
پنجشنبه ٢٣  دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٦
٤٤

و�ژه عالقمندان 
کار در عطارى ها 

یا تاسيس آن آشنایی کامل با 
گياهان دارویی و خواص آن با 

ارائه گواهينامه سازمان
 فنی و حرفه اى 

 ٣٧٢٦٥٩٠٩
٠٩١٥٣٢٢١٧٩٢

٩٥٢٩١٣٠٢/ ف

�آماده همLار
ارگانهاى  با   ٩۵ مدل  تراکتور  با 

دولتی یا شخصی می باشد
٠٩٣٦٧٠٩٦٧١٧

٩٥٣٠٧٢٠٣/ ف

3ارشناس اتومLاني= 
جهت سرپرستی کارگاه یا کارخانه 

جهت تعمير ماشين آالت
٠٩١٩٨٣٦٦٢٤٩

٩٥٣٠٥٧١٠/ خ

به تعداد ز�اد� 3م= حسابدار
و حسابدار با شرایط حقوق عالی بعداز 
دوره عملی ١٠ روزه سریعا نيازمندیم 
٣٨٤١٤٧٣٥-٣٨٤٤٤٣٩٧

٩٥٢٠٢١٧٨/ ف

به �= حسابدار تمام وقت 
نيازمندیم 

ترجيحا آشنا به نرم افزار محک
٠٩١٥١٢٠١٠٤٥

٩٥٣٠٦٩٢٢/ ف

٩٥٣٠٦٩٨٢/ د

حسابدار
 و مسئول هماهنگی 
سفارشات نيازمندیم.

 ٠٩١٥٦٦٠٢٠٤٤

٩٥٢٦٥٠١٢/ م

استخدام 
د�پلم به باال

شماره ثبت:٢٠١٩
شرکت خدمات مالی و حسابدارى 

نيمه  صورت  نفربه   ٣۵ تعداد  به 
وقت ، تمام وقت و پاره وقت  از سطح 
دیپلم تا ليسانس در کليه رشته ها به 
عنوان حسابدار و کمک حسابدار جهت 
پروژه هاى خود در شهر مشهد همراه 
شرایط  و  حسابدارى  عملی  کارگاه  با 

قانون کار سریعا نيازمند است 

٣٨٤٥١٢٠٩-٣٨٤٠٢٠٦٧

به �= حسابرس 
قانون� 

آشنا به تنظيم 
دفاتر قانونی و ثبت بيمه

و دارایی نيازمندیم. 

٠٩١٥٥٦٨٦١٠٨
٩٥٣٠٥٦٦٢/ ر

 �به �= نيرو
حسابدار خانم 

با حداقل ٢ سال سابقه جهت 
کار در یک شرکت توليدى 

نيازمندیم.
 ساعت تماس ٨ الی ١٣ 

داخلی ١٠۵ ٣٥٤١٣٧٢٢
٩٥٣٠٣٠٣٨/ ف

صبا اند�شه
 حسابدار� پيشرفته 

شماره ثبت ١٧٧٢ 
با مجوز رسمی از وزارت علوم 

پاره وقت، نيمه وقت، تمام وقت
 عضو انجمن حسابدارى ایران

مدیر مالی ،حسابدار و کمک حسابدار
با شرایط حقوقی عالی با بيمه از کليه 
رشته ها در شرکت ها و کارخانجات 

زیر مجموعه موسسه
صبا اندیشه در تهران و مشهد به 

انضمام دوره فوق تخصصی کارگاهی 
مالياتی و مالی

شرکتهاى توليدى صنعتی پيمانکارى 
و گزارشات فصلی

و اظهار نامه هاى مالياتی و دفاتر 
قانونی و کليه امور مالياتی 

اساتيد  نظر  شده-زیر  تمام  بهاى  و 
مدرک  ارائه  و  المللی  بين  مجرب 
 ۵ و  ترجمه  قابل  و  المللی  معتبربين 
سال سابقه کارى زیر نظر وزارت علوم

همراه با تضمين نامه 
مجهز به سيستمهاى پيشرفته روز دنيا

خدمات و برند ما را با تمامی 
موسسات دیگر مقایسه نمایيد

ارائه رایگان آموزشهاى تصویرى 
و ٣٠ نرم افزار بروز بازار کار

از جمله پایا هلو محک تدبير و غيره
راه ورود به بازار کار از ما می گذرد
به تعداد زیادى حسابدار و کمک 
حسابدار و مدیر مالی با شرایط 
حقوقی عالی سریعا نيازمندیم

