
يكشنبه ١٥ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٩
٤٢

به تعداد� 3ارگر ساده و ماهر
جهت کار در شهرک صنعتی 

توليدى خدماتی هتل نيازمندیم 
٣٧٤١٧٩٥٣

٩٥٣٥٤٦٥٢/ ف

به تعداد� 3ارگر ساده 
شهرستان� در رستوران با جاى 

خواب نيازمندیم مراجعه حضورى : 
 بين پيروزى ٢٧ و ٢٩ رستوان پونه

٩٥٣٥٥١٦٩/ ف

به �= 3ارگر شهرستان� 
جهت کار در رستوران نيازمندیم 

٠٩٣٧٤٧١٨٣٨٦
٩٥٣٥٤٤١٩/ ف

3ارگر ساده خانم و آقا
جهت کار در کارخانه نيازمندیم

٣٧٣٩٠٥٩٢
٩٥٣٥٤٣٢٠/ م٠٩٣٠٢٩٦٦١١٤

به �= نفر آقا جهت 
3ار نظافت

شيفت صبح فست فود نيازمندیم. 
حقوق ٨٠٠٠٠٠ تومان +بيمه 

+ساعت کارى از ٧:٣٠ الی ١٨:٠٠
آدرس: نبش هاشميه ١٠-فست 

فود آنسه
تلفن: ٠٩٣٥٢٦٠٥٦٦٨

٩٥٣٥٤٨٣٠/ ق

به چند 3ارگر 
ساده 

جهت کار در فروشگاه 
مبلمان نيازمندیم 

٠٩١٥٥١٥٢٥٠٠
٩٥٣٥٤٩٥٨/ ف

به تعداد� نيرو ساده 
جهت 3ار 3ناف 

٠٩٣٥٣٤٩٢٦٦٢نيازمندیم 
٩٥٣٥٥١٥٣/ آ

به �= 3ارگر ساده خانم
جهت کار در اغذیه محدوده طالب 

نيازمندیم
٠٩٣٣٦٥٤٦٥٨٢

٩٥٣٥٤٩٣٥/ ف

به �= 3ارگر ساده جهت 3ار 
در فروشگاه نيازمندیم. محدوده 

فرامرز، حقوق مکفی، تماس٨:٣٠ 
الی ١۴:٣٠ ظهر   ٣٧٦٤٢٠٣٢

٩٥٣٥٤٨٥٥/ ق

به تعداد� 3ارگر ساده خانم 
جهت بسته بندى مواد غذایی 

نيازمندیم مصلی ١۵
٠٩٣٣٠٠٩٠٠٢٧

٩٥٣٥٤٨٥٤/ ف

نيرو� 3ار ساده 
و نيمه ماهر 

جهت کار در آبميوه گيرى 
در محدوده خيابان

 امام رضا نيازمندیم 
٠٩١٥٣٢٠٩٨٤٨

٩٥٣٥٤٤٤٩/ ر

به چند 3ارگر ساده
نوجوان جهت کار در رستوران 

نيازمندیم
٩٥٣٥٥٢٣٨/ ف٠٩١٥٢٢٩٧١٩١

به دو 3ارگر نيمه ماهر 3ابينت ساز 
یا فلز کار نيازمندیم

 جهت تنورگازى 
٠٩٩٠١٩٧٣٢٥٨-٣٣٦٨٦٦٨١

٩٥٣٥١٠٧٠/ ف

٩٥٣٤٨٣١٤/ ف

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

 نيازمندیم . خدماتی مقدم
٠٩٣٠٤٣٤٧٨٦٧

به �= 3ارگر ساده جوان 
نيازمند�م

جهت کار در ساندویچ فروشی  و  آبميوه 
فروشی ٠٩١٥٤١٨٦٨١٧

٩٥٣٥٤٤٦٨/ ف

فور� تعداد� نيرو 3ارگر 
ساده خط توليد و نيرو� فن�

حقوق قانون کار + بيمه + 
سرویس ٦-٣٦٥١٩٣٩٥

