
سه شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٦
٤١

Lافه عين+
به فروشنده خانم یا آقا با 

روابط عمومی باال تمام وقت 
یا نيمه وقت با حقوق باال 

نيازمندیم 
کيان سنتر ٢

٠٩١٥٨١٩٢٥٤٥
٩٥٣٤٨٥٣٢/ ف

به دو فروشنده پوشاx خانم
 محدوده وکيل آباد و سجاد 

نيازمندیم. 
٠٩١٢٣٢١٣٤٥٢

٩٥٣٥٢١١٣/ ق

 به تعداد
فروشنده خانم 
جهت کار در فروشگاه پوشاک 

با حقوق باال نيازمندیم
 آزادشهر - نرسيده به معلم ٧ 

سيسمونی آسمان

٠٩٣٧٣٤٢٣٣١٣
٩٥٣٤٩٧٤٠/ ف

فروشنده خانم، آقا 
وصال  و  شرق  الماس  محدوده 
مزایا  و  حقوق  و  کار  محيط  نيازمندیم 

٠٩٣٦٣٨٦٣٦٥٢مناسب 
٩٥٣٥١٨٩٢/ ف

به دو فروشنده خانم 
جهت کار در مانتوفروشی به صورت 

نيمه وقت و تمام وقت نيازمندیم 
٠٩١٥٩١٥٦٩٥٧

٩٥٣٥١٦٥٦/ ف

به �L فروشنده 
خانم نيازمند�م. 

 