احمدآباد رضاى ۵ پالک ٢,٣۵ 
اساتيد برتر - خدمات رایگان

٣٨٤٤٤٣٩٧-٣٨٤١٤٧٣٥
٩٥١٨٤١٨٣/ ف

حسابدارخانم
حداقل٣سال سابقه ترجيحا شرکت 
پخش و برنامه ایليا محل: شاهنامه

٠٩٣٩٣٩٧٢٦٦٤
٩٥٣٠٥٨٢٦/ ق

به �= حسابدار خانم
در یک شرکت معتبر به صورت 

تمام وقت نيازمندیم.
٠٩٣٦٥٨٣٧٨٩٩محمدپور

٩٥٣٠٥٧٣٧/ م

حسابدار آقا
تمام وقت

 با حداقل ٢سال سابقه کار مسلط 
به ویندوز و اکسل نيازمندیم

 ساعت مراجعه : 
١١ الی ١۴ -١۶ الی ٢١ 

چهارراه شهدا بازار مرکزى فاز ٢
 پالک ٣,١٢

 
٩٥٣٠٤٤٤٠/ ف

حسابدار آقا
جهت کار در فست فود 

نيازمندیم. از ساعت ٧صبح 
الی ٧شب، حقوق ١تومان 

آزادشهر امامت ۶و٨ 
ساندویچ آروین

٠٩١٥٤٠٦١٠٧٤
٠٩٣٩٨٦٤٨٩٧٦

٩٥٣٠٦٧٨٧/ ق

به تعدادى حسابدار و کمک حسابدار  
و  وقت  نيمه  وقت،  پاره  صورت  به 

تمام وقت فورى نيازمندیم
٣٨٤٣٩٧٦٧-٠٩١٥٠٨٧٥٧٢٧

٩٥٣٠٢٣٥٧/ ف

به �= نفر حسابدار خانم 
جهت کار در کارگاه چوب فروشی 

نيازمندیم 
٠٩١٥٤٢٠٦٢٥٨

٩٥٣٠٧٢٠٥/ ف

٩٥١٩٦٢٣٦/ ف

توازن اعتماد
A٢٠ % تخفي

شماره ثبت ۴٨١٨
- قابل توجه تمامی عالقمندان

 به کار حسابدارى:
آموزش حسابدارى

 طی۴ دوره تحليل حسابدارى، 
حسابدارى پيشرفته،

حسابدارى مالياتی 
و نرم افزار ها ویژه کسانی
 که خيلی سریع ميخواهند 

استخدام شوند. 
- در ضمن دانش آموختگان این 
موسسه پس از اتمام دوره هاى 
آموزشی به وسيله این موسسه 
یا در همين موسسه استخدام 

ميشوند .
- قابل توجه کارفرمایان و   

صاحبان تمامی مشاغل:
انجام کليه خدمات مالی و مالياتی 
(تهيه و تنظيم اظهارنامه عملکرد 

