
شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٨
٤٧

به تعداد� نيرو 
جهت پخش روزنامه و تراکت به صورت 
مویرگی (با موتور سيکلت) نيازمندیم

٠٩٣٣١١١٢٩١٤
٩٥٣٥٤١٦٥/ ق

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

آژانس آر�ا 
نيازمندیم  اتومبيل  با  راننده 
کارکرد عالی پورسانت پایين الهيه 

٠٩١٥٦٤٩٤٠٠٦
٩٥٣٤٥٥٨٢/ ف

به تعداد� راننده
 با اتومبيل مدل باال نيازمندیم کار از 

شما درآمد باال از ما محدوده معلم 
٠٩٣٠١٢١٢٣٣٢

٩٥٣٥٣٤٣٧/ ف

آژانس امين
با  راننده  تعدادى  به  صياد  در  واقع 
تاکسيمتر  داراى  باال  مدل  اتومبيل 

٠٩٣٣٠٠٢٩٢٩٢نيازمند است 
٩٥٣٥٣٣٦٠/ ف

آژانس 3يهان سير 
به تعداد ۵٠ دستگاه اتومبيل با راننده

 نيازمندیم صبح و عصر وکيل آباد 
٠٩٣٨١١٦٥٧٢٦

٩٥٣٤٦٦٧٧/ ف

٩٥٣٥٣٠٥٩/ ف

آژانس ابوذر 
راننده با ماشين با گوشی 

اندروید
٠٩١٥١٢٥٩١٧٤

به �= نگهبان
جهت کار در مجتمع مسکونی در 

محدوده بلوار پيروزى نيازمندیم 
٣٨٦٧١٤١٢

٩٥٣٥٣٨١١/ ف

به �= زوج شهرستان� 
بدون فرزند با ضامن معتبر جهت 
کار در سوئيت آپارتمان با اسکان 

٠٩٣٩٤٢٩٩٤٦٣نيازمندیم 
٩٥٣٥٣٩٤٦/ ف

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

داخلی نيازمندیم 
٩٥٣٥٠٤٢٩/ م٠٩١٥٣٠٥٧٦٠٤

به تعداد� فتوشاپ 3ار و 
مونتاژ 3ار خانم نيازمند�م 
بلوار فردوسی بين مهدى ورسالت 

آتليه مانی ٠٩١٥٩٥٩٩٢٨٠
٩٥٣٥٣١١٠/ ف

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

نيازمندیم محدوده حرم
٠٩٣٥٥٢٣٤٧٨٢

٩٥٣٤٩٧٣٩/ 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 �= خانم
آشنا به فتوشاپ عکس 