٩٥٣٥١٢٥٨/ ق٠٩١٥٣٠٨٠٢١٤

 به چند فروشنده مجرب خانم 
 تمام وقت نيمه وقت عصرنيازمندیم 

حقوق عالی- مجتمع خورشيد
 ٣٨٤٢١٢٢٣

٩٥٣٤٩٣٩٦/ ط

شهر روسر
فروشنده خانم نيمه وقت نيازمندیم 

بازار سپاد فاز ۴ پالک ٣,٢٧
٠٩٣٥٤٣٠٣٢٩٩

٩٥٣٥١٧٨٠/ ف

به �L فروشنده آقا
جهت کار در پوشاک بچه گانه 

نيازمندیم
٩٥٣٥١٦٧١/ ف٣٢٢٥٥٤١٧

به �L فروشنده خانم باتجربه 
در بوتيک زنانه نيازمندیم 

محدوده چهارراه عبدالمطلب 
٠٩١٥٤٠١٦٦٣١

٩٥٣٥١٢٠٩/ ف

فروشنده خانم
جهت کار در شال و روسرى راسل 

محدوده وکيل آباد
٠٩١٥١٠٤٦٨٣٤

٩٥٣٥١٩٠٩/ د

به تعداد فروشنده
 ترجيحا خانم 

در محدوده هاى 
هنرستان، ویالژتوریست، 
کيان سنتر و الماس شرق 

نيازمندیم
حقوق ثابت+ پورسانت 

داشتن ضامن معتبر 
الزاميست 

٠٩١٥٠٧٨٦١٢٣
٩٥٣٥١٧٥٠/ ف

به تعداد فروشنده خانم و آقا 
و صندوقدار خانم نيازمندیم 

ترجيحا در بلوار توس 
٠٩١٥٣١٨٩٧٥٩

٩٥٣٥١١٨٦/ ف

 به �L فروشنده خانم
 تمام وقت جهت کار 

در ویالژتوریست نيازمندیم
٠٩٣٦٢٧٠١٤٤٢ 

٩٥٣٥١٣٠٢/ ق

فروشنده خانم نيمه وقت 
نيازمندیم.حقوق۵٠٠ 

طالب بين ایثار ٧و٩ ایران کيف
٠٩١٥٣٠٩٨٤١٥

٩٥٣٥٢١٣٢/ ق

به چندنفر فروشنده مرد
جهت کار در فروشگاه لوکس و دکورى 

نيازمندیم بلوار خيام بازار گل 
فتح آباد ٠٩١٥٥١٥٤٨٨٢

٩٥٣٥١٩٢١/ ف

به �L صندوقدار خانم 
جهت فروشگاه پروتئينی در 

سيدرضی در شيفت عصر نيازمندیم 
٠٩١٥٢٤٢٤٤٢٦

٩٥٣٥١٥٢٣/ ف

به دو فروشنده خانم 
باتجربه نيازمندیم 

حقوق ماهيانه ١,٢٠٠ م 
٠٩٣٦٨١٦٩٩٤٦

٩٥٣٥١٨٩١/ ف

 به �L فروشنده خانم،آقا
 باروابط عمومی باال وفعال جهت کار در 

فروشگاه پالستيک جات نيازمندیم
٠٩٣٧٣٧٨٣٦٠٠ 

٩٥٣٥١٩٥٥/ ق

به �L خانم جهت 
فروشندگ�

پوشاک زنانه نيازمندیم
تماس ٠٩٣٥٥٩٧٥٠٩٧

٩٥٣٥١٢٣٧/ ق

به تعداد فروشنده 
خانم باتجربه 

در محدوده بازار فردوسی 
با حقوق باال نيازمندیم

تمام وقت 
فروشگاه اليزه

٠٩٣٨٥٦٥٦١٦٨
٩٥٣٥١١٦٨/ ف

به �L فروشنده 
خانم 

جهت کار در لباس زنانه با 
حقوق عالی واقع در بازار 

خيام نيازمندیم 
٠٩٢١٥٢٩٧٣٣٩

٩٥٣٥١٩٥٨/ ف

به �L فروشنده
جهت کار در سوپر مارکت در 
محدوده وکيل آباد نيازمندیم

٠٩١٥١٠٣٠٦٣٨
٩٥٣٥١٥٨١/ ل

٩٥٣٤٣١١٥/ ف

حقوق ٩٠٠ هزار تومان
 تعدادى فروشنده خانم و آقا نيازمندیم

 توس ۶۵ بين نجف ٢ و ۴ 
 پوشاک آتيش کش

به �L فروشنده آقا  جهت کار
در پوشاک مردانه نيازمندیم. بلوار
سجاد-بين سجاد ۶ و ٨ پاساژ بهاران

 پالک ٧  - مراجعه حضورى 
٩٥٣٤٩٠٤٩/ ف

٢ نفر فروشنده
جهت کار در کلی فروشی پوشاک 

نيازمندیم
٠٩٣٦٢١٠٥١٣٩

٩٥٣٥١٤٢٦/ ف

به دو نفر صندوقدار 
محدوده ١٧ شهریور نيازمندیم 

(با سابقه کار)
٩٥٣٤٩٧٨٨/ ف٠٩٣٣٨٥٠٥٥٣٤

فروشنده خانم 
نيمه وقت با سابقه در زمينه 

شال و روسرى نيازمندیم مفتح ٩ 
٩٥٣٤٩٧٠٣/ ف٠٩٣٥١١٦٣٥٦٥

فروشنده جوان  
نيازمند�م  

٠٩٣٧٦٥٥٣٠٢٠
٩٥٣٥١٨٠٩/ ف

به ٢ فروشنده خانم
باتجربه جهت کار در 

مانتوفروشی درمحدوده 
هاشميه با حقوق عالی 

نيازمندیم مراجعه حضورى 
هاشميه بين ٣٣ و ٣۵ 

 مانتوسراى نازگل

٩٥٣٥٠٦٧٤/ ف

به تعداد فروشنده خانم
باتجربه نيازمند�م 

 ميدان ١٧شهریور حاشيه مجتمع رضا
  مانتو ملکی

٩٥٣٤٧٣٢٧/ ف

انجمن ازدواج +شور
به دليل درخواست متقاضيان

دوباره صورت می پذیرد.
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.
٩٥٣٥١٢٧٦/ ل       ٣٧٦٦٦٨٧٥

استخدام
موسسه معتبر فرهنگی 

نيروى جدید (خانم) 
استخدام می نماید 

ليسانس ٣ نفر دیپلم ٢ نفر 
آدرس: بين معلم ١٠ و ١٢ 

 پالک ٢٣٠ طبقه منفی یک
٩٥٣٤٧١٧٢/ ف

 شر+ت گردشگر
ا�ران هتل

جهت تكميل كادرخود در 
دفتر مشهد به تعدادى 

خانم با مدرک ليسانس به 
باال جهت پاسخگویی تلفنی 

و پشتيبانی نرم افزار با 
شرایط زیر نيازمند است:

١-روابط عمومی باال
٢-مسلط به اینترنت و تایپ

٣-توانایی كار گروهی
۴- ترجيحا مسلط به زبان 

انگليسی
تلفن تماس: ٣٨٦٨٩٠٠٥ 

داخلی ٢٠٨
ساعت تماس (٩ الی ١٧)

 

٩٥٣٤٦٧٢١/ ق

استخدام فور
کارمند خانم در دفتر بيمه

٠٩١٥١١٢٦٧١٢
٩٥٣٤٩٦٧٨/ ل

نيرو دفتر فروش (خانم)
جهت تکميل تيم فروش محصوالت 

گلچکان زمانی نيمه وقت
٠٩١٥٧٠٠٩٩٨٩

٩٥٣٥٠٩٤٦/ پ

استخدام آقا
حداکثر ٣٠ ساله درشرکت 

نرم افزارى جهت امور 
ادارى و تبليغات حقوق 

قانون کار+ بيمه احمدآباد
٠٩٢١٥٢٠٦٧٩٠

٩٥٣٥٠١٠٠/ ف

دعوت به 
 هم�ار
موسسه فرهنگی خرد مينو 

جهت تکميل کادر ادارى حوزه 
بازرگانی خود از یک نفر خانم 

با روابط عمومی باال ، آشنا 
به امور ادارى و بازرگانی 

مسلط به اینترنت و نرم افزار 
آفيس دعوت به همکارى 

می نماید.
مراجعه حضورى : 

