
چهارشنبه ١١ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٧
٥٥

استخدام خانم
مسلط به اینترنت و کامپيوتر 

و تایپ
محيط مناسب خانم ها و 

حقوق عالی
ساعت کارى ٩ الی ١٧

لطفا با این شماره تماس بگيرید

٠٩٣٩٣٠٣٥٤٩٠
٩٥٣٤٤٦٠١/ ق

3ارآموزخانم
جهت کاردر

آژانس مسافرتی 
با روابط عمومی باال 

نيازمندیم
٠٩٣٧٦٧٧٤٢٩٧

٩٥٣٥٢٧٨٠/ د

به �= 3ارمند 
خانم 

مسلط به کامپيوتر و اینترنت 
با روابط عمومی باال نيازمندیم 

بلوار مصلی ٢٣,٢ پالک ٨١ 
طبقه دوم 

 ٣٣٦٥١٥١٥
بازرگانی باهران

٩٥٣٤٦٥٧٢/ ف

شر3ت 
تيراژه گستر 3يش 

استخدام می نماید:
نيروى ادارى: خانم

حداقل  دیپلم-  فوق  حداقل   
مرتبط،  کارى  سابقه  سال   ٣
افزارهاى  نرم  به  مسلط 
باال،  عمل  سرعت  آفيس، 
و  کارى  انضباط  و  دقت  داراى 
با  آشنایی  باال،  عمومی  روابط 

کامپيوتر و مکاتبات ادارى
ظاهر مناسب 

ساعت مراجعه:
 ١٠ صبح الی ١۴ عصر 

مکان: الماس شرق، طبقه سوم، 
شهربازى سرزمين عجایب 

 ٠٥١٣٧١١٣٣٢٣
٩٥٣٥٠٨٤٣/ مداخلی ١١

به تعداد� نيرو� آقا
جهت تکميل کادر بازرگانی 

و فروش نيازمندیم
 آژانس مسافرتی 
بعثت سير خراسان
٣٢٠٢٥ -٠٥١

٠٩١٥٦٩١٠٠٢٠
٩٥٣٥٢٩٠٢/ ل

شاگرد جهت 3ار 
در سوپر مارکت با حقوق مکفی 

نيازمندیم 
٠٩١٦٩٠٢٢٧٢٤-٣٨٩٣٠٥٧٨

٩٥٣٥٢٣٧٨/ ف

به تعداد� 3ارگر ساده
جهت کار در کارواش نيازمندیم

٠٩١٥٦١٨٧٠٦٦
٩٥٣٥٢٤٦٦/ ف

tشر3ت پوشا
استخدام خانم دربسته بندى و 

درکارگاه پوشاک امام رضا٣۶ 
٠٩٣٠٦٣٩٧١١٢پالک ٣٣

٩٥٣٤٦٧٢٧/ ق

3ارگر ساده خانم و آقا
جهت کار در کارخانه نيازمندیم

٣٧٣٩٠٥٩٢
٩٥٣٤٨٤٩١/ م٠٩٣٠٢٩٦٦١١٤

به �= شاگرد ساده
جهت کار در تعویض روغن 

نيازمندیم
٣٨٦٨٩١٦٨

٩٥٣٥٢٥٢٤/ ف

 3ارگر ساده خانم و آقا 
 جهت توليد و بسته بندى نيازمندیم

٣٢١٢١٨٨٧ 
٠٩٠٣١٠٢٩١٥٦

٩٥٣٤٨٧٧٠/ م

به چند 3ارگر ساده خانم 
سازى  عروسک  کارگاه  در  کار  جهت 
محدوده طالب چهارراه برق نيازمندیم 

