
يكشنبه ١٥ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٩
٤١

آژانس راننده با اتومبيل 
تا3سيمتر نيازمند�م 

کارکرد روزانه ١٠٠ هزار تومان
٩٥٣٥٢٣٩٣/ ف٠٩١٥٨١٩٧٢٤٦

�= شر3ت پخش معتبر
به تعدادى نيسان مدل باال 

نيازمند است 
٣٧٥٧٠٠٣٧

٩٥٣٥٤٤٣٤/ ف

راننده با اتومبيل 
فور� نيازمند�م
زنگ باال و درآمد عالی 

٩٥٣٥٥٢٥٥/ ف٠٩٢١٥٣٠٤٧٣٢

آژانس ميعادسير
نيمه  و  وقت  تمام  راننده  تعدادى 
وقت با تعداد زنگ باال تضمينی فورا 

نيازمند است ٠٩١٥١٥٩٧٣٥٢
٩٥٣٥٤٥٢٩/ ف

آژانس محدوده آزادشهر 
پژو، سمند، تيبا و ... 
٠٩١٥٥٠٩٠٣٤٣

٩٥٣٥٤٩٠٩/ ف

 ١٨٨٠� آژانس سراسر
 سرویس دهی کل شهر به صورت 
شهر  از  هرنقطه  در  روزى  شبانه 
مسافر پياده شد همانجا سرویس 

دریافت نمائيد
شرایط:خودرو مدل٩٠به باال

مزایا:
عالی  بسيار  درآمد  ١-تضمين 

(باالترین درآمد)
سوخت  پایين  بسيار  ٢-مصرف 

باتوجه به سراسرى بودن
پایين  بسيار  ٣-پرداخت 
آبونمان  ثابت  پورسانت(مبلغ 

ماهيانه باهرميزان کارکرد)
داخل   ۵٧ آدرس:سيدرضی 
پالک  فازتجارى  پارکينگ 

۵٢شرکت پارسيان
ساعت مراجعه:٨الی ١۴

٩٠١٨٠٤٧٧٠٠ 
٩٥٣٤٦٤٥٥/ م

به تعداد� راننده با اتومبيل 
جهت آژانس نيازمندیم.

 محدوده هاشميه
٠٩٣٥٩٨٦١٤٥٨

٩٥٣٥٥٢٥٣/ ق

٩٥٣٥٤٣٨٣/ ف

 �به تعداد محدود
راننده پا�ه ٢ قد�م 

سالمت  کارت  داراى  ترجيحا 
و  سيدى  محدوده  سکونت  محل 
مکانيزه  خاور  با  کار  سابقه  با  صبا 
شب  شيفت  جهت  کش)  (زباله 
نيازمندیم ساعت تماس ١٧ الی ٢٠ 

٠٩١٥٣٢٤٩٠٦٩
٠٩١٥٥١٩٠٩١٣

شر3ت پخش 
 tپا �سراسر

تعداد محدودى راننده 
موزع با سابقه کار لبنيات 

(حقوق+ پورسانت+ بيمه) 
٠٥١٣١٣٣٠١٠١

٩٥٣٥٤٧١٤/ ر

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

٠٩٣٣١١١٢٩١٤
٩٥٣٥٤١٦٥/ ق

راننده با اتومبيل
پذیرش  نيازمندیم  متر  تاکسی  و 
 ۵٨ پالک   ٣٧ رضا  امام  حضورى 

٣٨٥٩١٧٨٦تاکسی احسن
٩٥٣٥٤٨٨٥/ ف

راننده بااتومبيل مدل باال
جهت تاکسی تلفنی صياد، هفت 

تير، حافظ، هنرستان
٠٩٠١١٠٨٢٥٢٢

٩٥٣٤٨٣٢٣/ ق

آژانس ز�با
اتومبيل  با  راننده  تعدادى  به 
عباسی  فرامرز  نيازمندیم  سریعا 

٣۶٠٩١٥٥٢٠٥٠١٠
٩٥٣٣٣٠٨٠/ ف

اتوبار درخشان
 ، مزدا   ، وانت   ، نيسان  تعدادى  به 
باال سریعا  به  با درآمد ١٠٠  آریسان 

