
يكشنبه ١٥ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٩
٤٠

پي= آر�انا 
با درآمد روزانه

 ٧٠ تا ١٧٠ هزار تومان
 با پرداخت کمک هزینه سوخت

 به موتورسوار با موتور 
نيازمندیم 

٣٨٤٤٧٠٧٠
٩٥٣٤٤٥٩٣/ ف

 �پي= موتور
با درآمد۵٠ الی ١٠٠ 

بدون ضامن نيازمندیم 
٩٥٣٥٤٤٢١/ ف٠٩١٥٣١٩٣٧٣٤

به تعداد١٥ نيرو
موتور سوار جهت پيک موتورى 

٣٢٧٤٢٦٣٦نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٢٠٥٧٤

٩٥٣٤٦٩١٢/ ط

ا�ران پي= 
با باالترین درآمد و بيشترین کارکرد 
در منطقه به تعداد زیادى موتورسوار 

نيازمند است   ٣٨٥٥٥٥١٠
٩٥٣٤٦٧١٥/ ف

استخدام فور�-جذب یک نفر
نيروى جوشکار ماهر داراى کد

 (لوله پلی اتيلن و فلزى) و خطوط گازى
مراجعه حضورى ٣٨٤٧٣٦٠٨

٩٥٣٥٥٠٤٣/ ق

تعداد� تراشKار ماهر 
با ١٠ سال سابقه کار 

نيازمندیم 
٣٥٤١٤٣١٥

٩٥٣٥٢٣٩٤/ ف

CNC ارKبه �= تراش
 CNC و �= فرز3ار 
با ۴ سال سابقه کار مرتبط 

نيازمندیم
 آدرس: شهرک صنعتی توس

 صنعت ١٣ قطعه ۶١٩ 
٠٩١٥١٥٢٢٠٦٠

٩٥٣٥٣٨٦٠/ ف

�= شر3ت حمل ونقل 
درون شهرى به یک نفر

 جلوبندى ساز ماهر نيازمند است 
٠٩١٥٣١٩٩٢٦٤

٩٥٣٥٤٤١٧/ ف

 �به �= سپر3ار درصد
3ار نيازمند�م   

٠٩١٥٠٠٥٦٨٥٠
٩٥٣٥٤٩٤٧/ ف

سيم 3ش،جلوبند� 3ار 
و نقاش اتومبيل

جهت همکارى نيازمندیم
٠٩٣٦٨١٩١٨٣٩

٩٥٣٥٥١٧٥/ ف

به �= تعمير 3ار نيمه ماهر بوم� 
جهت کار در اتوبوسرانی گلبهار 

نيازمندیم .
٠٩١٥٨٠٦٣٠١٩

٩٥٣٥٢٠٤٤/ ش

به �= سيم 3ش خودرو ماهر 
جهت همکارى در بلوار معلم 

نيازمندیم
٠٩٠١٥٣٨٤١٧٧

٩٥٣٥٤٦٦٩/ ف

به �= استاد3ار 
دوگانه سوز و جلوبندى کار

 و مکانيک نيازمندیم
٠٩١٥٨٨٣٥٥٦٣

٩٥٣٥٤٩٦٧/ ف

به تعداد� 3ارگر 
جهت کار در کارگاه جلوبندى 

سوارى نيازمندیم
٩٥٣٥٤٦٠٠/ ف٠٩١٥٣٠١٤١٩٩

به �= صافKار 
 درصد� 3ار نيازمند�م 

٠٩١٥٦٢٤٦٨٥٠
٩٥٣٥٤٩٤٣/ ف

 �مهندس جوان با خودرو
پارس ELX مشکی صفر آماده 
همکارى با ادارات نهادها و ارگان هاى

 دولتی     ٠٩١٥٣٢٤٢٤٦٢
٩٥٣٥١٢٧٢/ م

�به �= نفر نيرو
 حسابدار خانم

جهت  باال  عمومی  روابط  با 
مجموعه پزشکی نيازمندیم 

( محدوده سناباد) ساعت کارى:
 شيفت صبح ٨/۵ الی ٢

 پنج شنبه ها تعطيل
٠٩١٥١١٥٤٢٠٢

٩٥٣٥٣٧١٧/ ل

٩٥٣٢٥٣٣٤/ م

استخدام 
د�پلم به باال

شماره ثبت:٢٠١٩
شرکت خدمات مالی و حسابدارى 

و  وقت  تمام   ، وقت  نيمه  صورت  به 
پاره وقت  از سطح دیپلم تا ليسانس 
در کليه رشته ها به عنوان حسابدار 
و کمک حسابدار جهت پروژه هاى خود 
عملی  کارگاه  با  همراه  مشهد  شهر  در 
حسابدارى و شرایط قانون کار سریعا 

