
سه شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٦
٤٠

توليد پيراهن 
مردانه اسپرت

به تعدادى خانم راسته دوز ماهر، 
زن،  دکمه  مادگی  زن  کابویی 
اتوکار و بردست نيازمندیم حقوق 
عالی و تسویه نقدى سيدى بلوار 

سپاه نبش سپاه ۴٨
٠٩١٠٥٥٠١٢٨٧

٩٥٣٢٣٠٥٣/ ف

به تعداد چرخ�ار ماهر 
مانتودوز با اجرت عالی و کار دائم 

تسویه نقدى نيازمندیم 
٠٩٣٥٤٧٢٥٤٧٥

٩٥٣٤٨٨٧٨/ ف

به تعداد چرخ�ار
مانتو اسپرت و مجلسی ماهر 

و نيمه ماهر نيازمندیم تسویه نقدى 
قاسم آباد ٠٩١٥٩٧٦٥١٩٢

٩٥٣٤٩١٥١/ ف

چرخ�ار مادگ� د+مه دوز
بردست  و  مياندوز  و  دوز  زیگزاک   
خانم نيازمندیم محدوده چهارراه برق 

٠٩٣٠٦٣٣٠٧٦٣
٩٥٣٥٢٠١٤/ ف

٩٥٣٤٧٥١٧/ ف

به تعداد بيرون بر مانتو دوز 
(تميزدوز و آقا ) نيازمندیم 

ساعت تماس ٨ تا ٢٠ 
٠٩١٥٥١٦٦٣٤٤-٣٢٧٣١٨٨٣

به �L ز�گزاx دوز و راسته 
دوز جهت +ار بچه گانه

نيازمندیم تسویه هفتگی نقدى
٠٩٣٣٤٤٣٤٥٤١

٩٥٣٥١٥٠٢/ ف

به چرخ�ار ماهر آقا
جهت کاردر تعميرات لباس ترجيحا 

محدوده وکيل آباد و پيروزى
٠٩٣٠١٤٧٠٧٤٩

٩٥٣٥١٠٦٩/ ف

به تعداد چرخ�ار
داخل کارگاه و بيرون بر شلوار 

کار نيازمندیم
٠٩١٥٦٢٢٣٥٠٨

٩٥٣٥١٧٥٨/ ف

�L نفر بردست خانم 
و سردوزکار راسته و مياندوزکار 

نيازمندیم چمن ٩ 
٠٩٠٢٥٢٧٢٢٦٢

٩٥٣٥١٦١٤/ ف

xشر+ت پوشا
استخدام چرخکارخانم 

درخط توليدپوشاک
ميدان عدل خمينی 

پالک ١٨٩
٣٨٥٤٢٣٦٤

مدیریت ٠٩٠١٤٢٤٩٠٥٤
٩٥٣٤٥٩١١/ ق

+ار تخته  و  چرخ�ار   تعداد به 
آقا و خانم جهت دوخت کيف زنانه 

نيازمندیم خين عرب کشاورز ٣
٠٩١٥٣٢٤٤٥٧٢

٩٥٣٥١٣٢٠/ ف

به تعداد ز�گزاx دوز 
و مياندوزکار ماهر جهت کار 

تریکو نيازمندیم 
٠٩١٥٤١٤٣٥٦٥

٩٥٣٥١٩٠٠/ ف

به چندچرخ�ار مانتو دوز ماهر 
و بردست اسپرت و مجلسی دوز 

خانم یا آقا نيازمندیم کارزیر چرخی 
٣٢٥٦٦٠٨٢ ،٠٩١٥٣٢٨٥٧٠٢

٩٥٣٥١٣١٦/ ط

آژانس خزر
واقع در سجاد راننده با اتومبيل مدل 
سمند)  و  (پژو  تاکسيمتردار  باالو 

نيازمندیم ٠٩١٥٤٤٥٨٨٣٨
٩٥٣٥١٤٥٠/ ف

آژانس رونيز
تاکسيمتردار  اتومبيل  با  راننده 

نيازمندیم بين هدایت ٣٩ و ۴١
٠٩١٥٩١١٦٠١٢

٩٥٣٥١٤٣٣/ ف

آژانس پرد�س دانشگاه فردوس� 
پژو  ترجيحا   ٩٠ مدل  خودرو   
اندروید  گوشی  سمند+  و  پارس 