و ...)، شرکت در جلسات و 
کميسيون هاى دارایی، طرح 

دفاعيه و الیحه جهت به حداقل 
رساندن ماليات در کمترین زمان 

و با حداقل هزینه
چهارراه معلم، سيدرضی ٢۴ 
پالک ٢۵۶ طبقه سوم واحد ٧

٣٦٠١٨٨٦٤-٣٦٠٦٦٩٣٦
٠٩١٥٠٥٨٦٥٩٦

شر3ت تيراژه گستر 
استخدام م� نما�د 

تعدادى خانم حسابدار 
با شرایط ذیل و حقوق و 
مزایاى عالی نيازمندیم 

١- مدارک: 
حداقل ليسانس حسابدارى 

٢- سابقه کار: 
حداقل ٣ سال مرتبط 

٣- مسلط به نرم افزارهاى 
حسابدارى 

۴- روابط عمومی مناسب 
ساعت کارى: ٨ الی ٣٠:١۵ 

آدرس: بلوار خيام
 مجتمع تجارى الماس شرق

شهربازى  سوم،  طبقه 
سرزمين عجایب 

تلفن: ٣٧١١٣٣٢٧
داخلی ١١ 

ساعت مراجعه: ١٠ الی ١۵
٩٥٣٠٦٠٩٤/ م

به �= نفر آبدارچ� 
بازنشسته با ضامن نيازمندیم 

٣٧٠٥٦٥٢٢
٩٥٣٠٥١١١/ ف

آر�اگستر- استخدام خانم
جهت نگهدارى از سالمند و 

خردسال در منزل
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٣٠٥٧٣٣/ ل

خانم تمام وقت
  با محل اسLان

 ٠٩٣٧٣٠٧٧٩٦٠
٩٥٣٠٦٨٨٥/ ر٠٥١٣٨٤٠٢٣٤٨

مراقب سالمند (خدمات�)
جهت کار در مرکز سالمندان 

مقابل پيروزى ۵۶
٩٥٢٩٨٢٣١/ ل       ساعت مراجعه ١٩-٩

٩٥٢٥٥١٩٨/ م

مر3ز هيراد
استخدام خانم جهت نگهدارى 
کودک و سالمند وامور منزل 

با حقوق باال 
٣٨٤٧٤٢٢٩
٣٨٤٧٦٨٩٥

٠٩١٥٧٦٥٣٧٩١

سرا� مهر-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩

٩٥٣٠٥٥٦٤/ ل

٩٥٢٧٣٧٣٧/ ب

 درآمد عال�  
 درآمد ۴٠٠ الی ٩٠٠ دائم 

استخدام + پيک و لوازم رایگان 
 ٠٩٣٩٨٣٢٢٥٢٥

3ار پاره وقت 
درآمد باال

آشنا به کامپيوتر -دیپلم به باال
٩٥٣٠٣٨٨٥/ ق٠٩١٥٨٩٣١٢٠٣

٩٥٢٦٣٣٥٩/ ف

خود اشتغال�
 با درآمد باال 

 با خرید دستگاه تمام اتومات 
اسکاچ بافی و جوراب بافی در 
واحد هاى آپارتمانی و صنعتی 

(حتی براى بانوان) درآمدى فراتر 
از تصورتان کسب نمایيد آموزش 

رایگان تضمين خرید محصوالت                              
شرکت نساجی جالپود

داراى گواهينامه بين المللی 
ایزو ٩٠٠١ و ١٠٠٠٢ و١٠٠٠۴

 www.jalapood.com
ميدان راهنمایی، دستغيب ۶ پالک ٧

 ٣٨٤٦٨٢٠٦ 
٠٩١٥٧٠٩٧٠٥٣

٩٥٢٩٢٦٥٤/ ط

اشتغال در منزل
 با خرید ١دستگاه تمام اتومات
 یک فرصت شغلی بادرآمد عالی

٣٢٧١١٠٧٠ -٠٩٣٨٤٧٤٠٧٣٨

٩٥٢٧٣٧٣٦/ ب

درآمد عال�  
 ،٩٠٠ تا   ۴٠٠ هفتگی  درآمد   
استخدام+قرارداد+ بيمه (جعبه)

 ٠٩٣٧٠٠٢٦٧٠٠

٩٥٢٤١٥٠٤/ ف

3ار دائم در منزل درآمد روزانه
١٠٠ الی ٢۵٠ پاسخگویی ٢۴ ساعته

 ٠٩٠١٧٣٧٤٨١٥
٣٧٢٣٠١٠٦   فيلتر

٩٥١٩٢٨١١/ ف

3ار در منزل 
درآمد هفتگی ٩۵٠ ، بيمه، پيک رایگان

+ ساخت فيلتر تاج و جعبه 
٣٧٢٣٢٥٢٣-٠٩٣٧١١٣٧١٢٣

 �برگزار� دوره ها
و�ژه بازار3ار

-تعميرات موبایل واپل
-نصاب حرفه اى دوربين مداربسته
(BMS)ساختمان هوشمند-

-درب اتومات 
ابتکارسازان صنعت

٩٥٢٩٩٦٥٧/ پ٣٨٤٣٤٢٩٧

هنر ا�ران� 
نخ و نقشه دار و ابزار پرداخت و قاب 
طالب ٠٩٣٦٨٥٣٧٠٩٣ 
قاسم آباد٠٩١٥٩١٢٤٨٥٨

