
پنجشنبه ٢٣  دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٦
٤٦

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 �= نصاب دزدگير و 
سيستم حرفه ا� جوان

نيازمندیم
٠٩١٥٦٢٢٦٦٤٩

٩٥٣٠٥٥٨٠/ ف

به �= شاگرد جوان 
ماهر همراه با گواهينامه جهت کار 

در ميوه فروشی نيازمندیم
٠٩١٥٩١٢٩١٥٦

٩٥٣٠٧١٧١/ ف

به تعداد ز�اد� رو�ه 3وب 
ماهر و خياط و برشکار ماهر مبلمان 
فورا  عالی  مزایاى  و  حقوق  با  دوز 

نيازمندیم ٠٩٣٦٩٠٠٥٤٩٦
٩٥٣٠٦٥٢٢/ ف

اپراتورليزر
 led مسلط به کرل و

بولوار فرودگاه
٠٩١٥٣٠٢٨٥١٩

٩٥٣٠٤٦٩٤/ ق

 �فور
کارگر ماهر و نيمه ماهر صافکارى 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣٠٤٤١٧٢

٩٥٣٠٥٢٥٨/ ف

به �= استاد3ار 
و یک کارگر نيمه ماهر رویه کوب 

مبلمان نيازمندیم 
٠٩٣٧٩٣٤١١٧٨

٩٥٣٠٣٩٩٣/ ف

 به چندنفرنيرو� فن�
 آشنا به جوشکارى واقع درشهرک 

صنعتی چناران نيازمندیم
٠٩١٥٩٢٥٨٩٣٣ 

٩٥٣٠٦٧٩٤/ ق

�= شر3ت توليد� معتبر
در جاده کالت 

نياز به ٢ نفر فنی تاسيسات 
فنی برق و فنی مکانيک

 مدرک تحصيلی فوق دیپلم 
مرتبط براى هر شغل 

سابقه کار حداقل ٢ سال جنس آقا 
ساعت تماس ٨ الی ١٢

٠٥١٣٢٦٢٦٦٠٢
٩٥٣٠٢٢٦٧/ ف

به تعداد� رو�ه 3وب 
نيمه استيل پلی استر کار 

نيازمندیم  ٠٩١٥١٠٣٦٤٦٧   
٠٩٣٠٦٣٥٩١٦٩

٩٥٣٠٦٤١٦/ ف

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

٩٥٣٠٤٢٨٥/ ف

به چند 3ارگر ساده و ماهر 
خانم و آقا 

جهت کار در شيرینی پزى 
نيازمندیم. ٠٩٣٩٣٢٥٠٩٧٥ 

٩٥٣٠٦٧٣١/ ف

به چند 3ارگر ماهر و نيمه ماهر
جهت کار در کارگاه نجارى 

مبل استيل نيازمندیم 
٠٩١٥٩١١١٥٤٩

٩٥٣٠١٠٦٥/ ف

�= شر3ت معتبر
به ٢ نفر کارگر جوشکار ماهر 

دیگ بخار نيازمند است 
٩٥٣٠١٤٥٠/ ف٣٦٥١٦٦٦٠

به تعداد� جوان 
جهت کار کناف نيازمندیم. 
٠٩٣٠٥٧٢٩٢٧٨

٩٥٣٠٥٥٦٥/ ف

 به چنداستاد3ار وشاگرد
 ساده جهت کار کانال سازى کولر 

نيازمندیم فورى ساعت کار٧الی١٧
٠٩١٥١٠٦٥٥٦٠ 

٩٥٣٠٥١٠٨/ ق

٩٥٣٠٦٧٥٥/ ق

3ارگر ماهر 3ارواش 
حقوق و مزایا عالی 

قاسم آباد اندیشه ٧٧ 
٠٩١٥٤٣٠٠٢٠٠

به تعداد� پليستر 3ار 
ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم 

جاده کالت
٠٩٠١٣٨٦٤٤١٨

٩٥٣٠٦٤٣٦/ ف

 به تعداد� نيرو� برق 3ار 
 نيازمندیم.