مشهد - ميدان شریعتی 
- بين احمدآباد یک و سه 

ساختمان سهند زرین 
طبقه پایين

 ساعت مراجعه ١۶ الی ١٩

تلفن تماس:
٠٩٣٥١١٦٣١٨٥

٩٥٣٥١١٩٣/ ف

�L نفر خانم 
جهت انجام اموردفترى

 ساعت کارى از ٨ تا ۶ بعدازظهر 
آشنا با کامپيوتر در محدوده  

شهرک نوید بلوار کشاورز 
و ٢ نفر خانم  جهت بازاریابی 
حقوق + پورسانت نيازمندیم 

جهت توزیع مواد غذایی
٩٥٣٥١١٢١/ ف٠٩٣٥٢٤٥٢٥١٦

 دعوت به هم�ار
جهت تکميل کادر ادارى خود به چند 

کارمند خانم نيازمندیم احمدآباد 
 نبش بخارایی١١ دفتر پيشخوان

٩٥٣٥١٣٣١/ ف

به چند نفر نيرو خانم
با روابط عمومی باال با فن بيان 

قوى نيازمندیم
٩٥٣٥١٣١٥/ ف٠٩٠٣١٨٥٢٢٥٣

 دعوت به هم�ار
 ١-کارشناس ادارى

٢-کارشناس پشتيبانی 
نرم افزار

گروه  شرکت هاى آشنا
Ashena.net/jobs

٩٥٣٥١٨٠٨/ م

استخدام در آژانس هواپيما��
بعد از دوره کارآموزى 

آشنایی کامل با کامپيوتر
٣٨٥٥٢٨٠٠

٩٥٣٤٣٦٩٨/ ر

 نيرو خانم جهت +ادر
 ادارى شرکت پارسيس 

نيازمندیم
 ٠٩٣٥٣٨٣٩٥٥١

٩٥٣٤٩٤٢٢/ ق

٩٥٣٥١٨٣٨/ ط

شر+ت نظافت� 
به تعدادى نيروى ساده آقا 
نيازمندیم ترجيحا با ماشين 

٠٩٠٣٣٩٢٥٩٨٦

به دو +ارگر نيمه ماهر +ابينت ساز 
یا فلز کار نيازمندیم

 جهت تنورگازى 
٠٩٩٠١٩٧٣٢٥٨-٣٣٦٨٦٦٨١

٩٥٣٥١٠٧٠/ ف

به چند نفر نيرو جوان
جهت کار در کارواش محدوده 

طالب نيازمندیم
٠٩٠٣٧٨٦٩٤٩٢

٩٥٣٥١٤٧١/ ف

xشر+ت پوشا
استخدام خانم دربسته بندى و 

درکارگاه پوشاک امام رضا٣۶ 
٠٩٣٠٦٣٩٧١١٢پالک ٣٣

٩٥٣٤٦٧٢٧/ ق

به ٢ نفر خانم
جهت کنترل دوربين 

مداربسته نيازمندیم 
پایانه مسافربرى، هسته 

مرکزى طبقه اول
٠٩٣٠٣٧٥٥٨٥٨

٩٥٣٤٧٧٧٩/ ف

به دو +ارگر ساده
جهت کار در طباخی نيازمندیم 

حقوق ۶٠٠ تومان
٠٩٠٣٨٩٣١٣٣٤

٩٥٣٥١٣٢٣/ ف

استخدام و آموزش +ار 
+اف� شاپ� بيرون بر

محدوده احمدآباد
٩٥٣٥١٨٧٢/ ر٣٨٣٣١٦٢٠

چند +ارگر 
ساده آقا 

نيازمندیم 
مراجعه حضورى: 

سه راه کاشانی مقابل 
پارک، لوازم قنادى 

 مرمریان 
٩٥٣٥١٤٢٧/ ف

 به تعداد
+ارگر ساده خانم و آقا 

جهت خط توليد نيازمندیم 
٩٥٣٥١٩٦٩/ م٠٩٠٣١٠٢٩١٥٧

به �L +ارگرساده
ترجيحاشهرستانی نيازمندیم
٠٩٣٣٨٦٥٥٥٢٢

٩٥٣٥٢٠٧٥/ پ

به �L شاگرد 
جهت جذب مشترى در عکاسی 

نيازمندیم محدوده ( حرم مطهر )
٠٩٠١٢٨٦٢٤٨٥

٩٥٣٥١٧٩٦/ ف

 به تعداد ز�اد
+ارگر 

ساده آقا جهت کار در توليدى 
با حقوق ماهيانه

 ٧٠٠ تا ٨٠٠ محدوده خين 
عرب نيازمندیم 

ساعت کارى ٩ الی ۶ عصر
٠٩١٥٤٠٦٦١٨٩

٩٥٣٥١١٦٩/ ف

٩٥٣٤٨٣١٤/ ف

به تعداد +ارگر ساده خانم و آقا
حقوق قانون کار+ بيمه + سرویس

 نيازمندیم . خدماتی مقدم
٠٩٣٠٤٣٤٧٨٦٧

استخدام نيرو
داراى گواهينامه موتور سيکلت

حقوق یک ميليون تومان
٠٩٩٠٥٠٦٠٩٦٢

٩٥٣٤٩٨٠٦/ ق

+ارگر ساده نوجوان 
نيازمند�م  ٣٢٢٢٤١٤٨  

٠٩١٥٣١٤٠٧٩٢
٩٥٣٥١٤٢٣/ ف

٩٥٣٥١٨٠٢/ ق

جهت پخش ترا+ت و 
برچسب زدن درب منازل 

به تعدادى نيرو نيازمندیم. 
٠٩٢٢٧٤٧١٦١٠

به تعداد خانم 
در کارگاه عروسک سازى 

نيازمندیم 
٠٩١٥٧٢٥٧٠٥٥

٩٥٣٤٩٦٢٤/ ف

تعداد ز�اد +ارگر ساده 
جهت کارخانه حقوق عالی با بيمه 

٠٩٣٨٥٦٠٥٥٧٩
٩٥٣٥١٤٤٥/ ف

به تعداد +ارگر
جهت نظافت، باغبانی، نگهبانی و 

غيره نيازمندیم
٩٥٣٥٢٢١٦/ م٠٩١٥٣١٤٥٧٠٦

�L +ارگر ساده 
در  بستنی  آبميوه  در  کار  جهت 
مازندران نيازمندیم با جاى خواب و غذا

٠٩١١٢١١١٣٦٣
٩٥٣٥١٧١٧/ ف

�L +ارگر ساده جوان
با جاى خواب  کار در آشپزخانه   جهت 
و غذا نيازمندیم مراجعه حضورى بين 

