٥٣٠٥٧١٩/ ق

راننده با اتومبيل با 
3ار3رد باال نيازمند�م
 پورسانت ١٢%منطقه الهيه

٠٩٣٠٩٢٤٣٩٩٤
٩٥٣٠٥٥٣١/ ق

 �دعوت به همLار
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

�< شر3ت پخش 
موادغذا�� 

به تعدادى راننده باتجربه
 با مدرک دیپلم جهت توزیع کاال 

در شهر مشهد و شهرستانها 
نيازمند است 

٣٦٥٨٢٩٠٠ داخلی یک
٩٥٣٠٥٨٣٢/ ف

٩٥٢٦٧٣٥٨/ ف

آژانس قدس (فلسطين)

٣٧٠٣٥
(VIP طرح) باالترین کارکرد

3ار3رد باال برج� ٣م
زنگ عال�(آژانس١٧%)

راننده با اتومبيل نيازمندیم 
٣٦٠٤٦١٢٩-٣٧٦٣٨١٥٦

٩٥٠٦٦١٥٠/ م

به تعداد� راننده 
با اتومبيل تاکسيمتردار جهت شيفت 
نيازمندیم  عالی  کارکرد  با  شب 

٠٩٣٨٨٩٥٠٩٨٠محدوده ٧ تير
٩٥٣٠٥٩٢٩/ 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 �< نفر راننده مجرب 
با خودرو پژو پارس و یا باالتر 
جهت کار در شرکت نيازمندیم.

٠٩١٥١٠٢٥٨٤٨
٩٥٣٠٦١٥٩/ م

آژانس با زنگ باال در هاشميه 
به راننده با خودروى 

تاکسيمتردار نيازمند است 
٠٩٣٨٨٣٧١٣٣٧

٩٥٢٨٩٢١٦/ ف

 ��< نفر نيرو
مرد بازنشسته 
جهت قسمت انتظامات 

نيازمندیم 
٣٥٤١٨٠٠٢

٩٥٣٠٥٥٨٦/ ف

به �< فتوشاپ 3ار
 خانم 

به صورت نيمه وقت
 در دفتر تخصصی 

چاپ و طراحی نيازمندیم 
٠٩٠١٣٩٧٩١٤١

٩٥٣٠٥٩٣٢/ ف

شر3ت پرتوشيد
نيروى متخصص و باتجربه

١-طراح و گرافيست
٢-مسلط به مایا

٣-افترافکت
۴-طراح وب

٩٥٣٠٢٧٤٤/ د٥-٣٨٣٣٠٧٢٤

آتليه استود�و 
سالطين 

به افراد ذیل نيازمند است : 
١- فتوشاپ کار خانم با سابقه ٣ نفر 

٢- عکاس ماهر   ٣ نفر 
 ٣- تدوینگر فيلم  ۵ نفر 

۴- کارورز 
براى تمامی رشته ها  ٢٠ نفر 

٩٥٣٠٢٦٥٣/ ف٠٩١٥٤٣٥٨٥٥٣

فورا به تعداد� طراح 
 با حقوق عالی و بيمه 

جهت کار در چاپخانه نيازمندیم
٩٥٢٨٦٤٣٠/ م ٣٦٠٤٧٩٤٦

٩٥٣٠٤٥٨٨/ پ

به �< طراح خانم 
3DMAX جهت طراحی 

نماى کامپوزیت نيازمندیم
٠٩٣٣٨٩٨٣٨٠٦

 ٣DMAX به �< طراح
در زمينه 3ابينت نيازمند�م 

 
٣٨٩٢٧٠٤٤

٩٥٣٠٥٣٩٩/ ف

 �ليسانس معمار
با سابقه  مسلط به 3DMAX ترجيحا 

کار طراحی داخلی نيازمندیم
٩٥٣٠٠٣٣٣/ ف٣٧٦٤٠٥٤٥

�دعوت به همLار
به یک نفر خانم یا آقا  
مسلط به آفيس و نرم 
افزارهاى گرافيکی با 
روابط عمومی باال جهت 
کار در یک دفتر فنی 

معتبر به صورت 
تمام وقت نيازمندیم.