٩٥٢٩٦٨٤٤/ ط

3ليه مواد اوليه توليد 
فيلتر هوا3ش پلی- ایزو
کاغذ چين زیر قيمت همه جا

٩٥٢٩٨٦١٦/ م٠٩١٥١٠١٥٢٧٣

٩٥٣٠٠٢٦٩/ ب

 شغل مناسب 
با 3متر�ن هز�نه 

١-دوره سيستم هاى ایمنی حفاظتی 
بسته-  مدار  دوربين  ( دزدگير- 
اعالم حریق- آیفون تصویرى و آنتن 

مرکزى) 
٢- دوره تعميرات تخصصی موبایل 
کاربردى کامال  بصورت  تبلت  و 

 ( الزمه اخذ جواز کسب)
٣- دوره PLC ( کنترلر برق صنعتی )

 و تابلوهاى روان 
۴- دوره مونتاژ کامپيوتر و تعميرات 
 ICDL هاى  دوره  افزار-  سخت 

اتوکد، فتوشاپ و ...
۵- دوره هاى کاربردى حسابدارى 

+  نرم افزار 
۶-مهارت هاى دیپلم ویژه بازماندگان 

از تحصيل 
گواهينامه  با  شهریار-  آموزشگاه 

فنی حرفه اى 
خيابان مطهرى جنوبی- نبش ١٣

٣٧٢٨٥٦٦٢ 
٠٩٣٣٥٩٤٨٤٨٤

٩٥٢٦٦٣١٩/ پ

3ارگاه آموزش را�گان
قاليبافی و گليم بافی فروش نخ 

و نقشه با مدرک فرش ترنج
٠٩١٥٣١٧٣٩٦١-٣٨٦٧٧٥٨٦

به تعداد� بيرون بر 
مانتودوز آقا نيازمندیم

 ساعت تماس ١٠ الی ٢٠ شب
٣٢٧٣١٨٨٣-٠٩١٥٥١٦٦٣٤٤

٩٥٣٠٠٠٥٣/ ف

تعداد� چرخLار پيراهن 
اسپرت و بردست 

نيازمندیم 
٠٩٣٥٧٢٩٢٣٧٧

٩٥٣٠٧٠٠٩/ ف

بردست خانم به چند نفر 
بردست خانم (خياط�)

نيازمندیم توليدى ایده آل
٠٩١٥٣٥٩١٥٨٤

٩٥٣٠١٨٢١/ ف

جهت 3ار خياط� زنانه 
به �= خانم نيازمند�م  

٠٩١٥٧٠٥١٤٥٠
٩٥٣٠٦٩٠٠/ ق

A3ي �استخدام توليد
چرخکار ، بردست ، کارگر ساده 

٣٢٧٦٩٤٢٠آقا یا خانم
٠٩١٥١٢٠٧٧٣٦

٩٥٣٠٠٧٣٩/ ق

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 ماهر 
مانتو  دوخت  جهت  آقا  مانتودوز 
شلوار ادارى و مجلسی نيازمندیم 

٠٩٩٠٦٨٤٣٢٠٠
٩٥٣٠٧١٩٨/ ف

به تعداد� چرخLار
ماهر ومانتودوز و کارگاه 

بيرون بر نيازمندیم
٠٩١٥٣٠٨٣٦٥٥

٩٥٣٠٧١٧٤/ ف

 �به تعداد
چرخLار خانم 

و بردست و برشکار و نيروى آقا 
جهت کار در چاپخانه نيازمندیم. 

محدوده خواجه ربيع 
انتهاى ٢٢ بهمن 

٠٩١٥٥١٨٧٦٨٣
٩٥٣٠٦٦٦٠/ ف

به تعداد� چرخLار ماهر 
و کارگاه بيرون بر مانتوى اسپرت 

نيازمندیم. 
٠٩٣٧٩٤٢٤٣٩٠

٩٥٣٠٦٤٩٩/ ف

به تعداد� پيراهن دوز و 
�= 3اوو�� زن نيازمند�م

 

