
٤٩
چهارشنبه ٢٢ دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٥

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

نيازمندیم
٠٩٣٨٩١١٥٧٢١ 
٠٩١٧٧٢٠٧٦٣٩

٩٥٣٠٠٧٧٩/ ق

 �مدرس 3امپيوتر دارا
3ارت مرب� گر� آقاو خانم 

نيازمندیم ٣٢٧٠٣٧٣٣
٣٢٧٦٤٧٩٧

٩٥٣٠٥١٤٢/ ف

جذب مدرسين 
آلمان� 

فراخوان جذب مدرسين 
و عالقه مندان به تدریس 

آلمانی در کالج آلمانی گلبانگ 
بلوار سجاد،یاسمن ١ 

٣٨٤٦٦٤٩٥
٣٧٦١٤٨٢٨

٩٥٣٠٠٥٨٢/ ف

به تعداد� دانشجو �ا 
فارغ التحصيل خانم 
در رشته ریاضی جهت 
تدریس در موسسه 
آموزشی نيازمندیم 

٠٩٣٨٢١٠١٥٣٣
٩٥٣٠٥٤٠٧/ ف

از مربيان مجرب و با سابقه
 خانم و آقا در رشته هاى مختلف 
بوکس، رزمی و آمادگی جسمانی 
براى تکميل ظرفيت دعوت 

به همکارى می شود.
 کلوپ ورزشی ارشاد 

نبش سناباد ۴٣
٩٥٣٠٥٦٧١/ م٠٩١٢٧٣٠٨٥١٤ 

از متقاضيان تدر�س 
 زبان فرانسه

 دعوت به عمل می آید
 لطفا جهت تکميل فرم به 

آدرس سایت 
 www.mehrsajjad.com

 مراجعه نمایند 
٩٥٢٩٨٣٨٤/ ف

پاسارگاد نو�ن از مدرسين مجرب
IELES و مکالمه جهت همکارى 
دعوت به عمل می آورد حقوق و 

مزایاى ویژه ٣٦٠٢٣١٣٤
٩٥٢٩٨٣٨٨/ ف

برگزار� دوره تربيت مرب� 
مهد و پيش دبستان� 

با اهداى مدرک فنی و حرفه اى 
٣٧٢٨٤٧٤٢

٩٥٣٠١٤١١/ ف

باغ تاالر 3يارش
به یک مدیر داخلی باتجربه با 

حداقل سابقه ۵ سال نيازمندیم
٠٩١٥١١٥٤٣٩٢-٣٧٤٢١٧٤٥

٩٥٢٩٩٨٤٠/ ف

 �دعوت به همLار
به خانم� جهت
مد�ر روابط عموم�

نيازمندیم.
ایميل جهت ارسال رزومه :

sd.hosseini61@gmail  
٩٥٣٠٥٢٤٧/ ل

مد�ر اجرائ�
با تخصص مدیریت 

فروش و سابقه کار با 
تيم فروش با تحصيالت 

و سابقه مرتبط لطفًا 
رزومه کارى و شخصی 
خود را به شماره ذیل 
٠٩٠٣٣١٥٠٥٠٧

تلگرام نمایيد
٩٥٣٠٢٥٣٣/ پ

�< شر3ت توليد� واقع در شهرک
بازرگانی  مدیر  یک  به  توس  صنعتی 
نيازمند  کار  سابقه  سال  سه  با  خانم 
است.   تلگرام ٠٩١٥٢٠٤٤٤٢٢

٩٥٣٠٦٢٥٢/ ف

 ��< واحد توليد
در زمينه محصوالت گازسوز خانگی 

نيازمند به یک نفر مدیر کنترل 
کيفی با سابقه حداقل ۵ سال و 
داراى کليه مدارک و دوره هاى 

آموزشی از اداره استاندارد
 می باشد فارغ التحصيالن مکانيک 
جامدات و فيزیک   تماس ٨ الی ١۴ 

٩٥٣٠٥٦٦٣/ ف٣٦٥١٢٧٤٢

شر3ت توز�ع
 گوشت خراسان
به یک نفر آقا جهت سرپرستی 
کارگاه توليدى خود با حداقل 

۵ سال سابقه مرتبط نياز دارد. 
ساعت تماس ٩ الی ١۵

٣٨٩٢٣٢٨٦
٩٥٣٠٥٧٥٨/ ف

 خانم �ا زوج جوان «بدون فرزند»
 جهت امور منزل و نگهدارى کودک با 
محل اسکان در منزل آباد نيازمندیم. 

