
شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٨
٤٨

به تعداد� 3ارگر خانم 
جهت بسته بندى نيازمندیم 

٣٢٢١٤٧١٧
٠٩١٥٣١٤٣٩٦٥

٩٥٣٥٣٥٥٣/ ف

به �= 3ارگر ساده 
جهت 3ار در پروتئين�

نيازمندیم
٠٩١٥١١١٧٢١٥

٩٥٣٥١٤٤٣/ 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

SINAWORK
کارگر ساده خانم جهت بردستی 
و بسته بندى محيط کامال زنانه 
در توليدى پوشاک نيازمندیم 

ساعت کارى ٨الی۶ حقوق هر ماه 
۵٠ هزارافزایش از ٣۵٠ تا ۶٠٠ 

هزار ساعت مراجعه ١٣ الی ١۶
گاز رسالت ۴۵ پالک ٣۴

٠٩١٥٦٢٠٥١٥٦
٩٥٠٦٧٦٣١/ ف

چند 3ارگر ساده 
جهت کارواش نيازمندیم روزانه 
۴٠ هزار تومان بلوار نامجو یک 

٠٩١٠٥٥٤٠٩٤٠
٩٥٣٥٣٤٤٤/ ف

به �= خانم محجبه 
جهت تحویل دارى غذا، در 
کترینگ سلطانی واقع در 
بلوار پيروزى بين ٩و ١١ 
با ساعت کارى ١١ الی ١۶ 

نيازمندیم 
حقوق ماهيانه ۴٠٠ با نهار 
٠٩١٥٨١٥٢٦٥٦

٩٥٣٥٣٣٦١/ ف

به �= همLار خانم 
محدوده  مرغ  تخم  فروش  جهت 

توس نيمه وقت نيازمندیم 
٩٥٣٥٣٤٨٢/ ف٠٩٠١٧٩٥٥٥٩٨

٩٥٣٤٨٣١٤/ ف

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

 نيازمندیم . خدماتی مقدم
٠٩٣٠٤٣٤٧٨٦٧

3ارگر ميوه فروش� فن� 
بين ميدان اقبال الهورى

 و پيروزى ٧٩
٩٥٣٥٣٤٨١/ ف٠٩١٥٧٠٠٣١٢٠

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

 ٠٩٣٦٨٩٣٩٣٩٩نيازمندیم 
٩٥٣٥٣٢٩٣/ ب

به �= 3ارگر ساده 
و یک نفر با سابقه آبميوه بستنی 

نيازمندیم 
٠٩١٥٧٠٨٥٢٢٠

٩٥٣٥٣٥٩٢/ ف

به 3ارگر حرفه ا� 3ارواش 
نيازمندیم 

محدوده گاراژدارها 
٠٩١٢٥٧٥٠٦٣٠

٩٥٣٥١٨٨٦/ ف

٩٥٣٥٣٨٥٦/ ف

�به تعداد� خانم جهت بسته بند
زعفران و خشکبار نيازمندیم چهارراه 
ابوطالب قرنی ۴١ بين شهيد واحدى 

۴٣٧٢٦٦٥٦٦ و ۶ پالک ٢٠,١

به �= نفر 
جهت کار در کارواش نيازمندیم 

٠٩١٥١٢٣٦١٩٦
٩٥٣٥٣٩٤٥/ ف

به �= 3ارگر ساده 
جهت کار در مصالح ساختمانی 

نيازمندیم 
ساعت کار ۶,٣٠ تا ١٩

حقوق ماهيانه ٩٠٠ هزار 
مراجعه حضورى: طبرسی 

شمالی ۴ بين حيدرى نسب ٢ 
و ۴ مصالح ساختمانی عدالت 

 

٩٥٣٥٣٩٣٧/ ف

استخدام نيرو
داراى گواهينامه موتور سيکلت

حقوق یک ميليون تومان
٠٩٩٠٥٠٦٠٩٦٢

٩٥٣٤٩٨٠٦/ ق

نيرو� ساده جهت
  3ار فن� نيازمند�م 

٣٨٤٠٧٨٥٨
٩٥٣٤٥٤٦٧/ ف

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 
جهت کار در کارواش اتومات 

نيازمندیم 
٩٥٣٥٤٠٤٠/ ف٠٩١٥٥٠٠٠٠٧٣

به چند نفر 3ارگر ساده
جهت کار فنی نيازمندیم 

(کولر گازى)
٩٥٣٥٢٢٢٨/ ف٣٧٢٤٨٨٨٦

به چند نيرو� جوان 
با ظاهرى مناسب جهت کار در 

فست فود در محدوده هاشميه 
نيازمندیم ٠٩٣٦٣٧٣٧٠٢٠

٩٥٣٥٤٠٥٥/ ف

3ارگر ساده آقا 
جاده  ابتداى  دستی  صنایع  کارگاه  در 
طرقبه بين امام رضا ١١ و ١٣ پالک ١۴٩