٠٩٣٦٣٧٩٣٢٢١
٩٥٣٠٣٤٠٨/ ط

به چند چرخLار مانتودوز 
خانم یا آقا نيازمندیم

 محدوده بلوار دوم یا پل فجر 
٠٩٣٦٦٢٥٧٧٢٣

٩٥٣٠٤٣٤٢/ ف

به �= خياط ماهر 
جهت دوخت و تعميرات 

نيازمندیم. محدوده کوثر 
٩٥٣٠٦٨٤١/ ف٠٩١٥٦١٥٢٨٣٨

چرخLار مانتودوز ماهر
و بردست و بيرون بر نيازمندیم 

تسویه نقدى اجرت عالی
٠٩١٥٢٠٣٣٣٧٤

٩٥٣٠٧١٧٦/ ف

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

٠٩١٠٥٥٣٥٥١٧
٩٥٣٠٢٧٨٣/ ف

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

چهارراه شهدا نيازمندیم. 
٠٩٣٠١٩٩٠٢٠٤

٩٥٣٠٤٠٠٠/ ف

به تعداد� خياط خانم 
جهت کار در کارگاه نيازمندیم 

٠٩١٥٧٠١٢٠٥٠
٩٥٣٠٦٩٧٣/ ف

تعداد� نيرو� 3ار خياط
و رویه کوب مبلمان خانم یا آقا ماهر یا 

نيمه ماهر نيازمندیم (جاده کالت)
٩٥٣٠٧٢٥٥/ م٠٩١٥٣٠٠١٤٢٨

چرخLار ماهر
به سردوز و مياندوز نيازمندیم 

( توليدى تریکو )
٩٥٣٠٦٥٢٧/ ل٣٦٠٩٣٩٨٩

به تعداد� خياط 
جهت کار در توليد مبلمان 

نيازمندیم محدوده بلوار توس 
٠٩١٥٣١٨٢٧٦٢

٩٥٣٠٧٢٤٨/ ف

به تعداد� چرخLار 
راسته دوز نيازمند�م

 با سرویس آخر پنجتن 
٩٥٣٠٤٧٧٦/ م٠٩١٥٥٢٢٣١٨٢

به تعداد� چرخLار
کيف دوز و راسته دوز نيازمندیم

٠٩٣٥٦٧٢٥٦٩٢
٩٥٣٠٧٢٠٩/ ف

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 تعداد� نيرو� ساده خانم 
جهت کار در توليدى پوشاک 

نيازمندیم عدل خمينی ٨٣ پالک ١٧
٣٨٥٨٠٣٥٦

٩٥٣٠٣٠٣٩/ ف

�شر3ت توليد
 پوشاs تر�Lو

با محيطی زنانه استخدام می نماید 
راسته دوز،سردوزکار، مياندوز کار 
بردست ماهر ونيمه ماهر  ۴۵نفر 

باحقوق ومزایاى مناسب و تسویه نقدى 
درمحدوده همت آباد 

مسير سرویس:شهرک شهيد رجایی 
شهيدآوینی،پل فجر،تقاطع  رسالت

ميدان امام حسين (ع) ،ابتداى
 بلوار خواجه ربيع ،جاده سيمان
 ٠٩٠٣٠٧٤٦١٣١

٠٩١٠٥٦٧١٥٩١
٩٥٣٠١٠١١/ ط

چرخLار و 3ارگاه مانتو دوز 
با اجرت باال و تسویه نقدى 
نيازمندیم. محدوده طالب 

٩٥٣٠٣٣٧٢/ ف٠٩١٥١٥٩٦١٠٠

به تعداد� چرخLار مانتو دوز ماهر 
اسپرت و بيرونبر نيازمند�م

 ٠٩٠٣٣١٦٢٢٦٥   
٠٩٣٥١١٦١٠١٨

٩٥٢٩٧١٧٢/ ط

فور� به تعداد� چرخLار خانم 
نيازمندیم. (کار در کارگاه 

عروسک سازى به صورت دائم) 
٣٢٧١٠٩٩٨

٩٥٣٠٦٠٤٦/ ف

٩٥٣٠٦٩٩٠/ ف

پورسانت ١٥% 
زنگ و درآمد عالی 

راننده با اتومبيل٠٩١٥٣٥٨٧٥٦٥  

 آژانس
١٨٨٠ � سراسر

 (سرویس دهی کل شهر بصورت 
شبانه روزى در هر نقطه از شهر 

مسافر پياده شدهمانجا سرویس 
دریافت نمائيد)

خودرو ٩٠ به باال، درآمد عالی
شرایط ویژه:

از مالکين داراى دفترچه 
تاکسيرانی و خودروى شطرنجی 

ماه اول هيچگونه پورسانت 
دریافت نميگردد.

