
چهارشنبه ١١ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٧
٥٣

٩٥٣٠١٢٩٨/ م

اشتغال در منزل
 با خرید ١دستگاه تمام اتومات
 یک فرصت شغلی بادرآمد عالی

٣٢٧١١٠٧٠ -٠٩٣٨٤٧٤٠٧٣٨

درآمد  ا�نترنت  با  منزل  در  3ار 
 ۴ روزى  تومان  هزار   ٧٠٠ حداقل 
و  تضمينی  قرارداد  با  کار  ساعت 

٠٩١٢٠٣٨٧٢٤٨آموزش رایگان 
٩٥٣٤٧٠٤٦/ ز

در منزل خود جهت 
 چرم دوز� مشغول 3ار شو�د

٠٩٣٩٩٠٠٤٣٧٧
٩٥٣٣٧٢١٠/ ق

٩٥٣٣١٣٤٠/ ف

خوداشتغال� با هز�نه 3م 
 آموزش فوق تخصصی
 با ١٠ سال سابقه 

تعميرات حرفه اى قطعات کامپيوتر
 - لپ تاپ- موبایل - تبلت

 LCD-LED تلویزیون هاى -
- سيستم هاى امنيتی و حفاظتی 

(دوربينهاى مداربسته تحت 
شبکه دزدگير، اعالن حریق و ...)
 کالس هاى فشرده آخر هفته 

ویژه شهرستانی ها 
مجتمع انفورماتيک بيان 

 

٠٩٣٥٤٠٧٩١٤١-٣٨٤٣٣٦٥٦

شغل مناسب 
درآمد عال�

آموزش با مدرک فنی 
معرفی سریع به بازار کار 

تعميرکار موبایل
 حسابدارى

٣٨٩٢٨٥٤٥-٠٩١٥٣١٠٣٥٧٦
٩٥٣٤٤٧٨٤/ ل

شغل ا�نترنت� و تلفن�
حتی در منزل+ آموزش

٣٧٣٨٣١٠٨-٠٩٣٥٦٨٦٢٤٠٠
٩٥٣٥٠٩٩٣/ ق

٩٥٣٤٣٦٠٧/ ب

درآمد عال�  
 ،٩٠٠ تا   ۴٠٠ هفتگی  درآمد   
استخدام+قرارداد+ بيمه (جعبه)

 ٠٩٣٧٠٠٢٦٧٠٠

٩٥٣٣٤٤٢٢/ ف

3ار در منزل 
درآمد هفتگی ٩۵٠ ، بيمه، پيک رایگان

+ ساخت فيلتر تاج و جعبه 
٣٧٢٣٢٥٢٣-٠٩٣٧١١٣٧١٢٣

٩٥٢٤١٥٠٤/ ف

3ار دائم در منزل درآمد روزانه
١٠٠ الی ٢۵٠ پاسخگویی ٢۴ ساعته

 ٠٩٠١٧٣٧٤٨١٥
٣٧٢٣٠١٠٦   فيلتر

3ار در منزل  عروسک هاى روسی 
سرمه، روبان دوزى، بين  سه راه 

فلسطين و دستغيب ١٠ پالک ٢٧۴
کمند بانو ٠٩٣٠١٢٦٢٩٧٤

٩٥٣١٤٦٧٥/ ف

از افراد ذ�ل دعوت به 
همLار� م� نما�يم

١- برشکار حرفه اى خانم و آقا 
٢- چرخکار حرفه اى خانم و آقا 
٣- زیگزاگ دوز و مياندوزکار 
حرفه اى خانم و آقا کار دائم و 

تسویه نقدى
 ٣٢٥٦٧٤٤٤

٠٩٣٣٤٤٢٧٤٨٦
٩٥٣٤٢٩٧٢/ ف

به اتو3ار تLميل� مانتو و 
چرخLار و بردست خانم  
نيازمندیم. ٠٩٣٩٣٠٩٤٦٠٧

٩٥٣٥٢٣٩٠/ ق

به �= خياط جوان جهت 
دوخت و تعميرات نيازمند�م 

(محدوده کوثر)

 