٠٩١٥٥١٩٣٧٥٩
٩٥٣٥٣٤٩١/ ف

به �= 3ارگر ساده 
جهت کار در کافی شاپ 

نيازمندیم محدوده وکيل آباد
٩٥٣٥١٦٠٣/ ف٣٦٠١٤٥٠٥

به تعداد� بازنشسته 
با مدرک دیپلم جهت کار در 

جایگاه گاز نيازمندیم 
٩٥٣٥١٠٩٤/ ف٣٧٦٢٠٩٥٨

به �= 3ارگر
 ساده خانم
جهت بسته بندى

 دردانشگاه فردوسی مشهد 
به صورت پاره وقت وساعتی 

نيازمندیم 
٠٩٣٣٢٧٣٠٤٠٣

٩٥٣٥٤٠٤٤/ ر

به �= 3ارگر ساده 
جهت رستوران نيازمندیم مراجعه 
بهمن  بلوار  ربيع  خواجه  حضورى 

٠٩١٥٨٩٩٤٤٩٧بهمن ٢١
٩٥٣٥٤٠٨٦/ ف

به چند خانواده 
جهت کار در مرغدارى نيازمندیم 

٠٩٣٨٣١٢١٨٨٠
٩٥٣٥٣٥٤٠/ ف

�= قصاب ماهر و �= 
3ارگر ماهر پروتئين� 

نيازمندیم 
٠٩٠٣٩١٣٢٨٦٥

٩٥٣٥٣٤٤٩/ ف

3ارگر ماهر
جهت کار در کارواش نيازمندیم 

٠٩٣٨٣٥٣٢٠٠٦
٩٥٣٥٢٣٧٢/ ف ٠٩١٥٥١٦٢٧٤٧

شاطر و فر3ار فانتز� 3ار 
شيفت شب نيازمند�م   

٠٩١٥٥١٥٢٦٥٥
٩٥٣٥٣٨٨٤/ ف

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

٣٢٢١٨٣٩٠
٠٩٣٥٤٠٣١٨٧٤

٩٥٣٤٥٨٠٧/ ف

به تعداد� 3ارگر
 ماهر و نيمه ماهر برقLار 
نيازمندیم ٠٩٣٥٤٦٨٩١٦٦

٩٥٣٥١٥٢٨/ ف٠٩٣٥٢٩٩٥٥٢٩

٩٥٣٥٣٣٧٤/ ف

3ارگر ماهر 3ارواش 
نيازمندیم کارواش بزرگ مشهد 
قاسم آباد نبش ادیب جنوبی ١٩ 

٠٩٣٠٥٨٢٨٠٠٤

به چند نفر 3ارگر ماهر 
و 3ارواش نيازمند�م   
   ٠٩١٥٨٧١٦٥٤٥

٠٩٣٦٠٨٧٨١٧٣
٩٥٣٥٣٩٤٢/ ف

 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 یک کارگر ماهر جهت کار در  
الستيک فروشی ساعت ٩:٣٠ تا 