 لطفا رزومه خود را ارسال نمائيد.
٠٩٣٥٥٦٥٠٦٧٧ 

٩٥٣٠٧٢٨٨/ م

به تعداد� 3ارگر
 ماهر و نيمه ماهر

جهت کار در مبل سازى نيازمندیم 
جاده قدیم ٠٩١٥٩٠٦٧٥٩٣

٩٥٣٠٣١٩٦/ ف

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

٠٩١٥٧٦٩٢٥٤٩
٠٩٠٣٥٩٨٦٩٠٨

٩٥٣٠٣٧٩٦/ ف

رو�ه 3وب ماهر مبلمان 
نيازمند�م   

 ٠٩١٥٣١٣٥٠٣٠
٩٥٣٠٤١٥٣/ ف٣٦٥١٨٤٨٨

 به تعداد� نيرو� 3ار ماهر
 جهت اپراتور دستگاه CNC و اجراى 

کابينت درشهر زابل نيازمندیم
حقوق عالی ٠٩١٥٣٤٢٣٦١٧ 

٩٥٣٠٥٥٩٩/ ق

به تعداد� 3ارگر ماهر
 و نيمه ماهر

MDF کار نيازمندیم
٠٩٢١٢٨٧٣١٧١

٩٥٣٠٦٧٧٧/ پ

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

٣٨٤٤٣٤٦٧
٩٥٣٠٢٦٧٤/ ر

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

محدوده سيدى
٠٩١٥٤٤١٠٧٩٢

٩٥٣٠٥٧٥٥/ ق

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

٣٨٧٦٧٣٥٨تماس ١١-٢٠
٩٥٣٠٥٠٨١/ ف

به تعداد� نيرو� رو�ه 3وب
ماهر جهت کار در کارگاه مبل 

راحتی نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٣٢٢٣٠

٩٥٣٠٦٩٥٢/ ر

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

٠٩١٥٥٠٩٧٦٨٨
٩٥٣٠٦٠٨٥/ م

 به تعداد� همLار نجار
 ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم

٠٩١٥٣٠٥١١٢٨
 ٠٩٣٧٢٥٤٣٤٣٩

٩٥٣٠٦٧١٦/ ق

به �= 3ارگر ماهر 3ارواش 
با جا� خواب نيازمند�م   

٠٩٣٥٦٩٢٧٨٧٧
٩٥٣٠٦٤١١/ ف

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

 چرخکار و برشکار جهت توليدى مبلمان
٠٩٠٣٧٩٠٢٧٠٠  نيازمندیم 

٩٥٣٠٦١٨٧/ آ

به �= تراشLار ماهر 
نيازمند�م

راستگو ٠٩١٥٤٢٣٤٨٨٠
٩٥٣٠٥٣٤٠/ ط

به چندپل� استر3اراستاد
جهت رنگ آميزى سرویس چوب 

نيازمندیم محدوده بلوارميامی جمعه بازار
اميرى  ٠٩١٥٩١٣١٧٨٣

٩٥٢٩٨٠٦٨/ ط

به تعداد� 3ارگر ماهر 
چاپگر

جهت کار در کارگاه چاپ پارچه 
نيازمندیم. ٠٩٣٠١٩٩٠٢٠٤

٩٥٣٠٦٨٤٧/ ف

3ار�اب� ا�نترنت� برزمهر
WWW.7020.BIZ

٣٧٠٢٠
٣٧٦٤٩٥٥٥

٩٥١٠١٣٧٦/ ق

3ار�اب� فرهيختگان دانشگاه
 اشتغال فور� دانشگاهيان و...

