
چهارشنبه ١١ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٧
٥٤

به �= فروشنده خانم
نيازمندیم فروشگاه سوار 

رسکی هفت تير برج آرميتاژ 
٠٩١٢٢٢٤٧١٧٤

٩٥٣٥١٢٤٨/ ف

فروشگاه لناسنتر 
شعبه ١٧شهر�ور

به تعدادى فروشنده و صندوقدار 
خانم در محدوده نيازمنداست.

ساعت تماس ٩-١٣عصر ١۶-٢٠
ميدان ١٧ شهریور مجتمع حریر 

طبقه +٢
تلفن ٠٩٣٦٣١١٥٥٠٩

٩٥٣٥٠٤٥٣/ ق

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

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

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

قاسم آباد ٠٩١٥٦٢٤٩٧١٨
٠٩٣٦٥٠٣٢٣٠٠

٩٥٣٥٠٧٥٠/ ف

به �= فروشنده جوان آقا
جهت کار در مجتمع آسمان واقع در 

١٧شهریور تمام وقت نيازمندیم 
٠٩١٥٥٢٢٦٦٤٠

٩٥٣٥٢٥٤٧/ ف

tمد�ر فروشگاه پوشا
بازنشسته - حداقل دیپلم- حقوق 

١/۵م تومان+ پورسانت باال
٠٩٠٣٩٦١١٩٠٦

٩٥٣٥٢٩٨٥/ ق

به چند�ن فروشنده خانم 
آرایشی و عطر براى مناطق ميثاق 

توس و مهرگان نيازمندیم 
٠٩١٥٤٠٣٨٠٤٦

٩٥٣٥٢٠٣٢/ ف

به فروشنده خانم 
باتجربه نيازمندیم

 مزون عروس  الستر
٠٩١٥١٠٣٧٣٠٨-٣٨٤٨٢٧٣٠

٩٥٣٤٩٨٠٣/ ف

به تعداد� فروشنده
خانم جهت کاردر فروشگاه 

آجيل و زعفران
 با حقوق عالی

 از ساعت ١۴ الی ٢١ نيازمندیم 
بين چهارراه مقدم وميدان طبرسی 

بين طبرسی ٢۵ و ٢٣ 
فروشگاه سوغات مشهداسالمی

 

٩٥٣٥٢٩٦٦/ ف

 به یک فروشنده حرفه اى پوشاک 
بچه گانه با حقوق عالی نيازمندیم 

مراجعه حضورى ١٧شهریور 
 پاساژ کيميا طبقه همکف پالک ٢١٠

٩٥٣٥٢٨٠١/ ف

به تعداد� فروشنده 
خانم باتجربه 

در محدوده بازار فردوسی 
با حقوق باال نيازمندیم

تمام وقت 
فروشگاه اليزه

٠٩٣٨٥٦٥٦١٦٨
٩٥٣٥١١٦٨/ ف

فروشنده 
 �حرفه ا

به تعدادى خانم
 با روابط عمومی باال 
و ترجيحا با سابقه 

فروشندگی پوشاک زنانه 
جهت همکارى نيازمندیم 

گالرى دوک و دوشس 
نبش خيام جنوبی ١١ 
٣٧٦٢٩٨٠٠

٩٥٣٥٠٤١٩/ ب

به چند نفر کارگر خانم و آقا جهت 
فروشندگی آجيل و خشکبار نيازمندیم 
حقوق  دانش  چهارراه  محدوده 
٠٩١٥٩٠٨٥٨٣٦ حدود۵٠٠ 

٩٥٣٥٢٥١٤/ ف

به �= فروشنده آقا و خانم 
ماهرجهت عطر و ادکلن 

با حقوق ١ ميليون نيازمندیم 
٠٩٠١٥٥٨١٠٤٣

٩٥٣٥٢٥٥٢/ ف

به �= نيرو� 3ار 
جهت فروشندگی در مزون عروس 
ترجيحا آشنا به خياطی نيازمندیم 
٠٩١٥٥١١٠٢٩٢-٣٧٦١٨٩٢١

