
٤٥
پنجشنبه ٢٣  دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٦

نگهبان و سرا�دار 
متأهل آقا 

نيازمندیم بيمه+ مزایا
٠٩٣٧٦٤١٢٠٨٦

٩٥٣٠٥٦٣٩/ ف

به �= سرا�دار
  آقا �ا خانم نيازمند�م 

٠٩٠٣٣٢٩٣٦١٠
٩٥٣٠٥٥٦٨/ ف

٩٥٣٠٤٥٨٨/ پ

به �= طراح خانم 
3DMAX جهت طراحی 

نماى کامپوزیت نيازمندیم
٠٩٣٣٨٩٨٣٨٠٦

�= گرافيست خانم
مسلط به ایلستراتور نيازمندیم.

پيروزى ٧ 
٩٥٣٠٢٩٤٢/ ف٣٨٧٨٠٩٣٠

�فروشنده حضور
جهت سرکشی و سفارش گيرى 
١م ثابت+ پورسانت+ پاداش

٠٥١٣٣٤٩٢٣٦٤
٩٥٣٠٦٩٤٦/ ق

به چند فروشنده 
جهت کار در فروشگاه بانوان نيازمندیم 
Bj فروشگاه  وصال  خوب  حقوق  با 

٠٩٣٧٩٣٧٦٦٤١
٩٥٣٠٥٠٠٢/ ف

�به تعداد
 فروشنده خانم

باتجربه جهت کار
درپوشاک نيازمندیم 

محدوده وکيل آباد 
ساعت تماس ١١ الی ١۴

٠٩١٢٢٧١٩٣٩٧
٩٥٣٠٦٧٦٦/ د

به چند نفر فروشنده خانم 
باتجربه و روابط عمومی باال 

نيازمندیم
٣٢٧٣١٨٨٣

٩٥٣٠٤٧٥٤/ ف

پوشاs 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

به �= نفر 
جهت کار و فروش در لوازم 

پزشکی نيازمندیم
٣٢٢٢٢٨٢٠

٩٥٣٠٣٣٨٦/ ف

و�ز�تور تلفن�
 با حقوق ثابت 

سيستم هاى امنيتی فالحی ۴١ و ۴٣ 
٩٥٣٠٥٢٠٥/ ر٠٩١٥٦٢٦٤٤٥٨

به �= فروشنده با سابقه
 و بامعرف و تحصيلکرده نيازمندیم با 

رزومه کارى و عکس و تلفن ارسال 
r.sarrafian764@gmail.com 

٩٥٣٠٣٣٣٧/ م

به �= خانم 
جهت کار در نانوایی نيازمندیم بلوار 
توس بين ۵٩ و ۶١ مراجعه حضورى

٠٩١٥٧١٥٧١٤٠
٩٥٣٠٧٢٤٣/ ف

به تعداد� فروشنده 
 (sپوشا) خانم
با حقوق باال نيازمندیم 

چهارراه آزادشهر 
نرسيده به معلم ٧ 
سيسمونی آسمان 

٠٩٣٧٣٤٢٣٣١٣
٩٥٣٠٧٢٠٢/ ف

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

٠٩١٥٥٠٤٦٣٦٦
٩٥٣٠٥٥٤٠/ ف

�به �= نفر آقا جهت همLار
در فروشگاه مواد غذایی آشنا به 
کامپيوتر و حسابدارى نيازمندیم 
٣٧٢٦٥٥٠١-٠٩١٥٥١٧٢١٣٧

٩٥٣٠٤٦٢٩/ ف

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

٠٩١٥٤٠١٣٩٦٢
٩٥٣٠٢١٢٠/ ق

به �= فروشنده و همLارخانم
در ویالژتوریست جهت فروش 

شال و روسرى نيازمندیم
٩٥٣٠٦٩٥٥/ ق٠٩١٥٧٦٥٦٥٠٠

به دو فروشنده خانم محجبه 
نيازمندیم پروما طبقه اول 
واحد ١۴٢ پوشاک یاسين 

٠٩٣٨١٢٨٦٩٣٠
٩٥٢٩٩٥١٢/ 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

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

به٢نفرفروشنده 

 خانم و یک نفر آشپز 
نيازمندیم

 ٣٦٦١٩٣٥١
٩٥٣٠٦٣٤٤/ ق

به �= فروشنده خانم 
باتجربه جهت کار در عطرفروشی 

نيازمندیم الماس شرق
٩٥٣٠٥٧٦٣/ ف٠٩٣٧٧٦٢٦١١٨

به چند فروشنده خانم 
جهت شيفت عصر نيازمندیم. 