٠٩١٥٠٥٩٦٠٢٥ حقوق ٢۵٠
٩٥٣٠٥٠٥٤/ م

به �< نفر خانم 
جهت مراقبت از بيمار خانم 

نيازمندیم محدوده طبرسی شمالی 
٠٩١٥٣٠٨٥٩٦٩

٩٥٣٠٥٥٧٦/ ف

 �به مراقب جهت نگهدار
 از سالمند آقا به صورت 

تمام وقت نيازمندیم
٩٥٣٠٣٨٣١/ ف٠٩١٥٥١٠٤٤٢٤

به �< مراقب برا� خانم� مسن
 تمام وقت در منزل با امکانات و 

حقوق مکفی نيازمندیم
٠٩١٠٥٦٤٠٢٧١

٩٥٣٠٥٥١٥/ ق

مر3ز سروش

٩٥١٢٧١٧٢/ م

 با مجوز بهز�ست�
استخدام خانم جهت مراقبت از 

سالمند در منزل درشيفت
 روز یا شب یا شبانه روزى

مدیرمسئول: دکتر ایرج عاکف
ميدان احمدآباد- بلوارکالهدوز

 نبش کالهدوز٩/١ (تقاطع سلمان 
دوم طبقه   -٨٣ پالک  فارسی) 

٣٨٤٤٤٣٠٠ 
٠٩١٥٥١٦٣٢٩٩
٠٩١٥٣١٥٠٠٠٤

٩٥٢١٨٣٧٥/ ف

 فرشتگان خانواده
استخدام فورى بامجوز سازمان 

بهزیستی به تعدادى نيرو بصورت 
نيمه وقت، ١٢ ساعته و شبانه روزى 
جهت مراقبت از سالمند و کودک در 

منزل با حقوق ویژه نيازمندیم .

٣٨٤٦٠٤٠٧

٩٥٢٩٠٢٤٣/ م

مر3ز نيLان
استخدام خانم جهت مراقبت

 از سالمند و کودک و امور منزل
٠٩٠١١٨٩٨٧٩١-٣٦٦١٩٢٤١

٩٥٢٧١٣٤٨/ خ

به تعداد� خانم 
جهت نگهدارى از بيمار و سالمند 

در منزل نيازمندیم
٣٦٠٤١٤١١

٩٥١٣٠٩١٢/ ف

پرستار� نو�د زندگ� 
جهت مراقبت از سالمند خانم و 

آقا به مراقب در منزل نيازمندیم  
٣٨٤٧٦٤٧٦

به �< خانم جهت 
3ليه امور منزل

و آشنا به امور کودک (دختر بچه 
١٠ و ١٢ ساله ) ، محجبه 

و تحصيلکرده با ضامن معتبر 
تمام وقت یا شبانه روزى 

در محدوده امامت نيازمندیم .
ساعت تماس ٢٢-٩

٠٩١٠٣١٣٨٧١٨
٩٥٢٢٨٧٣١/ ل

به �< مراقب خانم
جهت نگهدارى از کودک یک سال 

و نيم تمام وقت نيازمندیم
٠٩١٥٤٤٢٧٤٠٣

٩٥٣٠٣٨٢٦/ ف

آر�اگستر-استخدام خانم جهت
نگهدارى از سالمند و خردسال 

در منزل با حقوق باال
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٣٠٥٧٤٣/ ل

به �< خانم 
جهت نگهدارى از کودک شيرخوار 

نيازمندیم محدوده تقی آباد
٠٩١٥٦٥٧٠٩٣٠

٩٥٣٠٤٧٦٥/ ف

سرا� بهشت-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩

٩٥٣٠٥٧٥٩/ ل

منش� خانم
آشنا به امور حسابدارى نيازمندیم  

محدوده بلوار توس و استقالل و 
٠٩١٥٥٠٣٩٦٠٤قاسم آباد 

٩٥٣٠٦٠٨٨/ م

به �< منش� خانم 
جهت کار در اتوبار البرز نيازمندیم 

(خين عرب)
٩٥٣٠٥٩٧٥/ ف٠٩٣٨١٨٤٠١٧٨

مشاور�ن تخصص� 
امالt برادران 
در محدوده شاهد قاسم آباد 
نيازمندیم یک خانم با تجربه 
جهت جوابگویی تلفن و انجام 

امور ادارى با حقوق مکفی 
نيازمند است.