٠٩٣٣٥٧٢٩٤٧٤
٣٨٥٣٦٥٤٥

٩٥٣٠٥١٨٦/ 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

�< فروشنده خانم
جهت فروش کيف و کفش در مجتمع 

آرمان خيابان نواب نيازمندیم 
تمام وقت    ٠٩١٥٤١٢٧١٠٣

٩٥٣٠٥١٢٥/ ف

به �< فروشنده خانم 
در  کار  جهت  وقت  نيمه  صورت  به 
فروشگاه پوشاک نيازمندیم محدوده 

٠٩٣٩٤٢٨٨٧٠٢فرامرز 
٩٥٣٠٥٠١٠/ ف

فروشنده جهت فروش
  نان با خودرو نيازمند�م 

٠٩١٥٣١٦٠٨٤١
٩٥٣٠٥٦٥٠/ ف

استخدام
كارمند فروش (خانم) ۶٠٠ثابت + 
پورسانت ساعت كارى ٨.٣٠تا ١۵

٠٩١٥٤٠١٣٩٦٢
٩٥٣٠٢١٢٠/ ق

سيسمون� دوقلوها 
به چند نفر فروشنده خانم و انباردار 

خانم نيازمند است. سيمترى طالب 
٩٥٣٠٢١٣٢/ ق٠٩٣٩٥٣٣٨٣٢٧

به �< فروشنده باتجربه 
جهت کار در پوشاک زنانه 

در محدوده قاسم آباد نيازمندیم 
٣٥٢٢٦٦٤١-٠٩١٥٥٠١١٦٥٧

٩٥٣٠٦٣١٤/ ف

به تعداد� فروشنده آقا 
با تجربه پوشاک جهت کار در 

پخش عمده فروشی 
نيازمندیم 

ساعت کارى ٩ صبح تا ٢٠:٣٠ شب 
حقوق پایه ٨٠٠,٠٠٠ تومان 

آدرس ميدان ١٧ شهریور

٣٨٥٥٣٤٥٧
٩٥٣٠٥٣٥٩/ ف

به �< منش� خانم 
جهت صندوق دارى فست فود 

نيازمندیم بلوار معلم نبش معلم ٢٢
٠٩٣٧٣١١٢٣٩٦

٩٥٣٠١٢١٨/ ف

پوشاt اميد
به تعدادى فروشنده

 آقا و خانم 
(بصورت تمام وقت 

و نيمه وقت)
با حقوق و مزایاى عالی 

نيازمندیم
 آدرس : ١٧شهریور

 عنصرى شرقی
 خيابان نسترن بين ١ و ٣

 

٩٥٣٠٣٣٦٤/ ف

٩٥٣٠٤٦٧٣/ ق

حقوق
 ١٫٥ ال� ٢م 

به صندوقدار خانم با 
روابط عمومی باال و سابقه 

کار جهت کار در فود کورت 
برج آرميتاژ نيازمندیم. 