٩٥٣٥٢٢٢٩/ ف٣٨٨٣٠٨٧٩

به چند چرخLار شلوار دوز خانم 
با اجرت باال

 در کارگاه نيازمندیم 
٠٩٣٦٦٧٧٧٠٢٦

٩٥٣٥٠٣٢٩/ ط

به چند چرخLار 
زنانه دوز آقا نيازمند�م

شخصی دوز
٩٥٣٥٢٤٦١/ ف٠٩٣٩٠٢١٠٢٠٥

به تعداد� چرخLار ماهر 
مانتودوز با اجرت عالی و کار دائم 

تسویه نقدى نيازمندیم 
٠٩٣٥٤٧٢٥٤٧٥

٩٥٣٤٨٨٧٨/ ف

به همLار� �= خياط شلواردوز 
آشنا به برش و راسته دوزى 

نيازمندیم . 
٠٩٣٩١٣٧٤٣٤٠

٩٥٣٥٢٣٥٨/ ق

به تعداد� خانم
چرخکار و اتوکار نيازمندیم

٣٧٣٤٤٩٠٧
٩٥٣٥٢٩٣٥/ ف

3ار تخته  و  چرخLار   �تعداد به 
آقا و خانم جهت دوخت کيف زنانه 

نيازمندیم خين عرب کشاورز ٣
٠٩١٥٣٢٤٤٥٧٢

٩٥٣٥١٣٢٠/ ف

3ارگاه بيرون بر
پيراهن مردانه و شلوار مردانه 
نيازمندیم .تسویه نقدى هفتگی
٠٩١٥٤٨٧٦٦٢١

٩٥٣٥٢٧٤٧/ ط

به دو نفر برشLار
خانم یا آقا جهت کار در

 توليدى تریکو نيازمندیم
٠٩٣٣٧٦٠٩٢٠٠

٩٥٣٥٢٦٣٧/ ط

به دونفر ز�گزاگ دوزخانم  
 و به یک نفر  بردست خانم جهت 
توليدى بافت نيازمندیم محدوده 

٠٩٣٧٧٩٠٦٦٧٤ هدایت
٩٥٣٥٢٢٣٦/ م

 �به چرخLار حرفه ا
راسته دوز 

در محدوده قاسم آباد نيازمندیم
٠٩١٥١٥٨٥٠٥٧

٩٥٣٥٢٦٢٣/ ق

به چند نفر مانتودوز 
حرفه اى وسریع نيازمندیم

 با اجرت عالی آزادشهر
٩٥٣٥٢٨١١/ ر٠٩١٥٥٣١٧٥٤٣

به تعداد ز�اد� بردست
 و سردوز و مياندوز3ار خانم 

با حقوق عالی نيازمندیم 
٣٧٣١٢٠٥٤-٠٩٣٩٢٩٠٠٦٨١

٩٥٣٤٩٩٣٦/ ف

3ارگاه بيرون بر 
و چرخکار مانتودوز نيازمندیم 

نقد،اجرت باال 
٠٩١٥٧٠٠٩٨٠١-٣٢٧٠٩٤٣٥

٩٥٣٤٩٧٨٥/ ف

به تعداد� چرخLار ماهر 
مانتودوز خانم یا آقا و بردست 

نيازمندیم 
٠٩١٥٨٠٠٨٥٣٨

٩٥٣٤٧٠٩٤/ ف

به �= اتو3ار 
بسته بندى پيراهن داخل کارگاه 

فورى نيازمندیم عبدالمطلب 
٩٥٣٥٣١٠٨/ ف٠٩٣٥٤١٥٧٢٦٠

به دو نفر بردست
چرخ کار شلوار دوز نيازمندیم 

(طالب)
٩٥٣٥٢٤٤٤/ ف٠٩١٥٩٠٧٢٠٢٤

به چند ز�گزاگ دوز 
ماهر خانم 

نيازمندیم عبادى ۴ پالک ٩
٠٩٣٨٢٣٠٨١١٠

٩٥٣٥٢٢٦٠/ ف

به تعداد� چرخLار
مانتو اسپرت و مجلسی ماهر 

و نيمه ماهر نيازمندیم تسویه نقدى 
قاسم آباد ٠٩١٥٩٧٦٥١٩٢

٩٥٣٤٩١٥١/ ف

تا3س� تلفن� همسفر غزل
به تعدادى راننده با خودرو به صورت 

تمام وقت نيازمندیم (مصلی )
٠٩١٥٥٧٩٣٤٧٤

٩٥٣٥٢٢٤٩/ ف

نيسان �خچالدار با راننده جهت 
توزیع فاکتورى روزانه ٨٠ تومان 

نيازمندیم انتهاى بلوار مصلی مجتمع 
 مواد غذایی مصلی فاز ٢ پالک ٢٢٨

٩٥٣٥٣٠٠٦/ ف

به تعداد� راننده منظم -به صورت
نيازمندیم  وقت  نيمه  و  وقت  تمام 
روزى  شبانه  آژانس   ٣٣ پيروزى   )

