
٤٧
چهارشنبه ٢٢ دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٥

و�ز�تور تلفن�
 با حقوق ثابت 

سيستم هاى امنيتی فالحی ۴١ و ۴٣ 
٩٥٣٠٥٢٠٥/ ر٠٩١٥٦٢٦٤٤٥٨

به تعداد� فروشنده 
خانم و آقانيازمند�م 
جهت پوشاک اطلس پوش

٩٥٣٠٤٢٤٨/ ف٠٩١٥٠٠٣٤٠٨٤

به �< فروشنده آقا 
جهت پوشاک در قاسم آباد 

نيازمندیم 
٣٥٢١٢٤٨٨

٩٥٢٩٩٥١٠/ ف

به �< همLار خانم
جهت فروش لوازم آرایشی و 

ادکلن در الماس شرق نيازمندیم
٠٩١٢٠٣٢٤٩٦٤

٩٥٣٠٥٧٥٣/ ف

به چند فروشنده باتجربه 
با حقوق مکفی جهت کار

 در الماس شرق نيازمندیم. 
٠٩١٥٠٦٠٤٦٢٧

٩٥٣٠٣٩٥٧/ ف

به چند نفر فروشنده خانم 
باتجربه و روابط عمومی باال 

نيازمندیم
٣٢٧٣١٨٨٣

٩٥٣٠٤٧٥٤/ ف

استخدام خانم با روابط عموم� باال 
در بخش فروش توليدى لباس 

شهرک رجایی 
٠٩١٥١٥٧٨٤١٨

٩٥٣٠١٤٠١/ ف

به �< نفر صندوق دار
 با ضامن معتبر

١۶-٨ محدوده ١٧ شهریور 
نيازمندیم

 قانون کار + بيمه
 ساعت تماس ١١ الی ١٣ 

٠٩٣٨٥٦٥٦١٦٤
٩٥٣٠٥٠٠٥/ ف

 استخدام فروشنده خانم 
 یک شرکت معتبر بازرگانی به 

تعدادى فروشنده خانم جهت کار 
در واحد فروش تلفنی نيازمند 

است واجدین شرایط می توانند 
از ساعت ٩ الی ١۵ با شماره هاى 

ذیل تماس حاصل نمایند
٩-٣٨٣٣٠٦٦٧ 

٩٥٣٠٤٤٠٨/ م

به ٢ نفر فروشنده 
 tباتجربه در 3ار پوشا

نيازمندیم با حقوق مکفی
٩٥٣٠١٤٢٦/ ف٠٩٣٦٢١٠٥١٣٩

فروشنده خانم 
نيازمندیم 

پيروزى ٢۴ (آراميس ) 
٩٥٣٠٦٢٩٨/ ف٠٩١٩٩١٨١٥٧٠

فروشنده خانم جهت 3ار 
روسرى در ویالژتوریست 

نيازمندیم.شال و روسرى پارسه 
 ٠٩١٥٥٢٠٠٥١٢

٩٥٣٠٣٨٧٧/ ق

به تعداد� فروشنده 
خانم و آقا 

نيازمندیم محدوده چهارراه 
آزادشهر  ٣٦٠٤٦٩٠٧

٩٥٣٠٥٢٩٨/ ف

به چند فروشنده ماهر
جهت فروش عطر و ادکلن 

با حقوق ١,۴٠٠ م تومان نيازمندیم
٠٩١٥٥١٥٣٩٨٨

٩٥٣٠٤٠٠٦/ ف

فروشنده 3يB و 3فش آقا مقيم 
شاند�ز پورسانت + حقوق

٠٩١٢١٧٩٨٠١٧
٠٩٣٧٥٩٨٠١٦٠

٩٥٣٠٣٧٢٥/ ر

به �< فروشنده همLار خانم 
یا آقا نيازمندیم

 محدوده صياد شيرازى 
٠٩٣٣٨٣٠٨٩٩٠

٩٥٣٠٥١٦٢/ ف

 �به تعداد
فروشنده خانم

با روابط عمومی باال 
نيازمندیم

 ساعت کارى ١۶ الی ٢۴ 
با سرویس برگشت 

٠٩٣٨٥٠٣٣٠٠٥
٩٥٣٠٤١٠٨/ پ

به �< فروشنده آقا
جهت مبلمان ادارى واقع 

در سناباد نيازمندیم 
ساعت کار:

 ٨,٣٠ الی ١٣,٣٠ 
 ١٧ الی ٢١,٣٠

٠٩١٥٠٨٣٤٩٩٧
٩٥٣٠٤٣١٩/ ر

به �< فروشنده باتجربه و ماهر 
آقاجهت کار در پوشاک زنانه 

به صورت تمام وقت نيازمندیم 
٣٢٢١٤٦٠٢

٩٥٣٠٦٢١٥/ ف

٩٥١٩٥٧٦٤/ ق

فروشنده حضور� (بازار�اب) 
مشهد و شهرستانها نيازمند�م 

حقوق:٢ميليون تومان 
٠٩١٥٢٠٧٧٦٤٣

به تعداد� فروشنده خانم 
باتجربه جهت فروشندگ� مانتو

نيازمندیم
٣٣٦٥٥٥٢٠

٩٥٣٠١٩٢٣/ ف

نما�شگاه چادر مش�L عاقبت� 

فروشنده نيازمندیم.
آزادشهر ٣٦٠٧٣٩٥١

٩٥٣٠٢٩٠٤/ ف

�فروشنده حرفه ا
 3ت و شلوار 

نيازمندیم در محدوده ١٧شهریور
٩٥٣٠٥١٦٧/ ف٠٩٠٣٢٧٠٠٥١٥

به چند فروشنده خانم 
جهت شيفت عصر نيازمندیم. 

ميدان جانباز  
٠٩١٥١٠٢٦٣٦٥

٩٥٣٠٥٨٤٦/ ف

 tفروشگاه پوشا �متصد
مردانه

فقط بازنشسته دولتی- حقوق١م 
٠٩١٥٦٥٨٨٢٥٠تومان به باال

٩٥٣٠٤٦٢٦/ ق

به تعداد� نيرو 
خانم و آقا 

جهت همکارى در فروشگاه 
نيازمندیم

 بلوار دستغيب نبش ٢٧ 
فروشگاه لوازم پالستيک

 و بلور حسام پالسکو 
 

٩٥٣٠٤٩٨٤/ م

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

به �< فروشنده خانم
بهداشتی  و  شوینده  جهت  محجبه 
نيازمندیم  وقت  تمام  یا  وقت  نيمه 
(محدوده قاسم آباد) ٣٦٢٢٣١٣٨

٩٥٣٠٥٩٢٣/ ف

به تعداد� فروشنده خانم 
جهت فروشندگی پوشاک 

نيازمندیم. محدوده فلکه آب 
٠٩٠٣٢٨٤٣٣٨٣

٩٥٣٠٦٣٤٥/ 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

فروشنده خانم باتجربه
در زمينه فروش لباس مجلسی

 زنانه با حقوق یک ميليون 
تومان به باال نيازمندیم 
« مراجعه فقط حضورى » 

آزادشهر ، بين معلم ۶ و ٨ 
گالرى لباس ایمانا

٠٩٣٩٥١١٠٥٧٣
٩٥٣٠٣١٥٥/ ل

 به٢نفرصندوقدار خانم
 ١١صبح١١شب حقوق١م 

ویالژتوریست نيازمندیم ارسال پيامک
 ٠٩١٥٧١٥٥٥٧٦

٩٥٣٠٥٩٦٧/ ق

 �به تعداد
فروشنده ماهر 

عطر و ادکلن آقا و خانم 
نيازمندیم لطفا سابقه کار،سن 

وضعيت تاهل را به شماره
 زیر پيامک یا تلگرام نمائيد 
٠٩٠٣٣١٥٠٥٠٧

٩٥٣٠٤٠٨٩/ پ

به �< فروشنده 
سوپر مارکت در محدوده وکيل آباد 
نيازمندیم.ساعت کار ١۵ الی ٢۴

٠٩١٥١٠٣٠٦٣٨
٩٥٣٠٥٧٧٦/ ل

به ٢نفر آقا و خانم فروشنده 
جهت نان فانتزى در بلوار 

دانشجو نيازمندیم 
٠٩١٥٦١١٥٨٣٥

٩٥٣٠٤٧٥٠/ ف

فروشنده خانم
با تجربه فروشندگی و 

روابط عمومی باال، جهت کار 
در مانتو فروشی در بلوار 

سجاد- ساعات كار
٩:٣٠-١۴ و١٧-٢٢:٣٠

٣٧٦٥٥٩٧٨
٩٥٣٠٤٣٣٥/ ق

به �< فروشنده باتجربه 
جهت کار در ادکلن فروشی در 

الماس شرق نيازمندیم 
٠٩١٥٥٥٩٧٧٣٥

٩٥٣٠٦٠٠٠/ ف

فروشنده خانم باتجربه 
نيازمندیم  گانه  بچه  پوشاک  جهت 
حقوق عالی قاسم آباد، بازار ابریشم 

