
چهارشنبه ٢٢ دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٥
٤٨

به ٢ نفر 3ارگر 
جوان 

با تحصيالت حداقل دیپلم جهت 
انجام امور انبار و فروشگاه به 
صورت تمام وقت از ٨:٠٣٠ 

الی ٢٠:٣٠ با حقوق یک ميليون 
تومان در شرکت لوازم خانگی

 در محدوده ى سراى بلور 
با ضامن معتبر نيازمندیم 

متقاضيان مشخصات
 خود را به شماره ى

 ٠٩٣٥٨٣٩٥٩٤٣ 
پيامک نمایند .

٩٥٣٠٦٢٧٤/ ف

٨٠٠ تومان+ پورسانت عال� 
جهت پخش تراکت چهارراه مقدم 
فرش   ۵ کاشانی  نبش  طبرسی، 

٠٩٣٧٧٣٨٢٦٤٧نگين  
٩٥٣٠٥١٤١/ ف

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

 نيازمندیم . خدماتی مقدم
٠٩٣٠٤٣٤٧٨٦٧

٩٥٣٠٤٤٩١/ ف

به چندنفرشاگرد ساده 
�ا نيمه ماهر 

جهت کار کناف نيازمندیم 
٠٩٣٨٧١٢٣٧٥٢

٩٥٣٠٥٥٦٣/ ف

به �< 3ارگر ساده 
جهت کار در طباخی نيازمندیم. 

محدوده قاسم آباد 
٩٥٣٠٥٦٤٠/ ف٠٩٣٦٨٠١٠٨٧٧

به تعداد� 3ارگر ساده 
جهت 3ار فن�

نيازمندیم
٩٥٣٠٠٤١٢/ ف ٣٨٤٠٧٨٥٨

به تعداد� خانم 
با حداقل مدرک دیپلم جهت 

همکارى نيازمندیم نرسيده به سه راه 
فردوسی - چاهشک  ٣٢٤٠٤٥٦٩

٩٥٣٠٤٢٩٣/ ف

3ارگر ساده خانم 
گناباد  یاران  آشکده  در  کار  جهت 
ساعت   ٢٣ پيروزى  حضورى:  مراجعه 

١١٣٨٧٠٨٧٣٨ الی ١۶ 
٩٥٣٠٥٠٠٧/ ف

حقوق ٧٥٠
صبح   ۶ آباد  وکيل  ساکن  فقط  کارگر 
حضورى  مراجعه  نيازمندیم   ١٨ الی 

 نبش هفت تير ٣ لبنيات ممتاز
٩٥٣٠٦٢١١/ ف

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

٣٨٧٩٧٤٤٠
٩٥٣٠٤٣٤٨/ ق

به �< نفر 3ارگرساده 
جهت کار در سرویس روغن 

نيازمندیم 
٠٩١٥٧٥٩٨١٠٣

٩٥٣٠٦٠٣٥/ ف

به �< 3ارگر ساده 
در اغذ�ه نيازمند�م  

٣٥٢٢٤٠٨٦
٩٥٣٠٥٧٧٤/ ف

به چند شاگرد ساده
و نيمه ماهر و کناف کار 

نيازمندیم 
کریمی ٠٩١٥١٦٧٧٧٥٩

٩٥٣٠٥٢٥٤/ ف

چند 3ارگر 
ساده آقا 

تمام وقت و نيمه وقت 
نيازمندیم مراجعه حضورى 
سه راه کاشانی مقابل پارک 

 لوازم قنادى مرمریان
٩٥٣٠٥٢٥٠/ ف

خانم �ا آقا 
به ٢نفر نيروجهت کار در 

گلفروشی نيازمندیم
٠٩١٥٥٨٢٧٦١١

٩٥٣٠٦٠١٤/ ق

به کارگر ساده شهرستانی شب خواب  
مراجعه  نيازمندیم  رستوران  در 
بين   ١۶ الی   ١٠ ساعت  از  حضورى 

