
چهارشنبه ١١ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٧
٥٦

 3ارگرماهر 3ارواش نيازمند�م
 باسرعت عمل باال و تميز کار

حقوق٣٠+انعام۵٠به باال
نبش اندیشه٧٧ ٠٩١٥٤٣٠٠٢٠٠ 
٩٥٣٥٢٥١٣/ ق

به تعداد� 3ارگر 
نيازمندیم  کارواش  در  کار  جهت 

کوشش ٣٢ نبش بزرگمهر ٢٧ 
٩٥٣٥٢٧٤٤/ ف٠٩٣٣٢١٨٩٤٣٧

به �= 3ارگر ماهر �ا نيمه ماهر
جهت کار در کارگاه تابلوسازى 

نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٥٥٤٢٨

٩٥٣٥٠١٧١/ ف

نما3اران 
به تعدادى شاگرد سنگ کار 
ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم 

٠٩٣٠١٩٤٢٨١٤
٩٥٣٤٩٩٥٢/ ف

به تعداد� رو�ه 3وب 
مبلمان ماهر و نيمه ماهر 

نيازمندیم 
٠٩٠٣٤٥٤٨٠٧٤ابراهيميان 

٩٥٣٥٠٣٦٧/ م

به پل� استر3ار
 و نقاش ماهر ساختمان 

نيازمندیم 
٩٥٣٥٢٧٧٣/ ف٠٩١٥٥٢٤٢١٣٠

به چند 3ارگر ماهر 
3ارواش نيازمند�م   

٠٩١٥٣٠٤١١٢٥
٩٥٣٥٢٤٦٥/ ف

به چند نفر 3ارگر ماهر 
3ارواش نيازمند�م  

٠٩١٥٣٠٩٨٢٦٩
٩٥٣٥٢٧٧٠/ ف

به چند نيرو� برقLار 
نيازمند�م   

٠٩١٥٨٦٤٧٧٤٩
٩٥٣٥٢٩٨٨/ ف

به �= 3ارگر ماهر 
جهت کار در گل فروشی 

نيازمندیم
٠٩٣٨٣٦٩٠٦٣٦

٩٥٣٥٢٨٠٩/ ق

3ارواش
به چند جوان حرفه اى جهت 

کارواش در طرقبه نيازمندیم.
٩٥٣٥٢٢٨٨/ ق٠٩١٩٦٧٨٨٠٥٥

به �= 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

 �به چند نفر نيرو
نيمه ماهر جوان آقا 
جهت کار در تابلوسازى 
دنياى هنر نيازمندیم 

٣٢٢١٨٣٩٠
٠٩٣٥٤٠٣١٨٧٤

٩٥٣٤٥٨٠٧/ ف

به چند 3ارگر ماهر
جهت کار در کارواش نيازمندیم 

محدوده عبدالمطلب
٩٥٣٥٢٢٥٩/ ف٠٩٣٨٨٤٧١٢٩٠

به �= 3ارگر ماهر 3ارواش 
محدوده کالهدوز نيازمندیم

٠٩١٥١٢٢٩٠٦٢
٩٥٣٥٢٥٩١/ ق

به تعداد� نيرو� برقLار 
ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم 

٠٩١٥٨٨٠٠٣٨٨
٩٥٣٤٨٢٥٣/ ف

3ارگر ماهر
جهت کار در کارواش نيازمندیم 

٠٩٣٨٣٥٣٢٠٠٦
٩٥٣٥٢٣٧٢/ ف ٠٩١٥٥١٦٢٧٤٧

به چند 3ارگر ماهر 
3ارواش نيازمند�م  

٠٩٣٩٨٠٨١٤٠٠
٩٥٣٥٢٧٧٦/ ف

به تعداد ٣ نفر 3ارگر 
ماهر 3ارواش

