
سه شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٦
٤٢

تعداد +ارگر ماهر 
کارواش نيازمندیم محدوده 

ابتداى پيروزى 
٠٩١٥٦٦١١٨٠٠

٩٥٣٥١١١٤/ ف

تعمير+ار ضبط خودرو
 و استادکار

 برچسب شيشه دودى نيازمندیم
٠٩١٥٨٠٠٠٠٤٢

٩٥٣٥٠٦١٥/ ف

٩٥٣٥٠٢١٥/ ف

تعداد +ارگر ماهر +ارواش
 نيازمند�م با مزایاى عالی

نبش ادیب جنوبی ١۵کارواش 
سادات    ٠٩١٥٤٠٤٠٦٦٩

به �L پرس�ار با تجربه 
جهت خشکشویی در محدوده 

قاسم آباد نيازمندیم 
٠٩٣٧٩١٢٤٥٤٥

٩٥٣٥١٢٥٦/ ف

نيرو فوق د�پلم
Lا ليسانس م�اني�

 آشنا به نرم افزارهاى 
مکانيک و قطعه سازى 

و داراى وسيله نقليه و 
سابقه کار مرتبط

٣٥٤١١٣٢٥
٩٥٣٥٢١٤٠/ ر

+ارگر +ارواش
کارکرد عالی - عيدى

 محدوده پيروزى
٠٩١٥٠٠٤٤٤٦٤

٩٥٣٥١٥٤٤/ ف

رو�ه +وب ماهر و نيمه ماهر 
مبل راحت�

 جاده سيمان - همت آباد 
٠٩١٥٥١٣٥٥٧١

٩٥٣٥١٤٣٩/ ف

به تعداد رو�ه +وب 
مبلمان ماهر و نيمه ماهر 

نيازمندیم 
٠٩٠٣٤٥٤٨٠٧٤ابراهيميان 

٩٥٣٥٠٣٦٧/ م

به �L نفر +ارگر 
جهت لوله کشی ساختمان 

نيازمندیم 
٠٩٣٩٦٢٧١٠٨٦

٩٥٣٥١١٣١/ ق

به �L تعمير+ار ماهر 
موتورسيکلت نيازمندیم 

٠٩١٥٣٠٨٦٤١٥
٩٥٣٥٢٠٥٥/ ف

 به چند+ارگر+ارواش
 نيازمندیم مراجعه حضورى 

قاسم آباد، رستگارى٣
 کارواش تک

٩٥٣٥١١٢٩/ ق

به چند استاد+ار ماهر
آلومينيوم ساز نيازمندیم 

٠٩١٥٤٢١٥٢٦١
٠٩٣٦٧٣٢٦١٩٧

٩٥٣٤٨٨٦٧/ ف

به سه نفر +ارگر ماهر
جهت کاردرکارواش نيازمندیم

٠٩٣٩٣٦٩٥٨٩١
٩٥٣٥١٤٣١/ ف

به چند +ارگر ماهر
یا نيمه ماهر جهت کار در کارواش 
خواب  جاى  با  شهرستانی  ترجيحا 