٣٨٧٩١٨٦٠ نيازمند است.
٩٥٣٤٩٦١٣/ م

 شر+ت قاليشو��
 به تعدادى نيسان بادرآمد باال 

و پورسانت عالی نيازمندیم
٠٩٣٠٠٨٨٤١٠١

٩٥٣٤٩٣٤٥/ ق

به تعداد راننده
 با ماشين مدل باال و 

تاکسيمتردار سریعا نيازمندیم 
٠٩٣٣٠٨١٦٠٠١

٩٥٣٥١١٠٥/ ف

نيرو +ار فعال با درآمد عالی
و  نيسان  داراى  باال  به   ٢٠٠ روزانه 
 ١۴ طرحچی  انتهاى  عرب  خين  پيکان 

٠٩١٥١٦٧٠١٧٤(سریعا)
٩٥٣٤٣٤٦٦/ ف

آژانس ماهان
راننده با اتومبيل جهت شيفت 
صبح و عصر نيازمندیم انتهاى 

 مطهرى شمالی ۶٢
٩٥٣٤٩٩٣٤/ ف

به تعداد
 راننده آژانس 

با اتومبيل مدل باال متعهد و 
مجرب با درآمد روزانه باالى 

١٠٠ هزار تومان نيازمندیم  
پاره وقت  - تمام وقت و 

شيفت شب
٠٩٣٠٢٩٩٩٦٣٤

٩٥٣٤٣٥٠١/ ق

وصال بار
به تعدادى وانت پيکان، مزدا، 

نيسان سریعا نيازمندیم
٩٥٣٥١٦٤٧/ ف٣٧٦٧٧٠٨٤

به تعداد راننده 
با سوارى شطرنجی و تاکسيمتردار 

نيازمندیم آژانس همسایگان 
٣٨٤٦٢٨٢٩-٠٩٣٦٦٩١٠٩١٤

٩٥٣٤٧٩٢٧/ ف

آژانس خاطره 
به تعدادى راننده با اتومبيل تمام وقت 
و نيمه وقت نيازمندیم امام رضا ۵٩

٠٩١٥٨٢٤٨٨٣٧
٩٥٣٤٩٧٠١/ ف

راننده بدون خودرو جهت کار در
درصدى  صورت  به  تلفنی  تاکسی 
نيازمندیم با ضمانت مشخصات کامل 

٠٩١٩٠١٦٩٥٠٦فقط پيامک 
٩٥٣٥١٢٢١/ ف

 ١٨٨٠ آژانس سراسر
 سرویس دهی کل شهر به صورت 
شهر  از  هرنقطه  در  روزى  شبانه 
مسافر پياده شد همانجا سرویس 

دریافت نمائيد
شرایط:خودرو مدل٩٠به باال

مزایا:
عالی  بسيار  درآمد  ١-تضمين 

(باالترین درآمد)
سوخت  پایين  بسيار  ٢-مصرف 

باتوجه به سراسرى بودن
پایين  بسيار  ٣-پرداخت 
آبونمان  ثابت  پورسانت(مبلغ 

ماهيانه باهرميزان کارکرد)
داخل   ۵٧ آدرس:سيدرضی 
پالک  فازتجارى  پارکينگ 

۵٢شرکت پارسيان
ساعت مراجعه:٨الی ١۴

٩٠١٨٠٤٧٧٠٠ 
٩٥٣٤٦٤٥٥/ م

آژانس گلسين 
مدل  اتومبيل  با  راننده  تعدادى  به 
باال به صورت نيمه وقت و تمام وقت 