با حقوق و مزایاى مکفی نيازمندیم  
٩٥٣٥٢٥٧٨/ ف٠٩١٥٢٤٤٧٩٣٨

به چند 3ارگر ماهر 
جهت کار درکارواش نيازمندیم 

٠٩٣٣١٣١٨٥٨٤
٩٥٣٥١١١٩/ ف

به دو نفر 3ارگر شهرستان� 
کارواش با جاى خواب نيازمندیم 

(معلم ۴۶) 
٠٩١٥٥١٤٢٥٤٠

٩٥٣٥٠٧٠٣/ ف

رو�ه 3وب ماهر نيازمند�م 
 

٠٩١٥٣١٣٥٠٣٠
٣٦٥١٨٤٨٨

٩٥٣٥٢٧٥٦/ ف

به تعداد� نيرو� 3ار ماهر 
و نيمه ماهر رنگ و پلی استر

 و زیرکارمبل  نيازمندیم 
جاده کالت٠٩١٥٣١٧٤٠٥٩

٩٥٣٤٩٤٢١/ ط

به تعداد� 3ارگر 
ماهر و نيمه ماهر نقاش

نيازمندیم
٠٩١٥٣٢٠٢٨٢٣

٩٥٣٥١٤٦١/ ف

به تعداد� سيم 3ش ماهر
و نيمه ماهر جهت کار در 

نمایندگی نيازمندیم 
٠٩١٥٣١١٣٦١٢

٩٥٣٥٢٨٦١/ ف

به چند نيرو� ماهر 
جهت کارواش نيازمندیم 

٠٩١٥٣١٧٣٠٤٧
٩٥٣٥٢٥٠٦/ ف

به چند 3ارگر ماهر 
جهت کار در کارواش نيازمندیم 

٠٩١٥٥١٢٥٣٤٣
٩٥٣٥٠٧٩١/ ف

به چند استاد3ار 3ي= ساز
 و خش= 3ار جهت 3ادر 

قنادى با حقوق عالی نيازمندیم. 
٠٩١٥٢٥٠٠١٧٠-٣٢٧٠٦٠٥٠

٩٥٣٤٧٩٧٨/ ق

3ار�اب� آر�ا 
معرف� بLار جو�ندگان 3ار
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

موسسه 3ار�اب� فرهيختگان دانشگاه
ثبت نام اشتغال فورى

دانشگاهيان و غيره
معرفی نيروهاى تخّصصی کليه 
رشته ها به رؤسا وکارفرمایان

 (ماده ٨٠ تخّصص ماست)
معافيت حق بيمه باتخفيف فرهيختگان 

ليست اشتغال روزانه درسایت
farhikhtegan.net

٥٠-٣٨٤٤٢٧٤٥
٩٥٢٩٤٩٦٧/ آ

خ راهنمایی ١٩

٩٥١٠٠٤٩٣/ ق

3ار�اب� برزمهر
بين جانباز ١ و ٣ ساختمان آسمان 
٣٧٠٢٠ - ٣٧٦٤٩٥٥٥ 

www.7020.Biz

3ار�اب� پو�ا
معافيت بيمه جهت کارفرمایان- ثبت
 @karyabipuya نام از کارجویان

٩٥٢٥٩٢٦٨/ ق٣٦٠٦٠٢٢٢

3ار�اب� افق 
فرصت هاى شغلی،معافيت بيمه 
تامين نيروى مجرب کارفرما 

قرنی ٧ پالک ۴
 @ofoghjob

٣٧٢٥٥٤٧٧
 ٣٧٢٤٨٢٨٥

٩٥٢٦٢٣٥٦/ ف

3ار�اب� 3وشا 
اشتغال کارجویان تسهيالت ماده ٨٠ 

مشاوره کار و تامين اجتماعی 
٩٥٢٠٠٧٠٧/ ف  ٣-٣٧٢٣٣٣٠١

٩٥٣٥٠٧٩٦/ ق

�= مر3ز درمانگاه�
 براى تکميل کادر ادارى خود 
(باحقوق برمبناى قانون کار)