٠٩٣٧٤٣٠٣٨٤٧نيازمندیم 
٩٥٣٥١٠٦٤/ ف

به تعداد نيرو +ار ماهر 
و نيمه ماهر رنگ و پلی استر

 و زیرکارمبل  نيازمندیم 
جاده کالت٠٩١٥٣١٧٤٠٥٩

٩٥٣٤٩٤٢١/ ط

 فور فور
در  کار  جهت  ماهر  کارگر  تعدادى  به 
کارواش محدوده پيروزى نيازمندیم 

٠٩٣٣٥٩٠٧٠٢٧
٩٥٣٤٩٨٠٥/ ف

تعداد +ارگر 
 +ارواش +ار نيازمند�م

٠٩١٥٤٠٨٦١١٩
٩٥٣٥١٣٧٠/ ف

به تعداد +ارگر
 ماهر و نيمه ماهر برق�ار 
نيازمندیم ٠٩٣٥٤٦٨٩١٦٦

٩٥٣٥١٥٢٨/ ف٠٩٣٥٢٩٩٥٥٢٩

به +ارگر ماهر +ارواش 
نيازمند�م   

٠٩٣٧٠٦٨١٧٢٩
٩٥٣٥١٣٨٢/ ف٣٨٥١٧٥٥٤

به تعداد +ارگر +ارواش 
نيازمند�م  

٠٩٣٦٣٦٨٥٦٧٢
٩٥٣٥١٧١٥/ ف ٠٩٣٥٨٧٧٠٨٨١

به �L آهنگر 
درب و پنجره ساز 
حرفه اى و یک آلومينيوم ساز 

حرفه اى با قابليت ساخت درب 
و پنجره اختصاصی نيازمندیم 

پایه حقوق ١,۶٠٠ م با جاى خواب 
و غذا ( جزیره کيش) 

٠٩٣٧٧٦٩٥٣٦٢
٩٥٣٥٠٣٠٤/ ف

جهت +ارگاه خدمات 
برش ام د اف

 به افراد ذیل نيازمندیم
برشکار داراى سابقه کار مفيد 

با دستگاه کات
نوارکار-کارگر ساده-برشکار 

برش دستی
٠٩١٥٥٠٧٣٨٨٧

٩٥٣٤٩٧١٩/ ق

به +ارگر ماهر
جهت کار در کارواش نيازمندیم

٠٩١٥١١٠٤٩٣٥
٩٥٣٥١٥٢٠/ ف

به �L باغبان نيازمند�م 
نيمه وقت اطراف آرامگاه 
فردوسی یا روستاى زاک 

٠٩١٥٨٠٤٦١٧٨
٩٥٣٥١٦٥١/ ف

 چندنفر نيرو فن� 
جهت کار در کارگاه ترجيحا منطقه 

خواجه ربيع نيازمندیم 
٩٥٣٤٧٨٩٢/ ف٣٨٤٥٢٤٦٤

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

تامين نيرو، معافيت حق بيمه
خ    راهنمایی١٩ ٥٠-٣٨٤٤٢٧٤٥ 

٩٥١١٢٦٨١/ آ

+ار�اب� آر�ا 
معرف� ب�ار جو�ندگان +ار
تامين نيروى انسانی کارفرمایان

 مشاوره کار و تامين اجتماعی براى
کارفرمایان

 @ARYAJOB کانال تلگرام
بلوار وکيل آباد ، سه راه آب و برق

 www.aryajob.com 
٩٥٣٣٤٤٤٢/ ل      ٣٨٦٦٠٩٩٩

+ار�اب� ا�نترنت� برزمهر
WWW.7020.BIZ

٣٧٠٢٠
٣٧٦٤٩٥٥٥

٩٥١٠١٣٧٦/ ق

به +ارشناس اتاق عمل
در  کار  جهت  مامایی  پرستارى، 
آباد  وکيل  محدوده  در  کلينيک 

٤-٣٦٠٤٠٠٨٣نيازمندیم
٩٥٣٥١٩٩٧/ ف

+لينيL ترx اعتياد 
شما را نقدًا خریداریم

٠٩١٥٨٩٤١٠١٢
٩٥٣٤٧٧٤٨/ پ

٩٥١١٠٧٧٤/ د

Lدستياردندانپزش دوره 
دارویارداروخانه -امدادگر حوادث

وارستگان نوین
٠٩١٥٢٠٠٣٧٧٤-٣٥٠٩٩١٥٧

دعوت به هم�ار
از نرس دندانپزشکی

درمانگاه شبانه روزى واقع در
بلوار توس ٠٩١٥٤٠٦٤٤٠٨

٩٥٣٥١١٣٢/ ق

شر+ت 
بهداشت گستر توس

جهت تکميل کادر خود از تعدادى 
پرستار،مراقب کودک وسالمند
 براى همکارى دعوت می نماید.
بين دانش آموز ٢۵و٢٧ ،پالک۵۵ 

از ساعت ٩ الی١۴
٣٦٠٤١٥٥٧

٩٥٣٥١٥٦٩/ ط

استخدام پرستار
تکنسين اتاق عمل، 

پيراپزشکی و بيهوشی 
در شيفت عصر مطب 

پزشک متخصص گوش و 
حلق و بينی 

مراجعه ساعت
 ١٨ الی ٢١

 آدرس: سی مترى دوم 
احمدآباد بين ابوذر ۶ و ٨ 

ساختمان پزشکان حامی

 