٠٩٠٣٨٥٣٧٨٢٣
٩٥٣٠٦٢٦٨/ ف

�< خانم منش� و مدد3ار
جهت کار در کلينيک ترک اعتياد  

( آریامنش) نيازمندیم
٠٩٣٣٨٨٥٢٤٣٨

٩٥٣٠٥٧٥٤/ خ

منش� مطب (خانم) 
آزادشهر ساعت کارى ١۶ الی ٢٠ 

حقوق ٣٠٠ هزار تومان 
٠٩٣٣٨٣٠٨٥٨٦

٩٥٣٠٤٧٥١/ ف

به �< منش� متأهل
جهت آموزشگاه بصورت 

دو شيفت نيازمندیم.
٩٥٣٠٣٧٩٩/ ل٠٩١٥٤٧٦٦٦٠٦

 به �< خانم جهت 3ار
 باحقوق مکفی نيازمندیم 

آدرس:مشهد خيابان کالهدوز
 ٠٩٣٧٧٩٦٧٠٥٣

٩٥٣٠٥٨٧٤/ ق

به �< منش� خانم 
نيازمند�م

محدوده جاده سيمان، رسالت ٩٩
٠٩٣٧٨٨٦٣٥٧٦

٩٥٣٠٣٩٥٠/ ف

به تعداد� منش� خانم 
آشنا به کامپيوتر جهت فروش 

تلفنی نيازمندیم .
 حقوق ثابت + پورسانت . 

عيدى ، بيمه مرخصی مطابق 
قانون کار. 

بلوار توس، بيست متر مانده 
به توس ۶۵

٠٩١٥٦٤٩٩٨٣٨
٩٥٣٠٣٤٢٩/ ر

٣نفر خانم 
با روابط عمومی باال آشنا به 

کامپيوتر در محدوده هاشميه 
نيازمندیم ٠٩٣٠٥١٤٥٠٣٢

٩٥٣٠٥٧٦٨/ ف

به  دو منش� خانم
جهت پاسخگو�� تلفن 

 در آژانس بانوان 
در ٢ شيفت نيازمندیم
 ترجيحا بومی منطقه الهيه
٠٩١٥٨٦٩٠٩٨٩

٩٥٣٠٤٩٩٩/ ف

منش� خانم جهت پاسخگو�� 
باربرى در منطقه  تلفن هاى دفتر 
خين عرب نيازمندیم .طرحچی ١٢
اتوباردرویش ٠٩٣٨٦٥٢٢٢٥٠

٩٥٣٠٥٣٣٠/ ق

منش� خانم 
جهت پاسخگویی تلفن و 
امور دفترى در محيطی 

کامال امن با مدیریت خانم 
در محدوده احمدآباد 

٠٩١٥٦٨٤٣٣٨٩
٩٥٣٠٦٠٩٨/ م٣٨٤٧٤٢٢٩

شر3ت� معتبر 
واقع در بلوار خيام شمالی 

منشی خانم 
 WORD مسلط به کامپيوتر و

با شرایط ذیل استخدام
 می نماید

 حقوق پایه قانون کار + 
مزایاى قانون کار

 ساعت کار ٨ تا ١٧ 
بيمه تامين اجتماعی 

٠٩٣٠٢٧٩٧٨٣٢
٩٥٣٠٥٤١٢/ ف

٩٥٣٠٥٥٦٩/ ف

به تعداد� اپراتور خانم 
 +٧٠٠ حقوق  با  باال  عمومی  روابط  با 
پورسانت نيازمندیم محدوده طبرسی 

٠٩٩٠٠٤٦١١٧٩

استخدام منش� خانم 
 Excel,word,Autocad مسلط به 

3DSMAX و آشنا به
٩٥٣٠٦٢٩٥/ ف٠٩١٥٢٤٤٦٤٧٢

از �< خانم 
مسلط به 3امپيوتر

(تایپ، سرچ در اینترنت و ...) 
و پاسخگویی تلفنی، جهت کار 
در شرکت دعوت به همکارى 
می شود ساعت کارى ٨ صبح 

الی ٢ بعدازظهر 
محل شرکت: مشهد، بلوار 

سيدرضی 
تلفن: ٠٥١٣٦٠٣٠٣٩٨ 

ارسال رزومه به :
cv_upnotech@yahoo. 

com

 