٠٩٣٨٣١٢١٩١٠نيازمندیم 
٩٥٣٥١٤١٣/ ف

راننده با اتومبيل فور
نيازمندیم. سرافراز ۴٠ 

با زنگ باال
٠٩١٥٤٠٤٢٠٠٥

٩٥٣٤٧٨٥١/ ق

به تعدادمحدود  راننده 
با خودرو مدل باال نيازمندیم

 حقوق ثابت + پورسانت 

٩٥٣٥٢٠٥٢/ ف٠٩٠١٥٤٢٧١٢٤

٩٥٣٥١٧٠٦/ ف

اتوبار درخشان
 ، مزدا   ، وانت   ، نيسان  تعدادى  به 
باال سریعا  به  با درآمد ١٠٠  آریسان 

٠٩١٥٨٩٣٠٧٧٦نيازمندیم 

آژانس گو�ا 
به تعدادى راننده با اتومبيل مجهز 

به تاکسيمتر و شطرنجی سریعا 
نيازمندیم  ٠٩١٥٤١٢٦٠٠١

٩٥٣٥١٤١٧/ ف

به �L نفر راننده بدون خودرو 
 جهت +ار در دفتر باربر

نيازمندیم
٠٩٠٣٠٧٧٦٠٠١

٩٥٣٥١٠٨٩/ ف

به تعداد راننده با ماشين
تاکسيمتردار جهت آژانس با ماشين 

مدل باال نيازمندیم منطقه طالب
٣٢٧٤٥٣٦٣

٩٥٣٤٩٨٠٩/ ف

 راننده با اتومبيل 
تا+سيمتردار

 نيمه و تمام وقت نيازمندیم 
ميدان حر، سرافرازان ١٣

شهيد راضی ١
تماس فقط صبحها: 

٠٩١٥٨١٨٩٢٧٦
٩٥٢٩٩١٠٩/ م

به تعداد راننده 
با اتومبيل نيازمندیم

 کارکرد باالى ١٠٠ بلوار پيروزى
٠٩٣٩٨٣٧٠١٧٤

٩٥٣٥١٨٢٤/ ف

٩٥٣٤٤٧٤٥/ آ

به تعداد راننده با اتومبيل 
تضمين  و  مکانی  خوب  موقعيت  با 
فردوسی بلوار  محدوده  در  عالی  کار 

٠٩١٥٦٥٠١٧٨٢ آژانس مرتفع

به تعداد نيسان، وانت
خاور و کارگر نيازمندیم.

هر روز بار شهرستان
٣٣٦٨٤٥٧٥

٩٥٣٥١٣٤٢/ د

سوار پژو و سمند
جهت سرویس دهی به هتل 

نيازمندیم. امام رضا ٧۴. 
 نبش کافی٢٢. شرکت پارس

٩٥٣٥١٣١١/ ق

به تعداد راننده
 با خودرو پژو ،سمند،  تيبا داراى 
تاکسيمتر با درآمد باال نيازمندیم 

٠٩١٥٨٧٨١٠٠٦
٩٥٣٥٠٥٢٤/ ف

به تعداد راننده 
با ماشين مدل باال مجهز به تاکسيمتر 

نيازمندیم محدوده کوهسنگی
٠٩٣٣٨١٠٤١٣٥

٩٥٣٥٢٠٤٣/ ف

به تعداد راننده بانو 
در شيفت هاى مختلف نيازمندیم 

آژانس بهار 
٣٦٦٣٥٩٧٥-٠٩١٥٥٦٨٤٧٠٧

٩٥٣٥١٨٨٠/ ف

آژانس بانوان فيروزه توس
به تعدادى راننده مجرب و 
متعهد خانم نيازمند است 

٠٩١٥٥٠٠٦١٦٤
٩٥٣٥١٢٥٣/ ف

به چند راننده 
با خودروى تاکسيمتردار جهت 

تاکسی تلفنی نيازمندیم 
٠٩١٩٠١٦٩٥٠٦

٩٥٣٥١١٩٢/ ف

آژانس افشين 
راننده با اتومبيل نيازمندیم 

شيفت عصر و شب قاسم آباد 
 حجاب ٧۵,٢ انتها سمت چپ

٩٥٣٤٩٠٨٧/ ف

به تعداد راننده  منظم و
متعهد تمام وقت و نيمه وقت در محدوده 
برتر  آژانس  نيازمندیم  آباد  قاسم 
٠٩١٥٢٠١٠٤٩١-٣٦٢٣٩٧٦٩