 پيروزى ٢٧ و ٢٩ رستوران پونه
٩٥٣٠٦٠٢٣/ ف

نيرو� خانم 
جهت توليدى کيک و شيرینی 

نيازمندیم . بلوار دالوران نبش ٢٣ 
٩٥٣٠٣٩٤١/ ف٠٩٣٠١٣٤١١٩٩

خانم جهت 3ار در 
 3ارگاه چاپ نيازمند�م 

٠٩٣٩٣١٠٨٤١١
٩٥٣٠٣٧٩٢/ ق

3ارگر ساده و فن�
 خانم و آقا 

جهت کارخانه نيازمندیم 
٠٩٣٠٩٥٤٣٨٥٣-٣٢١٢١٨٨٧

٩٥٣٠١٥١٠/ م

به �< نفر باسابقه جهت 3ار 
در فروشگاه لوازم یدکی 

نيازمندیم بلوار توس 
٠٩١٥٥١٧٨٧٨٥

٩٥٣٠٥٦٧٨/ ف

نيرو� ساده آقا و خانم 
جهت کار چاپ نيازمندیم. 

سرویس+ اضافه کار 
٠٩٣٨٨٤٨٠١٤٣

٩٥٣٠٦٠٠٨/ ر

تعداد� 3ارگر خانم 
جهت کار در کارگاه سراميک به 

صورت پاره وقت نيازمندیم 
٠٩٣٥٦٣٦٣٤٧٣

٩٥٣٠٦٠٢٤/ 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� ترا3ت 
پخش 3ن نيازمند�م

الهيه 
٩٥٣٠٥١١٦/ ف٠٩١٥٦٢٦٦٨٤٦

3ارگر ساده 
جهت کار در فروشگاه لوازم 

برقی نيازمندیم 
٩٥٣٠٥٠٤٧/ ف٠٩١٥٥٠٦٧٥١٧

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

٠٩٣٥٦٣٠٣٦٥٦
٠٩١٥٣٠٢٩٧٠٣

٩٥٣٠٣٧٥٦/ ق

به تعداد� نيرو� ماهر و نيمه ماهر 
جهت کار کناف در مشهد 

نيازمندیم 
٠٩١٥٠٨٣٠٤٠٠

٩٥٣٠٥٥٦٧/ ف

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

٩٥٣٠٤٢٨٥/ ف

به تعداد� نيرو� برق 3ار 
نيمه ماهر و کارآموز با ضمانت 

یادگيرى و حقوق مناسب نيازمندیم
٠٩١٥١١٨٢٥٠٤

٩٥٣٠٥٢٨٢/ ف

به تعداد� پيشLار زنانه دوز 
پاشنه و لژ با تسویه نقدى 

هفتگی نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٦٧٩٣٢

٩٥٣٠٦٣١٢/ ف

چرخLار، برشLار
رو�ه 3وب مبل، ماهر 
نيازمندیم اول جاده کالت 

٣٨٤٤٣٤٦٧
٩٥٣٠٢٦٧٤/ ر

به رو�ه 3وب 
ماهر 

با حقوق و مزایاى 
عالی نيازمندیم 

٠٩١٥١١١٧٣٠٠
٩٥٢٩٨٣٣٢/ ف

به تعداد� 3ارگر ماهر 
3ارواش نيازمند�م.   

٠٩١٥٥٠٢٩٢٨٥-٣٧٥٣٢٧٧٠
٩٥٣٠٦٢٤١/ ف

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

٩٥٢٩٨٢٥٣/ د٠٩١٥٣٢١١٧٠٣

 ۵٠ نفر کارت پخش کن 
حقوق آمارى نيازمندیم

٣٦٠٤٨٤٨٤ 
٩٥٢٩٥١١٦/ ب

به �< شاگرد
 تعو�ض روغن

نيازمندیم محدوده جاده قدیم
٠٩٠١٥٤٩٥٩١٧

٩٥٣٠٦٢٠٧/ ف

به 3ارگر 3ارواش 
جهت شيفت شب نيازمندیم. 