٢٢ یکسره نيازمندیم استقالل ٩ 
الستيک ابوالفضل مرادى

٩٥٣٥٣٥٩٠/ ف

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

نيازمندیم 
(محدوده جاده سيمان )
 ٠٩١٥٩١٥٠١١٢
٠٩٣٠٧٠٩٨١٧٠

٩٥٣٥٢٩٢٦/ ط

به تعداد� پليستر 3ار ماهر 
و نيمه ماهر نيازمند�م   

٠٩١٥٤٨٢٩١٠٦
٩٥٣٥٣٥٣٤/ ف

به تعداد� پل� استر3ار 
ماهر و نيمه ماهر 

٠٩٣٨٠٧٤٨٢٣٦نيازمندیم 
٩٥٣٥٠١٩٣/ م٠٩١٥٣٠٤٣٧٧٠

به رو�ه 3وب ماهر 
و نيمه ماهرنيازمند�م   

٠٩١٥٥١١٨٤٩٩
٩٥٣٥٣٥١٠/ م

استخدام 
برا� فروشگاه پروتئين�

قصاب  
و فروشنده گوشت ۴ نفر

 تکه کار مرغ و 
فروشنده گوشت مرغ ۴ نفر

٣٨٩٤٤٩٠٢
٩٥٣٥٤١٧٦/ 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

به تعداد� 3ارگر 3ارواش 
با حقوق روزانه ٢۵٠٠٠ 

نيازمندیم 
٠٩١٢٠٢٠٧٦٧٠

٩٥٣٥٣٨٣٠/ ف

�استخدام فور
نقاش اتومبيل در شرکت توليدى 

ماهيانه ١ م
٩٥٣٥٣٦٧١/ ل٠٩١٥٥١٥١٩٦٠

به �= شاگرد وارد
جهت تعویض روغنی باشرایط و 

متعهد نيازمندیم.
٠٩١٥٩٧٩٥١٣٩

٩٥٣٥٣٧٢٩/ ق

به �= 3ارگر 
�حرفه ا
در زمينه گل

 ترجيحا باسابقه کار در
 گل فروشی نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٠١٥٧٤

٩٥٣٥٣٤١٣/ ر

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

نمایندگی نيازمندیم 
٠٩١٥٣١١٣٦١٢

٩٥٣٥٢٨٦١/ ف

به �= تعمير3ار ماهر 
موتورسيکلت نيازمندیم 

٠٩١٥٣٠٨٦٤١٥
٩٥٣٥٢٠٥٥/ ف

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

قنادى با حقوق عالی نيازمندیم. 
٠٩١٥٢٥٠٠١٧٠-٣٢٧٠٦٠٥٠

٩٥٣٤٧٩٧٨/ ق

به تعداد� 3ارگرماهر
جهت کاردر کارواش نيازمندیم 

٠٩٣٣٤٢١٥٩٥٠
٩٥٣٥٣٥٣٦/ ف

3ارگر ماهر 3ارواش
با جاى خواب با حقوق ١ ميليون 

نيازمندیم
٠٩١٥٦٨٣٠٦٩٣

٩٥٣٤٩٩٣٥/ ف

3ارگر ماهر 3ارواش 
مسلط به واکس پوليش و 

دوراکلين نيازمندیم 
٠٩٣٦٣١٩١٥٠٠

٩٥٣٥٠٣١٢/ ف

به نصاب دوربين مداربسته 
و د�پلمه جوان عالقمند 

نيازمندیم
٩٥٣٥٣٩٦١/ ف٠٩١٥٩١٩٩٣٥٠

به تعداد� بتونه 3ار 
ماشين نيازمند�م  

٠٩٩٠٦٢٣٣٢٩٣
٩٥٣٥١٥١٥/ ف

استخدام
رو�ه 3وب ماهر 

 مزایاى کامل قانون کار
(عيدى، پاداش، سنوات، سرویس)

کارخانه: اول جاده کالت

٠٩٣٠١٠٠٢١١٥ 
٩٥٣٤٩٠١٤/ م

١٠ نفر آقا
جهت کارگاه MDF باحقوق ٧۵٠، 

ساعت کارى ٨ تا ١٩ نيازمندیم
٩٥٣٥٤٣٢٨/ م٠٩١٥٤٤٩٩٠٤٠

 �به تعداد
3ارگر د�پلمه

آشنا کاربا دستگاه 
تزریق پالستيک 

نيازمندیم.
٣٥٤١٣٣٠٠

٩٥٢٩٩٥٧٦/ د

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

٠٩١٥٥٢٢٠٥٧١
٩٥٣٥٢٧٨٧/ ف

رو�ه 3وب ماهر نيازمند�م 
 

٠٩١٥٣١٣٥٠٣٠
٣٦٥١٨٤٨٨

٩٥٣٥٢٧٥٦/ ف

٩٥٣٥٣٨٨٧/ ف

3ارگر حرفه ا� 3ارواش
فکورى ۵٩ نيازمندیم.  روزانه ٢٠ 

هزار تومان٠٩٣٥١٣٤٣٨٦٢
٠٩٣٧٢١٩٤٣٠٤

به 3ارگر ماهر
جهت خشکشویی نيازمندیم 

٠٩١٥٨٢٠٩٨٦٧
٩٥٣٥٣٤٩٧/ ف

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

مزد نياز مندیم
٩٥٣٥٣١٧٦/ م٠٩١٥٨١٠٦٠٣٠ 

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

نيازمندیم 
٠٩٠٣٤٥٤٨٠٧٤ابراهيميان 

٩٥٣٥٠٣٦٧/ م

به تعداد� نيرو� برقLار 
ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم 

٠٩١٥٨٨٠٠٣٨٨
٩٥٣٤٨٢٥٣/ ف

به تعداد� گروه 
 �آرماتوربند� حرفه ا
نيازمندیم گروه صنعتی سما 

رزومه کارى خود را ایميل 
نمایيد. 