٩٥٣٥١٤٨١/ ف

عينL د�د گستر 
به یک دکتر بينایی سنج 

و یک خانم فروشنده نيازمندیم 
٣٢٧٠٤٢٢٩-٣٢٧٣٦٤٥٤

٩٥٣٤٤٨١٩/ ف

به تعدادى خانم ليسانس و یا  
باالتر، کادر پرستارى و پذیرش، 

جهت همکارى در کلينيک سيماطب 
نيازمندیم ٣-٣٨٤٦٢٦٠١

٩٥٣٥١٠٦٦/ ف

 پزشL عموم� جهت هم�ار
در درمانگاه شبانه روزى با سرویس

 رفت و برگشت و شرایط عالی 
٠٩٣٦٦٤٥٦٠٤٦

٩٥٣٥١٩٤٣/ ف

 جذب مدرس
 زبان

 انگليسی،آلمانی
فرانسه،ترکی

عربی،چينی
روسی

 تلفن:٣٧٥٠٤
داخلی ٢

٩٥٣٥٠٢٦٦/ م

مهد+ودx واقع درابوطالب 
به مربی، کمک مربی و خدمتگزار 

نيازمند است 
٠٩١٥١٠٨٦٠٤٨-٣٧٢٤٢٠٢٨

٩٥٣٥١٦٢٠/ ف

به �L مرب� بدنساز آقا 
جهت باشگاه ورزشی

 نيازمندیم 
٠٩٣٠٣٢٧١٨٢٧

٩٥٣٥١٠٧٩/ ف

به دو مرب�
 ا�روبيL وپيالتس

نيازمندیم .مفتح۵ ،کلوپ اکسيژن
٠٩١٥١٥٨٩٤٩١

٩٥٣٥١٥٩٦/ ط

�L شر+ت معتبر 
مدیر بازرگانی داراى حداقل 
مدرک فوق ليسانس مرتبط 

و ٧ سال سابقه کار در زمينه 
بازرگانی استخدام می نماید 

ارسال رزومه به :
Estekhdam.mpc@gmail.com 

٩٥٣٤٧٨٨٣/ ف

به �L خانم 
شيفت شب جهت مراقبت از سالمند 

نيازمندیم محدوده قاسم آباد 
٠٩١٥١٠٦٥٧٨٠

٩٥٣٥١٢٠٢/ ف

 مر+ز خدمات پرستار
شفا رضو�ان 

به تعدادى نيروى با تجربه خانم 
و آقا جهت مراقبت از سالمند 
و بيمار در منزل و بيمارستان 

نيازمندیم.
٠٩١٥٢٥٠٨٠٤٠

 آدرس: کوهسنگی نبش شهيد 
بهشتی ٣٠ پالک ٩٨,١١ 

٩٥٣٤٩١٤١/ ق

سرا بهشت-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩

٩٥٣٠٥٧٥٩/ ل

٩٥٣٤٨١٤٦/ ق

مر+ز ني�ان
استخدام خانم جهت مراقبت

 از سالمند و کودک و امور منزل
٠٩٠١١٨٩٨٧٩١-٣٦٦١٩٢٤١

به �L خانم جهت انجام 
 xود+ امور منزل و نگهدار

با محل اسکان در منزل آباد 
نيازمندیم ٠٩١٥٠٥٩٦٠٢٥

٩٥٣٥١٢٤٢/ م

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

در منزل ،بدون پورسانت
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٣٠٥٧٤٣/ ل

مر+ز 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 �L پرستار خانم
 براى مراقبت از بيمار در منزل شيفت 
مطهر) حرم  نيازمندیم(محدوده  روز 