٩٥٣٥٢٣٢٦/ ف

به �= شاگرد جوان
خانم یا آقا تمام وقت یا 

نيمه وقت بعدازظهر نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠١٣٧٠٢

٩٥٣٥٢٨٣٥/ ف

به �= فروشنده باتجربه 
خانم جهت پوشاt زنانه 

نيازمندیم 
٩٥٣٥٢٨٩٤/ ف٠٩٣٩٢٧٨٤١٢٦

فروشنده خانم
شيفت عصر نيازمندیم 

سجاد ، پاساژ بهاران
٠٩١٥٣١٢٨٦٢٢

٩٥٣٥٢٤٥٢/ ل

به �= فروشنده باتجربه خانم 
جهت کار در فروشگاه پوشاک در 

محدوده قاسم آباد نيازمندیم 
٣٥٢٢٦٦٤١

٩٥٣٥٣٠٣٨/ ف

به صندوقدار خانم
آشنا به نرم افزار آس 

جهت کار در یک کترینگ 
نيازمندیم. تلفن تماس 

جهت هماهنگی:
٣٨٤٧٧١٤٠

٩٥٣٥٢٠٩٤/ ق

فروشنده خانم نيمه وقت 
نيازمندیم.حقوق۵٠٠ 

طالب بين ایثار ٧و٩ ایران کيف
٠٩١٥٣٠٩٨٤١٥

٩٥٣٥٢١٣٢/ ق

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

٠٩٣٥٧٦٣٩٠٠٩تراست 
٩٥٣٥١٢٦٩/ ف

 به �= فروشنده 
 داراى مدرک تحصيلی ليسانس

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

یک واحد توليدى
 نيازمندیم.

 ٣٧٢٧٢٥٨٠
٩٥٣٥١٠٤٠/ م

به تعداد� صندوقدار خانم 
جهت کار فست فود محدوده جانباز 

نيازمندیم تماس ١١ صبح به بعد
٠٩١٢٣٠١٧١٨٨

٩٥٣٥٢٣٦٨/ ف

به �= فروشنده مرد باتجربه 
کاغذ  امر  در  متأهل  و  تحصيلکرده  و 
پيامک  نيازمندیم  فرش  یا  دیوارى 

٠٩١٥٠٦٠١٧٩٧بفرستيد 
٩٥٣٥٢٦٦٢/ م

به �= فروشنده خانم �ا آقا 
نيازمندیم ١٧ شهریور پاساژ آسيا 
طبقه ١- پالک ۶         ٣٣٤٣٥٩٥٨

٠٩١٩٠٦٣٧٢٩٣
٩٥٣٥٠٥٠٠/ ف

به صندوقدار و 
پاسخگو� تلفن 

با سابقه کارى و روابط عمومی باال 
نيازمندیم 

ساعت مراجعه ١٠ الی ١٢ صبح و 
۵ الی ۶ بعدازظهر  

٠٩١٥٣١٥١٨٣٠
٣٨٥٤٥٢٦٩ افشار

٩٥٣٥٠٦٧٣/ ف

فروشنده
 تمام وقت

ساعت١٠ الی ٢٢ 
محدوده الماس شرق و 

وصال با محيط کار و حقوق و 
مزایاى مناسب نيازمندیم 
٠٩٣٦٣٨٦٣٦٥٢

٩٥٣٥٣٠٥١/ ف

٩٥٣٤٣١١٥/ ف

حقوق ٩٠٠ هزار تومان
 تعدادى فروشنده خانم و آقا نيازمندیم

 توس ۶۵ بين نجف ٢ و ۴ 
 پوشاک آتيش کش

 tبه �= فروشنده پوشا
مردانه بدون سرمایه جهت شراکت 

نيازمندیم (با ضامن معتبر)
٠٩١٥٦٩٣٣٠٠٤

٩٥٣٥٢٢٤٥/ ف

٩٥٣٥٣٢٥٦/ ق

به چند فروشنده خانم 
جهت کار در پوشاک زنانه نيازمندیم. 

طالب ایثار ٧ فروشگاه بانو شب 
٠٩٠٣٢٤٣٥٩٦٩

٩٥١٩٥٧٦٤/ ق

فروشنده حضور� (بازار�اب) 
مشهد و شهرستانها نيازمند�م 

حقوق:٢ميليون تومان 
٠٩١٥٢٠٧٧٦٤٣

به �= فروشنده خانم
جهت کار در الک فروشی 

سيدرضی ٢٣
٠٩٣٨١٦١٨٢٨١

٩٥٣٥٢٨٢٨/ ف

سيسمون� ن� ن� مد
به چند فروشنده خانم باتجربه 

نيازمندیم محدوده کوى امير و خيام
٠٩٣٩٧٧٣٩٩١٢

٩٥٣٥٢٨٢٣/ ف

فروشنده خانم 
جهت فروشگاه لباس زنانه 

نيازمندیم احمدآباد مجتمع خورشيد 
٠٩١٥٣١٧٥٤٢٣-٣٨٤٦٢٠٣٣

٩٥٣٤٩٨٨٥/ ف

فروشنده خانم 
جهت پوشاک زنانه فورى

٠٩٠٣٦٥٠٠٥٢٢
٩٥٣٥٢٧٧٩/ ف

فروشنده با تجربه عطر
نيازمندیم حقوق ثابت با پورسانت 
عالی - تماس از ساعت ١۴ به بعد  