٠٩٣٩٠١٩٥٥٠٢باران )
٩٥٣٥٢٣٥٠/ ف

٩٥٣٥٢٥٣٨/ ق

 ا�ران تا3س�،راننده بااتومبيل
تاکسی متردار وگوشی اندروید دار و

یک نفر راننده شيفت شب نيازمندیم 
٣٥٠٧٩تلفن۵رقمی قاسم آباد

به تعداد� پخش 3ننده
ساندویچ سرد با وسيله نقليه 

نيازمندیم
٠٩٣٥٩١٥٩٥٤٦

٩٥٣٥٣١٦٧/ پ

نيازمند چندنفر راننده 
به همراه خودروى یخچالدار،جهت 
پخش لبنيات بصورت فروش گرم

٠٩١٤٢٢٩٧٧٠٦
٩٥٣٥٢٩٩٢/ پ

تعداد� راننده خانم
جهت آژانس بانوان

 بومی قاسم آباد و الهيه نيازمندیم 
٠٩١٥٨٦٩٠٩٨٩-٣٥٢٤٤١٦٨

٩٥٣١٩٢٤٨/ ف

٩٥٣٤٤٦٦٧/ ف

درآمد ١٠٠ ال� ١٢٠
به تعدادى راننده با اتومبيل مدل 

٩٠ به باال نيازمندیم محدوده ٧ تير 
٠٩٠١٥٢٣٧٧٧٣

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

نيازمندیم. باحقوق و مزایاى مناسب
٠٩٠٣٦١٢١٤٣٢ 

٩٥٣٥٠٤٤٦/ ق

به تعداد� راننده با اتومبيل
شطرنجی مدل باال

 مجهز به تاکسيمتر نيازمندیم 
٠٩٣٣٨١٠٤١٣٥

٩٥٣٥٢٥٣٢/ ف

٩٥٣٤٧٧٨٦/ ف

آژانس افشين 
راننده با اتومبيل مدل باال 
داراى تاکسيمتر نيازمندیم 

 حجاب ٧۵,٢ انتها سمت چپ 

باران راننده سوارى
یک وانت و یک پيک موتورى با گوشی 

اندروید نيازمندیم (منطقه طالب)
٠٩١٥٥٠٤١١٠٢

٩٥٣٥١٤٨٥/ ف

راننده بااتومبيل
نيازمندیم. (کارکرد ۵٠ الی ٢٠٠) 

امام خمينی ۶٨
٠٩١٥٩١٥٧٣٠٢

٩٥٣٥٣٣٢٠/ م

فور� به تعداد� راننده خانم
با اتومبيل نيازمندیم

 آژانس بانوان نور
٩٥٣٤٧٦٨٨/ ف٠٩٠٣١٧٩٥٥٧٨

به تعداد١٠٠ دستگاه پيLان 
وانت، نيسان، مزدا و آر�سان 

سریعا نيازمندیم 
٩٥٣٥٢٥٩٨/ ف٠٩١٥٧٠٤٣٠٢٥

١٠٠ �3ار3رد روز
به تعدادى راننده منظم جهت 
آژانس با اتومبيل نيازمندیم

محدوده معلم ٠٩١٥٧٩٢٤٥٩٠
٩٥٣٤٩٧٩٦/ ف

به تعداد� راننده باماشين 
مدل باال و گوشی اندروید 
نيازمندیم محدوده سجاد

٠٩٣٧١٢٢٦٣٩٦
٩٥٣٥٠٦١٩/ ف

نيازمند 
یک وانت و یک مزدا 

دوکابين با بيمه 
٠٩٣٠٣٠٢٠١٣٦

٩٥٣٤٩٩٦٧/ ف

 آژانس بانوان
 به تعدادى راننده خانم بااتومبيل 
مجهز به تاکسی متر نيازمند است

 ٠٩١٥٧٣٣٥٩٥٠ محدوده الهيه
٩٥٣٤٩٣٧٢/ ق

به �= راننده
 3م�L تا3س� نيازمند�م 

 