نيازمند است 
٣٨٤٠٢٠٦٧

٣٨٤٥١٢٠٩
حسابدار 

جهت کار با نرم افزار محک
 با سابقه مرتبط نيازمندیم 

٠٩١٥١٠٣٢٧٠٠
٩٥٣٥٥١٠٠/ ف

استخدام حسابدار 
پس از دوره ى آموزشی ١۵ روزه 

سجاد نبش بهارستان ۴ پالک ١
٩٥٣٤٤٦٢٤/ پ٤-٣٧٦٠٠٣٤٢

صبا اند�شه
 حسابدار� پيشرفته 

شماره ثبت ١٧٧٢ 
با مجوز رسمی از وزارت علوم 

پاره وقت، نيمه وقت، تمام وقت
 عضو انجمن حسابدارى ایران

مدیر مالی ،حسابدار و کمک حسابدار
با شرایط حقوقی عالی با بيمه از کليه 
رشته ها در شرکت ها و کارخانجات 

زیر مجموعه موسسه
صبا اندیشه در تهران و مشهد به 

انضمام دوره فوق تخصصی کارگاهی 
مالياتی و مالی

شرکتهاى توليدى صنعتی پيمانکارى 
و گزارشات فصلی

و اظهار نامه هاى مالياتی و دفاتر 
قانونی و کليه امور مالياتی 

اساتيد  نظر  شده-زیر  تمام  بهاى  و 
مدرک  ارائه  و  المللی  بين  مجرب 
 ۵ و  ترجمه  قابل  و  المللی  معتبربين 
سال سابقه کارى زیر نظر وزارت علوم

همراه با تضمين نامه 
مجهز به سيستمهاى پيشرفته روز دنيا

خدمات و برند ما را با تمامی 
موسسات دیگر مقایسه نمایيد

ارائه رایگان آموزشهاى تصویرى 
و ٣٠ نرم افزار بروز بازار کار

از جمله پایا هلو محک تدبير و غيره
راه ورود به بازار کار از ما می گذرد
به تعداد زیادى حسابدار و کمک 
حسابدار و مدیر مالی با شرایط 
حقوقی عالی سریعا نيازمندیم

احمدآباد ابتداى رضا ٣ پالک ٨٣ 
اساتيد برتر - خدمات رایگان

٣٨٤٤٤٣٩٧-٣٨٤١٤٧٣٥
٩٥١٨٤١٨٣/ ف

به تعداد ز�اد� 3م= حسابدار
و حسابدار با شرایط حقوق عالی بعداز 
دوره عملی ١٠ روزه سریعا نيازمندیم 
٣٨٤١٤٧٣٥-٣٨٤٤٤٣٩٧

٩٥٣٢٢٥٣٦/ ف

به �= حسابدار 
خانم �ا آقا 

جهت همکارى در شرکت 
حمل و نقل بين المللی 

نيازمندیم 
٣٨٨٤٣٠٣٧
٣٨٨٤٣٠٣٨

٩٥٣٥٣٣٥٢/ ف

�= شر3ت معتبر 
جهت تکميل کادر حسابدارى خود 

نيازمند به نيروهاى حسابدارى 
خانم با حداقل مدرک کارشناسی 

و تجربه حسابدارى مناسب می 
باشد ساعت مراجعه ٩ الی ١۵ 
آدرس بين چهارراه راهنمایی و 

سناباد ۵۵ پالک ۴٩٩
 

٩٥٣٥٤٦١٨/ ف

به �= خانم 
 �ليسانس حسابدار
با دو سال سابقه کار نيازمندیم

٩٥٣٥٥١٢٧/ آ٣٧٢٩٧٥٠٨

به �= حسابدار باتجربه 
آشنا به نرم افزار محک 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣١١٢٣٣٤

٩٥٣٢٤٧٦٥/ ف

٩٥٣٤٣٥٠٢/ ف

توازن اعتماد
A٢٠ % تخفي

شماره ثبت ۴٨١٨
- قابل توجه تمامی عالقمندان

 به کار حسابدارى:
آموزش حسابدارى

 طی۴ دوره تحليل حسابدارى، 
حسابدارى پيشرفته،

حسابدارى مالياتی 
و نرم افزار ها ویژه کسانی
 که خيلی سریع ميخواهند 

استخدام شوند. 
- در ضمن دانش آموختگان این 
موسسه پس از اتمام دوره هاى 

آموزشی در همين موسسه
 استخدام ميشوند .