ميدان جانباز  
٠٩١٥١٠٢٦٣٦٥

٩٥٣٠٥٨٤٦/ ف

فروشنده پوشاs آقا 
جوان محدوده هاشميه 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣٠٤٤٨٩١

٩٥٣٠٦٩٧٦/ ف

به �= منش� خانم 
جهت صندوق دارى فست فود 

نيازمندیم بلوار معلم نبش معلم ٢٢
٠٩٣٧٣١١٢٣٩٦

٩٥٣٠١٢١٨/ ف

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

روابط عمومی باال جهت فروشگاه 
٠٩١٥٢٧٢٧٢٧٧بازى هاى فکرى

٩٥٣٠٥٢٧٢/ ل

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 دونفر جهت فروشندگ�
پوشاک بچه گانه نيازمندیم.

خيابان جنت پاساژ رکنی
 طبقه پایين پالک ۴-درخشانی

٩٥٣٠٦٥٧١/ د

به تعداد� نيرو 
خانم و آقا 

جهت همکارى در فروشگاه 
نيازمندیم

 بلوار دستغيب نبش ٢٧ 
فروشگاه لوازم پالستيک

 و بلور حسام پالسکو 
 

٩٥٣٠٤٩٨٤/ م

 �به �= فروشنده حرفه ا
جهت پوشاک مردانه نيازمندیم 

پاساژ فردوسی ٢
٣٢٥٠٣٧٣٣

٩٥٣٠٦٩٧٨/ ف

نما�شگاه چادر مش�L عاقبت� 

فروشنده نيازمندیم.
آزادشهر ٣٦٠٧٣٩٥١

٩٥٣٠٢٩٠٤/ ف

فروشنده حرفه ا� فرش 
نيازمند�م  

٣٣٦٦٠٩٧٠
٩٥٣٠٠٣٥٢/ ف

به �= خانم 
جهت صندوقدارى 

در پيتزا فروشی نيازمندیم 
٠٩١٥١٢٠٢٩٠٠

٩٥٣٠٦٤٥٤/ ف

به �= نفر فروشنده 
باتجربه و یک نفر جهت جابجایی 

مبل و تميزکارى نيازمندیم
٣٨٤٠٦٠٩٣

٩٥٣٠٢٧١٠/ ف

 به �= فروشنده
رضا  امام  خيابان  محدوده  در   
نيازمندیم. ساعت کار ١٠صبح تا 

٠٩١٥٥٥٨١٤٧٣ ١٠شب
٩٥٣٠٦٧٤٩/ م

به �= فروشنده خانم 
نيازمند�م.   

 ٠٩١٥٢٣١١١٤٩
٩٥٣٠٦٣٤٨/ ف٣٣٤٩٦٨٠١

به �= فروشنده عطر 
نيازمند�م   

٠٩١٥٣٦٧٥٠٥٥
٩٥٣٠٦٠١٦/ ف

 به �= فروشنده باتجربه
 و متعهد آقا جهت فروشگاه کفش 

در احمد آباد نيازمندیم 
 ٠٩١٥٥٠٣٧٧٩٧-٣٨٤١٥٠١١

٩٥٣٠٧٠٨٢/ م

٩٥٢٦٤٠٥٦/ ق

بازرگان� تر3سان جهت تLميل 
کادرفروش خود به فروشنده خانم جهت 

همکارى نيازمند است.حقوق ١,٢٠٠ 
٣٥٢١٠٢٥٣-٠٩١٥٤٨٧٠٨٤٩

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

شهرک رجایی 
٠٩١٥١٥٧٨٤١٨

٩٥٣٠١٤٠١/ ف

فروشنده جهت فروش
  نان با خودرو نيازمند�م 

٠٩١٥٣١٦٠٨٤١
٩٥٣٠٥٦٥٠/ ف

به دو نفر فروشنده خانم 
 جهت کار در فروشگاه 

کاشی و سراميک نيازمندیم
٠٩٣٩٣٣٥٥٤٧٢-٣٦٩١٠٤٢٣

٩٥٣٠٧٠٠٠/ ب

به �= فروشنده خانم 
مسلط به زبان عرب� 

نيازمندیم
 

٩٥٣٠٥٧٩٢/ ف٠٩١٩٤٨٧٦٦٠٧

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 خانم 
پوشاک  در  کار  جهت  کارى  سابقه  با 
زنانه نيازمندیم سجاد- پاساژ پردیس 