سيد رضی ۵٧، داخل پارکينگ، 
فاز تجارى، پالک ۵٢،شرکت 

پارسيان
 مراجعه ٨ الی ١۴

 تلفن: ٠٩٠١٨٠٤٧٧٠٠
٩٥٣٠٧٠٧٢/ م

آژانس در رضاشهر 
راننده با اتومبيل شطرنجی 

سریعا نيازمندیم 
٠٩١٥١٥٩٩٨١٠

٩٥٣٠٧٠١٥/ ف

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

٩٥٣٠٥٣٣٧/ ق

به تعداد� راننده
 بدون اتومبيل با تضمين معتبر 

نيازمندیم 
٩٥٣٠٢٩٤٧/ ف٠٩٣٦٨٢٧٨٦١٥

٩٥٣٠٣٨٥٠/ ف

به تعداد� راننده با اتومبيل 
متر  تاکسی  به  مجهز  شطرنجی 

سریعا نيازمندیم. ( گاراژدارها) 
٠٩١٥٦٢٥١٠٩٧

به �= راننده
جهت سرویس دهی به درمانگاه 

شبانه روزى نيازمندیم
٠٩١٥٨١٧٧٨٦٠

٩٥٣٠٧٠٠١/ ف

به تعداد� راننده
نيازمندیم  باال  مدل  اتومبيل  با 

 آژانس پاک الهيه ٢۵ باغشنی ٣
٩٥٣٠٦٨١٥/ ف

شر3ت 3ار�اب� �زدان 
به چند خانم راننده با ماشين 
جهت همکارى نيازمند است 

٣٧٤١٥٣٩٤
٩٥٣٠٧٢٤٤/ ف

آژانس بانوان 
واقع در الهيه به راننده خانم با 

اتومبيل نيازمند است 
٠٩٠٣٨٢٢٨٧٩٤

٩٥٣٠٧٢١٣/ ف

3ار3رد ١٠٠ هزار
 راننده با اتومبيل مدل باال
آزادشهر ،تاکسيمتردار فورى

٩٥١٨٨٧٤٤/ ف٠٩٣٩٩٧٢٠٢٤٠

پيروزبار 
به چند کارگر حمل اثاثيه منزل مسلط 
به رانندگی با خاور ۶٠٨ و گواهينامه 

٣٦٦٧١٩٩٨پایه ٢ نيازمندیم
٩٥٣٠٧٠٨٤/ م

به چند راننده خانم
 جهت کار در آژانس نيازمندیم. 

بين چراغچی ٢٢ و ٢۴
٩٥٣٠٣٧٠١/ ف٠٩٣٥٦٦٤٣٢٥٢

٩٥٣٠٦٨٣١/ ف

اتوبار درخشان
تعدادى پيکان وانت آریسان ،نيسان 

مزدا با درآمد ١٠٠ به باال 
نيازمندیم ٠٩٣٧١٠٧٥٧٦٤

آژانس فاميل� 
با  راننده  الهورى  اقبال  در  واقع 

اتومبيل مدل باال نيازمندیم. 
٩٥٣٠٦٨٤٥/ ف٠٩١٥٤٢٧٧٨٦٥

آژانس افشين 
راننده با اتومبيل مدل باال 
داراى تاکسيمتر نيازمندیم 

 حجاب ٧۵,٢ انتها سمت چپ 
٩٥٢٨٣٩٠٢/ ف

به تعداد� راننده 
تاکسی متر دار و شطرنجی 

نيازمندیم محدوده ١٧ شهریور
٠٩١٥٣٠٨٩١٢٦

٩٥٣٠٣٤٣١/ ف

امين رسا 
به تعدادى راننده با اتومبيل 

تاکسيمتردار نيازمندیم کارکرد باال 
٩٥٣٠٥٠٤٥/ ف٣٦٠٥٤٤٨١

راننده با مدارs 3امل جهت 
3ار با 3اميون ٦ تن

 نيازمندیم
 

٠٩١٥٦٨٥٧٠٨٩
٩٥٣٠٧٠٦٦/ ف

�= 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

به �= راننده بيل مLاني= 
زنجير� نيازمند�م   

٠٩١٥١١٣٠٦٣٢
٩٥٣٠٥٢٥٥/ ف

خدمتگزار و آبدارچ� حسابدار

راننـــده

خياط و چرخLار

خوداشتغال�

جو�ا� 3ـــار

٩٥٢٩٠٨٧٣/ق