- قابل توجه کارفرمایان و   
صاحبان تمامی مشاغل:

انجام کليه خدمات مالی و مالياتی 
(تهيه و تنظيم اظهارنامه عملکرد 

و ...)، شرکت در جلسات و 
کميسيون هاى دارایی، طرح 

دفاعيه و الیحه جهت به حداقل 
رساندن ماليات در کمترین زمان 

و با حداقل هزینه
چهارراه معلم، سيدرضی ٢۴ 
پالک ٢۵۶ طبقه سوم واحد ٧

٣٦٠١٨٨٦٤-٣٦٠٦٦٩٣٦
٠٩١٥٠٥٨٦٥٩٦

به �= حسابدار
 خانم �ا آقا

جهت اظهارنامه مسلط به 
نرم افزار،دفترنویسی و 

حسابدارى با حداقل ۵ سال 
سابقه نيازمندیم . با بيمه و 

سرویس ، شهرک صنعتی طوس 
ارسال رزومه فقط از طریق ایميل  

fr6077@yahoo.com
٩٥٣٥٣٠٣٦/ خ

به �= حسابدار 
جهت کار در یک شرکت 

نيازمندیم محدوده شاندیز
٠٩١٢٦٠٦٧٢١٥

٩٥٣٥٣٤٥٣/ ف

سرا� مهر-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢٣٤٥٨٢-٣٥٢٣٤٥٨١

٩٥٣٠٥٥٦٤/ ل

آر�اگستر- استخدام خانم
و  سالمند  از  نگهدارى  جهت 
خردسال در منزل،بدون پورسانت
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٣٠٥٧٣٣/ ل

به �= نفر 
نيرو� خدمات� خانم

جهت مجموعه پزشکی
 نيازمندیم ( محدوده سناباد)

 ساعت کارى :
شيفت صبح ٨/۵ الی ٢ 

پنجشنبه ها تعطيل
٠٩١٥١١٥٤٢٠٢

٩٥٣٥٣٧٣٢/ ل

٩٥٢٥٥١٩٨/ م

مر3ز هيراد
استخدام خانم جهت 

نگهدارى کودک و سالمند 
وامور منزل با حقوق باال 

نبش احمد آباد ٧
مجتمع گوهرشادواحد ٣٠۵

٣٨٤٧٤٢٢٩
٠٩١٥٧٦٥٣٧٩١

٩٥٣٤٣٦٠٨/ ب

 درآمد عال�  
 درآمد ۴٠٠ الی ٩٠٠ دائم 

استخدام + پيک و لوازم رایگان 
 ٠٩٣٩٨٣٢٢٥٢٥

٢ ميليون حقوق 
ماهيانه 

با حداقل ١ ميليون سرمایه 
اوليه یک شرکت معتبر به 

تعدادى کارگزار در سطح مشهد 
و شهرستان ها نيازمند است 
اطالعات بيشتر ارسال کد ٢٢ 

به سامانه 
٥٠٠٠٥٠٠٠١٠٠

٩٥٣١٤٤٢٦/ ف

٩٥٣٤٣٦٠٧/ ب

درآمد عال�  
 ،٩٠٠ تا   ۴٠٠ هفتگی  درآمد   
استخدام+قرارداد+ بيمه (جعبه)

 ٠٩٣٧٠٠٢٦٧٠٠

٩٥٣٣٤٤٢٢/ ف

3ار در منزل 
درآمد هفتگی ٩۵٠ ، بيمه، پيک رایگان

+ ساخت فيلتر تاج و جعبه 
٣٧٢٣٢٥٢٣-٠٩٣٧١١٣٧١٢٣

شغل ا�نترنت� و تلفن�
حتی در منزل+ آموزش

٣٧٣٨٣١٠٨-٠٩٣٥٦٨٦٢٤٠٠
٩٥٣٥٠٩٩٣/ ق

 �برگزار� دوره ها
و�ژه بازار3ار

-تعميرات موبایل واپل
-نصاب حرفه اى دوربين مداربسته
(BMS)ساختمان هوشمند-

-درب اتومات 
ابتکارسازان صنعت

٩٥٢٩٩٦٥٧/ پ٣٨٤٣٤٢٩٧

٩٥٢٦٦٣١٩/ پ

�3ارگاه آموزش حرفه ا
قاليبافی و گليم بافی با تضمين کار 
از٢تا٢٠ميليون درآمد،فرش ترنج