٩٥٣٥٠٦٠٩/ ف

راننده با خودرو جهت آژانس
محدوده ميدان حر و بلوار پيروزى 

نيازمندیم. تاکسيمتردار ٢٢۴٢
٠٩٣٣٨٨٨٤٠٠٥

٩٥٣٥٢٠٣٥/ ف

به تعداد خودرو 
آر�سان و نيسان سفيد

مدل باال ، اتاقدار 
ایزوله جهت حمل 

غذاى گرم نيازمندیم
٠٩٣٣٨٦٥٥٠٠١

٩٥٣٥٢١٠١/ ق

به تعداد راننده 
با ماشين مدل باال نيازمندیم 

آژانس کنکورد نبش سناباد ۴٢
٣٨٤١١٠٢٠

٩٥٣٥١٣٠٠/ ف

٩٥٣٤٤٦٦٧/ ف

درآمد ١٠٠ ال� ١٢٠
به تعدادى راننده با اتومبيل مدل 

٩٠ به باال نيازمندیم محدوده ٧ تير 
٠٩٠١٥٢٣٧٧٧٣

به انواع وانت نيسان ، مزدا
پيکان با راننده سریعا نيازمندیم 

با تضمين کار 
٣٦٠٣٣٠٠٢-٠٩١٥٢٠٠٤٧٩٤

٩٥٣٤٢٩٩٧/ ف

به تعداد راننده 
نيازمندیم  باال  مدل  ماشين  با 
کميسيون ١۵ درصد محدوده فرامرز 

٠٩١٥٨٠٣٧٦٠٠عباسی
٩٥٣٥٠١٧٣/ ف

آژانس محدوده +وهسنگ�
دار  متر  تاکسی  اتومبيل  با  راننده 
نيازمندیم کارکرد روزانه ١٠٠ هزار 

٠٩١٥٨١٩٧٢٤٦تومان 
٩٥٣٤٨٦٢٧/ ف

تا+س� آزادشهر 
راننده با خودرو تاکسيمتردار و 

گوشی اندروید نيازمندیم 
٣٦١٦٥

٩٥٣٥١١٧٧/ ف

به تعداد راننده با اتومبيل 
مدل باال جهت همکارى در آژانس 

محدوده قاسم آباد نيازمندیم 
٠٩٠٣٩٤٨٥٢٧٢

٩٥٣٤٩١٤٣/ ف

تعداد راننده با اتومبيل 
جهت آژانس نيازمندیم

 محدوده الهيه با درآمد باال 
٣٥٢٤٤٦٧٦

٩٥٣٤٩٨١١/ ر

راننده با اتومبيل
نيازمندیم زنگ باال پورسانت پایين 

تاکسی گلشهر
٩٥٣٣١٨٢٥/ ف٣٢٥١٧٧٤٧

آژانس آسمان و ا�رج ميرزا
راننده با اتومبيل مدل باال روز و 
شب با شرایط خاص نيازمندیم 

٠٩٣٦٤٦٥٨٥٦٥
٩٥٣٣٩٨٥٥/ ف

آژانس آر�ا 
نيازمندیم  اتومبيل  با  راننده 
کارکرد عالی پورسانت پایين الهيه 

٠٩١٥٦٤٩٤٠٠٦
٩٥٣٤٥٥٨٢/ ف

به �L انباردار و راننده 
با حداقل مدرک دیپلم

 و ١٠ سال سابقه کارى 
 داراى گواهينامه پایه ٢ 

و ضامن معتبر 
جهت همکارى نيازمندیم 

٠٩١٥٦٦٠٦٥٧٢
٩٥٣٥١٦٨٩/ ف

به تعداد راننده پا�ه دوم
جهت کار دریک شرکت معتبر 

نيازمندیم. باحقوق و مزایاى مناسب
٠٩٠٣٦١٢١٤٣٢ 

٩٥٣٥٠٤٤٦/ ق

به تعداد راننده با خودرو 
جهت آژانس نيازمند�م
 محدوده رضاشهر شطرنجی 

تاکسيمتردار ٠٩١٢٢٥٢٥١٢١
٩٥٣٥١٠٩٣/ ف

آژانس پرواز 
هاشميه  محدوده  اتومبيل  با  راننده 
کارکرد ١٢٠ هزار تضمينی نيازمندیم 