تلفن ٠٩١٥٥٦٨٠١١٤
٩٥٣٤٩٤٦٤/ ف

به تعداد� فروشنده خانم
باتجربه نيازمند�م 

 ميدان ١٧شهریور حاشيه مجتمع رضا
  مانتو ملکی

٩٥٣٤٧٣٢٧/ ف

به تعداد� فروشنده خانم
با حقوق و پورسانت عالی

 درمنطقه طالب نيازمندیم 
٣٢٧٠٦٢١٢

٩٥٣٥٠٥٨٨/ ف

به �= فروشنده خانم
با سابقه کار جهت فروشگاه شال و 
روسرى نيازمندیم محدوده صياد 

شيرازى ٠٩٠٣٤٠٥٧٧٢٤
٩٥٣٥٠٥٢٦/ ف

به �= فروشنده خانم با تجربه 
جهت فروشندگی پوشاک زنانه 

در خيابان راهنمایی 
٠٩٣٥٨٧٧٧٠٧٣-٣٨٤٤٣٧٩٢

٩٥٣٥٢٢٥٧/ ف

به �= فروشنده 
جهت کار در لوکس فروشی 

نيازمندیم 
٣٧٦٢٠٥٢٧

٩٥٣٥١١٠٤/ ف

به تعداد� فروشنده خانم و آقا
محدوده ١٧ شهریور با حقوق و 

مزایاى عالی نيازمندیم 
٩٥٣٥٠٠٥٥/ ف٠٩١٥٤١٣٨٣٦٠

 ١٫٥٠٠٫٠٠٠تومان+ 
پورسانت فوق العاده

 فروشنده پوشاک مردانه اسپرت
 ٠٩١٥٦٥٨٨٢٥٠

٩٥٣٥٢٧٢٠/ ق

به �= همLار خانم 
جهت کار در فروشگاه روسرى 

فروشی در ویالژ توریست نيازمندیم
٣٥٥٩٥٢٤٧-٠٩١٥٤٠٣٦١١٢

٩٥٣٤٩٦٣٨/ ف

به �= فروشنده خانم 
جهت پوشاک زنانه در محدوده 

شفا هدایت نيازمندیم 
٠٩٣٨٩٤٥٩٥١٢

٩٥٣٥٢٩٩١/ ف

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

٣٧١١٣٨٦٥
٩٥٣٥٠٥٣١/ ف

به تعداد� فروشنده 

آقا و خانم 
با حقوق و مزایاى عالی نيازمندیم 

ميدان تقی آباد نبش بهار ۵٨
کنار کتاب فروشی هلو

 پوشاک شلوار
٠٩١٥٤٠١٩٢٨٢

٩٥٣٥٢٣١٧/ ف

بنون 
خانم  و  آقا  فروشنده  تعدادى  به 
امامت  و  آباد  قاسم  محدوده  در 

٠٩٣٥٥٢٦١٨٨٨نيازمندیم 
٩٥٣٥٣٠١٥/ ف

پاره وقت به تعدادى دانشجو
با حقوق عالی نيازمندیم چهارراه مقدم 
طبرسی، نبش کاشانی ۵ فرش نگين 