٩٥٣٥٢٣٢١/ م٠٩٣٦٤٩٨٢٣٣٥

تا3س�
 3ندو 

واقع در بلوار فردوسی به 
تعدادى راننده با اتومبيل داراى 

تاکسيمتر نيازمند است 

٣٧٦٥١٣١٣
٩٥٣٤٨٩٠٩/ ر

٩٥٣٤٤٧٤٥/ آ

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

٠٩١٥٦٥٠١٧٨٢ آژانس مرتفع

مپ س�
جذب راننده با شرایط عالی 
خودرو تميز با سال توليد بعد از٩٠ 

بين پيروزى۴ و۶  ،پالک ١۵٨ 
اطالعات بيشتر در کانال تلگرام : 

@map30
 مراجعه ٨صبح تا ١۴ بعدازظهر

٩٥٣٤٤٢٦٧/ پتلفن:١٨٣٣

٩٥٣٥٣٠٥٩/ ف

آژانس ابوذر 
راننده با ماشين با گوشی 

اندروید
٠٩١٥١٢٥٩١٧٤

 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

تا3س� سرو�س 
طال��

با تضمين درآمد عالی 
جهت تکميل ناوگان خود 
از دارندگان خودروهاى 
پژو پارس ، ال ٩٠، تيبا، 

سمند، پژو ٢٠۶ 
سفيد رنگ و با مدل 

باالى ٩٠ دعوت به
 همکارى می نماید آدرس: 
وکيل آباد الدن ۴٢ پالک ١۵
تلفن: ٣٨٦٤٣٦٣٧

٩٥٣٤٨٦٥٦/ ف

صدف بار
به تعدادى وانت پيکان

 مزدا، نيسان نيازمندیم 
 بلوار ميامی -نبش ميامی۵

٩٥٣٤٦٦٣٣/ ف

تعداد�  اتومبيل فعال 
با تاکسيمتر تضمين کارکرد عالی 

تمام وقت و نيمه وقت محدوده
وکيل آباد ٠٩٣٦٠٣٩٥٧٩٣

٩٥٣٥٢٣٨٥/ ف

آژانس ماهان سير
به ١٠ دستگاه  اتومبيل مدل باال 
با راننده نيازمندیم کارکرد ١۵٠ 

 هزار تومان  داخل امامت ۴۴
٩٥٣٥٣١٣٠/ ف

به تعداد� نيسان و 
پيLان وانت �خچالدار

جهت پخش فرآورده هاى 
پروتئينی (سوسيس و کالباس ) 