٠٩١٥٨٩٣٠٧٧٦نيازمندیم 
٩٥٣٥٤٧٢٤/ ف

به ٥٠ دستگاه نيسان وانت
مزدا با کارکرد باال سریعا 

نيازمندیم
٠٩٠١٥٤٩٥٩٥٤

٩٥٣٥٤٧٠١/ ف

٩٥٣٥٥٢٢٨/ آ

سر�عا به تعداد� راننده
با اتومبيل و موقعيت خوب مکانی و 
محدوده  مرتفع  آژانس  کار،  تضمين 

٠٩١٥٦٥٠١٧٨٢ بلوار فردوسی

تا3س�
 3ندو 

واقع در بلوار فردوسی به 
تعدادى راننده با اتومبيل داراى 

تاکسيمتر نيازمند است 

٣٧٦٥١٣١٣
٩٥٣٤٨٩٠٩/ ر

راننده با اتومبيل
نيازمندیم زنگ باال پورسانت پایين 

تاکسی گلشهر
٩٥٣٣١٨٢٥/ ف٣٢٥١٧٧٤٧

آژانس  رونيز
راننده با اتومبيل تاکسيمتر 

نيازمندیم بين هدایت ٣٩ و ۴١
٠٩١٥٩١١٦٠١٢

٩٥٣٥٤٧٠٤/ ف

آژانس راننده با اتومبيل
تاکسيمتردار ١٢ ظهر تا ١٢ شب 

نيازمندیم محدوده دانشجو 
کارکرد باال    ٠٩٣٥١٧٤٥٠٠٤

٩٥٣٥٤٩٦٥/ ف

سروش بار 
وانت پيکان و نيسان سریعا 

نيازمندیم 
٩٥٣٥٤٨٥٧/ ف٣٦٩١١١١١

راننده با اتومبيل 
تمام  بصورت  تلفنی  تاکسی  جهت 
سجاد  نيازمندیم  وقت  نيمه  و  وقت 

٠٩٣٦٠٣٩١٤٦٠بهارستان ٩ 
٩٥٣٥٣٨٣٥/ ف

راننده با وانت و نيسان
جهت کار در آژانس( طالب)

٠٩١٥٥٦٠٠٥٣٩
٩٥٣٥٤٧٨١/ ط

به تعداد� راننده متعهد
محدوده  در  تاکسيمتردار  اتومبيل  با 
فرامرز و فهميده جهت کار در آژانس 

نيازمندیم ٠٩٣٨٤٠٢٩٩١٠
٩٥٣٥٥٢٤٢/ ف

آژانس ماهان
راننده با اتومبيل جهت شيفت 
صبح و عصر نيازمندیم انتهاى 

 مطهرى شمالی ۶٢
٩٥٣٤٩٩٣٤/ ف

راننده با اتومبيل
جهت کار آژانس نيازمندیم 
محدوده پيروزى با درآمد باال

٩٥٣٤٦٦٧٩/ ر٠٩٣٥٧٣٧٧٢٧٨

٩٥٣٥٤٥٦٩/ ق

آژانس و�الژتور�ست وهتل ثامن 
نيازمند به ماشين پژو+سمند مدل٩٠به 
باال مراجعه حضورى،جاده طرقبه نبش امام

 ٠٩٣٦٢٩٦٤٤٤٠ رضا٨ تلگرام

به چند طراح 
جهت کار در چاپخانه در 

محدوده معلم به صورت تمام 
وقت تحصيلکرده و با روابط 

عمومی باال جدى و منظم و 
ملتزم به شئونات اسالمی و 

مسلط به فتوشاپ نيازمندیم 
لطفا نام و نام خانوادگی خود 

سن و تحصيالت و نمونه 
کارهاى خود را به شماره 

تلگرام ٠٩٣٩٠١٨٢٤٨٩ 
ارسال نمایيد 

 