٩٥٣٠٣٦٧٣/ ر

��< شر3ت تجار
براى تکميل کادر ادارى خود 

در قسمت منشی گرى
 از یک نفر آقا 

 web و office که مسلط به
(internet)بوده و داراى 
روابط عمومی خوبی باشند 

دعوت به همکارى می نماید. 
تلفن تماس جهت هماهنگی

 ٣٨٤٥٠٠٤٦ 
ساعت تماس ٩ الی ١٧

 

٩٥٣٠٦٠٦١/ ف

به ٣ نفر منش� خانم 
با روابط عمومی باال جهت محدوده 
آباد  قاسم  و  امامت  طالب  هاى 

٠٩١٥٨٧٧٤٧٠١نيازمندیم. 
٩٥٣٠٣٨٦٠/ ف

منش� خانم �< 
شيفت نيازمند�م  

٣٨٤٧٦١٣٣
٩٥٣٠٥٠٣٥/ ف

به �< نفر 
منش� خانم 

هاى  شبکه  و  حسابدارى  به  آشنا 
اجتماعی جهت کار در شرکت لوازم 
نيازمندیم  بلور  سراى  در  خانگی 
به  را  خود  مشخصات  متقاضيان 

شماره ٠٩٣٥٨٣٩٥٩٤٣ 
پيامک نمایند. 

 

٩٥٣٠٦٢٣٢/ ف

به تعداد� خانم
مسلط به کامپيوتر و برنامه 

اکسل نيازمندیم.ميدان ده دى
٣٨٥٩٦٣٠٧

٩٥٣٠٥١٨١/ د

استخدام منش�
 �  بصورت درصد

 یک آقا و یک خانم با تجربه 
جهت همکارى در کلوپ ورزشی
 ارشاد نبش خيابان سناباد۴٣

٠٩١٢٧٣٠٨٥١٤ 
٠٩١٥٨٧٠٨٧٣٦

٩٥٣٠٥٦٣٦/ م

 �< موسسه
 حقوق� معتبر

 ١- به تعدادى منشی خانم آشنا 
به اموردفترى 

٢- کارآموز و وکيل مسلط به امور 
حقوقی و کيفرى با حقوق و

 مزایاى عالی نيازمند است. 
٣٨٧٦٤٤٣٦-٣٨٧٨٢٥٧٣ 

٩٥٣٠٦١٩٩/ م٠٩٣٥٨٢٩٧٠٣٧

به �< نفر منش� خانم 
جهت انجام امور دفترى

 در دو شيفت کارى نيازمندیم 
٠٩٣٥٦٦٦١٥٠١

٩٥٣٠٥٥٧٠/ ف

به �< منش� -جهت پاسخگویی
نيازمندیم  موتورى  پيک  در  تلفن 
تمام  وقت  نيمه  کوشش  محدوده 

٠٩١٥٨٠٨٩٩٤٠وقت 
٩٥٣٠٦٣٢٢/ ف

چندنفرخانم
باروابط عمومی باالجهت کارشناسی 

فروش باحقوق وبيمه نيازمندیم.
٣٢٢٨٢٠١٢

٩٥٣٠٥٧٧٢/ ق

شر3ت پشتيبان� فن� ا�نترنت�
استخدام تایپيست خانم

 ٨ نفر - صارمی٢٢
٠٩١٥٠٨٠٠٨٦٢

٩٥٣٠٣٠٤٠/ ق

به منش� آشنا به فتو 
نيازمندیم ساعت کار ٩ الی ۶
 با سابقه کار، فلسطين ١٩ 

٩٥٣٠٥٩٦٥/ ر٣٨٤٧٥٥٣٥

 به �< سالن دار و 
�< منش� 

 نيازمندیم 
رستوران گلچين 
محدوده ابوطالب

 ساعت تماس
 از ٨ صبح تا ۴بعدازظهر
٠٩١٥٣٢٥٣٥٩٣ 

٩٥٣٠٢٤٣٨/ ب

 اداره بازرگان�
 مسLن مبين 

 به منظور تکميل کادر دبيرخانه 
خود از ميان خانم هاى 
مسلط بر امور ادارى 

سيستماتيک، استخدام می نماید
٣٨٨٤٣٢٥٨ 

٩٥٣٠٦١٠٠/ ب

شر3ت توليد� معتبر
به یک نفر منشی خانم یا آقا
نيازمندیم        ٣٢٤٥٣٣٧٩

٩٥٣٠٣٩٨٥/ ل         ٣٢٤٥٤٥٠١

آشپزباش�
به یک نفر خانم منشی و حسابدار 
ترجيحا آشنایی با کامپيوتر نيازمندیم
(تپه سالم) ٠٩١٥١١١٨٨٤٩