تامين نيرو، معافيت حق بيمه
خ    راهنمایی١٩ ٥٠-٣٨٤٤٢٧٤٥ 

٩٥١١٢٦٨١/ آ

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

@karyabifanavaran تلگرام
٣٥٤٢٤٥٤٨-٣٥٤٢٤٤٥٨

٩٥٣٠٧٠٥٩/ ف

ثبت نام و مشغول به 3ار 
از افراد جویاى کار، کاریابی آرمان توس

٧-٣٦٥١٨٩٧٦
@ tooskar   ٣٦٥٨٥٨٧٦

٩٥٢٩١٥٠٩/ ف

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

سناباد نيازمندیم
٩٥٣٠٥٣٩٥/ ف٠٩٣٩٠٠٨٠٧٧٩

٩٥١١٠٧٧٤/ د

دستياردندانپزش= دوره 
دارویارداروخانه -امدادگر حوادث

وارستگان نوین
٠٩١٥٢٠٠٣٧٧٤-٣٥٠٩٩١٥٧

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

آموزشگاه
 زبان صدرا 

نيروى ادارى خانم
 مسلط به تایپ، اکسل 

کامپيوتر، اینترنت 
مکالمه انگليسی 

شيفت صبح و عصر 
فقط ساکنين فرامرز عباسی 

آدرس: ابتداى فرامرز ۴
٣٦٠٩١٣٣٠ 

٩٥٣٠٥٨١١/ ر

برگزار� دوره تربيت مرب� 
مهد و پيش دبستان� 

با اهداى مدرک فنی و حرفه اى 
٣٧٢٨٤٧٤٢

٩٥٣٠١٤١١/ ف

تعداد� همLار 
خانم و آقا 

در موسسه آموزشی گاج 
مشهد نيازمندیم مشخصات
 فردى وضعيت تحصيلی و 

سوابق خود را پيامک کنيد    
٠٩٣٧٤٤٨٠٩٦٥

٩٥٣٠٦٦٤٦/ ف

مراقب خانم
حداکثر ٣۵ سال - آزادشهر 

امامت ٧ پالک ۵ سالمندان ایران
  مراجعه صبح ها ٩ الی ١٣

٩٥٢٩٩٧٩٢/ ل

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

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

به �= نفر جهت مراقبت 
از بيمار با حداقل دیپلم نيازمندیم 
شيفت شب فلسطين ١ پالک ۵۵

٠٩١٥١١٥٧٦٢٢
٩٥٣٠٧٢٢٢/ ف

سرا� بهشت-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩

٩٥٣٠٥٧٥٩/ ل

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

در منزل با حقوق باال
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٣٠٥٧٤٣/ ل

به �= نيرو� خانم
آشنا به کامپيوتر جهت کار در 

نمایندگی جيلی نيازمندیم
٣٧٦٢٣٢٢٢

٩٥٣٠٢٧٩٢/ ف

منش� خانم آشنا به 3امپيوتر 
جهت کار در رستوران از ١١,٣٠ الی 
١۶,٣٠ نيازمندیم بين فرامرز ۴٢ و ۴۴ 

٣٦٠٩٣٣٠٠
٩٥٣٠٦٤٩٠/ ف

 به �= منش�
 جهت دفتر ساختمانی نيازمندیم

 ٠٩٣٩٣١٠٩٦٦٢
٩٥٣٠٦٩٣٨/ ق

به �= منش� متأهل
جهت آموزشگاه بصورت 

دو شيفت نيازمندیم.
٩٥٣٠٣٧٩٩/ ل٠٩١٥٤٧٦٦٦٠٦

به �= همLار  
طراحی،  به  باال، آشنا  عمومی  روابط  با   
دکوراسيون و نرم افزارهاى مربوطه 

٠٩١٥٩٠٣٦٦٩٠ نيازمندیم 
٩٥٣٠٦٥٥٧/ م

چندنفرخانم
باروابط عمومی باالجهت کارشناسی 

فروش باحقوق وبيمه نيازمندیم.
٣٢٢٨٢٠١٢

٩٥٣٠٥٧٧٢/ ق

 به �= منش� آقا 
 جهت شيفت بعدازظهر در

 تاکسی تلفنی نيازمندیم (کالهدوز)
٠٩١٥٣١٧٥٥٤١ صادقيان

٩٥٣٠٧٣١٣/ م

منش� خانم �= 
شيفت نيازمند�م  

٣٨٤٧٦١٣٣
٩٥٣٠٥٠٣٥/ ف

 به �= خانم جهت 3ار
 باحقوق مکفی نيازمندیم 

آدرس:مشهد خيابان کالهدوز
 ٠٩٣٧٧٩٦٧٠٥٣

٩٥٣٠٥٨٧٤/ ق

منش� خانم 
الی   ٨,٣٠  - آرا  گرافيک  شرکت 
١۴,٣٠ فلسطين ١٩، پالک ۵۶، طبقه ۴
٠٩١٥١١٥٣١٣٢-٣٨٤٥٢٨٤٢

٩٥٣٠٦٥٧٧/ ر

منش� خانم نيازمند�م 
 ٧ -گاز  حقوق۴٠٠  وقت  نيمه 

سمت چپ پالک ١۴٧ محيط خانم 
٠٩١٥٤٠٠٦٣٢٣

٩٥٣٠٣٤٤٤/ ر

به �= منش� جهت  
 پاسخگویی به تلفن به طور نيمه  وقت 

نيازمندیم (محدوده جاده سيمان 
 ٣٢٦٥٤٣٦٠حکمت)    