٩٥٣٥٤٤٤٧/ ف

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

داخلی نيازمندیم 
٩٥٣٥٠٤٢٩/ م٠٩١٥٣٠٥٧٦٠٤

به ١ خانم مسلط به 
طراح� سا�ت و فتوشاپ

نيازمندیم. نبش ابوذر١۴
٣٨٤٥٢٥٠٠آژانس هليا

٩٥٣٥٤٤٩٢/ ق

صنا�ع چوب ا�ده 
طراح حرفه اى  (3DMax) خانم 
مسلط به کارهاى داخلی کالسيک 

و مدرن جهت فعاليت در 
نمایشگاه کابينت 

ساعت کارى ٩ الی ۵ عصر 
آدرس:ميدان ده دى،خيابان رازى 

٠٩١٥١٠١٤٥٤١
٩٥٣٥٥٠١٨/ ق

به �= فتوشاپ 3ار
جهت کار در عکاسی حرم بارگاهی 

نيازمندیم
٠٩٣٣٣٦٠٦٥٦٨

٩٥٣٥٥٠٠٣/ ق

به تعداد� خانم فتوشاپ 3ار
و عکاس با تجربه نيازمندیم. 

فتوآریا
٣٨٤٤٦٧٣٤

٩٥٣٥٤٥٣٧/ ق

نما�شگاه فرهنگ� و 
مذهب� آل طاها 

جهت استخدام به افراد ذیل 
نيازمند است 

١- فروشنده خانم ٢ نفر
٢- صندوقدار آقا ٢ نفر

مراجعه حضورى: ميدان شهدا، 
١٠ ا لی ١٣

٣٢٢٩٣٣٠٠
٩٥٣٥٤٨٠٠/ ف

به فروشنده خانم
باتجربه پوشاک نيازمندیم
 بازار بزرگ امين پالک ١

٩٥٣٥٤٨٧٨/ ف٠٩١٥٥١٩١٤٩١

به ٢ نفر خانم مجرب و باسابقه
جهت فروشندگی پوشاک 
در بلوار سجاد نيازمندیم

٠٩١٥٣٢٢٨٣٥٠
٩٥٣٥٥١٣٣/ ف

 ١٫٥٠٠٫٠٠٠تومان+ 
پورسانت فوق العاده

 فروشنده پوشاک مردانه اسپرت
 ٠٩١٥٦٥٨٨٢٥٠

٩٥٣٥٢٧٢٠/ ق

به ٢ فروشنده 
و �= ترا3ت پخش 3ن

 نيازمندیم  محدوده ١٧شهریور
٩٥٣٥٤٩٨٠/ ف٣٣٦٦٠٠٦٧

٩٥٣٤٣١١٥/ ف

حقوق ٩٠٠ هزار تومان
 تعدادى فروشنده خانم و آقا نيازمندیم

 توس ۶۵ بين نجف ٢ و ۴ 
 پوشاک آتيش کش

به �= صندوقدار خانم
نيازمندیم محدوده ٧ تير

٠٩٣٨٣٠٦٩١٢٨
٩٥٣٥٥١٧٢/ ف

گالر� مانل�
به چند فروشنده خانم با حقوق و 
مزایاى عالی نيازمند است محدوده 

عبادى ٠٩١٥٤٤٤٤٢٠٦
٩٥٣٥٤٤٩٩/ ف

لباس مجلس� 
به یک فروشنده خانم نيازمندیم 
طالب، فردوسی ٢ طبقه منفی یک 

٣٢٥٠٣٢٨١پالک ١١٧ 
٩٥٣٥٤٤٦٦/ ر

به �= صندوقدار خانم با ساعت
کارى ١۶ الی ٢۴ با حقوق ٨٠٠ تومان 
نيازمندیم نبش وکيل آباد ٢٩ طباخی 

٠٩٣٥٤٩٣٧١١٦بهشت 
٩٥٣٥٤٣٦٠/ ف

به �= فروشنده جوان آقا 
جهت کار پوشاک بچه گانه نيازمندیم 
تمام وقت در منطقه ١٧ شهریور تماس

٠٩٣٧٣١٣٥٧٦٤ ١٨ تا ٢١
٩٥٣٥٥٠٥١/ م

به چند فروشنده 
خانم و آقا جهت فروشندگی 

عسل در فروشگاه هاى پروما 
نان رضوى جالل آل احمد 

آرميتاژ کورش افق صدف 
سيدرضی نيازمندیم 

٠٩٣٦٥٠٠٧٥٠١
٩٥٣٥٤٩٥٩/ ف

3تان و مد 
استخدام فروشنده 

 