٣٢٧١٠٩٩٨
٩٥٣٥٣٠٤٩/ ف

به تعداد� 3ارگر ساده و ماهر
صنعتی  شهرک  در  کار  جهت 

توليدى خدماتی هتل نيازمندیم
٩٥٣٥٢٩٥٧/ ف٣٧٤١٧٩٥٣

3ارگر خط توليد نيازمند�م 
وکيل آباد ابتداى جاده شاندیز

 ٣ ماهه اول ۶٠٠ + آموزش
٠٩١٥٥١١٢٩٧٠

٩٥٣٥٠١٦٤/ ف

شر3ت نظافت� 
به تعدادى نيروى ساده آقا 
نيازمندیم ترجيحا با ماشين 

٠٩٠٣٣٩٢٥٩٨٦
٩٥٣٤٥٧٧٤/ ط

به٢نفر 3ارگرساده جهت 
 کار در لبنيات در منطقه هفت تير 

 ٠٩٣٦١٢٤٠١١٦نيازمندیم
٠٩١٥٠٠٩١٥٦٦

٩٥٣٥٠٠٨٢/ ق

تعداد� 3ارگر ساده 
جهت حمل اثاثيه منزل 

نيازمندیم.سيدى ، خلج٩
نبش ریاضی۴ ،مجتمع کاوه 

پالک ۵۶، دفتر کيميا بار
مراجعه فقط حضورى
٠٩١٥٣١٩٣٥٢٥

٩٥٣٥٣٢٧٣/ پ

٩٥٣٤٨٣١٤/ ف

به تعداد� 3ارگر ساده خانم و آقا
حقوق قانون کار+ بيمه + سرویس

 نيازمندیم . خدماتی مقدم
٠٩٣٠٤٣٤٧٨٦٧

 �به تعداد
3ارگر ساده خانم و آقا 

جهت خط توليد نيازمندیم 
٩٥٣٥١٩٦٩/ م٠٩٠٣١٠٢٩١٥٧

��= شر3ت توليد
به تعدادى کارگر خانم جهت 
است. نيازمند  بندى  بسته 

٩٥٣٥٠٥٤٣/ ل٠٩١٥٣٠٩٤٠٢٧

�= 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

تعداد� 3ارگر خانم 
جهت بسته بندى ملحفه نيازمندیم 

بلوار دوم طبرسی و پنجتن 
٩٥٣٥٢٧٢٢/ پ٠٩١٥٨٩١٣٨٧١

به تعداد� خانم 
�جهت 3ار بسته بند

مرغ  کشتارگاه  شب  شيفت  در 
نيازمندیم . محل سکونت ترجيحا 
حدفاصل   ، مترى  صد  محدوده 
غدیر  پل  تا  حسين  امام  ميدان 

ساعت تماس صبح ها تا ١٢
٠٩١٥٥٥٨١٧٢٠

٩٥٣٥٢٢٩٤/ ل

 به تعداد� 3ارگر ساده 
 با حقوق ١,٢٠٠,٠٠٠ تومان 

نيازمندیم 
٩٥٣٥٣٣٠٧/ م ٣٦٠٨٦٣٠٢

به تعداد� نيرو 
متعهد جهت پخش تراکت 

نيازمندیم 
٠٩٣٠٩١٥٩٩٠٦رضوانی 

٩٥٣٥٣٠٠٨/ م

استخدام نيرو
داراى گواهينامه موتور سيکلت

حقوق یک ميليون تومان
٠٩٩٠٥٠٦٠٩٦٢

٩٥٣٤٩٨٠٦/ ق

تعداد� 3ارگر ساده 
خط توليد و نيرو� فن�

حقوق قانون کار بيمه + سرویس 
٩٥٣٤٧٧٧١/ ف٣٦٥١٩٣٩٥

به �= 3ارگر ساده 
جهت کار در کافی شاپ 

نيازمندیم محدوده وکيل آباد
٩٥٣٥١٦٠٣/ ف٣٦٠١٤٥٠٥

به �= دادزن نيازمند�م
٩ساعت کار جنت١، روبروى 
پاساژ رکنی، آرایش آراميس

٠٩٣٣١٢٧٨٩٨٥
٩٥٣٥٣٣١٣/ ق

به تعداد� نيرو� آقا و خانم 
جهت کار خدمات نظافتی 

نيازمندیم 
٠٩١٥٧٦٧٠٦٢٣-٣٨٩٣٤٤٥٨

٩٥٣٥٢٤١٤/ ف

به چند خانم 
جهت کار در کارگاه بدليجات 

نيازمندیم محدوده گاز 
٩٥٣٥٢٣٤١/ ف٠٩٣٥٣٥٣٥١٢٤

به �= 3ارگرساده و ماهر 
جهت کار در تابلوسازى 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣٢٣٠٧١٥

٩٥٣٥٠٥٨٣/ ف

چند 3ارگر 
ساده آقا 

نيازمندیم 
مراجعه حضورى: 