٩٥٣٠٥٠٣٧/ ف

منش� خانم باتجربه 3ار3ردن 
با اکسل و فتوشاپ در محدوده 

پيروزى نيازمندیم. 
٠٩١٥١٢٥٣٧٠٢

٩٥٣٠٥٢٩٣/ ف

شر3ت آسانسور 
آبيز

جهت تکميل کادر ادارى خود
 به یک منشی خانم

 با روابط عمومی باال 
و  مسلط به آفيس و بایگانی 

نيازمند است
٣٨٤٦٥١٨٠-٣٨٣٣١٦٩١

٩٥٣٠٦٢٦١/ ف

٩٥٣٠٥٤١٧/ ف

منش� خانم 
شيفت صبح حقوق ٧٠٠ پاستور ١١ 

جنب کبابی  پالک ١۶۵ 
 دفترسرویس ٣٨٤١٢٤٣٣

IT شر3ت >�
کامپيوتر  به  مسلط  خانم  منشی  به 
نيازمند است. ساعت تماس  ١٠ الی ١۴
 ١٧ الی٢٠               ٣٨٤٥٢٢١٦

٩٥٣٠٣٧٣٦/ ف

به �< منش� خانم آشنا به
محدوده  ترجيحا  تایپ  و  کامپيوتر 

٦-٣٦٥٨٣٢٣٥قاسم آباد نيازمندیم
٠٩٠٣٧٦٩٢٦٨٦

٩٥٣٠٤١٧٨/ ق

منش� آقا
مسلط به کامپيوتر در محضر با ضامن 
محدوده معلم حقوق ۶٠٠ ساعت تماس 
٠٩١٥٥٢٤٨٥٩٥  -٢٠ الی   ١٨

٩٥٣٠٦٢٠٩/ ف

٩٥٣٠٥٧٨٧/ خ

�< خانم منش� و مدد3ار
جهت کار در کلينيک ترک اعتياد  

( آریامنش) نيازمندیم
٠٩٣٣٨٨٥٢٤٣٨

به تعداد� خانم 
با   ١۴,٣٠ الی   ٩ ساعت  از 
پورسانت  ثابت+   ۶٠٠ حقوق 

٠٩١٥٠٠١٢٣٠٠نيازمندیم. 
٩٥٢٨٦٢٤٩/ ف

به �< منش� خانم 
با روابط عموم� باال

نيازمندیم محدوده بلوار توس
٠٩١٥٥٠٠٢٥٩٧

٩٥٣٠٤٥١١/ ف

به �< منش� خانم 
داخلی  دکوراسيون  مغازه  در 
نيازمندیم محدوده سه راه کاشانی با 

٠٩١٥٩٠٤٨٠٥١حقوق ٧٠٠
٩٥٣٠٦٢٥١/ ف

آژانس وحيد به یک نفر منشی
باتجربهشيفت شب نيازمندیم

 سه راه کوکا ٠٩١٥١٠٢٩٨٧٩
٩٥٣٠٥٢٨٥/ ف٠٩١٥٣١٣٨٢٨٥

 �به �< نيرو
�فوق د�پلم معمار

نيازمندیم 
٩٥٣٠٥٤٠٩/ ف٠٩١٥٧٣٥٩٩٧٦

 �شر3ت پخش سراسر
سا�ه سمن

از یک نفر نيروى آقا یا خانم
 با مدرک تحصيلی

IT کارشناسی کامپيوتر یا 
 (سخت افزار، نرم افزار) دعوت به 

همکارى می نماید: 
ساعت مراجعه حضورى:

 ٠٨:٠٠ الی ٠٠:١۵
 آدرس: کيلومتر ١٨ جاده جدید 

قوچان - کوچه فرش مشهد 
 چهارراه اول سمت چپ 

 جنب شرکت شخميران - پالک ٧
تلفن تماس: 

٦-٣٥٤٢٢١٦٠
٩٥٣٠٣٩٩٨/ ف

گياه پزش< باتجربه خانم 
(�نيازمند�م (3اردفتر  

٠٩١٥٥١٧٤٥١٨
٩٥٣٠٥٦٥٦/ ف

به �< مهندس عمران 
با حداقل ۶سال سابقه اجرایی 

نيازمندیم.نبش معلم۵٠
٩٥٣٠٤٨٣٤/ پ٣٨٩١٨٢٠١

٩٥٣٠٥٦٧٠/ د

طراح خانم مسلط به 
Auto cad و Max
بدون بيمه جهت کار در 
شرکت ساختمانی معتبر 

درساعت کارى
٨:٣٠ الی ١۶نيازمندیم.