نياز به افراد ذیل دارد:
١.پذیرش درمانگاه 

ترجيحا ليسانس هتلدارى و
گردشگرى ، یا بابرخوردارى از 

روابط عمومی باال و فن بيان عالی 
مسلط به کامپيوتر 

براى شيفت عصر و شب
٢.نيروى خدمات

باسابقه کار در مراکز بيمارستانی 
و درمانی براى شيفت عصر 

٣.فروشنده عينک 
باسابقه کار باال و روابط عمومی و 
فن بيان عالی مسلط به کامپيوتر 

متقاضيان همکارى مشخصات 
و سوابق کارى خود را به 

شماره٠٩٣٥٩٠١٩٣١٣ 
پيامک و یاباشماره ٣٦٦٤١٢٣٨ 

تماس حاصل نمایند 

 

 به �= پزش= مسئول فن�
درابتداى  تی  ام  ام  مدرک  داراى   
سيدى شيفت بعدازظهرنيازمندیم

٠٩٣٨٦٥٩٠٦٧٨ 
٩٥٣٥٠٩٤٩/ ب

پزش= ودندانپزش= 
 نيازمندیم 

٣٥٠٢٠٧٥٣
٩٥٣٥٢٢٣٥/ ف

 �پزش= عموم� جهت همLار
در درمانگاه شبانه روزى با سرویس

 رفت و برگشت و شرایط عالی 
٠٩٣٦٦٤٥٦٠٤٦

٩٥٣٥١٩٤٣/ ف

استخدام بهيار- ماما
 فوق دیپلم مامایی- بلوار امامت 

٠٩١٥٣٠٩٣٩٠١
٩٥٣٥٠٣٩٠/ م

٩٥١١٠٧٧٠/ د

خبرمهم!
دوره هاى مهارتی فنی وحرفه اى

با مدرک بين المللی
-نرس دندانپزشکی

-دارویارداروخانه
 -امدادگرحوادث

٧-٣٥٠٩٩١٥٥
٠٩١٥٢٠٠٣٧٧٤

 مدیریت: دکترابوالحسنی

3ليني= ترt اعتياد 
شما را نقدًا خریداریم

٠٩١٥٨٩٤١٠١٢
٩٥٣٤٧٧٤٨/ پ

شر3ت 
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

فروش امتياز و مل= 
و تجهيزات درمانگاه

با قابليت افزایش کلينيک دیابت 
و آزمایشگاه در پرازدحام ترین 

منطقه قاسم آباد 
( مرکزیت مجتمع هاى آپارتمانی) 
حجاب ٧٧ -قيمت ١/۴٠٠ ميليارد

 شرایط (۵٠ درصد نقد)
٩٥٣٥٢٤٢٢/ ل٠٩١٥٣٠٣٧٦٨٦

به �= مرب� بدنساز� آقا 
جهت باشگاه ورزشی

 نيازمندیم 
٠٩٣٠٣٢٧١٨٢٧

٩٥٣٥١٠٧٩/ ف

مدرس 3امپيوتر
در تمامی رشته ها جهت 

همکارى با آموزشگاه نيازمندیم
٣٨٨٢٢١٩٤

٩٥٣٥٢٤٤٨/ ل

جذب مدرسين 
آلمان� 

فراخوان جذب مدرسين 
و عالقه مندان به تدریس 

آلمانی در کالج آلمانی گلبانگ 
بلوار سجاد،یاسمن ١ 

٣٨٤٦٦٤٩٥
٣٧٦١٤٨٢٨

٩٥٣٠٠٥٨٢/ ف

موسسه فرازحLمت
 ( انستيتو ا�ز ا�ران) 
از عالقمندان به تدریس 

زبان انگليسی
 و عربی دعوت

 به همکارى می شود 
٧-٣٨٤٧٦٥٦٦