٠٩١٥٥٠٤٦٣٦٦
٩٥٣٠٥٥٤٠/ ف

به �< نفر ترجيحا خانم 
ليسانس تمام، گرایش هاى 
شيمی و رشته هاى مرتبط با

 ٣ سال سابقه کار در کارخانجات 
بسته بندى نيازمندیم

 ضمنا با مدرک فوق ليسانس 
رشته اى مذکور ٢ سال سابقه 

کار کافی می باشد 
٠٩٣٦٧١٣٤٢٤٦ قادرى

٩٥٣٠٤٤٣٢/ ف

�< نيرو با مدرt تحصيل� 
�ليسانس حسابدار

جهت یک شرکت معتبر 
نيازمندیم حقوق مکفی

 حداکثر ٣٠ سال جنسيت آقا 

٣٢٦٢٦٦٠٢
ساعت تماس ٨ الی ١٢

٩٥٣٠٥٩١٣/ ف

�< شر3ت 
عمران�

جهت تکميل پرسنل کارى 
دعوت به همکارى می نماید 

١- امور ادارى و اجرایی
 ٢- حسابدارى

 ٣- آشنا به نرم افزارهاى 
تخصصی

 مشخصات خود را به شماره 
 ٠٩٠١٩٠٥٨٣٧٠

پيامک فرمایيد
 

٩٥٣٠٢٠٤٧/ ف

استخدام 3ارشناس فروش
 IT با سابقه فعاليت در حوزه

ارسال رزومه :
www.AFE.ir/Jobs 

٩٥٣٠٢١٢٤/ ق

انجمن ازدواج و 
خانواده 3شور

دعوت به همکارى جهت تدریس 
و برگزارى کارگاه در سطح کشور

از فارغ التحصيالن و دانشجویان 
ارشد و دکتراى روانشناسی و

 ٨٠ دوره  طی  از  بعد  مشاوره 
ساعته و دریافت کارت مربی گرى 
ایماگوتراپی  و  گرى  درمان  زوج 

جهت کسب اطالعات بيشتر 
واژه ایماگو را به سامانه 

٥٠٠٠٥٩٤٣٢٠ پيامک کنيد.
٩٥٢٩٢٥٣٣/ ل       ٣٧٦٦٦٨٧٥

به �< نيرو� 3ارشناس� ارشد
گياه پزشکی با تجربه کافی و 

سابقه کار نيازمندیم
٣٦٠٤٨٥٦٢

٩٥٣٠٣٨٨٦/ ق

به تعداد� 3اردان و 
3ارشناس 3امپيوتر

نيازمندیم
سعدى ٢٠ 

پالک ۵ طبقه ٢ 
 ساعت مراجعه ١١ الی ١۴

٩٥٢٩٨١٠٢/ ف

به �< نفر 
مسلط به ترکی استانبولی نيازمندیم 

Ejob1393@gmail.com
٩٥٣٠٠٧٤٦/ ف

شر3ت تيراژه گستر 
استخدام م� نما�د 

نيروى ادارى خانم: 
حداقل فوق دیپلم

 حداقل ٣ سال سابقه 
کارى مرتبط، مسلط 

به نرم افزارهاى آفيس، 
سرعت عمل باال، داراى 

دقت و انضباط کارى، 
آشنایی با کامپيوتر و 

مکاتبات 
ادارى- ظاهر مناسب 

ساعت کارى: ٨ الی ٣٠:١۵ 
آدرس: بلوار خيام،

مجتمع تجارى الماس شرق
 طبقه سوم، 

شهربازى سرزمين عجایب 
تلفن: ٣٧١١٣٣٢٧

داخلی ١١ 
ساعت مراجعه: ١٠ الی ١۵ 

٩٥٣٠٦٠٨٧/ م

عصر گردش استخدام م� نما�د
مترجم زبان انگليسی با روابط 
عمومی باال خانم ارسال رزومه 

asrgardesh@ gmail.com
٩٥٣٠٦٠٢٩/ ف

استخدام خانم
حقوق ۵٠٠هزار+ آموزش 

بين ميدان استقالل و۴راه فرامرز 
 قطعه٣پالک ۶۵٠ - ٩الی١۴

٩٥٣٠٥٨٥١/ ق

به �< همLار در دفتر پيشخوان 
نيازمند�م. رضا شهر، بين فکورى 

٧٩ و ٨١  -٣٨٧١٠٢١٤
٠٩٣٥٢٨٠٥١٦١ تلگرام

٩٥٢٨٠٨٢٦/ ف

به تعداد� بازار�اب 
و نيروى ادارى نيازمندیم 

٣٨٤٨١٧١٧
٩٥٣٠٠٤٢٦/ ف

به �< فرد متعهد 
آشنابه امور کامپيوتر و ترجيحا امور 
بلوار توس نيازمندیم- آخر  بانکی 