٣٨٦٧٧٥٨٦

٩٥٢٤١٥٠٤/ ف

3ار دائم در منزل درآمد روزانه
١٠٠ الی ٢۵٠ پاسخگویی ٢۴ ساعته

 ٠٩٠١٧٣٧٤٨١٥
٣٧٢٣٠١٠٦   فيلتر

٢ميليون درآمد 
با خرید خط توليد نوعی شيرینی با 
تضمين خرید و آموزش قيمت ٩م

٠٩٠١٥٥٥٠٣١٦
٩٥٣٢٢٨٦٠/ ف

به چندز�گزاt دوز   
و بسته بندى سيسمونی ماهر خانم 

نيازمندیم محدوده طالب 
٠٩٣٩٧٠١٥٧٩٦

٩٥٣٥٤٥٦٥/ ط

به �= نفر تعمير3ار لباس 
خانم �ا آقا نيازمند�م

پاره وقت یا تمام وقت
٠٩٣٥١١٥٥٧١٣

٩٥٣٥٤٩٨٦/ ف

 �به �= زنانه دوز حرفه ا
نيازمند�م  

٠٩١٥٢٠٤٧٦١٧
٩٥٣٥٤٦٧٢/ ف٣٨٤١٣٧٤٩

 �3ارگاه بيرون بر حرفه ا
نيازمند�م تر�Kودوز

 ٠٩٣٩٠٧٢٣٠٥٣
٩٥٣٥٤٤٥٠/ ف

توليد� پيراهن 
مردانه اسپرت

به تعدادى خانم راسته دوز ماهر، 
زن،  دکمه  مادگی  زن  کابویی 
اتوکار و بردست نيازمندیم حقوق 
عالی و تسویه نقدى سيدى بلوار 

سپاه نبش سپاه ۴٨
٠٩١٠٥٥٠١٢٨٧

٩٥٣٢٣٠٥٣/ ف

به تعداد� مانتودوز خانم 
و بردست خانم نيازمندیم

 با تسویه نقدى 
 ٠٩٣٨٠٠٢٤٩٦٩

٩٥٣٥٤٨٢٢/ ف

ز�گزاt دوز و مياندوز3ار 
حرفه ا� با اجرت باال

نيازمندیم محدوده ميدان ضد
٠٩٣٩٢٩٤١٤٨٥

٩٥٣٥٤٩٧٤/ ف

به دو نفر برشKار
خانم یا آقا جهت کار در

 توليدى تریکو نيازمندیم
٠٩٣٣٧٦٠٩٢٠٠

٩٥٣٥٢٦٣٧/ ط

 tشر3ت توليد پوشا
استخدام سردوزکار ماهر خانم 

امام رضا ٢٨ حسينيان ١۵
٩٥٣٤٦٦٥٦/ ر٣٨٥٤٨٤٥٣

به �= خياط بيرون بر ماهر 
جهت  پسرانه  و  دخترانه  بلوز 

دوخت نيازمندیم تسویه نقدى 
٠٩١٥٦٦٢٠٤١٤

٩٥٣٥٤٩١١/ ف

١٫٢٠٠ م ثابت
 +٢٫٣٠٠ م اجرت 
جهت مانتودوز ماهر آقا ١٠ نفر  

راسته دوز معمولی آقا ٨ نفر  ١ م ثابت 
سردوز کار آقا ۶ نفر ١ م ثابت 
اتوکار آقا ٨ نفر ثابت + اجرت 
بردست آقا ١٠ نفر ۵٠٠ ثابت 