سه راه کاشانی مقابل 
پارک، لوازم قنادى 

 مرمریان 
٩٥٣٥١٤٢٧/ ف

به �= 3ارگر ساده جوان
جهت آپاراتی نيازمندیم نبش چمن ٨٣

٠٩٣٩١٨٤٥١٦٥
٩٥٣٥١٧٤٥/ ف

نيرو� ساده جهت
  3ار فن� نيازمند�م 

٣٨٤٠٧٨٥٨
٩٥٣٤٥٤٦٧/ ف

به �= پخش 3ننده تستر
جهت کار در عطرفروشی 
نيازمندیم سيدرضی ٢٣

٠٩٣٨١٦١٨٢٨١
٩٥٣٥٢٨٣٤/ ف

به تعداد� نيرو� نيمه ماهر 
برقكار ساختمان نيازمند�م.

 

٠٩١٥٩٣٦٣٧٨٩
٩٥٣٥٢٣٧٩/ ق

به �= جوان 
جهت تبليغات عصر

 روبروى مغازه نيازمندیم 
٠٩١٥٣٠٦٩٨٢٥

٩٥٣٥٢٩٧٢/ ف

به نيرو� خانم جوان
جهت کاردرکافی شاپ دانشگاه 
فردوسی،نيمه وقت نيازمندیم

٠٩١٠٥٧٤٨٨٩٠
٩٥٣٥٣١٣٧/ پ

به نيرو� ماهر جوان جهت کار 
در آبميوه نيازمندیم قاسم آباد،نبش 

شریعتی ١۴ ساعت کار ١۵ الی ٢٣       
٠٩١٥٤٠١٥٥٨٣

٩٥٣٥٢٤٠٣/ ف

 �به تعداد
نيرو� نصب 

و تعميرات کولر گازى و پکيج 
ماهر و نيمه ماهر همراه با 

آموزش در یک شرکت معتبر 
نيازمندیم 
٣٨٠٧٤

٠٩٣٣٢٨٢١٤٥٠
٩٥٣٤٦٩٧١/ ف

 �جهت تميز3ار
خانم  یک  به  آپارتمان  سوئيت  در 
نيازمندیم ساعت کارى ٩ الی ١۵ 

مصلی ٣ -٠٩٣٥٥٢٦٣١٠٤
٩٥٣٥٢٨٨٤/ ف

به تعداد� نيرو� 3ار 
ساده

خانم نيازمندیم (محيط کامال زنانه) 
٠٩٣٦٨٠٧٩٤٩٦

٩٥٣٤٩٨٦٢/ ف

به �= 3ارگر ساده 
جهت کار در مرغدارى 
تخم گذار نيازمندیم 
حقوق ماهيانه ٨٠٠ 

(آب و برق، گاز، مسکن رایگان ) 

٠٩١٥٦٦٣٠٠٧٠
٠٩٣٦٢٦٥٧٥٠٩

٩٥٣٥٢٣٠٣/ ف

استخدام 3ارگر 
 جهت نظافت پله و پيلوت

 آقا با موتور
٠٩١٥٠٠٦٠٣٨٠

٩٥٣٥٢٤٠٥/ ق

نيرو� آقا 
جهت کار در آبميوه فروشی 

ساعت کار 
۵ بعدازظهر الی ٢ بامداد 

آدرس : بلوار وحدت
 وحدت ١٣ آبميوه حسام

٠٩١٥٣٠٣٢٧١٧
٩٥٣٥٢٨٦٠/ ف

 به تعداد� نيرو جهت 
 جداسازى پر ليمو خشک درمحل 
دستمزدى  صورت  به  و  سکونت 

 ٠٩٣٦٨٩٣٩٣٩٩نيازمندیم 
٩٥٣٥٣٢٩٣/ ب

توجه -به یک نفر کارگر خانم 
جهت کار در منزل به صورت

 تمام وقت نيازمندیم آب و برق 
٣٨٩٤١٢٢١-٠٩١٥١٢٥٣٠٤٩

٩٥٣٥٢٣٣١/ ف

 �به تعداد
3ارگر ساده

جهت بتونه و سنباده کارى 
نيازمندیم 

حقوق ٨٠٠ تا ١٢٠٠ تومان 
آدرس رو بروى هاشميه ٩۵ 
پالک ١٠ ساعت تماس ٩ الی ٢٠
٠٩٣٥٢٢٦٢٧٥٤