٠٩٣٣٥٨٦/ م٠٩٣٣٥٨٦٠٩١٩

به چند نيرو مراقب 
خانم جهت کار در مرکز سالمندان

نيازمندیم   ٠٩٣٩٥٠٥٤٦٤٤
٩٥٣٤٩٨٥٥/ ل

 به �L خانم جهت نگهدار
از سالمند تمام وقت نيازمندیم 

با ضامن معتبر 
٠٩١٥٣٠٥٠٦٨٨

٩٥٣٥١٥١٤/ ف

 دعوت به هم�ار
در موسسه خردمينو 

شرح در قسمت

 کارمند ادارى 
 

٩٥٣٥١٢٢٤/ ف

استخدام فور
جهت پاسخگویی تلفن

 دفتر فروش بليط ترمينال
٠٩١٥٤٥٥٩٦٦٨

٩٥٣٥١٣٣٢/ ف

به تعدادمحدود خانم 
جهت پاسخگو�� تلفن

نيازمندیم حاشيه صدمترى بازار حافظ 
پالک ٣٨٨ ٠٩١٥٧٦٤٠٠٦٤

٩٥٣٥١٤٩٧/ ف

 به �L منش� خانم محجبه
محدوده گلبهارحقوق۵٠٠

بدون سرویس،پيچ ساغروان 
 ٠٩١٥٦٢٦٦٧٢٩نيازمندیم

٩٥٣٥١٢٧١/ ق

 به �L نيرو
خانم ليسانس

جهت کار دفترى در خيریه 
نيازمندیم 

ساعت کارى ٨ تا ٣ حقوق ٣٠٠ 
بلوار سجاد، سجاد ٢١

٠٩١٥٠٠٩١٥١٦
٩٥٣٥١٤١٩/ ف

به تعداد منش�
مسلط به کامپيوتر جهت 

خدمات پس از فروش لوازم 
خانگی نيازمندیم 

مراجعه حضورى ١١-۵ بعدازظهر
 ابتداى خيابان سرخس 

مجتمع تجارى عباسقلی خان 
پالک ١٠٨ خدمات فنی برتر

٩٥٣٥٠٧٨١/ ف

به تعداد بازار�اب تلفن� 
خانم

جهت مجله نيازمندیم
٣٧٢٦٠٠٩٥-٠٩١٥٤٣٠٠٠٢٠

٩٥٣٥٠٥٣٤/ ق

به �L منش� خانم با حقوق 
عال� نيازمند�م 

ميدان پنجراه مجتمع عدالت
 

٠٩٣٣١٢٩٢٠٤٦
٩٥٣٥١٥٠٥/ ف

آژانس باران 
به یک منشی جهت شيفت 

بعدازظهر نيازمندیم (منطقه طالب ) 
٩٥٣٥١٤٨٧/ ف٠٩١٥٥٠٤١١٠٢

به منش� آقا 
جهت پاسخگو�� به تلفن

در تاکسی تلفنی نيازمندیم
٠٩١٥٢٣٠٦٠٠٧

٩٥٣٥١٤٣٧/ ف

 منش� خانم 
جهت جوابگو�� تلفن 

 و اموردفترى در محيطی 
کامال امن با مدیریت خانم در 
محدوده احمدآباد نيازمندیم.

٣٨٤٧٤٢٢٩ 
٠٩١٥٦٨٤٣٣٨٩

٩٥٣٥٢٠٦٧/ م

به �L منش� 
جهت +ار در دفتر و+الت 

ترجيحا ساکن قاسم آباد (الهيه)
سعيد نژاد ٠٩٣٦٣١٩٧١٥٠

٩٥٣٥١٣٩٤/ ف

به �L نفر خانم 
جهت کادر ادارى

 باشگاه ورزشی بانوان 
نيازمندیم

 مراجعه فقط حضورى
 بين منتظرى ٩ و ٧

  باشگاه یکان

٩٥٣٥١٧٤٦/ ف

 تا+س� امير(+الهدوز)
 به یک منشی آقا باسابقه کارآشنا 
به کامپيوتر جهت شيفت بعدازظهر 