٠٩١٥٣١٠٨٥٣٧
٩٥٣٥٥٢٥٠/ ف

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

فروشنده خانم
با روابط عمومی باال نيازمندیم
٠٩١٥٣١٣٧٥٠٩

٩٥٣٥٤٦١٤/ ف

به �= فروشنده تمام وقت 
�ا نيمه وقت

 با سابقه كارى نيازمندیم
٣٨٤٣٨٥٥٥-٠٩١٢٣٩٥٢٨٣٢

٩٥٣٥٤٨٦٠/ ق

به �= فروشنده 
خانم 

جهت فروش وسایل تزئينی در 
ویالژتوریست با حقوق و مزایاى  

استثنایی نيازمندیم (حقوق 
ثابت+ پورسانت) خورشيدى 

٠٩١٥٠٣٩٢٠٠٤
٠٥١٣٦٥١٥٥٥٨

٩٥٣٥٤٧٠٥/ ر

نياز به فروشنده خانم 
با روابط عموم� باال  

 پروما لباس کودک 
٩٥٣٥٥٣٣٠/ ر٠٩١٢٢١٨١٧٢٢ 

به �= فروشنده خانم
نيازمندیم فروشگاه سوار 

رسکی هفت تير برج آرميتاژ 
٠٩١٢٢٢٤٧١٧٤

٩٥٣٥١٢٤٨/ ف

به �= فروشنده تلفن� 
در زمينه فروش آسانسور 

با سابقه کار مفيد نيازمندیم 
٠٩٠٣٣٩٠٢٤٩٣

٩٥٣٥٤٣٦٣/ ف

بيمه 
فروشنده خانم و آقا نيازمند�م

 

٩٥٣٥٥٣٤٩/ م٠٩٣٩٩٧٠٠١٩٨

به تعداد� فروشنده خانم 
جهت کار در عطر و ادکلن 

نيازمندیم مجتمع شارستان
٠٩٠١٧٤٢١٠٤٢

٩٥٣٤٥٠٥١/ ف

به �= صندوقدار 
خانم 

آشنا به کامپيوتر جهت کار در 
آشپزخانه واقع در

 ميدان توحيد نيازمندیم. 
حقوق ۵٠٠ ماهيانه 

ساعت کار ٩الی ١٨بعدازظهر 
٣٧١١٢١٤٠

٩٥٣٥٥٠٣٨/ ق

به فروشنده خانم 
نيازمند�م

و  آزادشهر  محدوده   ٨۵٠ حقوق 
فرامرز ٠٩٣٥٣٣٣٢٨٩٦

٩٥٣٥٤١٨٥/ 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

٩٥٣٥٢٣١٧/ ف

به دو فروشنده خانم 
باتجربه نيازمندیم 

حقوق ماهيانه ١,٢٠٠ م 
٠٩٣٦٨١٦٩٩٤٦

٩٥٣٥١٨٩١/ ف

به �= فروشنده
در  کار  جهت  خانم  سابقه  با 

فروشگاه عينک سازى نيازمندیم
٠٩٣٥٤٠٧٩٧٩١

٩٥٣٥٥٠٦٧/ ف

فروشگاه روز به روز در  شعبه 
جدید تعدادى فروشنده آقاو خانم 
باروابط عمومی باال استخدام می کند

٠٩١٥٣١٧٩٤٤١
٩٥٣٥٤٦٥٨/ ف

به فروشنده جوان 
با حقوق باال آشنا به لوازم آشپزخانه 
و پالستيک فروشی نيازمندیم سراى 