٩٥٣٥٢٣٢٢/ ر

�= نفر خانم  
جهت کاردر توليدى پوشاک ساعت 
کارى ٨صبح الی ۶ بعدازظهر نيازمندیم 
٠٩٠٢٥٢٧٢٢٦٢       ٩ چمن 

٩٥٣٥١٧٢٠/ ف

به تعداد� نيرو
جهت کار در کارواش نيازمندیم 

٠٩٣٦٦٩٢٤٨١٤
٩٥٣٥٢٨٢٤/ ف

3ارگر ماهر و نيمه ماهر 
پل� استر3ار 

جهت کاردر کارگاه نيازمندیم 
٩٥٣٥١٧٠٨/ ف٠٩١٥٦٤٤٤٤٧١

به تعداد� نصاب 
دوربين مداربسته نيازمندیم حضورى: 
سنائی، مجتمع سبحان، طبقه ١+ 

واحد ١٨ -٣٧١٣٣٩١٢
٩٥٣٥٢٣٩٩/ ف

جهت 3ارگاه 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

3ارگر ماهر 3ارواش 
مسلط به واکس پوليش و 

دوراکلين نيازمندیم 
٠٩٣٦٣١٩١٥٠٠

٩٥٣٥٠٣١٢/ ف

به �= نفر 
 �نيرو حرفه ا

جهت کار در آبميوه بستنی 
نيازمندیم

 نبش فرامرز ۴ 
 ساعت مراجعه ١۴ الی ١۶

٩٥٣٥٣١٥٧/ م

 به تعداد� نيرو� برق 3ار 
ماهر و نيمه ماهر بصورت روز 

مزد نياز مندیم
٩٥٣٥٣١٧٦/ م٠٩١٥٨١٠٦٠٣٠ 

به چند جوان ماهر
جهت کارواش در محدوده 

فلکه برق نيازمندیم 
٠٩٠١٢٦٧٥٧١٨

٩٥٣٥٢٨٤٣/ ف

به تعداد� پل� استر3ار 
ماهر و نيمه ماهر 

٠٩٣٨٠٧٤٨٢٣٦نيازمندیم 
٩٥٣٥٠١٩٣/ م٠٩١٥٣٠٤٣٧٧٠

به �= نفر 
قالویزکارى  و  کارى  سوراخ  جهت 
فلزات محدوده بلوار ميامی نيازمندیم 

٠٩١٥٥٢٢٠٥٧١
٩٥٣٥٢٧٨٧/ ف

به �= جلو بند� 3ار 
ماهر و باسابقه نيازمندیم.

٠٩١٥٨٠٧٢٣٠٠
٩٥٣٥٠٩٩٠/ پ

 به �= 3ارگرماهرجوان
 جهت کار در ساندویچی 

درمحدوده قاسم آباد نيازمندیم
٠٩٣٥٩٠٠٤٣١٨

٩٥٣٥٣٠٤٥/ ق

به تعداد� پوليستر3ار 
�نيمه ماهر ساختمان� فور
نيازمندیم ٠٩١٥٢١٤٨١٠٧

٩٥٣٥٣٢٧٥/ م

 نيرو� 3ار ماهر جهت
 کار در کارواش نيازمندیم

محدوده قاسم آباد
 ٠٩١٥٥١٤٣٤٠٣

٩٥٣٤٨٥٩٧/ ق

 به چند3ارگر3ارواش
 نيازمندیم مراجعه حضورى 

قاسم آباد، رستگارى٣
 کارواش تک

٩٥٣٥١١٢٩/ ق

به �= پرسLار با تجربه 
جهت خشکشویی در محدوده 

قاسم آباد نيازمندیم 
٠٩٣٧٩١٢٤٥٤٥

٩٥٣٥١٢٥٦/ ف

به تعداد� رنگ 3ار ماهر یا 
نيمه ماهر جهت پليسترکارى سریعا 

نيازمندیم ٠٩١٥٦٨٣٤٠٦٢
٠٩٠٣٨٢٢٨٨٧٠

٩٥٣٥٣٠٤٠/ ف

به چند استاد3ار آلومينيوم کار
سریعا  اختصاصی  پنجره  جهت  ماهر   

نيازمندیم  ٠٩٣٧٠٠٢٧١٧٧
٠٩١٥٣١٥٩١٠٨

٩٥٣٥٠١٩٩/ ف

به چند برقLار 
نيمه ماهر نيازمند�م   

٠٩٣٦٤٢٩٨٩٣٣
٩٥٣٥٢٣٦٥/ ف

به تعداد� رو�ه 3وب 
3ار ماهر و نيمه ماهر 
و چرخکار جهت توليدى مبل 

نيازمندیم 
(محدوده جاده سيمان )
 ٠٩١٥٩١٥٠١١٢
٠٩٣٠٧٠٩٨١٧٠

٩٥٣٥٢٩٢٦/ ط

3ارگر ماهركارگرساده

محل مراجعه جهت دریافت مدارك پيدا شده:
 ١- اداره كل پست استان خراسان رضوى - عدل خمينی