٠٩١٥١٥٩٩٨١٠
٩٥٣٤٧١٠٣/ ف

تعداد راننده 
تمام وقت یا نيمه وقت با ماشين 

با پورسانت ١٧% نيازمندیم 
٩٥٣٤٧٣٨٠/ ف٤-٣٨٧١٠٨٩٣

به �L نفر نگهبان نيازمند�م
 شرایط حداقل ۴٠ سال

 ترجيحا بازنشسته- جاده سنتو 
 نبش آزادى ١٣۵ -  بهنام

٩٥٣٥١٥٦٣/ ق

٩٥٣٥٠٣٣٩/ ق

فور
به یک نفر آشنا به نرم افزار 

(ArtCAM)ارتکم
(طراحی چوب) 

با کامپيوتر جهت کار در کارگاه 
خدمات ام دى اف نيازمندیم

٣٦٩٠٤٠٧٨-٠٩١٥٧١٥٩٣٩٠

به �3Dmax L +ار حرفه ا
جهت کار در شرکت دکوراسيون 

داخلی نيازمندیم 
٩٥٣٥٠٤٢٩/ م٠٩١٥٣٠٥٧٦٠٤

به �L +ارآموز خانم
جهت کار در کارگاه ميکس و 

مونتاژ نيازمندیم آتليه ناردانا
٩٥٣٥٢٠٣٧/ ف٠٩٣٧٩٣٠٣٣٠٥

به تعداد طراح ماهر 
به کرل و فتوشاپ نيازمندیم 

(آقا) 
٠٩٣٥٢١٦٦٧٨٠

٩٥٣٥١١٠٧/ ف

به �L مونتاژ +ار حرفه ا
خانم جهت کار در کارگاه ميکس و 

مونتاژ نيازمندیم آتليه ناردانا
٩٥٣٥٢٠٣١/ ف٠٩٣٧٩٣٠٣٣٠٥

به چند فتوشاپ +ار خانم 
با تجربه کارى  باال و منشی خانم جهت 

کار در آتليه الهه ناز نيازمندیم 
٠٩١٥٥٥٧٠٠٥٦

٩٥٣٤٨٩٦٣/ ف

به �L فروشنده جوان 
با روابط عمومی باال جهت کار
 در فروشگاه لوازم ورزشی

 با حقوق خوب نيازمندیم
 مراجعه فقط حضورى

 خيابان چمران مقابل چمران ۵ 
فروشگاه آرمين اسپرت

٣٢٢٢٤١٧٤
٩٥٣٤٩٩٩٥/ ف

استخدام 
در شر+ت چرم مشهد

١- فروشنده خانم یا آقا باسابقه 
فروشگاههاى  جهت  مفيد  کار 
وقت  نيمه  صورت  به  اى  زنجيره 