٠٩٣٧٨٢٢٥١٨٧ دوست آباد
٩٥٣٠٤٠٦٦/ م

به 3ارمند خانم جهت کار
یک  در  ادارى  و  فروش  کادر  در 
شرکت معتبر نيازمندیم. آزادى ٩١  

٣٦٦٧٢١٤٠ -٣٦٦٧٢١٤٣
٩٥٣٠٤٧٣٩/ ف

٩٥٣٠٤٦٣٧/ ق

حقوق ١٫٥ ال� ٢
به یک خانم جهت پشتيبانی 
سایت و شبکه هاى اجتماعی 
و باشگاه مشتریان با سابقه 

کار جهت کترینگ غذاى 
اروین نيازمندیم. 

ساعت تماس ١٢ الی ١۶
ساعت مراجعه ١٩ الی ٢٢

چهارراه خيام، دستغيب  ٢٨  
فرهاد ٢٧، اروین 

٠٩٣٩١٩٩٧٩٠٢

3ارمند آقا 
جهت کار در نمایشگاه و بخش 

فروش نمایندگی خودرو 
تماس:    ٠٩١٥٠٨٠٥٥٠٨

٩٥٣٠٣٤١٤/ ق

راهLارها� انتخاب شغل 
مناسب

 از زبان دکتر کامران صحت
٠٩٣٥٥٩٠٣٥١٥

٩٥٣٠٦١٣٠/ ق

استخدام كارمند
یک شركت معتبر جهت 
توسعه کادر بازرگانی و 

اجرایی خود از ١٠ نفرخانم 
با روابط عمومی باال دعوت 

به همكارى می نماید.
آموزش کامل در حين کار، 

حقوق ثابت، بيمه
مراجعه از ساعت ٩ الی ١۴ 
به آدرس بين معلم ٣١ و 

٣٣ پالک ۴١٩

 

٩٥٣٠١٦١٧/ ق

استخدام�
ليسانس خانم جهت امور بازرگانی

٩٥٣٠٠٠٦٧/ ف٣٧٦٢٠٣٦٩

به �< نفر 3ارمند خانم
هيوندا  نمایندگی  در  کار  جهت 
خودرو  پذیرش  به  آشنا  ترجيحا 
نيازمندیم  ٠٩١٥٣٠٤٣٠٣٢