محدوده قاسم آباد نيازمندیم
٩٥٣٥٤٢١٩/ ل٠٩١٥٣٠٣٥٨٦٤

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

٣٥٠١١١٧٤
٩٥٣٥٢٦٠٧/ ف

 ١٫٥٠٠٫٠٠٠تومان+ 
پورسانت فوق العاده

 فروشنده پوشاک مردانه اسپرت
 ٠٩١٥٦٥٨٨٢٥٠

٩٥٣٥٢٧٢٠/ ق

به تعداد� فروشنده ماهر 
و باتجربه 

جهت فروشندگی کفش نيازمندیم. 
٠٩١٥٥٧٩٩٩٥٣

٩٥٣٥٣٢٤٢/ ق

استخدام با حقوق باال
خانم عرب زبان
جهت کار فروش در داروخانه 

محدوده حرم.
مشخصات خود را پيامک یا 

تلگرام کنيد.
٠٩٣٠٦٠٣٦٠٥٦
٠٩١٥٦٥٢٦٠٢٢

٩٥٣٥٢٣٥٣/ ق

به تعداد� فروشنده 
فقط خانم 

با سابقه فروشندگی 
در هایپر مارکت

 در غرفه ترشی جات نيازمندیم 
آزادشهر - احمدآباد

     ٠٩١٥١٢٣١١٦٨
٠٩٣٠٠٣٧٣٢٢٧

٩٥٣٥٣٥٢٥/ ف

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

توس و مهرگان نيازمندیم 
٠٩١٥٤٠٣٨٠٤٦

٩٥٣٥٢٠٣٢/ ف

به تعداد� فروشنده خانم
جهت مزون عروس با حقوق عالی 

نيازمندیم پاساژ خوشبختی
٣٢٢٢٨٦٤٨

٩٥٣٥٣٥٠٩/ ف

فروشنده خانم 
باتجربه و سابقه کار جهت 

مانتو فروشی در شعبه هاى 
قاسم آباد چهارراه مخابرات ، 

روبه روى فروشگاه رفاه 
مانتو سعادت و سرافرازان

 بلوار پایدارى، بين پایدارى ١ و ٣ 
مانتو سعادت نيازمندیم   

٩٥٢٧٧٧١٣/ ف

فروشنده خانم
شيفت عصر نيازمندیم 

سجاد ، پاساژ بهاران
٠٩١٥٣١٢٨٦٢٢

٩٥٣٥٢٤٥٢/ ل

تعداد� خانم با تجربه جهت
فروشندگی و ٢ آقا جهت پخش تراکت 

و جذب مشترى با حقوق ١/٢٠٠ م 
نيازمندیم    ٠٩٣٣٣٧٢٤٥٣٥

٩٥٣٤٤٤٣٦/ 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

صندوقدار خانم 
باتجربه

جهت کار در فست فود با 
ساعت کار ١٨-١ بامداد 

نبش هفت تير ١۵
 تماس ١١-١۶

٠٩١٥١٥٨٦٣٦٦
٩٥٣٥٢٣٧٥/ ف

به تعداد� فروشنده آقا
جهت کار در فروشگاه

 آجيل و زعفران با حقوق عالی
 از ساعت ٨ الی ٣٠:١۶ 

نيازمندیم
 بين چهارراه مقدم و ميدان 

طبرسی بين طبرسی ٢۵ و ٢٣ 
فروشگاه سوغات مشهداسالمی

 

٩٥٣٥٣٠٠٢/ ف

 �دعوت به همLار
به یک خانم گل آرا و فروشنده 

نيازمندیم 
٩٥٣٤٨٠٢١/ م٠٩١٥٥٢٤١٣٠٠

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

٠٩٣٨١٢٨٦٩٣٠
٩٥٣٤٦٧٩٣/ ف

�= خانم مجرب
جهت صندوقدارى

 گوشت آریا 
با ساعت کارى ١٠ الی ١۴

و ١٧:٣٠ الی ٢٢ با حقوق ۴٠٠ 
واقع در بلوار پيروزى بلوار الدن 

نيازمندیم 

٠٩١٥٣٦٧٦٧٦٠
٩٥٣٥٤٠٩٤/ ف

به تعداد� فروشنده 
خانم با تجربه  

جهت فروش پوشاک نيازمندیم 
بلوار پيروزى 

 بعد از ميدان حر روبه رو
 سينما پيروزى

 جنب خوشخواب و طالفروشی

٠٩١٢٥١٩١٩٨٣
٩٥٣٥٣٧٤٧/ 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 تعداد� فروشنده باتجربه 
خانم و آقا جهت پوشاک واقع در کيان 
تمام  و  نيمه وقت  سنتر ٢ به صورت 
وقت نيازمندیم ٠٩١٥٣٦٧٦٨٠٠

٩٥٣٥٣٤٩٣/ ف

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

٠٩٣٥٥٢٦١٨٨٨نيازمندیم 
٩٥٣٥٣٠١٥/ ف

به تعداد� صندوقدار خانم 
جهت کار فست فود محدوده جانباز 

نيازمندیم تماس ١١ صبح به بعد
٠٩١٢٣٠١٧١٨٨

٩٥٣٥٢٣٦٨/ ف

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

٠٩١٩٠٦٣٧٢٩٣
٩٥٣٥٠٥٠٠/ ف

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

نيازمندیم محدوده کوى امير و خيام
٠٩٣٩٧٧٣٩٩١٢

٩٥٣٥٢٨٢٣/ ف

روزانه ٢ ميليون 
به مدت ۵ روز، ارتباطات وسيع 

و فروشنده حرفه اى
٩٥٣٥٢٩٤٣/ پ هاشميه ٢٨ پالک ٨٠

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

محدوده قاسم آباد نيازمندیم 
٣٥٢٢٦٦٤١

٩٥٣٥٣٠٣٨/ ف

به �= فروشنده خانم
نيازمندیم فروشگاه سوار 

رسکی هفت تير برج آرميتاژ 
٠٩١٢٢٢٤٧١٧٤

٩٥٣٥١٢٤٨/ ف

به �= ٢ فروشنده خانم 
نيمه وقت نيازمندیم 

جاده طرقبه فروشگاه اطلس پوش
٠٩١٥٤٧٣٧٣١٠-٣٧٥١٦٤٠٤

٩٥٣٥٤١٤١/ ف

حقوق ١٫٠٠٠٫٠٠٠ 
به دو فروشنده باتجربه پوشاک مردانه 
نيازمندیم جنت بين ٧ و ٩ فروشگاه 
٠٩٣٥٧٦٣٩٠٠٩ تراست        