٠٩٣٥٦٠٠٥٥٣١
٩٥٣٥٢٥١٩/ ف

فروشنده قناد� پاره وقت
(محدوده بلوارمعلم) مشخصات 

خودرا پيامک نمایند
٠٩٣٧٧٥٥٣٣٧٢

٩٥٣٤٩٢٧٩/ ق

به تعداد� نيرو 
جهت فروشندگی 

در روسرى فروشی 
نيازمندیم ١٢ساعت کارى

 + حقوق ١ م به باال 
ميدان ١٧شهریور

حسن زاده ٠٩١٥٣٠٦١٠٠٨
٩٥٣٥٠٤٤٤/ ف

به فروشنده خانم 
جهت پوشاک زنانه در 

الماس شرق نيازمندیم. 
٠٩٣٥٣٦٧٨٧٧٢

٩٥٣٥٣٢٥٧/ ق

فروشنده
به آقایی مجرد باحداقل ٢ سال تجربه 
نيازمندیم.  مردانه  پوشاک  در  کار 

٣٦٠٤٩٧٠٦محدوده دانشجو
٩٥٣٤٨٦٧٠/ م

به �= فروشنده خانم
جهت کار در پوشاک نيازمندیم

٠٩٣٥٤٩٤١٥٤٠
٩٥٣٥٢٨٧٢/ ف

فروشنده خانم
جهت کار در شال و روسرى راسل 

محدوده وکيل آباد
٠٩١٥١٠٤٦٨٣٤

٩٥٣٥١٩٠٩/ د

به �= نيرو� جوان
باتجربه جهت عطر فروشی 
نيازمندیم (با حقوق عالی)

٩٥٣٥٠١٥٩/ ف٠٩٣٦٢٨٨٥٠٦٨

به ٢ فروشنده خانم
محجبه نيازمندیم پروما طبقه 
اول واحد١۴٢ پوشاک یاسين

٠٩٣٨١٢٨٦٩٣٠
٩٥٣٤٦٧٩٣/ ف

به تعداد� فروشنده
در محدوده ١٧ شهریور 

نيازمندیم  ٠٩٣٦٩٨٧٩٠٦٠
٩٥٣٤٥٧٦٨/ ر٠٥١٣٣٤٩٦٢٠٨

به تعداد� فروشنده
 خانم باتجربه

نيازمندیم 
(محدوده ١٧ شهریور) 

 ٣٣٤٢٥٩٢٧
 مراجعه فقط حضورى

٩٥٣٤٨٨١٩/ ف

به چندنفر فروشنده باتجربه 
با روابط عمومی قوى جهت فروش 

زرشک و زعفران نيازمندیم 
٠٩١٥٨٣٢٧٠٧٧

٩٥٣٥٠٧٧٦/ ف

به تعداد� فروشنده خانم و آقا 
و صندوقدار خانم نيازمندیم 

ترجيحا در بلوار توس 
٠٩١٥٣١٨٩٧٥٩

٩٥٣٥١١٨٦/ ف

 به چند فروشنده مجرب خانم 
 تمام وقت نيمه وقت عصرنيازمندیم 

حقوق عالی- مجتمع خورشيد
 ٣٨٤٢١٢٢٣

٩٥٣٤٩٣٩٦/ ط

به تعداد� فروشنده ماهر 
و باتجربه 

جهت فروشندگی کفش نيازمندیم. 
٠٩١٥٥٧٩٩٩٥٣

٩٥٣٥٣٢٤٢/ ق

به �= فروشنده خانم باسابقه 3ار
در پوشاک جهت یک ماه همکارى 
نيازمندیم (درمنطقه ابوطالب) 

٠٩٣٦٦٢٧١٤٠٦ صادقی
٩٥٣٥٢٩١٢/ ق

٢ نفر فروشنده
جهت کار در کلی فروشی پوشاک 

نيازمندیم
٠٩٣٦٢١٠٥١٣٩

٩٥٣٥١٤٢٦/ ف

به �= 
صندوقدار خانم 

جهت شيفت عصر 
نيازمندیم 

نبش فرامرز ۴ 
آبميوه ملون 

ساعت مراجعه ١۴ الی ١۶ 
 

٩٥٣٥٣١٦٢/ م

�صندوقدار حرفه ا
آشپزخانه نيازمندیم

 معين دربارى
٠٩١٥٩٠٠٩٩٣٦

٩٥٣٥٣١٣٤/ ف

به �= نفر فروشنده آقا 
جهت کار در سوپر مارکت با 

تجربه و ضامن معتبر نيازمندیم 
٠٩١٥١٢٤٧٩٥٥

٩٥٣٥٢٣٤٢/ ف

به �= فروشنده آقا 
باتجربه نيازمندیم

 محدوده بازار فردوسی 
٠٩٣٧٠٧٢٦٦٦٥

٩٥٣٥٢٥٢٩/ ف

�جهت همLار
به تعدادى خانم 

با مدرک ليسانس 
آشنا به اکسل 

کامپيوتر نيازمندیم 
با حقوق و مزایاى 

اداره کار
 آدرس :