(متقاضی دانشجو بالمانع است)
آدرس: جاده سرخس، ميامی 

شهرک صنعتی چرمشهر 
شرکت چرم مشهد ٣٢٥٥٣٢٣١

٩٥٣٥١٠٥٥/ ف

�L نفر آقا و خانم 
جوان

جهت کار در فروشگاه 
کاالى طب و کفش 

طبی نيازمندیم.
خيابان چمران

نرسيده به چمران١١
جنب تاالر شهر
کاالى طب نوید

٠٩١٥٣١٨٥٣٦٣
٩٥٣٤٩١٣٠/ د

 فروشگاه هارمون�
 به تعدادى فروشنده باتجربه خانم

در شيفت عصر: ١۶ الی ٢٣ 
نيازمندیم

آدرس: سجاد، ابتداى بزرگمهر 
شمالی روبه روى داروخانه 

مدیکال
فروش لباس اسپرت زنانه

٩٥٣٥١٣٣٨/ م ٠٩٣٣٩٥٢٨٣٨٧

به تعداد فروشنده
 آقا و خانم

 نيازمندیم الماس شرق 
٠٩٠٣٧٣٦٦٧٣٣

٩٥٣٥١٢٣٤/ ف

به �L فروشنده خانم
با روابط عمومی باال ترجيحا 
ورزشکار یا داراى مدرک 

ورزشی جهت کار در 
فروشگاه وارداتی لوازم 

ورزشی با حقوق خيلی خوب 
نيازمندیم

٠٩٣٣٢٠٦١٢١٢
٩٥٣٤٩٩٩٩/ ف

 به �L فروشنده 
 داراى مدرک تحصيلی ليسانس

 (بازرگانی، معمارى، مرتبط)
جهت کار در نمایشگاه مرکزى 

یک واحد توليدى
 نيازمندیم.

 ٣٧٢٧٢٥٨٠
٩٥٣٥١٠٤٠/ م

به تعداد فروشنده خانم 
جهت کار در عطر و ادکلن 

نيازمندیم مجتمع شارستان
٠٩٠١٧٤٢١٠٤٢

٩٥٣٤٥٠٥١/ ف

فروشنده خانم 
حرفه ا

به یک فروشنده تمام وقت
 حرفه اى البسه مجلسی زنانه

 با حقوق باال نيازمندیم .
 کيان سنتر ٢ فروشگاه هرمدا 

٠٩١٥٦٨٥٦٨٠٦
٩٥٣٤٩٧٤٩/ ق

فروشنده خانم
 جهت پوشاک ،خيابان امام رضا بين 

۶ و ٨ پاساژ مسعود،پالک١٠٢
٠٩١٥١٥٩٤٤١٠

٩٥٣٥١٧٥٤/ خ

نما�ندگ� زعفران 
سحرخيز

جهت استخدام به افراد زیر نيازمندیم
 ١-فروشنده خانم و آقا 

باسابقه کار و روابط عمومی باال
٢-صندوقدار بازنشسته آقا 

(تمام وقت)
 ٣-حسابدار آقا
٣٣٣٩٠٤١٠

٠٩٣٥٦٧٩٣٤٨٤
٩٥٣٥٠١٣٢/ ف

آگه� استخدام 
به ۵ نفر خانم جهت صندوقدارى، 
۵ نفر خانم جهت بسته بندى ميوه 
و ۵ نفر آقا باتجربه ميوه فروشی 

نيازمندیم
ميدان جانباز هایپر می 

قسمت ميوه  و سبزیجالت 
٣٧٠٥٦٩٥٦

٩٥٣٥١٨٧٥/ ف

فروشنده حضور
سرپوشيده  باوانت  باانرژى  و  متعهد 
درمشهد و دیگر شهرستانها نيازمندیم 
ام  ثابت +درصد       ٣٨٧٩٩٣٢٥

٩٥٣١٧١٤١/ ق

به تعداد فروشنده آقا 
جهت کار در فروشگاه آجيل

 و زعفران با حقوق عالی 
از ساعت ١۶:٣٠ الی ١٢:٣٠ 

شب نيازمندیم
 بين طبرسی ٢٣ و ٢۵

 فروشگاه سوغات
  مشهد اسالمی 

٩٥٣٥١٠٥٨/ ف

به تعداد فروشنده خانم و آقا
جهت فروشندگی در مانتو فروشی 
نيازمندیم الماس شرق پالک ۴١٢٠٩