٩٥٣٠٦٦٦١/ د

به �= نفر 
مهندس مLاني= 
با ٣ الی ۴ سال سابقه مفيد 

در صنعت توليد قطعات 
الستيکی آشنا به تعمير 
و نگهدارى ماشين آالت 

صنعت الستيک نيازمندیم. 
متقاضيان رزومه خود 

را به آدرس
 Info_Ls1374@yahoo.com

ارسال نمایند. 

 

٩٥٣٠٢٢٤٠/ ر

٩٥٠٤٩٥١٨/ پ

�مهندس عمران -معمار
مکانيک با ٣ سال سابقه بيمه مرتبط 
پيمانکارى جهت اخذ رتبه نيازمندیم

٠٩٠١٦٩٥١٩٠٠

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

٠٩١٥٥١٧٤٥١٨
٩٥٣٠٥٦٥٦/ ف

دعوت از مهندسين پا�ه١
عمران برق مکانيک

جهت تمدید پروانه مجرى پایه١
٠٩٣٥٩٠٠٦٧٩٩

٩٥٢٩٨١٣٥/ ق

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

�= شر3ت معتبر 
به منظور تکميل کادر پرسنلی 

خود از ميان
 فارغ التحصيالن مرد 

دانشگاه هاى معتبر کشور در 
صنایع  مهندسی  هاى  رشته 
مهندس مکانيک و ریاضی آمار 
اقدام به جذب نيرو می نماید. 

آدرس: شهرک صنعتی 
ماشين سازى و فناوریهاى برتر

 انتهاى کوشش ۵
قطعه ٣۵٣

 

٩٥٣٠٧١١٧/ م

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

مورد نياز است.
٩٥٣٠٥٧٧٧/ م٠٩١٥٥١٦١٨٤٤

٩٥٢٩٩٢٤٢/ ف

ليسانس و کاردان عمران معمارى 
مکانيک برق کشاورزى و زمين 

شناسی با ٣ سال سابقه بيمه جهت 
رتبه   ٠٩٣٠٤٩١١٤٩٢

 �= نفر خانم 
ليسانس برق

به  لطفا رزومه  بازرگانی  با سابقه   
آدرس ایميل زیر ارسال گردد.

estekhdam.stp
@yahoo.com

 ٣٥٤١٠٧٤٦
٩٥٣٠٤٧٩٢/ ب

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

٠٩١٥٩١٥١٣٤٠
٩٥٣٠٢٤٤١/ ر

به چند استاد3ار 
ماهر و نيمه ماهر نجار

نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٥٦٤٩٨

٩٥٣٠١٨٠٠/ ف

به تعداد� نصاب ماهر
و با سابقه کابينت چوبی با 

ابزار کامل نصب نيازمندیم. 
٠٩١٥٣٠٤٦٩٨٤

٩٥٣٠٤٢٣٨/ پ

�استخدام� توليد
به تعدادى استاد کار نجار ماهر 

نيازمندیم
٠٩٠٣٣١٠٦٠١٦

٩٥٣٠٤٢٨٨/ ق

به تعداد� 3الف ساز مبل 
نيازمند�م   

٠٩٣٩٤١٥٩٠٢٤
٩٥٣٠٧٢٥٧/ ف٠٩١٥١٢٣٩٩١٧

به �= شاگرد نيمه ماهر 
�ا ساده نيازمند�م

٠٩١٥٢٢٦٤٤٠٤
٩٥٣٠٧٢٦٦/ ف

به �= نيرو� ساده
جهت کار در کارگاه نيازمندیم.

محدوده چاهشک
٠٩٣٧٢٦٤٦٨٦٥

٩٥٣٠٥٤٩٧/ ق

به تعداد� نجار و رو�ه 3وب 
ماهر و نيمه ماهر نيازمند�م   

   ٠٩١٥١١١٤٢٥١
٠٩٣٦٠٢٨٩٤٤٣

٩٥٣٠٦٤٢٩/ ف

به �= MDF 3ار 
نيمه ماهر نيازمند�م   

٠٩١٥٠٠٨٦٧١٣
٩٥٣٠٧٢٠٠/ ف

به تعداد� نجار و
 ام د� اف 3ار ماهر 

نيازمندیم. 