ساعت ۵ الی ١١ شب 
٩٥٣٠٥٣٨١/ ف٠٩١٥٦٥٩٠٠٦٢

�< شر3ت معتبر
به ٢ نفر کارگر جوشکار ماهر 

دیگ بخار نيازمند است 
٩٥٣٠١٤٥٠/ ف٣٦٥١٦٦٦٠

به چند 3ارگر جهت 3ار در 
نيازمندیم  کار  با سابقه  کارواش   

 ٠٩١٥٥٠٠١٦٢١آدینه 
٩٥٣٠٥٩٩٥/ م٠٩٠١٥٩٥١٣٢٥

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

٠٩١٥٥٠٩٧٦٨٨
٩٥٣٠٦٠٨٥/ م

تعداد� بردست لوله 3ش 
آب و موتورخانه استاد3ار 

فورى نيازمندیم 
٩٥٣٠٣٩٧٣/ م٠٩١٥٥١٦٤٦٨٩

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

حليمی ٠٩١٥٣١٠٢٥٨٩
٩٥٣٠٤٦٩٥/ ر

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

نيازمندیم 
٠٩٣٦٦٨٦٥٠٠٩

٩٥٣٠١٣٩٤/ ف

به �< 3ارگر 
جهت کار در ميوه فروشی نيازمندیم 

ترجيحا آشنا به کار وکيل آباد ٧٩ 
 پشت ایستگاه مترو جنب سوپر

٩٥٣٠٦٠٥٩/ ف

 استخدام برقLار ماهر 
 ٠٩١٥١١٤٠٦٣٥
٠٩٣٧١١٤٠٦٣٥

٩٥٣٠٤٥٥٥/ م

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

٠٩١٥٩٠٤١٤٠٢
٩٥٢٩٥٣٨٧/ ف

به �< استاد3ار 
و یک کارگر نيمه ماهر رویه کوب 

مبلمان نيازمندیم 
٠٩٣٧٩٣٤١١٧٨

٩٥٣٠٣٩٩٣/ ف

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

٠٩١٥٧٦٩٢٥٤٩
٠٩٠٣٥٩٨٦٩٠٨

٩٥٣٠٣٧٩٦/ ف

به �< نفر برنامه 
CNCنو�س دستگاه

تراش با سابقه کار و
 یک نفر تعميرکار دستگاه 

CNC نيازمندیم

٣٤٦٩٣٤٩٦
٣٤٦٣٤٩٧

٩٥٣٠٤١٢٣/ خ

گالوانيزه 3ار ماهر
یا نيمه  ماهر در زمينه صنایع 

مفتولی نيازمندیم
٣٨٩٢٦١٩٩

٩٥٣٠٦١٣٧/ ق

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

نيازمندیم
٠٩١٥١٠٣٤٨٣٢

٩٥٣٠٣٩٤٤/ ف

به تعداد� پل� استر3ار 
(ساده وماهر )

براى سرویس چوب نيازمندیم 
٩٥٣٠١٤٢٩/ ف٠٩٣٧٧٥٧٥٨٠٢

به چند 3ارگر ماهر 
جهت کارواش نيازمندیم

٠٩٣٣١٣١٨٥٨٤
٩٥٣٠٣٩٣٦/ ف

به �< شاگرد نقاش اتومبيل 
به صورت دائم نيازمندیم حقوق 

مکفی+ بيمه محدوده پيروزى
٠٩١٥١٥٩٨٠٨٩ حبيب زاده 

٩٥٣٠٥٣٨٠/ ف

به چندنفر 3ارگر ساده و ماهر خانم 
جهت کار چاپ سيلک نيازمندیم 

محدوده سيدى
٠٩١٥٤٤١٠٧٩٢

٩٥٣٠٥٧٥٥/ ق

به �< رو�ه 3وب ماهر 
نيازمند�م   

٠٩٣٥٤٣١٧٤٠٩
٩٥٣٠٥٨٠٦/ ف

 �دعوت به همLار
به تعدادى اکيپ مجرى برق 

ساختمان نيازمندیم 
٠٩١٥٥٦٨١٨٣٢ محمدى

٩٥٣٠٥٥٥٥/ ف

 LED مونتاژ 3ار
باسابقه 

مسلط به سيم کشی سرى و موازى 
مدار الکترونيکی و مقاومتهاى گچی 

جهت کار در کارگاه توليدى
 چراغ هاى LED نيازمندیم
 (ساعت تماس ٩ الی ١٨)

٠٩٣٠١٨٩٨٣٧٣
٩٥٣٠٦٠٨٩/ ر

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

 چرخکار و برشکار جهت توليدى مبلمان
٠٩٠٣٧٩٠٢٧٠٠  نيازمندیم 

٩٥٣٠٦١٨٧/ آ

به �< 3ارگر 
جهت گاودارى آشنا با تراکتور و 

فيدر خوراک نيازمندیم. 
٩٥٣٠٥٢٨٧/ ف٠٩١٥٠٧٠٣٢٣٧

به تعداد� جوان 
جهت کار کناف نيازمندیم. 
٠٩٣٠٥٧٢٩٢٧٨

٩٥٣٠٥٥٦٥/ ف

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

مبلمان نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٠٨٣٨٦

٩٥٣٠٤٢٠٣/ ف

به �< فلز3ار ماهر 
در زمينه تابلو برق صنعتی نيازمندیم 
برق  رایان  شرکت   ٩٩ توس  مقابل 