با حقوق ثابت نيازمندیم 

 ٠٩١٥٥٥٠٢٥٨٥
٣٧٥٢٨٨٧١

٩٥٣٥٢٤٩٥/ ف

راننده با خودرو تا3سيمتردار
و شطرنجی نيازمندیم 

کارکرد ١٠٠ به باال
٠٩٣٥٥٢٩١٥٣٨

٩٥٣٥٣٠٥٧/ ف

�راننده با اتومبيل فور
 نيازمندیم

سرافراز ۴٠ ، با زنگ باال
٠٩١٥٤٠٤٢٠٠٥

٩٥٣٣٠٦٠١/ ق

آژانس جام جم
١٠ نفر راننده متعهد با اتومبيل

 مدل باال نيازمندیم نبش کامياب ٣۴
٠٩١٥٣١٧٦٨٩٨

٩٥٣٤٩٩٠١/ ف

راننده با اتومبيل
تاکسی متر صبح ١٠ تا ١۵ یا 

بعدازظهر ١٧ تا ٢٢
٠٩٠٣٣٧٢٦١٢٣

٩٥٣٥٣٠١٧/ ر

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

٣٨٧٩١٨٦٠ نيازمند است.
٩٥٣٤٩٦١٣/ م

به چند راننده 
با خودروى تاکسيمتردار جهت 

تاکسی تلفنی نيازمندیم 
٠٩١٩٠١٦٩٥٠٦

٩٥٣٥١١٩٢/ ف

آژانس سر�ر 
راننده منظم و متعهد مجهز به 
تاکسيمتر محدوده آزادشهر 

٠٩١٥٠٠٢٠١٦٢
٩٥٣٤٩٧٦٥/ ر

آژانس رونيز
راننده با اتومبيل تاکسيمتردار 
نيازمندیم بين هدایت ٣٩ و ۴١

٠٩١٥٩١١٦٠١٢
٩٥٣٥٢٤٠٤/ ف

به تعداد� راننده خانم
 با اتومبيل مدل باال 
نيازمندیم آژانس بانوان

٩٥٣٥٢٤٧٤/ ف٠٩٣٥٩٨٢٦١٣٩

آژانس با زنگ باال در هاشميه 
به تعدادى راننده با تاکسيمتر 

سریعا نيازمند است 
٠٩٣٨٨٣٧١٣٣٧

٩٥٣٤٨٠٤٤/ ف

شهرما راننده تمام وقت
همراه با گوشی اندروید و تاکسيمتر 

با اتومبيل مدل باال نيازمندیم 
ابتداى پيروزى ٠٩٣٦٦٢٩٢٣٩٩

٩٥٣٥٢٤١١/ ف

آژانس پارس 
نيمه  و  وقت  تمام  راننده  تعدادى  به 
وقت در محدوده قاسم آباد نيازمندیم 

با زنگ باال  ٠٩٣٦٤٨٥١٢٦٤
٩٥٣٤٤٩٣٧/ ف

تا3س� پيما راننده 
تمام وقت با ماشين مدل باال

 تاکسيمتر دار محدوده پيروزى 
نيازمندیم ٣٨٧٩٦٠٣٠

٩٥٣٥٢٦٢١/ ف

تا3سيمتردار  راننده   �تعداد به 
بصورت نيمه وقت و تمام وقت 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣٥٩٩٥٤٥

٩٥٣٥٢٥٢٦/ ف

راننده با خودرو 
تاکسيمتردار نيازمندیم
 محدوده بلوار فردوسی 

٩٥٣٥٠٠٣٨/ ف٠٩١٥٦١٥٢٧٠٠

تعداد� راننده با اتومبيل مدل باال 
نيازمندیم محدوده کوى امير 

شيفت صبح و بعدازظهر 
٠٩٣٨٢٨٠٧٧٨١

٩٥٣٤٦٨٦٨/ ف

به �= راننده جهت 3ار 
با خاور ٦٠٨ و نيسان 

نيازمندیم ساعت تماس ١٧ به بعد
 

٩٥٣٥٢٩٩٧/ ف٠٩٣٨٩٤٤٣٥٠٩

به تعداد� راننده متعهد
با خودرو پژو و سمند و

 ال ٩٠ دوگانه سوز مدل 
باال جهت همکارى با شرکتها 

نيازمندیم
آژانس  پارک واقع در پارک 

علم و فناورى خراسان
٣٥٤٢٥٥٠٣

٩٥٣٤٨٤٣٢/ م

به تعداد� راننده
 با اتومبيل مدل باال 

نيازمندیم  ٠٩١٥٨٩١٢٥٣٥
٩٥٣٥٠١٥٠/ ف

مر3زفروش تا3سيمتر
تک کانال آژانسی- چهار کانال

سه سال گارانتی تعویض
٠٩٣٠٩٧٢٣٥٣٦فرهاد ٢٧-

٩٥٣٣٣٩٣١/ م

٩٥٣٤٠٤٨٨/ ف

پورسانت ١٦% 
زنگ و درآمد عالی ورودى ١٩۵٠

راننده با اتومبيل٠٩١٥٣٥٨٧٥٦٥  

٩٥٢٦٧٣٥٨/ ف

آژانس قدس (فلسطين)

٣٧٠٣٥
(VIP طرح) باالترین کارکرد

تعداد� سمند و پژو 
مجهز به تاکسيمتر با تضمين 

کارکرد نيازمندیم 
٠٩١٥٠٧٨٣٠٧٠

٩٥٣٤٩٢٥٤/ ف

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

 مطهرى شمالی ۶٢
٩٥٣٤٩٩٣٤/ ف

�= دستگاه 
خودرو سوارى بدون راننده

جهت اجاره نيازمندیم.
٩٥٣٥٣٠٢٢/ پ٠٩٣٥٦٦٦٨٥٣٠

آژانس امين به راننده ترجيحا
شطرنجی  و  تاکسيمتردار  اتومبيل  با 
هاشميه  کم  پورسانت  با  نيازمندیم 
٠٩١٥١٢٤٦٢٠٩  ٩١,٣