٠٩٣٥٢٢٢٨٦٠٥بلور
٩٥٣٥٤٦٦٧/ ف

به تعداد� فروشنده خانم
باتجربه نيازمند�م 

 ميدان ١٧شهریور حاشيه مجتمع رضا
  مانتو ملکی

٩٥٣٤٧٣٢٧/ ف

tقصر 3ود
به یک فروشنده آقا حرفه اى در 

زمينه لباس بچه گانه نيازمندیم
٩٥٣٥٤٨٥٩/ ف٠٩١٥٠٠٤٦٦٨٦

٩٥١٩٥٧٦٤/ ق

فروشنده حضور� (بازار�اب) 
مشهد و شهرستانها نيازمند�م 

حقوق:٢ميليون تومان 
٠٩١٥٢٠٧٧٦٤٣

به تعداد� فروشنده
نيازمندیم  پوشاک  آقا  و  خانم 
فروشگاه بزرگ اطلس پوش محدوده 

٠٩١٥١٠٢٠١١٢ویالشهر
٩٥٣٥٥٢٣٢/ ف

به �= فروشنده خانم 
جهت 3ار در لوازم آرا�ش�
نيازمندیم ١٧ شهریور پاساژ قائم

٠٩١٥٤١٥٦٦١٣
٩٥٣٥٥٢٣٤/ ف

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

نيازمندیم محدوده کوى امير و خيام
٠٩٣٩٧٧٣٩٩١٢

٩٥٣٥٢٨٢٣/ ف

�= فروشنده خانم نيازمند�م 
١٧ شهریور، حاشيه پاساژ امام 
حسين پوشاک جزیره خضر ١ 

٣٣٦٤٩٦٢٥
٩٥٣٥٤٦٩٨/ ف

 فروشگاه هارمون�
 به تعدادى فروشنده باتجربه خانم

در شيفت عصر: ١۶ الی ٢٣ 
نيازمندیم

آدرس: سجاد، ابتداى بزرگمهر 
شمالی روبه روى داروخانه 

مدیکال
فروش لباس اسپرت زنانه

٩٥٣٥١٣٣٨/ م ٠٩٣٣٩٥٢٨٣٨٧

به چند فروشنده
 نيمه وقت و تمام وقت 

نيازمندیم محدوده صياد
٩٥٣٥٥٢٢٦/ ف٠٩٣٧٢٥٤٣١٩١

تعداد� نيرو
جهت کار در فروشگاه نيازمندیم 

٩ صبح الی ٩ شب (یکسره)
 خيام ۴٠ بازار گل پالک ٧٠

٩٥٣٥٤٩٢٦/ ف

فروشنده پوشاt خانم
باتجربه- حقوق ٧٠٠هزارتومان

 شهرک شهيد رجایی- حر١٣
تلفن ٠٩٠٣٩٦١١٩٠٦

٩٥٣٥٣٠٠٠/ ق

tمد�ر فروشگاه پوشا
بازنشسته - حداقل دیپلم- حقوق 

١/۵م تومان+ پورسانت باال
٠٩٠٣٩٦١١٩٠٦

٩٥٣٥٢٩٨٥/ ق

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

٩٥٣٥٢٧٣١/ ف

به �= نفر صندوقدار
جهت شيفت صبح با حقوق ٧٠٠ هزار 
بين  تعطيلی  بدون  نيازمندیم  تومان 

 دستغيب ١١ و ١٣ پروتئين سجاد
٩٥٣٥٤٤٢٧/ ف

فروشنده خانم
نيمه وقت یا تمام وقت نيازمندیم 
اهورا مانتو  خاور  زیست 

٣٨٥٩٥٦٧٤
٩٥٣٥٤٦٠٢/ ف

فروشنده عطر و 
عين= احمدآباد   

٠٩٣٧١١٥٥٨٣١
٩٥٣٥٤٣٥٣/ ف

 �شر3ت گردشگر
ا�ران هتل

جهت تكميل كادرخود در 
دفتر مشهد به تعدادى 

خانم با مدرک ليسانس به 
باال جهت پاسخگویی تلفنی 

و پشتيبانی نرم افزار با 
شرایط زیر نيازمند است:

١-روابط عمومی باال
٢-مسلط به اینترنت و تایپ

٣-توانایی كار گروهی
۴- ترجيحا مسلط به زبان 

انگليسی
تلفن تماس: ٣٨٦٨٩٠٠٥ 

داخلی ٢٠٨
ساعت تماس (٩ الی ١٧)

 

٩٥٣٤٦٧٢١/ 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

شر3ت 
برتر اند�شان سناباد

از کارشناسان آقا مسلط به پشتيبانی 
نرم افزارى و سخت افزارى سيستم 

هاى حضور و غياب و کنترل تردد 
دعوت به همکارى می نماید.