٣٢٦٧٦٥٣٦مشهد 
٩٥٣٠٥٢٦٩/ ف

به �< نصاب باالبر 
نيازمند�م   

    ٠٩١٥٣٢٠٠٦٢٦
٩٥٣٠٦٢٥٩/ ف٠٩٣٦٠٠٣٠٦٢٦

به چند 3ارگر 3ارواش 
ماهر نيازمند�م   

٠٩١٥٥١٠٨٢٣٣
٩٥٣٠٤٠٦٤/ ف

به �< شاگرد ماهر 
 رو�ه 3وب نيازمند�م. 

٠٩١٥٥٢٥١٢٨٣
٩٥٣٠٦٣٣٦/ ف

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

نيازمندیم ٠٩١٥٣٢٠١٢٥٩
٩٥٢٩٧٤٢٧/ ف

نيرو� فن� برق
کابل  جهت  دیپلم)  فوق  و  (دیپلم 
تابلونيازمندیم  و  فوالدى  لوله  کشی، 

٣٨٧٦٧٣٥٨تماس ١١-٢٠
٩٥٣٠٥٠٨١/ ف

رو�ه 3وب ماهر مبلمان 
نيازمند�م   

 ٠٩١٥٣١٣٥٠٣٠
٩٥٣٠٤١٥٣/ ف٣٦٥١٨٤٨٨

به تعداد� خياط و رو�ه 3وب ماهر 
جهت کار در توليدى مبل واقع در 

جاده کالت نيازمندیم 
٠٩٣٧٥١٣٥١٥٣

٩٥٣٠٦٣٠٤/ ف

به �< نفر 
سرپرست فن�

با سابقه کار جهت کار 
در شرکت ماشين سازى 

نيازمندیم.
٣٢٤٠٠٠١٨

٩٥٣٠٥٨٨٧/ ق

اپراتور دستگاه چاپ 
 فلLس و ليزر نيازمند�م 

٠٩٣٩٣١٠٨٤١١
٩٥٣٠٣٨٠١/ ق

به تعداد� نيرو� برق 3ار 
و شبLه 3ار 

 جهت امور کابل کشی و داکت کشی 
 ٠٩٣٦٥٦٠٩٦٩٧نيازمندیم.