٩٥٣٥٢٢٤٤/ ف

به �= خانم جهت انجام 
 t3ود �امور منزل و نگهدار

با محل اسکان در منزل آباد 
نيازمندیم ٠٩١٥٠٥٩٦٠٢٥

٩٥٣٥١٢٤٢/ م

به چند نفر 
خانم و آقا 

جهت مراقبت از سالمند و 
کودک و امور منزل نيازمندیم 

با حقوق باال و بيمه 
٠٩٠٣٤٦٧٣٧١٩

٩٥٣٤٨٦٣٠/ پ٣٢١٢١٢٩٦

سرا� بهشت-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩

٩٥٣٠٥٧٥٩/ ل

به �= خانم -به صورت تمام وقت
جهت نگهدارى از بيمار خانم نيازمندیم 
ميدان شهدا عبادى ۴ سعادت ٢ پالک 

٢           ٠٩١٥٥١٢٢٦١٩۵
٩٥٣٥٣٠٣٩/ ف

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

در منزل ،بدون پورسانت
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٣٠٥٧٤٣/ ل

به �= مراقب 
جهت نگهدارى از مرد سالمند 

نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٩٠٨١٧محمدى

٩٥٣٥٢٨٨٢/ م

٩٥٣٤٨١٤٦/ ق

مر3ز نيLان
استخدام خانم جهت مراقبت

 از سالمند و کودک و امور منزل
٠٩٠١١٨٩٨٧٩١-٣٦٦١٩٢٤١

٩٥١٣٠٩١٢/ ف

پرستار� نو�د زندگ� 
جهت مراقبت از سالمند خانم و 

آقا به مراقب در منزل نيازمندیم  
٣٨٤٧٦٤٧٦

به چند نيرو� مراقب 
خانم جهت کار در مرکز سالمندان

نيازمندیم   ٠٩٣٩٥٠٥٤٦٤٤
٩٥٣٤٩٨٥٥/ ل

٩٥٢١٨٣٧٥/ ف

 فرشتگان خانواده
استخدام فورى بامجوز سازمان 

بهزیستی به تعدادى نيرو بصورت 
نيمه وقت، ١٢ ساعته و شبانه روزى 
جهت مراقبت از سالمند و کودک در 

منزل با حقوق ویژه نيازمندیم .

٣٨٤٦٠٤٠٧

مر3ز 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

منش� ترجيحا آشنا به امور 
حقوق� و 3امپيوتر خانم �ا آقا 
اولویت با دانشجویان پنج راه سناباد

٩٥٣٥٢٩٢٢/ م٠٩١٥٤٤٦٧٧٢٧

�= نفر منش� آقا
جهت آژانس نيازمندیم
٠٩١٥١١٧٧٣١٣

٩٥٣٥٣٣١٩/ م

به تعداد� منش� خانم 
نيازمندیم محدوده بلوار استقالل 

ساعت کارى ١٠ الی ١۴ و ١٧ الی ٢١ 
٠٩١٥٥١١٢٤٢٢-٣٦٠٦٨٩٣٨

٩٥٣٥٠٣٣١/ ف

آژانس محدوده 3وهسنگ�
به یک منشی خانم نيازمندیم  

دفتر کار مجزا
٠٩١٥٨١٩٧٢٤٦

٩٥٣٥٢٤٠٠/ ف

به منش� خانم جهت 3ار
محدوده   . نيازمندیم  آژانس  در 
امامت،جالل آل احمد،دانش آموز