 کار زنجيره اى - تيراژ باال 
 کار تمام فصول 

امتيازات : حقوق افزایشی - وام  
عيدى - پاداش و مساعده  

کارگاه : بلوار توس - ميدان فهميده

٠٩٣٦٧٩٩٤٣١١
٩٥٣٥٥٠٧٨/ ف

3ار تخته  و  چرخKار   �تعداد به 
آقا و خانم جهت دوخت کيف زنانه 

نيازمندیم خين عرب کشاورز ٣
٠٩١٥٣٢٤٤٥٧٢

٩٥٣٥١٣٢٠/ ف

به �= بردست خانم 
در محيطی کامال زنانه نيازمندیم 

خواجه ربيع 
٠٩٣٦١٢٤٣٩٨٥

٩٥٣٥٤٨٢٥/ ف

به تعداد� مانتو اسپرت
و مدارس دوز نيازمندیم 

محدوده سخاوت گلشهر
٠٩٣٦٥٤٩٢٦٣٥

٩٥٣٥٥٠٧٩/ ط

راننده با سابقه 
توزیع مواد غذایی نيازمندیم 

 بلوار آزادى آزادى ٩۵ پالک ١۵ 
٩٥٣٥٤٣٨٧/ ف

تا3س� تلفن� همسفر غزل
به تعدادى راننده با خودرو به صورت 

تمام وقت نيازمندیم (مصلی )
٠٩١٥٥٧٩٣٤٧٤

٩٥٣٥٢٢٤٩/ ف

تا3س� سرو�س 
طال��

با تضمين درآمد عالی 
جهت تکميل ناوگان خود 
از دارندگان خودروهاى 
پژو پارس ، ال ٩٠، تيبا، 

سمند، پژو ٢٠۶ 
سفيد رنگ و با مدل 

باالى ٩٠ دعوت به
 همکارى می نماید آدرس: 
وکيل آباد الدن ۴٢ پالک ١۵
تلفن: ٣٨٦٤٣٦٣٧

٩٥٣٤٨٦٥٦/ ف

تا3س� خاتم
به تعدادى راننده با اتومبيل 

تاکسيمتردار واقع در حرعاملی ٩
نيازمندیم  ٠٩٣٧٣٤٩٤٩٣٩

٩٥٣٥٤٤٩٥/ ق

باران راننده سوارى
یک وانت و یک پيک موتورى با گوشی 

اندروید نيازمندیم (منطقه طالب)
٠٩١٥٥٠٤١١٠٢

٩٥٣٥١٤٨٥/ ف

به تعداد� راننده
 با ماشين مدل باال و 

تاکسيمتردار سریعا نيازمندیم 
٠٩٣٣٠٨١٦٠٠١

٩٥٣٥١١٠٥/ ف

به تعداد� راننده
شيفت  در  اتومبيل  با  منظم  و  متعهد 
نيازمندیم (گوشی  الهيه  عصر منطقه 

اندروید) ٠٩١٥٧٠٢١٤٠٧
٩٥٣٥٤٦٢٦/ ف

آژانس افشين 
راننده با اتومبيل نيازمندیم 

شيفت عصر و شب قاسم آباد 
 حجاب ٧۵,٢ انتها سمت چپ

٩٥٣٤٩٠٨٧/ ف

تعداد� راننده با اتومبيل 
جهت آژانس نيازمندیم

 محدوده الهيه با درآمد باال 
٣٥٢٤٤٦٧٦

٩٥٣٤٩٨١١/ ر

آژانس ا�ثار
به تعدادى راننده تمام وقت 

نيازمندیم با کارکرد عالی 
مدیریت ٠٩٣٨١٥٦٥٩٩٤

٩٥٣٥٤٤٦٠/ ف

راننده مجرب با اتومبيل
مدل باال جهت داخل و خارج شهر 

سریعا نيازمندیم آژانس اسکان سير
٠٩٩٠٣٣٦٢٢٩٨

٩٥٣٥٤٦٤٩/ ف

آژانس پارس 
نيمه  و  وقت  تمام  راننده  تعدادى  به 
وقت در محدوده قاسم آباد نيازمندیم 

با زنگ باال  ٠٩٠٣٦١٨٧٩٥٤
٩٥٣٤٤٩٣٧/ ف

به تعداد� راننده مجرب
به  مجهز  باال  مدل  ماشين  با  متعهد  و 
پانی  آژانس  نيازمندیم  متر  تاکسی 