 

٩٥٣٠٦٨٩٦/ ف٠٩١٥١١٩٠٦٧٠

به تعداد� استاد 3ار
 ماهر و نيمه ماهر 

جهت کار سيسمونی نيازمندیم. (محل 
کار ویرانی)  ٠٩١٥٤٢٠٣٥١١

٩٥٣٠٦٨٨٤/ ف

به دو نفر پل� استر 3ار  
در  کار  جهت  ماهر  نجار  نفر  دو  و   
کارگاه نجارى نيازمندیم . فقط  پيامک 

٩٥٣٠٧٠٦٢/ م٠٩١٥٩١٢٢٠٨٣ 

استاد3ار نجار
 و MDF 3ار ماهر نيازمند�م 

 

٠٩١٥١٠٨١٩٩٨
٩٥٣٠٥١١٤/ ف

 به چند استاد3ارماهر
 MDFجهت کار در شهرستان 

نيازمندیم
٠٩١٥١٤٧١٠٧٣ 

٩٥٣٠١٠٤٣/ ق

٩٥١٦٢٩٢٣/ ف

آرایشگر ماهر شوید١٠٠ تضمينی 
به روش جدید در آموزشگاه (خسرو)
گواهينامه با   تخصصی  مرکز  داراى   
٣٧٢٩١٣١٣ سالن  احداث  جهت   

 ٠٩١٥١٠٠١١٥٧

جوانان
 جو�ا� 3ار

به دو نفر خانم و 
دو نفر آقا 

آشنا به کامپيوتر جهت کار 
واقعيت مجازى سرزمين 
موج هاى آبی نيازمندیم 

٠٩٣٥٩٤٠٧٧٨٨
٩٥٣٠٧٢٣٧/ ف

به �= منش� خانم
و تعدادى دیپلم صنایع 

فلزى نيازمندیم.
 تلفن تماس :

٣٨٤١٣٤٤٣-٣٨٤١٦٢٠٢
 ساعت تماس ١۴الی ١۶

٩٥٣٠٤٨١٥/ ق

به تعداد� نيرو 
با مدارک دانشگاهی جهت طراحی 

روى شيشه (ویتراى) نيازمندیم 
٠٩٣٥٣٧٨٨٣٢٤

٩٥٣٠٦٠٣٨/ ف

 استخدام
با آشنایی   ١- تکنيسين مکانيک 
کامل به نصب و تعمير و نگهدارى 
حداقل  با  صنعتی  ماشين آالت 

۵سال سابقه کار مرتبط
ادارى،  امور  به  آشنا  نفر  یک   -٢
 Autocad، فنی،  دفتر  کامپيوتر، 
حداقل  با   ... و   word، Office

٣سال سابقه کار مرتبط
ارسال رزومه

aminbayat7693
@gmail.com

 

٩٥٣٠٦٦٢٨/ م

٩٥٣٠٥٨٨٠/ ق

 به �= خانم جهت 3ار
 باحقوق مکفی نيازمندیم 

آدرس:مشهد خيابان کالهدوز
 ٠٩٣٧٧٩٦٧٠٥٣

به دو نفرخانم
جهت کار دریک کارگاه 

صحافی بانوان نيازمندیم 
ساعت کارى ٨ تا ۴ 

بعدازظهر
٠٩١٥٧١١٩٨٨١

٩٥٣٠٥٧١٦/ ق

گروه پزشك� و درمان�

منش� و تا�پيست

3ارگر ماهر

مشاغل گوناگون

مهندس

مدرس  و مرب�

نجار و ام د� اف 3ار

3ار�ابــــ�

مراقب 3ودs و سالمند

٩٥٢٦٥٧٣٩/ م

سرزمين موجهاى آبی 
جهت تکميل کادر پرسنل خود به افراد ذیل نيازمند است:

سایر شرایطسابقه کارمرتبطجنسيتسمت (شغلی) ردیف
آشنایی با زبان ٣ سالآقامسئول دفتر١

انگليسی
-۵ سالآقاانباردار٢
-۵ سالآقاتاسيسات٣
-٣ سالآقاکارپرداز۴

 تلفن: ٣٦٢٣٢٤٤٠
٩٥٣٠٥٨١٩/ ب