 بلوار توس 
بين توس ۶٣ و ۶۵ 
٠٩١٨٣٦٨١٥٣٦

٩٥٣٥٢٣٠٩/ ف

به ٢نفر 3ارشناس
 گياه  پزش�L خانم �ا آقا

 با سابقه کار نيازمندیم
٣٦٠٤٨٥٦٢

٩٥٣٤٧٠٢١/ ق

به �= خانم 3ارشناس
مسئول  جهت  پزشکی  تجهيزات 

فنی جهت توزیع نيازمندیم
٩٥٣٤٧٩٥٤/ ف٠٩١٥٥١٤٨٥٤٧

استخدام
هتل پنج ستاره 

درخيابان امام رضا(ع)
 ١- خانم با تحصيالت 

ليسانس جهت تحصيلدارى
٢-خانم  مهندس معمارمسلط 
 3Dبه نقشه کشی در اتوکد و

 تماس: ٩ الی١٨
٩٥٣٥٢٦٩٣/ پ٠٩١٥٤٧٨٥٠٠٤

به تعداد� 3ارآموز 
در رشته هاى معمارى، برق، عمران

 مکانيک و مدیریت  پروژه نيازمندیم
٩٧-٣٦١٤٥٨٩٦

٩٥٣٥٢٩٨٠/ ف

ارشد(3امپيوتر-برق-مLاني=)
جهت انجام پایان نامه 
ارشد،مقاله،نرم افزار
٠٩٣٨٢٢٣٠١٢٥

٩٥٣٥٢٣٥٢/ ق

ارشداقتصاد
۵سال سابقه کارمفيد، مسلط به 

تهيه طرح توجيهی و اقتصادى
٣٧٦٤٢٣٣١

٩٥٣٥٢٩٤٦/ ق

مد�ر فروش 
فروشنده با تجربه همایش

٩٥٣٥٢٩٨٤/ پ٠٩١٢٩٣٣١٣٧٥

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

استخدام آقا
حداکثر ٣٠ ساله درشرکت 

نرم افزارى جهت امور 
ادارى و تبليغات حقوق 

قانون کار+ بيمه احمدآباد
٠٩٢١٥٢٠٦٧٩٠

٩٥٣٥٠١٠٠/ ف

به چند خانم با پوشش 
ادار� و قدرت بيان خوب
جهت هماهنگی تلفنی با 

محيط کامال زنانه نيازمندیم.
حقوق ثابت- سيدرضی

٣٦٠٩٩٨٨٦
٠٩٩٠٢٧٩١٥٩٣

٩٥٣٥٢٥٩٣/ ق

به تعداد� 3ارآموز خانم 
جهت کار در آژانس هواپيمایی 
محدوده فلکه برق نيازمندیم 

٩٥٣٤٨٩٥٨/ ف٠٩٩٠١١٧٠٩٣٠

از افراد مجرب 
  �در امور ادار

کارگزینی، بایگانی  
محاسبه 

کارکرد پرسنل 
دعوت به  همکارى

 می نمایيم. در 
صورت تمایل کلمه 

امور ادارى به شماره 
 ٠٩٠١٨٠٢٧٠٣١
 پيامک فرمایيد 

٩٥٣٥٢٩٩٨/ ف

شر3ت� بازرگان� 
جهت تکميل کادر پرسنلی 
و اطالع رسانی به تعدادى 

نيروى خانم با روابط عمومی 
باال نيازمند است بلوار معلم 

بين معلم ۴٠ و ۴٢ پالک 
١٠۵٠

٠٩١٢٨٩٢٢٤١٥
٩٥٣٤٦٩٧٨/ ف

دعوت به 
 �همLار
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

نيرو� ادار� خانم و آقا
آشنایی به شبكه هاى مجازى

٣٨٣٣٠٩٦٧-٠٩٣٦٤٠١٣٤٢٨
٩٥٣٥٢٣١١/ ق

نيرو� خانم 
مسلط به زبان عربی و آشنا به 

کامپيوتر جهت کار در دفتر 
خدمات مسافرتی نيازمندیم 

خيابان اندرزگو
 مقابل باب الجواد 

٠٩٣٦٨٢٣٤١٣٥
٩٥٣٤٩٨٧١/ ر

3ارشناس و
3ارشناس ارشد 

�3ارمند ادار

٩٥٣٢٧٧٩٧/ ف