٠٩١٥٨٠٩٤٨٣٦ اسدیان
٩٥٣٥٢٤٠١/ ل

به �= منش� خانم
مسلط به کامپيوتر و آشنا به امور 
بيمه اى در محدوده طبرسی دوم 

٠٩٣٦٤٦١٧٤٧٨نيازمندیم
٩٥٣٤٩٩٤٣/ ف

بيمه ا�ران
منشی خانم ٧الی١۴یا ١۴الی٢١ 

حقوق۶٠٠تومان تقاطع گاز و عبادى
٩٣٥٩٣٥٠٧٢٦

٩٥٣٤٤٨٤٤/ ق

به �= منش� آقا
با روابط عمومی باال و باتجربه 

نيازمندیم محدوده معلم
٠٩٣٠١٢١٢٣٣٢

٩٥٣٥٢٥٨٧/ ف

نما�ندگ� محصوالت 
لبن� صباح 

به تعدادى نيروى خانم جهت 
حقوق  با  سفارشات  ثبت 
نيازمندیم عالی  مزایاى  و 

انتهاى مصلی بازار حافظ 
٠٩١٥٨٠٦٢٠٠١

٩٥٣٥٣٢٥٥/ م

گروه پزشك� و درمان�

منش� و تا�پيست

مدرس  و مرب�

3ار�ابــــ�

مراقب 3ودt و سالمند

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�
١٠٥٠٣١٥٤٢١ حسيم  اسحق&  آرش 

٠٩٤٠٧٦٥٩٩٣ غالمحسين  اسد0 مصعب&  شمس& 

١٠٦١٤٥٠٥٨٩ حسين  اسعد0 نژاد  معصومه 

٠٩٤١٥٦٣٥٥٣ محمد  اسكندر0 بهار0  مهد0 

٠٩٣٣٧٦٧٧٢٢ عل&  اسالم&  جواد 

٠٩٤٥٩٢٥٦٨٩ حسين  اسماعيل&  مرتض& 

٠٩٣٩٨٨٢٧٤٤ حسين  اسماعيل& كشوك  عل& 

٠٩٤٥٠١٩٥٣١ سيد عل&  اسمعيل زاده شورك&  سيده تكتم 

٠٩٣٤٧٥٢٦٦٤ قد[ر  اسمعيل& جاغرق  غالمعل& 

٠٦٩٠١٢٤١٩٨ عل& مراد  اشرود0  محمد رضا 

٠٩٣٦٨٩١٤٢٤ غالمحسين  اشفته مارشك  معصومه 

٠٩٠١٣٦٠٠٣١ عل& اكبر  اشفته مغان&  اسيه 

٠٩٢٢٩٢٥١٥١ جواد  اصغر0  مهد0 

٠٨٤٨٦٣٨١٢٣ صفر  اصغر0 شهركهنه  معصومه 

٠٨٦٠٣١٢٩٣٣ براتعل&  اصغر[ان [ام&  ميالد 

٠٩٣٩٠٧٧٧٦٠ احمد رضا  اصالن&  محسن 

١٤٦١٠٦٩٧٠١ نصير  اعتبار0  رجب 

٠٠٦٨٣٥٣٨٦٣ ذبيح اله  اعتماد  حامد 

٠٩٢١٠٦٠٠٩٢ ابراهيم  اعال[& استانه  نيلوفر 

١٢٨٩٦٧٠٢٦٩ محمود رضا  اعلم  ازاده 

٠٩٣٨٩٧٧٤٢٣ حسين  افتخار0  سيد حميد 

٠٩٤٢٩٣٤٥٢٠ امير  افخم  مهد0 

٠٩٣٧٠٤٤١٤٨ غالمرضا  افخم&  خد[جه 

٠٩٢٢٧٠٧٦١٨ حسين  افخم& زره  منصوره 

٠٨٤٨٩٩٨٢٧٨ حسين  افسرده بعد  اشرف 

٠٩٢٢٥٣١٣٠٧ مجيد  افشارپور  مصطف& 

٠٦٨٠٧٦٤٣٢١ ذبيح اهللا  افشارنژاد  سكينه 

٠٩٣٠٧٠٣٩٠١ احمد  افشار0  حسين 

٠٩٤١٣٥١٧٢٦ عل&  اقا بيگ&  زهرا 

مير محمد عل& ٠٣٢١٢٧٧٢٦٠ اقا پور مقدم  سيد فاطمه 

٠٩٢١٣٦٢٦٨٤ [حي&  اقا[&  وحيد 

٠٩٤٥٨٢٨١٠١ سيدغالمرضا  اقا[& با[گ&  سيدمحسن 

٠٣٢٣٤١٣٥١١ محمد  اقبال&  محسن 