٣٣٤١٠٩٥٠صدر ٣٣ و ٣۵
٩٥٣٤٩٩٣٠/ ف

به٢نفر +ارگرساده جهت 
 کار در لبنيات در منطقه هفت تير 

 ٠٩٣٦١٢٤٠١١٦نيازمندیم
٠٩١٥٠٠٩١٥٦٦

٩٥٣٥٠٠٨٢/ ق

به تعداد نيرو 
١٨ الی ٣٠ سال با حقوق عالی 

نيازمندیم
٩٥٣٥٢١٩٥/ ف٣٢٤٢٥٥٥٧

به چند نيرو +ار 
جهت کار در توليدى 

سرویس خواب با مدرک 
تحصيلی حداقل دیپلم 

نيازمندیم 
٠٩٩٠١١٥٢٦٠٠
٠٩١٥٥١٥٢٦٠٠

٩٥٣٤٦٩٢٥/ ف

�L شر+ت توليد
به تعدادى کارگر خانم جهت 
است. نيازمند  بندى  بسته 

٩٥٣٥٠٥٤٣/ ل٠٩١٥٣٠٩٤٠٢٧

به �L +ارگر ساده 
جهت کار در کافی شاپ 

نيازمندیم محدوده وکيل آباد
٩٥٣٥١٦٠٣/ ف٣٦٠١٤٥٠٥

�L نفر خانم 
جهت بسته بندى ساالد و 

تعدادى خانم مدیر فروش با 
 روابط عمومی باال

و یک کارگر ساده نيازمندیم 
ساعت تماس ١۶ الی ٢٠ 

نيازمندیم 
٣٣٤١٥٦٠٥

٩٥٣٥١٦٢٦/ ف

به �L نفر +ارگر ساده 
جهت کار در انبار لوازم خانگی 

نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٣٣٣١٢

٩٥٣٥٠٢٦٨/ پ

 +ارگر ساده خانم و آقا 
 جهت توليد و بسته بندى نيازمندیم

٣٢١٢١٨٨٧ 
٠٩٠٣١٠٢٩١٥٦

٩٥٣٤٨٧٧٠/ م

نيازمند�م 
کارگر ساده و ماهر جهت کار در 

فست فود محدوده پيروزى  بدون
جاى خواب ٠٩١٥١١٣٣١٣٥

٩٥٣٥٢١٦٥/ پ

به �L +ارگر ساده جوان
جهت آپاراتی نيازمندیم نبش چمن ٨٣

٠٩٣٩١٨٤٥١٦٥
٩٥٣٥١٧٤٥/ ف

به چند +ارگر خانم
جهت کار در کارگاه قاليبافی 
نيازمندیم (محدوده طبرسی)

٠٩٣٧٩٠٥٧٩٨٦
٩٥٣٥١٥٠٩/ ط

به �L نفر آقا 
جهت کاردر فست فود با گواهينامه 
موتور نيازمندیم محدوده کوى امير

٠٩١٥٩٠٣٢٦٨٦
٩٥٣٥٢٠٢٨/ ف

به تعداد بازنشسته 
با مدرک دیپلم جهت کار در 

جایگاه گاز نيازمندیم 
٩٥٣٥١٠٩٤/ ف٣٧٦٢٠٩٥٨

تعداد +ارگر آقا
بازیافت  ایستگاه  در  کار  جهت 
ایستگاه   ٣۵ عبدالمطلب  نيازمندیم 

 بازیافت ساعت ٧ الی ١٠ صبح
٩٥٣٥١٠٦١/ ف

به �L +ارگر ساده 
جهت +ار در پروتئين�

نيازمندیم
٠٩١٥١١١٧٢١٥

٩٥٣٥١٤٤٣/ ف

تعداد نيرو 
جهت کار در فست فود محدوده 

حرم نيازمندیم 
٠٩١٥٠٤٠٤٦١٦

٩٥٣٥١٦٩٥/ ف

+ارگر ساده خانم و آقا
جهت کار در کارخانه نيازمندیم

٣٧٣٩٠٥٩٢
٩٥٣٤٨٤٩١/ م٠٩٣٠٢٩٦٦١١٤

به �L +ارگر خانم
جهت کار در منزل

 نيازمندیم
 عدالت ١۶ پالک ١٧ جهت 

کسب اطالعات بيشتر عدد ١ 
را به شماره زیر پيامک کنيد

٠٩٣٨٥٠٥٥٨٢١
٩٥٣٥١١٦٥/ ر

به �L آقا جهت +ار در
شيفت شب نان فانتزى حقوق ٧٠٠ 
نيازمندیم.خيام ۴۶- ساعت کار:

٢٢٠٩١٥٢٠٦١٠٠٧ تا ٨ صبح 
٩٥٣٥٠٩٩٩/ ل

به چند +ارگر ماهر 
+ارواش نيازمند�م   

٠٩١٥٠٤٠٤٦٤٨
٩٥٣٥١١٨٢/ ف

به تعداد بتونه +ار 
ماشين نيازمند�م  

٠٩٩٠٦٢٣٣٢٩٣
٩٥٣٥١٥١٥/ ف

به �L نيرو نيمه ماهر 
با ضامن معتبر نيازمندیم

 فلکه فهميده داخل توس ٣٣ 
 نرسيده به ميالن اول گوشت ميالد

٩٥٣٥١٢٢٥/ ف

 به تعدادى اکيپ یا نيروى برقکار 
متعهد و عالقمند جهت پروژه 

ساختمانی نيازمندیم
 ٠٩١٥١٠٣٤١٢١

٩٥٣٤٨٧٥٨/ ب

تعداد پل� استر+ار 
ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم 

٠٩١٥١٠٨١٠٢٨
٩٥٣٥١١٢٠/ م

+ارگر ماهر +ارواش 
نيازمند�م   

٠٩١٥٣٠٧٠٥٦٣
٩٥٣٥١٠٦٣/ ف

به چند +ارگر ماهر 
جهت کار درکارواش نيازمندیم 

٠٩٣٣١٣١٨٥٨٤
٩٥٣٥١١١٩/ ف

به تعداد +ارگر 
ماهر و نيمه ماهر نقاش

نيازمندیم
٠٩١٥٣٢٠٢٨٢٣

٩٥٣٥١٤٦١/ ف

استخدام فور
نقاش اتومبيل در شرکت توليدى 

ماهيانه ١ م
٠٩١٥٥١٥١٩٦٠

٩٥٣٥١٢٨٦/ ل

به چند استاد+ار آلومينيوم کار
سریعا  اختصاصی  پنجره  جهت  ماهر   

نيازمندیم  ٠٩٣٧٠٠٢٧١٧٧
٠٩١٥٣١٥٩١٠٨

٩٥٣٥٠١٩٩/ ف

 به تعداد
جهت +ار با دستگاه ليزر 

مسلط به اتوکد نيازمندیم
(داخلی٩١) ٣٦٥١٠٣٩٠

٩٥٣٤٨٩٤٢/ ف

+ارگر ماهر و نيمه ماهر 
پل� استر+ار 

جهت کاردر کارگاه نيازمندیم 
٩٥٣٥١٧٠٨/ ف٠٩١٥٦٤٤٤٤٧١

به تعداد +ارگر ماهر 
+ارواش نيازمند�م   

٠٩١٥٩٠٢٣٤٢٤
٩٥٣٥١٨٨٤/ ف

استخدام
رو�ه +وب ماهر 

 مزایاى کامل قانون کار
(عيدى، پاداش، سنوات، سرویس)

کارخانه: اول جاده کالت

٠٩٣٠١٠٠٢١١٥ 
٩٥٣٤٩٠١٤/ م

مونتاژ+ار 
  MDFجهت کار در کارگاه مونتاژ

ساعت کار ٨ الی ١٧:٣٠
 خين عرب حقوق ٩٠٠- ٨٠٠ 

بين طرحچی ٢۵-٢٧ 
ساعت مراجعه ٩ الی ١٣  

٠٩١٥٧٠٣٦٠٠٣
٩٥٣٥١٨٦٠/ م

+باب زن و +باب پز ماهر
 و نيمه ماهر 

جهت کار در کبابی نيازمندیم. 
٣٦٠٥٧٦٦٧

٩٥٣٥٢١١٧/ ق

كارگرساده

+ارگر ماهر +ارشناس و
+ارشناس ارشد 

+ارمند ادار