منطقه الهيه ٠٩٣٧٨٩٣٦٠٠٥
٩٥٣٥٤٥٩٣/ ف

همKار محترم (منظم و فعال) 
با خودرو مدل باال جهت فعاليت 

در آژانس (منطقه کوى امير)
٠٩١٥٩٢١٩٠٠٦

٩٥٣٥٥٢٣٣/ ف

 شر3ت قاليشو��
 به تعدادى نيسان بادرآمد باال 

و پورسانت عالی نيازمندیم
٠٩٣٠٠٨٨٤١٠١

٩٥٣٤٩٣٤٥/ ق

به تعداد� راننده متعهد 
با ساعت 3ار� منظم

با ماشين تاکسيمتر نيازمندیم
٠٩٣٥٠٧٩٦٦٤١

٩٥٣٥٣٧٧٦/ ف

٩٥٣٥٣٠٥٩/ ف

آژانس ابوذر 
راننده با ماشين با گوشی 

اندروید
٠٩١٥١٢٥٩١٧٤

تا3س� آزادشهر 
راننده با خودرو تاکسيمتردار و 

گوشی اندروید نيازمندیم 
٣٦١٦٥

٩٥٣٥١١٧٧/ ف

به تعداد� راننده -با خودروى
پراید  و  سمند  پژو   ، کابين  دو  مزدا 
تماس  نيازمندیم  باال  به   ٩١ مدل 

٠٩١٥٩٠٥٢٥٨٠ساعت ادارى 
٩٥٣٥٥٠٠٤/ م

استخدام راننده
با وانت پيکان با سابقه پخش 

مواد غذایی
٩٥٣٥٤٦١٠/ ف٠٩١٥٤١٣٧٩١٣

به تعداد� راننده با ماشين
محدوده پل فجر 

جهت کاردر آژانس نيازمندیم 
٠٩١٥٣٠٣٤٤٨٧

٩٥٣٥٤٩٤٤/ ف

نيازمند�م به تعدادى سوارى و 
وانت با راننده فعال و متعهد جهت 
توزیع نان و  شيرینی با حقوق عالی 

٠٩١٥٠٨٠٣٣٠٢
٩٥٣٥٤٨٦٨/ ف

�راننده با اتومبيل فور
 نيازمندیم

سرافراز ۴٠ ، با زنگ باال
٠٩١٥٤٠٤٢٠٠٥

٩٥٣٣٠٦٠١/ ق

آژانس پرواز 
هاشميه  محدوده  اتومبيل  با  راننده 
کارکرد ١٢٠ هزار تضمينی نيازمندیم 

٠٩١٥١٥٩٩٨١٠
٩٥٣٤٧١٠٣/ ف

به تعداد� راننده 
با اتومبيل مدل باال ترجيحا 

محدوده وکيل آباد نيازمندیم 
٩٥٣٥٤٦٧٧/ ف٠٩٠١٦١١٩٥٩٦

3ار3رد روز� ١٢٠ هزار 
تاکسيمتر  و  اندروید  باگوشی  راننده 
محدوده آزادشهر- تاکسی شبروز

٩٥٣٥٤١٠١/ ف٠٩١٥٠٢٨٩١٩٨

آژانس با زنگ باال در هاشميه 
به تعدادى راننده با تاکسيمتر 

سریعا نيازمند است 
٠٩٣٨٨٣٧١٣٣٧

٩٥٣٤٨٠٤٤/ ف

٩٥٣٥٥٣٣٦/ ف

 �به �= جوان جهت پي= موتور
و انجام 3ارها� مغازه ترجيحا 

محدوده نيازمندیم سيدى نبش 
قائم ٣     ٠٩١٥٣٠٩٧٣٧٠

٩٥٣٤٤٦٦٧/ ف

درآمد ١٠٠ ال� ١٢٠
به تعدادى راننده با اتومبيل مدل 

٩٠ به باال نيازمندیم محدوده ٧ تير 
٠٩٠١٥٢٣٧٧٧٣

تعمير3ـــار

خدمتگزار و آبدارچ�

حسابدار

راننـــده خياط و چرخKار

خوداشتغال�

تراشكار وجوشكار 

جو�ا� 3ـــار

٩/١٥١٠٣٣ ض

استخدام
در شر3ت توليد� تابلوها� برق واقع در شهرt صنعت� توس

 ١-کابينت ساز آشنا به ورق کارى
 CO٢- جوشکار ٢ 

(افراد داراى مدرک فنی حرفه اى در اولویت می باشند)

٩٥٣٥٥١٦٧/ ف٤-٣٥٤١٤٥٦١