٠٩١٥٠٠٧٦٠٤٠
٩٥٣٠٦٠١٣/ ف

استخدام 
موسسه معتبر فرهنگ�

نيروى جدید (خانم )
استخدام می نماید  

ليسانس ٣ نفر- دیپلم ٢ نفر
 بين معلم ١٠ و ١٢ 

پالک ٢٣٠ زنگ ١
٩٥٣٠٦٨٧٣/ 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

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

�= شر3ت توليد� معتبر
در جاده کالت نياز به یک 

نفر کارشناس یا کارشناس 
ارشد در رشته هاى شيمی ، 
فيزیک یا الکترونيک آشنا به 

استانداردهاى فنی و ایزو 
 ميزان تجربه یا سابقه کار ٢ سال 
جنس آقا  ساعت تماس ٨ الی ١٢

٠٥١٣٢٦٢٦٦٠٢
٩٥٣٠٢٢٥٩/ ف

 �به �= نيرو
�فن� حرفه ا

مسلط به نرم افزار و سخت افزار 
جهت نصب و پشتيبانی امور 

اتوماسيونی به صورت دوشيفت 
و داراى سابقه کار نيازمندیم

٣٧٦٢٨٦١٧
٩٥٣٠٢٦٧٥/ ف

اقتصاد ،مهندس� 
صنا�ع و مد�ر�ت

با حداقل ٢سال 
سابقه کار مفيد 

ارسال رزومه
 valuestudy.igb@gmail.com 
www.ideagostargroup.com 

٩٥٣٠٧١٠٨/ ر

استخدام 3ارشناس فروش
 IT با سابقه فعاليت در حوزه

ارسال رزومه :
www.AFE.ir/Jobs 

٩٥٣٠٢١٢٤/ ق

��= شر3ت معتبر توليد
به تعدادى نيروى آشنا به 

تدارکات صنعتی نيازمند است 
٩٥٣٠٢٦٤٣/ ف١٤-٣٦٥١٣٣١٣

�= شر3ت بين الملل�
به یک نيروى خانم جهت کادر دفترى 
 ٢۴ است.سيدرضی  نيازمند 

٠٩٣٥٣٨٣٩٥٥١پالک٢١٩
٩٥٣٠٢٦٤٥/ ل

از افراد مسلط به 
زبان انگليس� 

(ترجيحا خانم) جهت فعاليت 
در حوزه تجارت دعوت به 

همکارى به عمل می آید
generaltrading1395@

gmail.com
٩٥٣٠٦٤٢٣/ ف

�= شر3ت صنعت� 
 جهت تکميل کادر ادارى 

دفتر مشهد از افراد
مسلط به زبان انگليسی

دعوت به همکارى می نماید.
mashhadjobvacancy

@gmail.com
 

٩٥٣٠٦٣٤٧/ م

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

شر3ت تجهيزات 
دندانپزش�L دنتا پارت 

جهت تکميل کادر ادارى و فروش 
خود به تعدادى نيرو نيازمند 
است حقوق توافقی+ بيمه 

خيابان چمران، روبروى
 چمران ١١ پالک ٧٨

٣٢٢٢٥٧٨٠
٠٩١٥٥٠٧٩٠٨٢

٩٥٣٠٧٢٢٠/ ف

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

٩٥٣٠٠٨٨٩/ د

استخدام درآژانس 
هواپيما��

١- کارمند فروش پروازهاى 
خارجی حداقل ٣ سال سابقه
٢- یک نفر مسلط به به زبان 

انگليسی و کامپيوتر

٠٩١٥٧٠٣٣٤١٢

به دو نفر خانم 
جهت کار در دفتر پيشخوان 

به طور تمام وقت نيازمندیم. 
اولویت با کسانی است که سابقه 

کار در پيشخوان دولت دارند. 
بين سه راه فلسطين و

 فلسطين ٢٨ پالک ١۵۴ 
 ساعت مراجعه ٢ الی ٧ شب 

٩٥٣٠٦٤٠٥/ ف

از افراد مجرب 
و با سابقه 

در امور ادارى و کارگزینی 
مسلط به محاسبه حقوق و 
دستمزد بایگانی تایپ و 

قوانين کار و احکام حقوقی 
دعوت به همکارى می نماید. 
متقاضيان محترم در صورت 
تمایل کلمه امور ادارى را به 
شماره ٠٩٠١٨٠٢٧٠٣١ 

پيامک نمایند. 