٠٩١٥٣١٧٥٥٤١ نيازمندیم 
٩٥٣٥٢١٥٨/ م

منش� با سابقه مسلط
  به ICDL نيازمند�م 

٠٩٣٥٥٩٠٩٣٣٦
٩٥٣٤٧٠٠٦/ ف

منش� خانم 
آشنا به حسابدارى و کامپيوتر 

ارسال رزومه به شماره تلگرام 
٩٥٣٥٠٠٨٥/ م٠٩٣٧١١٩٦٦٥٩

به �L منش� آقا 
نيمه وقت

مسلط به کامپيوتر نيازمندیم
٩٥٣٥١٣٦٢/ ف   ٠٩١٥٩١٤٥٦٠٠

به تعداد منش� 
خانم 

جهت پاسخگویی تلفن 
با روابط عمومی باال در 

دوشيفت مجزا صبح
 و عصر ٨:٣٠ الی ٣٠:١۴ 

و ١۴:٣٠ الی ٢٠:٣٠ 
حقوق ۵٠٠ تا ٧٠٠ 

نيازمندیم نبش اماميه ٧ 
پالک ١٣٣ طبقه اول طبقه 

فوقانی عابر بانک ملت 
٠٩١٥٢٦١٢٩٠٠

٩٥٣٥٠٤٨٩/ ر

منش� برا جوابگو تلفن  با 
روابط عموم� باال جهت پخش 
مواد غذایی محدوده قاسم آباد

٣٦٦٣٩٣٨٩
٩٥٣٥١٣٦٥/ ف

 مسلط به امورشهردار
 به یک مهندس یا شرکت مهندسی 
با  کارى  ارتباط  و  سابقه  داراى 
یک  اخذ  جهت  مرکز  شهردارى 
مقررات  وفق  ساختمانی  پروانه 
تماس  از  پس  نيازمندیم.  قانونی 
و  تلفنی  مصاحبه  پيامک،  یا  و 

حضورى انجام می گردد. 
٩٥٣٤٩٥٢٠/ م ٠٩١٥٦٢٠٠٠٩٥

به پروانه اشتغال مهندس
پایه ١جهت شرکت مجرى ذیصالح 

در مشهد نيازمندیم.
٠٩٣٩٥٢٢٧٦٩٤

٩٥٣٥٢٠٢٧/ ق

به تعداد ت�نسين فن� +امپيوتر 
افزار  نرم  افزار  سخت  پشتيبانی 
تجهيزات ادارى فروشگاهی  دو شيفت

٣٧٦٢٨٦١٧
٩٥٣٥١٧٨٤/ ف

به �L مهندس 
داراى پروانه اشتغال جهت همکارى 

در شرکت مجرى نيازمندیم 
٠٩٠٣٠٩٦٨٢٥٧

٩٥٣٥١٩٦٦/ ف

٩٥٢٩٩٢٤٢/ ف

ليسانس و کاردان عمران معمارى 
مکانيک برق کشاورزى و زمين 

شناسی با ٣ سال سابقه بيمه جهت 
رتبه   ٠٩٣٠٤٩١١٤٩٢

+ارشناس و +اردان 
در +ليه رشته ها

جهت  بيمه  سابقه  سال   ٣ با 
رتبه بندى تسویه نقدى همراه 

با سلب مسئوليت محضرى 
 ٠٩١٥٤٤١٧٠٦٠

٤-٣٦٠٢٢١١٣
٩٥٢٣٨٠٥٠/ ف

به �L نفر آقا �ا خانم 
مدرک مکانيک یا برق 

 Solid آشنا به نرم افزار
works لطفا رزومه به 

آدرس زیر ارسال شود 
estekhdam.stp@

yahoo.com
 

٩٥٣٥١٩٤٧/ ف

 جهت اخذ رتبه بند
Lمشاورژ ئوت�ني
 به یک نفر داراى سابقه

 بيمه معادل ۶ سال
 به مشاور ژئوتکنيک در یکی از 

رشته هاى زیر نيازمندیم : 
مهندسی معدن استخراج معدن 

یا فرآورى ،اکتشاف معدن ، زمين 
شناسی ( ساختمانی ،تکتونيک ، 

مهندسی یا شهرى )
 سنگ شناسی ، رسوب شناسی 

و چينه شناسی، ژئوفيزیک ، 
آبشناسی و عمران
 ( محيط زیست )،

هيدروژئولوژى ، شيمی
 و مهندسی شيمی 

٠٩٣٦٢٩٣٤٧١٧
٩٥٣٥١١١٢/ ف

موسسه آموزش� +ارشناس 
نرم افزار خانم براى 

پشتيبانی سایت و کادر آموزش 
Asia-job2017@yahoo.com 

٩٥٣٠٠٣٢٥/ ف

به �L نفر مهندس معمار
 (خانم) مسلط به اتوکد و 3DMax و 
امور دفترى با سابقه کافی نيازمندیم 