٩٥٣٥٢٧٣١/ ف

نيازمند�م فروشنده
آقا یا خانم جهت کاردرسبزى 

فروشی،محدوده صياد شيرازى
٩٥٣٥٣٣٩٢/ پ٠٩١٥٣٧٧٩١٠١

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

٠٩١٥٠٦٠١٧٩٧بفرستيد 
٩٥٣٥٢٦٦٢/ م

به تعداد� فروشنده
 ترجيحا خانم 

در محدوده هاى 
هنرستان، ویالژتوریست، 
کيان سنتر و الماس شرق 

نيازمندیم
حقوق ثابت+ پورسانت 

داشتن ضامن معتبر 
الزاميست 

٠٩١٥٠٧٨٦١٢٣
٩٥٣٥٣٩٢٤/ ف

فروشنده خانم
 جهت پوشاک ،خيابان امام رضا بين 

۶ و ٨ پاساژ مسعود،پالک١٠٢
٠٩١٥١٥٩٤٤١٠

٩٥٣٥١٧٥٤/ خ

٩٥٣٤٣١١٥/ ف

حقوق ٩٠٠ هزار تومان
 تعدادى فروشنده خانم و آقا نيازمندیم

 توس ۶۵ بين نجف ٢ و ۴ 
 پوشاک آتيش کش

به فروشنده خانم 
نيازمند�م

و  آزادشهر  محدوده   ٨۵٠ حقوق 
فرامرز ٠٩٣٥٣٣٣٢٨٩٦

٩٥٣٥٤١٨٥/ ف

به تعداد� فروشنده خانم
باتجربه نيازمند�م 

 ميدان ١٧شهریور حاشيه مجتمع رضا
  مانتو ملکی

٩٥٣٤٧٣٢٧/ ف

به �= نفر فروشنده
جهت کار در فرودگاه غرفه گل و 

سوغات نيازمندیم
٠٩١٥٥٢٣٢١٣٧

٩٥٣٥٣٩٤١/ ف

به چند نفر فروشنده 
�خانم حرفه ا

جهت پوشاک زنانه محدوده 
صياد شيرازى نيازمندیم 
مراجعه فقط حضورى: بين 
صياد شيرازى ٢٠ و ٢٢ 