٩٥٣٠٤٢٣٩/ ف

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

 پالک ١۴ آشپزخانه بخارا 
٩٥٢٩٩٣٧٦/ ف

به �< 3ارگر خانم 
جهت توليدى و بسته بندى 
نيازمندیم محدوده سيدى

٠٩٣٩٠٢١٢٥٢٠
٩٥٣٠٦٠٢١/ ف

به تعداد� نيرو� خانم و آقا 
جهت کار در کارگاه توليدى 

انگشتر نيازمندیم 
٣٨٤٠٨٣٠٠-٠٩١٥٤٠١٣٠٠٤

٩٥٣٠٦٣٠٩/ ف

به �< منش� و �< نفر 
تعمير3ار و �< 3ارگر ساده 

نيازمندیم 
٠٩١٥٤٨٦١٢٦٦

٩٥٣٠٥٣٥٠/ ف

 �تعداد� نيرو
3ار جوان 

(٢٠ تا ٣٠ سال ) جهت کار در 
کارگاه مونتاژ MDF نيازمندیم 

ساعت کار ٨ الی ١٧:٣٠ 
حقوق ۶٠٠ تومان- خين عرب 

٠٩١٥٠٢٨١٢٢٩
٩٥٣٠٦٢٣٨/ ف

3ارگر ساده جهت امور انبار 
با داشتن گواهينامه رانندگ�

محدوده قاسم آباد نيازمندیم
٣٦٢٠٣٩٢٩

٩٥٣٠٥٣١٤/ ف

٩٥٢٩٨٤٩٩/ ط

شر3ت نظافت� 
به تعدادى کارگر ساده آقا 

نيازمندیم ترجيحا با ماشين 
٠٩٠٣٣٩٢٥٩٨٦

٩٥٣٠٥٢٩١/ ف

به تعداد� خانم جهت 3ارگاه 
چاپ پوشاt محدوده گلشهر

نيازمندیم
٠٩٣٦٨٠٨٠٧٣٥

3ارگر جهت ميوه فروش� 
حقوق هفته اى ١۵٠ تومان

 ٨ صبح تا ٧ شب 
٠٩١٥٩٧٦٨٧١٠

٩٥٣٠٦٣١٧/ ف

به �< 3ارگر ساده جوان
جهت ميوه فروش�

نيازمندیم
٠٩١٥٠٧٠١٦٧٤

٩٥٣٠٥١١٣/ ف

3ارگر ساده جوان 
مجرد با گواهينامه موتور 

جهت کار در آشپزخانه 
نيازمندیم.

حقوق مکفی، بيمه، غذا
 خيابان اما رضا، بين ۶۴ و ۶۶ 

آشپزخانه موعود 
 

٩٥٣٠٦٠٦٣/ ف

به چند خانم 
جهت کار در توليدى چمدان 
نيازمندیم فقط محدوده سی 

مترى طالب ٠٩٣٠٥٩٧٢٣٩٣
٩٥٣٠٥٦٧٤/ ف

به ٤ نفر نيرو 
�جهت جذب مشتر
 به داخل مغازه نيازمندیم 

٩٥٣٠٥١٥٩/ ف٠٩٠٣٢٧٠٠٥١٥

 �به �< خانم جهت همLار
در ساندویچی نيازمندیم

 حقوق ۶۵٠ هزار محدوده گلشهر
٠٩٣٥٨٧٢٦٣١٦

٩٥٣٠٥٠١٤/ ف

به تعداد� خانم 
نيازمندیم مسلم  کار در قنادى  جهت 
شمالی١٠ چهارراه سوم سمت راست 

٠٩١٥١٢٥٥٠٩٥پالک ٢٢٧
٩٥٣٠٥٧٨٣/ ف

3ارگر ساده خانم و آقا 
جهت خط توليد کارخانه نيازمندیم

٠٩٠٣١٠٢٩١٥٧
٩٥٣٠١٥٠٥/ م٠٩٣٠٢٩٦٦١١٤

روز� ٢٥ هزار تومان 
طباخی  جهت  پرسنل  تعدادى 
نيازمندیم. مراجعه حضورى وکيل 

 آباد نبش ٧ تير ٢۶
٩٥٣٠٤٦٤١/ ف

به �< 3ارگر ساده 
مجرد جوان

جهت نظافت در کارگاه با حقوق 
ماهانه ٨٠٠ هزار تومان بدون 

بيمه نيازمندیم آدرس: هاشميه 
٩۵ جنب حسينيه پالک ١٠

 ٠٩١٥٦٩٧٠٤٤٩
٩٥٣٠٦٢٢٧/ ر

3ارگر خانم و آقا 
جهت توليد و بسته بندى

 با حقوق ٧٠٠ الی ١ م نيازمندیم 
٠٩٠٣١٠٢٩١٥٦-٣٧٣٩٠٥٩٢

٩٥٣٠١٤٩٨/ م

شر3ت نظافت� 
به تعدادى کارگر ساده خانم نيازمندیم 
٣٧٦١٠٦٢٨-٠٩١٥٢٦٣٦٦٢٨

٩٥٣٠٥٧٧٠/ ف

به �< 3ارگر
 با مدرt د�پلم 

جهت کار در فروشگاه لوله فروشی 
نيازمندیم. ٠٩١٥٨٦٠٢٠٨٩

٩٥٣٠٥٦٥٣/ ر

 �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 آقا
جهت اتو و پرس پوشاک 

درتوليدى نيازمندیم.
٠٩١٥١١٦٢٥٦٤

٩٥٣٠٦١٥١/ ق

به �< 3ارگر خانم �ا آقا
جهت کار در بازار گل نيازمندیم

٣٧٦١٧٨٤٣
٩٥٣٠٥٠٧٧/ ف

كارگرساده

3ارشناس و
3ارشناس ارشد 

�3ارمند ادار

٩٥٣٠٢٥٧٤/ ب

٩٥١٧٧٠٨٣/ ف٩٥٣٠٣٨٣٧/ ف