٩٥٣٤٩٢٧٨/ م٠٩١٥١١٤٥٢٩٧

 شر+ت پخش سراسر

سا�ه سمن 
از یک نفر نيروى آقا یا خانم با مدرک 

IT تحصيلی کارشناسی کامپيوتر یا
 ( سخت افزار، نرم افزار ) 

دعوت به همکارى می نماید : 
ساعت مراجعه حضورى

  ٨:٠٠ الی ٠٠:١۵ 
آدرس : کيلومتر ١٨ جاده جدید 

قوچان کوچه فرش مشهد چهارراه 
اول سمت چپ جنب شرکت 

شخميران - پالک ٧ 
تلفن تماس :

٩٥٣٥١٧٥١/ ف ٦-٣٥٤٢٢١٦٠

٩٥٠٤٩٥١٨/ پ

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

٠٩٠١٦٩٥١٩٠٠

،Lم�اني،مدرx عمران،معمار
 برق،شيمی وزمين با٣و٧سال 

سابقه بيمه نيازمندیم 
٠٩١٥١٨١١٣٧٥

٩٥٣٤٩٧٣٣/ ق

L� از مهندسين پا�ه
(ترجيحا فقط نظارت پایه یک) 

برق،عمران،مکانيک،نقشه 
بردارى،معمارى جهت تمدید 

پروانه پایه یک مجرى ذیصالح 
دعوت به همکارى می گردد.

٠٩١٥١١١٨٨٣٦
٩٥٣٤٧٨٦٠/ ق

استخدام
تعدادى استادکار برشکاروام دى اف 

و نقاش صنایع چوب نيازمندیم
٠٩٠٣٣١٠٦٠١٦

٩٥٣٥٠٣١٤/ ق

به �L نجار ماهر 
 جهت کار در نماى ساختمان 

نيازمندیم
٩٥٣٥١٠٧٧/ آ٠٩٣٥٢٦٣١٤٤٣ 

 MDF استاد+ار ماهر L� به
و یک کارآموز جهت کار اجرایی 

نيازمندیم 
٠٩١٥٢٠٠٩٦٠٩

٩٥٣٥١٧٩٠/ ف

به تعداد رو�ه +وب مبل 
ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم 

٠٩٣٣٩٥٠٧٢٤٨
٩٥٣٤٩٢٠٨/ ف

به تعداد گروه نصب 
حرفه ا با ابزار +امل

جهت نصب کابينت و کمد 
دیوارى نيازمندیم.

سجاد ، بين بزرگمهر جنوبی
 ۵ و ٧ ، پالک ١٠٣ ، طبقه اول

٠٩١٥٥٢٢٤٥٠٨
٩٥٣٣٨٨٦٠/ ل

به تعداد ٢٠ تا ٣٠ نفر نصاب 
mdf مسلط به فارسی کارى 

نيازمندیم با حقوق عالی 
٠٩١٥٤٠١٩٧١٧

٩٥٣٥١٥٠٦/ ف

به �L اپراتور ماهر
در کار CNC چوب و MDF نيازمندیم 
 -١٢٠ پالک   ١۶ چی  طرح  عرب  خين 

٩٥٣٤٩٩٠٤/ ف٠٩١٥٣١٢٦٦١٨

برش�ار و مونتاژ+ار 
سرو�س خواب و +ابينت 

حقوق درصدى و ثابت نيازمندیم 
٠٩١٠٥٦٢٥٩١٠

٩٥٣٥١١٣٦/ ق

به تعداد پل� استر+ار 
ماهر و نيمه ماهر 

٠٩٣٨٠٧٤٨٢٣٦نيازمندیم 
٩٥٣٥٠١٩٨/ م٠٩١٥٣٠٤٣٧٧٠

منش� و تا�پيستگروه پزشك� و درمان�

مد�ــــر

مهندس

نجار و ام د اف +ارمدرس  و مرب�

+ار�ابــــ�

مراقب +ودx و سالمند