٩٥٣٤٩٩٠٠/ ف

به تعداد� راننده جوان
با خودروى مدل باال دو شيفت 

نيازمندیم
٠٩٣٨١٢٤٧٠١٨

٩٥٣٥٢٨٥٥/ ف

به تعداد� راننده با اتومبيل 
مدل باال نيازمندیم

 (با تعرفه جدید ) تاکسی افشين 
٠٩١٥٩٠٣٨٤٨٦

٩٥٣٥٢٣٠٨/ ف

به �= 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� پارس 
 سمند ، ٤٠٥ 

جهت سرویس دهی به هتل ها 
نيازمندیم ٠٩١٥٩٧٦١٣٣٤

٩٥٣٥٢٤١٢/ ف

تعداد� راننده با اتومبيل 
جهت آژانس نيازمندیم

 محدوده الهيه با درآمد باال 
٣٥٢٤٤٦٧٦

٩٥٣٤٩٨١١/ ر

3ار3رد ١٠٠ هزار
 راننده با اتومبيل مدل باال
آزادشهر ،تاکسيمتردار فورى

٩٥٣١٢١٦٥/ ف٠٩٣٩٩٧٢٠٢٤٠

به تعداد� راننده بانو 
در شيفت هاى مختلف نيازمندیم 

آژانس بهار 
٣٦٦٣٥٩٧٥-٠٩١٥٥٦٨٤٧٠٧

٩٥٣٥١٨٨٠/ ف

٢٢٤٠ �ورود
زنگ و3ار3رد عال� برج� ٣ م
راننده با اتومبيل تميز نيازمندیم   ١٧%

٩٥٠٦٦١٥٠/ م٠٩٣٥٤٠٨٦٠٦٣

به تعداد� راننده 
با سوارى شطرنجی و تاکسيمتردار 

نيازمندیم آژانس همسایگان 
٣٨٤٦٢٨٢٩-٠٩٣٦٦٩١٠٩١٤

٩٥٣٤٧٩٢٧/ ف

3ارگر متأهل 
بدون فرزند یا یک فرزند بدون 
مدرسه اى و فاقد منزل که توان 
پرداخت اجاره در شهر را ندارد 
براى سرایدارى و کارهاى ساده 

باغ نيازمندیم 
٠٩١٥٢٣٠٨٥٩٩
٠٩٣٥٤٣٠٣٤١١
٠٩١٥٣١٤٩٦١٨

٩٥٣٥٣١٠٧/ ف

آتليه سيب
جهت تکميل کادر پرسنلی از 

نيروى خانم طراح و گرافيست 
با سابقه کار دعوت به همکارى 
می نماید وکيل آباد ٧۵ سمت 

راست پالک ٣۴

٣٥٠١٢٢٩٤
٩٥٣٥٢٧٥٣/ ف

به �= فتوشاپ 3ار 
آقا یا خانم با حقوق و مزایاى عالی 

نيازمندیم محدوده حرم
٠٩٣٥٥٢٣٤٧٨٢

٩٥٣٤٩٧٣٩/ ف

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

 �استخدام فور
کار  فتوشاپ  و  خانم  اى  حرفه  عکاس 
حرفه اى خانم نيازمندیم (وکيل آباد)

٣٥٠١١١٧٤
٩٥٣٥٢٦٠٧/ ف

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

داخلی نيازمندیم 
٩٥٣٥٠٤٢٩/ م٠٩١٥٣٠٥٧٦٠٤

به تعداد� فروشنده
 آقا و خانم

 نيازمندیم الماس شرق 
٠٩٠٣٧٣٦٦٧٣٣

٩٥٣٥١٢٣٤/ ف

فروشنده پوشاt خانم
باتجربه- حقوق ٧٠٠هزارتومان

 شهرک شهيد رجایی- حر١٣
تلفن ٠٩٠٣٩٦١١٩٠٦

٩٥٣٥٣٠٠٠/ ق

راننـــده

فروشنده و صندوقدار

خياط و چرخLار

طراح و گرافيست

سرا�دار و نگهبان