محدوده احمدآباد
٣٨٤٠٩٨٤٠

مهندسين دارا� پروانه اشتغال
جهت عضویت در هيئت مدیره 

شرکت ناظران حقوقی دعوت به 
٠٩١٥٣١٢٥١٠٩عمل می آید

٩٥٣٠٤٠٩٨/ ق

استخدام آقا و خانم
3اردان� و 3ارشناس�

 برق + حسابدارى + کامپيوتر          
٩٥٢٧٤٠٦٤/ ل٠٩١٥٨٢٩٩٩١٦

استخدام نيرو� فن� ليسانس
آشنا به برق و نرم افزار ETS و 

ترجيحا باسابقه کارى در زمينه برق و
سيستم هاى هوشمند ٣٧٦٦١٣٤٠

٩٥٣٠٥٦٦٥/ ف

 �< نفرخانم ليسانس
 متالوژى،جهت یک شرکت توليدى 
براى انجام امور ادارى نيازمندیم

٩٥٢٩٢٨٣٢/ ق ٣٥٤١٢٣٤٦

3ارشناس و 3اردان 
در 3ليه رشته ها

جهت  بيمه  سابقه  سال   ٣ با 
رتبه بندى تسویه نقدى همراه 

با سلب مسئوليت محضرى 
 ٠٩١٥٤٤١٧٠٦٠

٤-٣٦٠٢٢١١٣
٩٥٢٣٨٠٥٠/ ف

مدرt مLاني<،برق
زمين، شيمی و کشاورزى با ٣و٧ 

سال سابقه بيمه نيازمندیم
٠٩١٥١٨٣٢٢١٤

٩٥٣٠٤٦٣٤/ ق

ليسانس و 3اردان عمران 
معمارى مکانيک برق و کشاورزى با ٣ 
سال سابقه بيمه جهت رتبه نيازمندیم 

٠٩١٥٠٨٥٠٠١٢
٩٥٢٩٨٠١٤/ ف

 سامان تابلو 
 به یک نفر آقا 

فوق دیپلم/ ليسانس
بابت مونتاژ تابلو برق نيازمندیم 

لطفا رزومه به آدرس ایميل 
زیرارسال گردد

estekhdam.stp
@ yahoo.com

 

٩٥٣٠٤٨٠٣/ ب

مهندس برق و مLاني< پا�ه ١
جهت شرکت مجرى ذیصالح 

مورد نياز است.
٩٥٣٠٥٧٧٧/ م٠٩١٥٥١٦١٨٤٤

مدرt عمران، مLاني<
برق، کشاورزى، شيمی و کشاورزى 

با٣و٧سال سابقه جهت رتبه
٠٩١٥١٨١١٣٧٥

٩٥٣٠٤٦٤٦/ ق

٩٥٢٩٩٢٤٢/ ف

ليسانس و کاردان عمران معمارى 
مکانيک برق کشاورزى و زمين 

شناسی با ٣ سال سابقه بيمه جهت 
رتبه   ٠٩٣٠٤٩١١٤٩٢

مهندس� 
برق، مکانيک، عمران، معمارى با ٣ سال 
سابقه در ۴ سال اخير جهت رتبه بندى 

٠٩١٥٩١٥١٣٤٠
٩٥٣٠٢٤٤١/ ر

به تعداد� نيرو� خانم
جهت کار در کارگاه الکترونيک 

نيازمندیم نرسيده به سنایی ١ 
پالک ١٢,٢٩۶  ٣٧١٢٥٥٠٢

٩٥٣٠٥١٥٥/ ف

به  �< 3ارگر ساده 
جهت کاردر کارگاه خدمات برش 

نيازمندیم 
٩٥٣٠٤٦٦١/ ف٠٩٣٣٦٩٠٣٣٨٠

منش� و تا�پيست

مد�ــــر

مهندس

مدرس  و مرب�

نجار و ام د� اف 3ار

مونتاژ3ـــار

مراقب 3ودt و سالمند