پوشاک نوتاش
 

٩٥٣٥٣٣٦٧/ ف

فروشنده خانم
فروشی  مانتو  جهت  باتجربه 
نيازمندیم مرکز خرید نيکا ميدان 

٠٩٠١٢٨٠١٧٧١جانباز
٩٥٣٥٤٠٨٧/ ف

فروشنده پوشاs خانم
باتجربه- حقوق ٧٠٠هزارتومان

 شهرک شهيد رجایی- حر١٣
تلفن ٠٩٠٣٩٦١١٩٠٦

٩٥٣٥٣٠٠٠/ ق

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

�= واحد
 توليد� و صنعت�
 نيازمند به تخصصهاى ذیل 

ميباشد .
١- کارشناسی مکانيک گرایش 

جامدات و سياالت 
٢- طراح ونقشه کش صنعتی 

٣- انباردار  
۴- تراشکار و فرزکار ماهر 

۵- ورقکار ماهر (صنایع فلزى ) 
 ارسال رزومه و سوابق

Estekhdam.mps@gmail.com 
٩٥٣٥٤٢٢٧/ ر

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

٩٥٣٥٢٣٥٢/ ق

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

 با سابقه کار نيازمندیم
٣٦٠٤٨٥٦٢

٩٥٣٤٧٠٢١/ ق

3ارآموزخانم
جهت کاردر

آژانس مسافرتی 
با روابط عمومی باال 

نيازمندیم
٠٩٣٧٦٧٧٤٢٩٧

٩٥٣٥٢٧٨٠/ د

3ارمند فروش تور 
و خدمات گردشگرى در
 هتل هاى ٣ و ۵ ستاره

 با روابط عمومی باال و آشنا 
به مکالمه انگليسی یا عربی 

و کامپيوتر
 ارسال رزومه به شماره 
٠٩٣٦٦٧٩٥١٢٨

٩٥٣٥٣٨٩٠/ ف

 �دعوت به همLار
 ١-کارشناس ادارى

٢-کارشناس پشتيبانی 
نرم افزار

گروه  شرکت هاى آشنا
Ashena.net/jobs

٩٥٣٥١٨٠٨/ م

 �دعوت به همLار
جهت تکميل کادر ادارى خود به چند 

کارمند خانم نيازمندیم احمدآباد 
 نبش بخارایی١١ دفتر پيشخوان

٩٥٣٥١٣٣١/ ف

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

استخدام در آژانس هواپيما��
بعد از دوره کارآموزى 

آشنایی کامل با کامپيوتر
٣٨٥٥٢٨٠٠

٩٥٣٤٣٦٩٨/ ر

به چند نفر نيرو� خانم
با روابط عمومی باال با فن بيان 

قوى نيازمندیم
٩٥٣٥١٣١٥/ ف٠٩٠٣١٨٥٢٢٥٣

استخدام آقا
حداکثر ٣٠ ساله درشرکت 

نرم افزارى جهت امور 
ادارى و تبليغات حقوق 

قانون کار+ بيمه احمدآباد
٠٩٢١٥٢٠٦٧٩٠

٩٥٣٥٠١٠٠/ ف

آژانس هواپيما�� 
به یک خانم با مدرک فروش بليط 

قطار نيازمندیم تماس ٩ الی ١۶
٣٧٦٢٥٥٥٤

٩٥٣٥٣٩٠٦/ ف

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

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

به تعداد� تLنيسين فن� 3امپيوتر
افزار  نرم  افزار  پشتيبانی سخت 
دو  فروشگاهی  ادارى  تجهيزات 

٣٧٦٢٨٦١٧شيفت
٩٥٣٥١٧٦٤/ ف

به تعداد� نيرو� خانم 
مسلط به زبان انگليسی

 و فتوشاپ 
جهت کار در شرکت حمل و نقل 

بين المللی نيازمندیم
 نبش دانشجو ١۵ مجتمع آراکس 

طبقه ٣ واحد ٣٠١

٣٨٦٦٢١٥٧
٩٥٣٥٤٠٢٢/ 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

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

٩٥٣٥٠٥٤٣/ ل٠٩١٥٣٠٩٤٠٢٧

به چند نفر خانم  نقاش�  و 
نيمه نقاش 

طراحی صنایع دستی نيازمندیم. 
٠٩٠١٧٦٨٧٤٠٦     

٩٥٣٤٧٢٩٠/ ق

به �= جوان 
با گواهينامه موتور جهت کار در 

آشپزخانه محدوده ابوطالب نيازمندیم 
٩٥٣٥٣٤٦٣/ م٠٩١٥٠٦٤٠٧٨١

به چند 3ارگر خانم 
جهت بسته بندى نبات نيازمندیم 

ترجيحا سه راه فردوسی 
٩٥٣٥٢٧٦٧/ ف٠٩١٥٢٠٠٠٥٥٧

3ارگر ساده خانم و آقا
٧ ساعت کار 

روزى ٢٠ هزار تومان
٠٩١٥٩٠٥٥٤١٥

٩٥٣٥٣٦٨٦/ ل

3ارگر ساده جوان 
جهت کار در فست فود محدوده 

بلوار پيروزى  نيازمندیم 
٠٩٣٧٥١٣٠٧٢٨-٣٨٨١١٥٣٠

٩٥٣٥٣٩٥٩/ ف

خانم تحصيل 3رده 
با ضامن معتبر جهت نظافت

٠٩٣٦٩٨٦٦١٦٠
٩٥٣٥٤١٠٦/ ف

تعداد� 3ارگر خانم 
جهت بسته بندى ملحفه نيازمندیم 

بلوار دوم طبرسی و پنجتن 
٩٥٣٥٢٧٢٢/ پ٠٩١٥٨٩١٣٨٧١

به تعداد� 3ارگر ساده 
خانم و آقا جهت خط توليد

٠٩٠٣١٠٢٩١٥٧نيازمندیم 
٩٥٣٥١٩٦٩/ م٠٩٠٣١٠٢٩١٥٦

3ارگر ساده خانم و آقا
جهت کار در کارخانه نيازمندیم

٣٧٣٩٠٥٩٢
٩٥٣٥٤٣٢٠/ م٠٩٣٠٢٩٦٦١١٤

 sشر3ت توليد پوشا
استخدام بردست خانم

 امام  رضا ٢٨ حسينيان ١۵
٩٥٣٤٦٦٦٦/ ر٣٨٥٤٨٤٥٣

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

نيازمندیم 
٩٥٣٥٣٣٠٧/ م ٣٦٠٨٦٣٠٢

به �= نفر بسيار جوان 
جهت 3ار در انبار

نيازمندیم
٩٥٣٥٣٧٦٣/ ف٣٢٢٢٢٨٢٠

3ارگر ماهر جهت 3ار در 
گل فروش� نيازمند�م

محدوده پيروزى
٠٩٠٣٥٨٦١٥٥٠

٩٥٣٥٣٤٩٤/ ف

sشر3ت پوشا
استخدام خانم دربسته بندى و 

درکارگاه پوشاک امام رضا٣۶ 
٠٩٣٠٦٣٩٧١١٢پالک ٣٣

٩٥٣٤٦٧٢٧/ ق

فروشنده و صندوقدار

كارگرساده

طراح و گرافيست

3ارشناس و
3ارشناس ارشد 

�3ارمند ادار

سرا�دار و نگهبان

٩٥٣٢٧٧٩٧/ ف