ارسال رزومه کامل به:
itbetters.s@gmail.com

 

٩٥٣٥٥٣٩٥/ م

�= شر3ت 
توليد� معتبر 

در جاده کالت به یک نفر 
کارشناس یا فوق دیپلم (آقا ) 

در رشته ساخت و توليد 
مسلط به طراحی با نرم افزار 
Solid work آشنایی با مواد 

و فرایند ساخت و توليد 
نيازمند است

 ساعت تماس ٨ الی ١٢ 
٠٥١٣٢٦٢٦٦٠٢

٩٥٣٥٤٨٠٤/ 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

به �= خانم
رشته کارشناسی صنایع 

نيازمندیم .شماره تماس شرکت
٣٨٨٢١٦٦٣

٩٥٣٥٤٧٧٩/ ق

٩٥٣٥٤٥٢٢/ ف

استخدام �= نفر 
مسئول صدور خانم 

با حداقل ۵ سال سابقه
 (ترجيحا بيمه کارآفرین) 
احمدآباد ابوذرغفارى بين

 ١۶ و ١٨ پالک ١۶٠ واحد ١۴
٣٨٤٧٣١٥٥

٠٩١٥١٢٣٤٣٦٢

استخدام آقا
حداکثر ٣٠ ساله درشرکت 

نرم افزارى جهت امور 
ادارى و تبليغات حقوق 

قانون کار+ بيمه احمدآباد
٠٩٢١٥٢٠٦٧٩٠

٩٥٣٥٠١٠٠/ ف

نما�ندگ� بيمه ا�ران
كارمند طی ساعت ٨ الی ١٣ 

ساعت تماس١٧الی ٢٠
٠٩١٥٣٢٥٣٠٨٥

٩٥٣٥٥٢٠٩/ ق

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

شر3ت هواپيما�� 

آذ�ن گشت 
جهت تکميل کادر پرسنلی 

به افراد واجد شرایط 
نيازمند است 

١-کارمند فروش بليط
 داخلی و خارجی 

٢- فروش تور (داخلی/خارجی) 
٣- کارمند فروش چارتر

۴- کارمند فروش 
 رزرواسيون هتل 

۵- کارشناس IT و گرافيست
۶- اپراتور خانم  

٠٥١٣٧٥٠٥٠٠٠
٩٥٣٥٤٦٣٢/ ب

منش� خانم باسابقه جهت
یک شرکت بازرگانی دانشجو١٧ 

ساختمان کيميا طبقه ٢واحد۴
٣٨٩٢٠٥٢٠

٩٥٣٥٤٧٩٤/ ق

3ارگر ساده آقا جوان 
در کارگاه نيازمندیم حقوق ۶٠٠ 

محدوده کار دانش آموز 
٠٩١٥٢٠٠٧٥٦٣

٩٥٣٥٤٦٨١/ ف

نيرو� مراقب خدمات� 
جهت کار در سراى سالمندان 

نيازمندیم
٩٥٣٥٥٠٥٧/ پ٠٩١٥٩٩٢١٢٥٧

به تعداد� 3ارگر
ساده آقا 

جهت کار در کارگاه توليد 
پالستيک نيازمندیم 

در ٢ شيفت روز و شب 
ترجيحا جاده قدیم 

٠٩٣٠٢٠٤٢٠٨٢
٩٥٣٥٤٦٣٥/ ف

�٦ساعت 3ار
 روز� ١٧هزار تومان

استخدام دو نوجوان دادزن در 
دوشيفت جهت هدایت مشترى

شيفت صبح: ١۶-١٠
شيفت عصر: ٢٢-١۶

نبش جنت٢، پاساژ برلن
کفش آفر

٠٩٣٩٢٦٧٦٤٥٦
٩٥٣٥٤٤٢٤/ ق

فروشنده و صندوقدار

كارگرساده

طراح و گرافيست

3ارشناس و
3ارشناس ارشد 

�3ارمند ادار