 تلفن: ١٩٣
٢ - كليه دفاتر خدمات ارتباطی و آژانسهاى 

پستی سطح شهر مشهد
را  شده  پيدا  مدارك  شود  م&  تقاضا  گرام&  همشهر[ان  كليه  (از   
به نزد[ك تر[ن صندوق پست& بيندازند تا از طر[ق ا[ن سرو[س به 

صاحبان آن تحو[ل گردد)

سرو�س پست �افته
طرح مشترك پست و روزنامه خراسان

3ارت مل�
@دمل& نام پدر  نام خانوادگ&  نام 

٠٩٣٥٢١٥٧٤٣ حسين  اباذر0 فرد  رجبعل& 

٠٩٤٤٥٨٨٠٦٩ حسن  ابراهيم پور دوغ اباد0  عليرضا 

٥٢٢٨٠٥٢٧٦٣ مسلم  ابراهيم زاده  جاسم 

٠٧٠٣٢٢٠١٦٠ حسين  ابراهيم&  زهرا 

٥٢٢٩٧٧٠٧٨٣ [وس4  ابراهيم&  حسن 

٠٩٢٤٣٠٣١٥٨ [داله  ابراهيم& گرو0  امير رضا 

٠٠٨١٠٥٤٩٧١ رضا  احمد خان ا[روان&  محمد 

٣٩٧٩٨٥١٥١٦ موالقل&  احمدوند0  الهام 

٠٩٤٢٣٧٠٨٠٥ محمد حسن  احمد0  فاطمه 

٤٢٧٠٤٧٩٢١٣ كاظم  احمد0  [اسمن 

٠٩٤٦٠٥٤٢٧٤ جعفر  احمد0  عل& 

٠٩٢٣٥١٥٦٩٠ محمود  احمد0  پيمان 

٠٠١٦١٥٦٥٦٠ رمضان  احمد0  احسان 

٥٢٢٨٧٠١٩٦٦ ابوالقاسم  احمد0 بقمچ  حسين 

٠٩٢٢٠٦٨٦٤١ رمضان  احمد0 رحمت&  سعيد 

٠٩٢٠٤١٠٣٨٣ محمد  احمد0 سعد اباد  مر[م 

٠٨٤٩٨١٨٥٢٤ عبدالحسين  احمد0 نيا  عذرا 

٠٠١٣٨٧٥٨٦٨ عليرضا  احمد0 وفس  سعيد 

٠٨٧٢٣٠٣٠١٢ احمد  احمد[ان  مهد0 

٠٩٣٣٣٢٥٧٠٣ حسين  اخرو0  دار[وش 

٦٥٠٩٦٩٠٠٤٧ محمد رضا  اخالق& فتح اباد0  جواد 

٠٩٤٤١٨٦٠٦٨ غالمعل&  اخوند  مهر0 

٠٩٤٢٣٨٤٣٤٢ محمدگل  اخوند0  عليرضا 

٠٠٧٠٢٢٦٣٨٥ غالمحسن  ادر[س اباد0  ااحسان 

٢٢٠٠٧٣٠٢٤١ حسين  اذر پيرا  محمد هاشم 

٠٧٩٥٠٣٣٤٠٠ حسين  ارا  هاد0 

٣٩٧٨٩٧٣٨٢٠ كهزاد  ارژ  مر[م 

٢٣٧٢٤٦٩١٧٧ غالمرضا  ارفع  امر اله 

٠٧٠٢٦٦٩٣٢٦ [ارمحمد  ارنده  هاد0 

٥٧٤٩٣٨٦٥٠٣ ناصر  اروج&  معصومه 

٠٩٣٣٣٢٤٠٢٢ محمد  ار[ن  مهد0- 

٠٩٤٠٩٨٧٤٥٧ غالمرضا  اسا[&  منصوره 