٣٧١١٣٨٦٥
٩٥٣٥٠٥٣١/ ف

به �L فروشنده خانم
جهت کار در فروشگاه محصوالت 

اتومبيل ونصاب روکش نيازمندیم
٠٩١٩٨٣٠٣٥٠٨

٩٥٣٥١٢٦٣/ ف

فروشنده خانم باتجربه 
جهت +ار در بازار فردوس� ٢

نيازمندیم
٣٢٥٠٣٩٨٣

٩٥٣٥١٤٠٧/ ف

 به تعداد فروشنده مجرب
 جهت کاردر کانترهاى مجتمع تجارى 

اکسين قاسم آباد باحقوق و مزایاى عالی 
 ٠٩١٥٠٧٧٦٠٩١نيازمندیم

٩٥٣٥٠٢٤٨/ ق

به �L فروشنده خانم
نيازمندیم فروشگاه سوار 

رسکی هفت تير برج آرميتاژ 
٠٩١٢٢٢٤٧١٧٤

٩٥٣٥١٢٤٨/ ف

به �L فروشنده باتجربه 
پوشاک مردانه با حقوق عالی 

نيازمندیم جنت بين ٧ و ٩ فروشگاه 
تراست ٠٩٣٥٧٦٣٩٠٠٩

٩٥٣٤٧٩٦٦/ ف

به �L خانم �ا آقا جهت کار در
کافی شاپ نيازمندیم ترجيحا محدوده 

قاسم آباد ٠٩١٥٦٢٤٩٧١٨
٠٩٣٦٥٠٣٢٣٠٠

٩٥٣٥٠٧٥٠/ ف

به �L فروشنده 
جهت کار در لوکس فروشی 

نيازمندیم 
٣٧٦٢٠٥٢٧

٩٥٣٥١١٠٤/ ف

به �L فروشنده خانم 
 تمام وقت شال و روسرى 

در ویالژتوریست نيازمندیم
 ٠٩١٥٨٨٨٣٣٤٦

٩٥٣٥١٣٢٢/ ق

فروشنده آقا مجرب و مجرد
جهت فروشندگی پيراهن مردانه 

نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٣٧٦٠٢-٣٧٣٤٩٠٧٤

٩٥٣٥١٣٣٣/ ق

به �L فروشنده با تجربه 
عالی  حقوق  با  مردانه  پوشاک 
نيازمندیم جنت بين ٧ و ٩ فروشگاه 

٠٩٣٥٧٦٣٩٠٠٩تراست 
٩٥٣٥١٢٦٩/ ف

به دو فروشنده خانم
جهت کار در فروشگاه 

لوازم بهداشتی لوکس 
ترجيحا با سابقه کارى و 
حقوق مکفی نيازمندیم 

چهارراه ابوطالب برجيس 
واحد ٧٢

٠٩١٥٩١١٥٤٢٨
٩٥٣٥٠١١٩/ ف

به �L فروشنده 
حرفه ا خانم 

باتجربه، تمام وقت جهت 
کار در پوشاک مجلسی 

نيازمندیم 
٣٢٥٠٣٢٨٢

٩٥٣٥١٦٦٠/ ف

فروشنده خانم
تمام وقت و نيمه وقت در اسباب 
طالب  محدوده  فروشی  بازى 

نيازمندیم ٠٩١٥٧٦٧٦٧٠٠
٩٥٣٥١٤٠٠/ ف

فروشنده باتجربه خانم 
جهت کار در فروشگاه شال و روسرى 

واقع در مجتمع خورشيد نيازمندیم 
٠٩٣٥١٨٥٢١٩١

٩٥٣٥٠٧٢٨/ ف

 به تعداد
فروشنده خانم

جهت کار در پوشاک ٢٠٠٠ 
نيازمندیم

(محدوده سرافرازان-دالوران)
شماره تماس:

٠٩٣٧١٣٢٤١٠٣
٩٥٣٥٠٨١٢/ ق

به تعداد فروشنده 
بازنشسته با سابقه کار 

نيازمندیم ٣٢٢٢٢٩٤٢
٩٥٣٥١٩١٠/ ف

فروشگاه حجاب
واقع در سه راه ادبيات
١- فروشنده پارچه آقا 

ترجيحا با سابقه کارى 
مرتبط

٢- فروشنده خانم جهت 
روسرى و مانتو با سابقه

خوش برخورد و خوش بيان
داراى روحيه کار جمعی

ساعت کارى ١٠ الی ١۴ و 
١٧ الی ٢٢

٠٩٣٣٦١٤٠٩٩٢
٩٥٣٥١٢٨٧/ ق

راننـــده

فروشنده و صندوقدار

طراح و گرافيست

سرا�دار و نگهبان