Forjing.a.m@gmail.com

٠٩١٥٨١١٠٩٥٦
٩٥٣٥٢٤٠٢/ م

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

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

قرنی ٧ پالک ۴
 @ofoghjob

٣٧٢٥٥٤٧٧
 ٣٧٢٤٨٢٨٥

٩٥٢٦٢٣٥٦/ ف

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

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

مشاوره کار و تامين اجتماعی 
٩٥٢٠٠٧٠٧/ ف  ٣-٣٧٢٣٣٣٠١

3ار�اب� بين الملل�
 3ارآفر�نان
تامين نيروى انسانی 

کارفرمایان
استخدام کارگر ساده

 مشاوره کار و تامين اجتماعی
 jobafarin@تلگرام

٩٥٣٠٨٠٨٧/ د٤-٣٨٤٤٦١٢٣

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

٩٥٢٥٩٢٦٨/ ق٣٦٠٦٠٢٢٢

استخدام پرستار
تکنسين اتاق عمل، 

پيراپزشکی و بيهوشی 
در شيفت عصر مطب 

پزشک متخصص گوش و 
حلق و بينی 

مراجعه ساعت
 ١٨ الی ٢١

 آدرس: سی مترى دوم 
احمدآباد بين ابوذر ۶ و ٨ 

ساختمان پزشکان حامی

 

٩٥٣٥١٤٨١/ ف

به �= اپتومتر�ست 
نيازمند�م   

٠٩١٥٣٠٥٠٢٣٩
٩٥٣٢٦٣٥٠/ ف

٩٥١١٠٧٧٠/ د

خبرمهم!
دوره هاى مهارتی فنی وحرفه اى

با مدرک بين المللی
-نرس دندانپزشکی

-دارویارداروخانه
 -امدادگرحوادث

٧-٣٥٠٩٩١٥٥
٠٩١٥٢٠٠٣٧٧٤

 مدیریت: دکترابوالحسنی

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

 رفت و برگشت و شرایط عالی 
٠٩٣٦٦٤٥٦٠٤٦

٩٥٣٥١٩٤٣/ ف

به 3ارشناس اتاق عمل
در  کار  جهت  مامایی  پرستارى، 
آباد  وکيل  محدوده  در  کلينيک 

٤-٣٦٠٤٠٠٨٣نيازمندیم
٩٥٣٥١٩٩٧/ ف

 جذب مدرس
 زبان

 انگليسی،آلمانی
فرانسه،ترکی

عربی،چينی
روسی

 تلفن:٣٧٥٠٤
داخلی ٢

٩٥٣٥٠٢٦٦/ م

روزانه ٢ ميليون 
به مدت ٢ روز، روابط عمومی

 باال و با انگيزه
٩٥٣٥٢٩٣٧/ پ٠٩١٢٩٣٣١٣٧٥

خانم مرب�
با تحصيالت کارشناسی
 در رشته روان شناسی

 یا علوم اجتماعی و علوم تربيتی 
داراى سابقه کار مرتبط 

جهت آموزش 
و مراقبت از کودک در منزل

 (محدوده صارمی)
 نيازمندیم 

 تماس فقط عصر ٧ به بعد
٠٩١٥٥٠٨٢٨٢٢

٩٥٣٥٣٩٢٩/ ر

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

مد�ر اجرا�� 
با سابقه کارى حداقل 
۵ سال در هتل هاى ٣و۴

 ستاره نيازمندیم. 
لطفا رزومه کارى و شخصی 

خود را به شماره 

 ٠٩٠٣٣١٥٠٥٠٧
تلگرام نمایيد

٩٥٣٥٤٢٦٧/ پ

گروه پزشك� و درمان�

3ارگر ماهر

مد�ــــر

مدرس  و مرب�

3ار�ابــــ�

٩٥٠٢٠٢٣٦/ ف