٩٥٣٠٦٣٤٣/ م

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

فست فود در محدوده هاشميه 
٠٩٣٦٣٧٣٧٠٢٠نيازمندیم 

٩٥٣٠٤٦٧٩/ ف

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

٠٩١٥٥١٧٧٥٣٧
٩٥٣٠٤٥٥٤/ ق

به �< تراشLار ماهر 
نيازمند�م

راستگو ٠٩١٥٤٢٣٤٨٨٠
٩٥٣٠٥٣٤٠/ ط

به ٢ شاگرد 
جهت کار در کارواش 

نيازمندیم.
 مراجعه حضورى قاسم آباد 

نرسيده به شریعتی ٣١ 
کارواش سيمرغ 

٠٩١٥٨١٢٤٧٨٨
٩٥٣٠٥٠٤٠/ ف

اپراتورليزر
 led مسلط به کرل و

بولوار فرودگاه
٠٩١٥٣٠٢٨٥١٩

٩٥٣٠٤٦٩٤/ ق

٩٥١٠٠٤٩٣/ ق

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

www.7020.Biz

3ار�اب� آپادانا
 تامين نيروى انسانی 

تسهيالت ماده ٨٠ 
مشاوره و خدمات ویژه

اشتغال و تامين اجتماعی 
 مفتح ٣ ساختمان پزشکان طبقه ١

WWW.ApadanaJob.ir
@Karyabiapadanaa         تلگرام

٣٢٧٦٨٥٣١ -٣٢٧٦٦٩٥٩
٩٥٠٨١٧٨٠/ ط

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

@karyabifanavaran تلگرام
٣٥٤٢٤٥٤٨-٣٥٤٢٤٤٥٨

٩٥٢٥٩٠٨٧/ ف

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

٩٥٢٥٩٢٦٨/ ق٣٦٠٦٠٢٢٢

استراليا - 3انادا - آلمان
از صفر تا صد 

Skilled - Job offer
پارس با آموزش زبان ٣٦٠٨٥٢٢١

٩٥٢٦٠٨٠٤/ ل

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

قرنی ٧ پالک ۴
 @ofoghjob

٣٧٢٥٥٤٧٧
 ٣٧٢٤٨٢٨٥

٩٥٢٦٢٣٥٦/ ف

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

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

مشاوره کار و تامين اجتماعی 
٩٥٢٠٠٧٠٧/ ف  ٣-٣٧٢٣٣٣٠١

3ار�اب� آر�ا 
معرف� بLار 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

به �< نرس دندانپزش< 
با سابقه کار ترجيحا در محدوده 

سناباد نيازمندیم
٩٥٣٠٥٣٩٥/ ف٠٩٣٩٠٠٨٠٧٧٩

 پزش< باپروانه مشهد
 داراى مدرک طب سنتی 

نيازمندیم
٣٦٦١٥٠٠٧-٠٩١٥٨١٠٢٥١٤ 

٩٥٣٠٥٣٩٣/ ق

3اردان اتاق عمل  
 هوشبرى یا ماما و روانشناس بالينی 
جهت کلينيک ترک اعتياد در طبرسی 

٠٩١٥٥٠٨٤٠٢٤ شيفت عصر 
٩٥٣٠٤٥٤٧/ م

به �< پودرگذار ماهر 
جهت کار دندانسازى

 نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٨١٩٢٠

٩٥٣٠١٢٢١/ ف

 ماما 3ارشناس
 جهت شيفت پرستارى و مامایی 

نيازمندیم
 ٣٦٦١٥٠٠٧-٠٩١٥٨١٠٢٥١٤

٩٥٣٠٥٣٨٥/ ق

MMT tمدر �پزش< دارا
شيفت صبح محدوده مصلی 

نيازمندیم 
٠٩١٥١٠٠٤٤٨٥

٩٥٣٠٥١٣١/ ف

روانشناس خانم 
جهت مربی کودکان اتيسم

 فالحی ٣۴ پالک ١۵ ارمغان نور 
 حضور ساعت ادارى 

٩٥٣٠٦٢١٤/ ف

پزش< عموم� و نرس
دندانپزشکی جهت همکارى

 نيازمندیم نبش فکورى ٢٨ درمانگاه 
٠٩١٥٠٧٨٦١٦٤سالمت

٩٥٣٠٥٥٤٦/ ف

گروه پزش�L و درمان� 
استخدام کارشناس ارشد 

ژنتيک، کارشناس علوم 
آزمایشگاهی- پذیرش و آموزش 

در مشهد محل کار بيرجند 
بيناد ژنتيک 

٠٩١٥٠٠٥٦٨٣٦
٩٥٣٠٥٠٣٢/ ف

به همLار پزش< عموم� 
با پروانه مشهد جهت شيفت شب 
نيازمندیم درمانگاه حضرت قائم

٣٨٦٦٣٢٣٨-٠٩١٥٥٠٦٢٨٦١
٩٥٣٠٤٤٢٦/ پ

٩٥١١٠٧٧٠/ د

خبرمهم!
دوره هاى مهارتی فنی وحرفه اى

با مدرک بين المللی
-نرس دندانپزشکی

-دارویارداروخانه
 -امدادگرحوادث

٧-٣٥٠٩٩١٥٥
٠٩١٥٢٠٠٣٧٧٤

 مدیریت: دکترابوالحسنی

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

٠٩٣٠٦٠٦٨٩٨٢
٩٥٢٩١٠٨٠/ ف

به �< نيرو� خانم جهت 3ار 
در داروخانه نيازمندیم. بين امام رضا 
دکتر روزى  شبانه  داروخانه  ٢۶و٢٨ 
فراستی نيک ٠٩٠١٤٦٩٥٩٦١

٩٥٣٠٥٢١٢/ ق

به �< نفر مراقب خانم 
جهت کار در مرکز 

توانبخشی نيازمندیم 
٩٥٣٠٦٤٢٤/ م٠٩١٥٥١٥٧٤١٢

گروه پزشك� و درمان�

3ارگر ماهر

3ار�ابــــ�

٩٥٢١٨٢٢٨/ ف