 

٩٥٣٠٣١٦٦/ ف

از افراد مسلط به 
زبان انگليس� 

(ترجيحا خانم) جهت فعاليت 
در حوزه تجارت دعوت به 

همکارى به عمل می آید
generaltrading1395@

gmail.com
٩٥٣٠٣٤٥٧/ ف

به تعداد� نيرو� خانم 
 جهت کار دفترى نيازمندیم

٨-٣٦٥١٤٧٢٧ 
٩٥٣٠٥٢١٣/ ق

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

٩٥٣٠٤٢٣٩/ ف

به چند خانم 
جهت کار در کارگاه قنادى 

نيازمندیم 
٠٩١٥٨٢٤١٧١٩

٩٥٣٠٦٦٧٥/ ف

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

مترى طالب ٠٩٣٠٥٩٧٢٣٩٣
٩٥٣٠٥٦٧٤/ ف

استخدام 
 �فور

از دو نفر کارگر ساده آقا و خانم 
جهت کار در کارگاه صحافی

 و جعبه سازى 
دعوت به همکارى می شود. 

آدرس: احمدآباد، خيابان بهشت، 
بين بهشت ١ و ٣ پالک ۶,۵٢ 

تلفن تماس: 

٠٩١٥١٦٧٥٦٢٦
٩٥٣٠٦٨٧١/ ف

به �= 3ارگر جوان 
نيازمند�م
 محدوده رسالت

٩٥٣٠٦٣٧١/ ق٠٩١٥٣٢٠٧٧٥٤

به �= شاگرد ساده 
خانم یا آقا جهت کار طراحی طال 

نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٤٢٠٨٩

٩٥٣٠٦٨٥٣/ ف

به تعداد� 3ارگر 
ساده نوجوان

جهت کار در فست فود نيازمندیم. 
صبحانه- نهار- شام- جاى خواب

منطقه خيام شمالی
ساعت کارى ١٢ الی ١۶-١٨ الی ٢۴

حقوق ۶٠٠ 
٠٩١٢٨٤٥٥٠٦١

٩٥٣٠٧٢٨٣/ م

به چند نيرو� خانم و آقا 
جهت اپراتورى صندلی ماساز در 
پاساژ نزدیک به حرم نيازمندیم 

٠٩٣٥٥٢٦٠١١٤
٩٥٣٠٧٢٢٨/ ف

3ارگر خانم و آقا 
جهت توليد و بسته بندى

 با حقوق ٧٠٠ الی ١ م نيازمندیم 
٠٩٠٣١٠٢٩١٥٦-٣٧٣٩٠٥٩٢

٩٥٣٠١٤٩٨/ م

٩٥٣٠٦٥٩٠/ ق

به �= خانم جهت 
 همخانه و مراقبت بيمارى خانم بطور 
دائمی ماهيانه۵٠٠نيازمندیم الهيه 

 ٣٥١٤٠٧٣٥صادقيه٢۶

3ارگر ساده خانم و آقا 
جهت خط توليد کارخانه نيازمندیم

٠٩٠٣١٠٢٩١٥٧
٩٥٣٠١٥٠٥/ م٠٩٣٠٢٩٦٦١١٤

تعداد� نيرو� ساده خانم 
نيازمندیم. جاده کالت گرجی 

سرویس رفت و برگشت 
٩٥٣٠٢٧٩٤/ ف٠٩٣٩٢٥٥٧٩٥٥

به تعداد� نيرو 
جهت خط توليد و امور ادارى نيازمندیم 
سرویس  + بيمه   + کار  قانون 

٣٦٥١٩٣٩٥
٩٥٣٠٢٦١٤/ ف

نيرو جهت پخش ترا3ت به 
طور دائم نيازمند�م  

٠٩١٥٠٧٠٧١٦٦
٩٥٣٠٧٢٢٥/ ف

به �= نيرو� شهرستان� 
جهت کاردر آشپزخانه

 نيازمندیم 
٠٩٣٣٩٦٣٦٦١٥

٩٥٢٩٩٧٠٩/ ر

به دو نفر 3ارگر ساده 
جهت کار درب و پنجره آلومينيوم 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٧٢٩٨١