ساعت تماس ١١ الی ١۶ 
ساعت مراجعه ١٩ الی ٢٢

چهارراه خيام، دستغيب ٢٨ 
فرهاد ٢٧، اروین 

٠٩٣٥٤١٦٨٦٨٧

به �< فروشنده خانم 
باتجربه جهت کار در عطرفروشی 

نيازمندیم الماس شرق
٩٥٣٠٥٧٦٣/ ف٠٩٣٧٧٦٢٦١١٨

به �< فروشنده خانم 
نيمه وقت ماهيانه ۴۵٠ 

نيازمندیم 
٠٩١٥٧٠٠٥٩١١

٩٥٣٠٥١٠٩/ ف

به �< فروشنده خانم 
شيردوش  قطعات  فروشندگی  جهت 
دامدارى از ساعت ٧:٣٠ الی ٨ شب 

٠٩١٢٠٢٣٦٣٤٤نيازمندیم 
٩٥٣٠٥٨٧٣/ ف

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

عصر در محدوده وکيل آباد 
نيازمندیم ٣٨٦٥٧٣٥٤

٩٥٣٠٠٨٧٧/ ف

به �< نفر خانم
جهت صندوقدارى 

فست فود نيازمندیم 
١٢ساعت کار 

حقوق ٧٠٠
تماس ٣٨٧٦٨٢٢٠

٩٥٣٠٦١٣٣/ ق

به تعداد� نيرو� خانم و آقا 
 وارد به 3ار بستن� نيازمند�م

٠٩١٥٢٠٠٦٢١١
٩٥٣٠٥٠٧٥/ ف

نيازمند�م 
زیر  فروشندگی  جهت  وقت  تمام  آقا 
٢۵ سال با ضامن کارمند دولتی حقوق 

١,۵٠٠ ميليون ٣٧٦٢٥٥٣٤
٩٥٣٠٥٠٨٧/ ف

به تعداد� فروشنده 
باتجربه جهت کار در قنادى 

نيازمندیم
٩٥٣٠٤٥٨٦/ ف٣٦١٠٩١٣٤

صندوقدار خانم تمام وقت
و   ١۵ الی   ١١ کار  ساعت  نيازمندیم 
فرامرز  بين   ٧۵٠ حقوق   ٢٣ الی   ١٨

١٠٩٣٣١٧٣٠٢٠٩ و ٣ 
٩٥٣٠٦٠٣٢/ ف

استخدام نيرو� باتجربه آقا 
جهت کار در فروشگاه پوشاک 

بچه گانه 
٣٣٤٣٨٩١٦

٩٥٣٠٥٢٩٩/ ف

به �< فروشنده 
در  کار  سابقه  و  باال  عمومی  روابط  با 
دکوراسيون داخلی به صورت تمام وقت
 نيازمندیم     ٠٩١٥٨٢٠٣٢٣١

٩٥٣٠٤٠٥١/ ف

به تعداد� صندوقدار 
جهت کار در فروشگاه مواد 

پروتئينی نيازمندیم
٠٩١٥٥٢٢٩٤٥٠

٩٥٣٠٤١٦٤/ ف

به فروشنده آقا و خانم
جهت کار در مجتمع اکسين 

قاسم آباد نيازمندیم
٠٩١٥١٠٧٥٩٤٠

٩٥٣٠٣٨٩٦/ ق

به �< فروشنده خانم
نيازمندیم به صورت نيمه 
وقت از ١٧-٢٣ جمعه ها 

تمام وقت ابتداى جاده 
طرقبه ویالژتوریست 

حقوق ۵۵٠ هزار
٠٩٣٥٨٤٧٥٨٧٩

٩٥٣٠٥٠٧٢/ ف

به �< نفر 
جهت 3ار 

در دفتر محدوده 
آزادشهر نيازمندیم

٠٩٣٧٦٢٨٥٢٢٦
٩٥٣٠٤٠٧٤/ ق

تعداد� فروشنده
حرفه اى با سابقه کار در فروشگاه 

فرش ماشين نيازمندیم سناباد 
 ۴۶ فرش شونهر

٩٥٣٠١٤٢٢/ ف

فروشنده آقا ترجيحا ليسانس
کار،با  تجربه  یا  کودک  امور  با  مرتبط 

روابط عمومی باال جهت فروشگاه 
٠٩١٥٢٧٢٧٢٧٧بازى هاى فکرى

٩٥٣٠٥٢٧٢/ ل

به چند فروشنده خانم و 
آقا تمام وقت نيازمند�م. 
حقوق ٧٠٠ هزار الماس شرق 

٩٥٣٠٤٢٧١/ ف٠٩٣٧٧٥٧٤٦٧٨

٩٥٢٦٤٠٥٦/ ق

بازرگان� تر3سان جهت تLميل 
کادرفروش خود به فروشنده خانم جهت 

همکارى نيازمند است.حقوق ١,٢٠٠ 
٣٥٢١٠٢٥٣-٠٩١٥٤٨٧٠٨٤٩

 فروشگاه هارمون�
 به تعدادى فروشنده باتجربه خانم 

در دو شيفت صبح ٩:٣٠ الی ١۶
و شيفت عصر: ١۶ الی ٢٣ نيازمندیم

آدرس: راهنمایی بين ٢ و ۴، 
سجاد، ابتداى بزرگمهر شمالی 

روبه روى داروخانه مدیکال
فروش لباس اسپرت زنانه

٩٥٢٩٧١٤٤/ م ٠٩١٥١٠٧٠٢٩٥

راننـــده

فروشنده و صندوقدار

طراح و گرافيست

سرا�دار و نگهبان