٩٥٣٠٦٤٠١/ ف

به تعداد� ترا3ت 
پخش 3ن نيازمند�م

الهيه 
٩٥٣٠٥١١٦/ ف٠٩١٥٦٢٦٦٨٤٦

به تعداد� خانم
روزى  نيازمندیم  سيلک  چاپ  جهت 

٢٠ تومان گاراژدارها کوشش ١۴
٩٥٣٠٠٦٣٧/ ف٠٩٠٣٢٨٩٦٥٥٦

استخدام 
تعداد� نيرو� ساده 

با حقوق ثابت و بيمه 
٩٥٣٠٧١٣٥/ م٠٩١٥٦٨٩٠٦٤٦

3ارگر ساده و فن�
 خانم و آقا 

جهت کارخانه نيازمندیم 
٠٩٣٠٩٥٤٣٨٥٣-٣٢١٢١٨٨٧

٩٥٣٠١٥١٠/ م

3ارگر ساده جهت 3ار در 
رستوران محل سکونت ترجيحا
بلوار وکيل آباد بدون جاى خواب

٠٩١٥٩١٥٨٤٨٢
٩٥٣٠٣٠٨٧/ ف

نيرو� آقا جهت ميوه فروش� 
محدوده قاسم آباد نيازمندیم 

ساعت کار ٨ الی ١١ شب حقوق ٧٠٠ 
٠٩٣٦٧٠٠١٩٥٠

٩٥٣٠٣٠٦٧/ ف

3ارآموز آقا 
فنی  کارهاى  جهت  سال   ٢۵ زیر 
ترجيحا شهرستانی حقوق ۵٠٠+ بيمه 
با جاى خواب ٠٩١٥٨٧٥٠١٨٣

٩٥٣٠٦٦٦٦/ ف

نيرو� 3ار جوان حداقل د�پلم
 جهت کار در سالن فست فود چهارراه 

 ٠٩١٥٣١٣٠٧٢٩لشکرنيازمندیم.
٩٥٣٠٦٢٧٥/ م٠٩١٥١١٨٦٠٣٠

به تعداد� نيرو� متعهد
فقط تا یک فرزند جهت مرغدارى 

نيازمندیم 
٣٧٤١٥٣٩٤

٩٥٣٠٧٢٦٠/ ف

چند 3ارگر 
ساده آقا 

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

 لوازم قنادى مرمریان
٩٥٣٠٥٢٥٠/ ف

3ارگر ساده �ا 
 �گلدوز 3امپيوتر

تا ٢٧ سال نيازمندیم 
شيفت چرخشی ١٢ ساعته 

حقوق ١,٢٠٠م+ بيمه 
کيلومتر ٢ جاده کالت

  کاظم آباد، فوالدى پالک ١١۵

٩٥٣٠٦٥٠٣/ ف

به تعداد ١٥ نفر 
نيرو� ساده خانم 
جهت کار در کارگاه قنادى 

واقع در شهرک صنعتی توس
 به همراه سرویس

 رفت و برگشت نيازمندیم. 

٣٥٤١٠٠٨٨
٩٥٣٠٦٦٥٥/ ف

خانم و آقا
٨٠٠ الی ١,١٠٠ م + بيمه 

ابوطالب ١٣ حجت ٣ستون اول 
سمت چپ  ٠٩١٥٨٠٥٤٥٢٨

٩٥٣٠٦٤٠٠/ ف

3ارگر ساده
ترجيحا شهرستانی جهت کار در کباب 

ترکی نيازمندیم نبش وکيل آباد ۴٧
٠٩١٥٥٠٣٥٧٨١

٩٥٣٠٧٠٠٧/ ف

  نيرو� خانم  
جهت کار در مغازه سبزیجات آماده 

محدوده فرامرز عباسی
٠٩١٥١٠٥٢٩٤٤

٩٥٣٠٦٥٠٩/ ف

فروشنده و صندوقدار

كارگرساده طراح و گرافيست

3ارشناس و
3ارشناس ارشد 

�3ارمند ادار

سرا�دار و نگهبان

3ارپــــرداز