٩٥٣٥٤٨٧١/ ف

3ارگرساده
جهت کارانبارترجيحا

باالى٣٠سال نيازمندیم 
٩٥٣٥٥١٠٥/ پ٠٩٣٣٨٦٥٥٥٢٢

ترا3ت پخش 3ن
با حقوق ثابت و درصد فروش 

عالی نيازمندیم
٩٥٣٥٤٦٧٩/ ف٣٨٥١٩١٦٥

3ارگر آقا با موتور 
جهت دفتر خدمات نظافتی نيازمندیم 

درآمد ماهيانه ١,٢٠٠م 
٠٩١٥٤١٥١٥٦٣

٩٥٣٥٤٨٩٩/ ف

به تعداد� 3ارگر آقا 
دیپلمه براى شيفت شب کار در شرکت 
مترى   ١٠٠ سرویس  نيازمندیم. 

 ٠٩٣٩٩٣٣٤٦٧٦بلوار توس
٩٥٣٥٥٢٦٥/ م

همKار آقا و خانم 
با ناهار و حقوق مکفی نيازمندیم. 

٠٩٣٥٥٥٧٧٧٣٠
٩٥٣٥٤٧٨٧/ ق

به چند 3ارگر 3ارواش 
و صافKار نيازمند�م  

٠٩١٥٤٨١٥٨٣٩
٩٥٣٥٤٥٣٢/ ف

٩٥٣٢٦٠٩٩/ ف

فروشگاه لوستر و 
د3وراسيون داخل�
نيروى کارگر ساده آقا 

جوان نيازمندیم.
 بين سناباد ۴٢ و ۴۴  

٣٨٤٣٢٧٢٥

به چند 3ارگر ساده خانم 
سازى  عروسک  کارگاه  در  کار  جهت 
محدوده طالب چهارراه برق نيازمندیم 

٣٢٧١٠٩٩٨
٩٥٣٥٣٠٤٩/ ف

حقوق ٨٠٠
کارگر جوان دیپلمه فقط ساکن 

وکيل آباد ۶ صبح الی ١٩ 
٩٥٣٥٤٣٨٤/ ف٠٩٣٧٤٥٠١٢٥٠

3ارگر توليد 
(آسيب دیدگان اجتماعی در 

اولویتند) 

شرکت کشت 
و صنعت نادر
از تعدادى آقا

 با مدرک تحصيلی دیپلم 
و داشتن نيروى بدنی 
مناسب با حداکثر سن 

٣۵ سال و داراى سابقه 
کار مرتبط به صورت تمام 

وقت با حقوق و مزایاى 
قانون کار دعوت به
 همکارى می نماید. 

تلفن: ٣٧٢٩٧٢٩١
 ساعت تماس: ٨ الی ١۵

آدرس: بلوار قرنی
 بين قرنی ٢٢ و ٢۴

٩٥٣٥٥١٦٥/ ب

جوان مجرد با گواهينامه موتور
نيازمندیم  آشپزخانه  در  کار  جهت 
امام رضا  حقوق مکفی + بيمه + غذا 

٠٩١٥٥٠٥٢٨٩٨بين ۶۴ و ۶۶ 
٩٥٣٥٤٦٥٣/ 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 �= 3ارگر ساده 
جهت کار در کافی شاپ 

نيازمندیم محدوده وکيل آباد
٩٥٣٥١٦٠٣/ ف٣٦٠١٤٥٠٥

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

٠٩٠٣١٠٢٩١٥٧نيازمندیم 
٩٥٣٥١٩٦٩/ م٠٩٠٣١٠٢٩١٥٦

به چند 3ارگر خانم
جهت کار در کارگاه قاليبافی 
نيازمندیم (محدوده طبرسی)

٠٩٣٧٩٠٥٧٩٨٦
٩٥٣٥١٥٠٩/ ط

به 3ارگر 3ارواش 
نيازمند�م   

٠٩١٥٣١١٥٧٩٧
٩٥٣٥٤٦٧٥/ ف

tشر3ت پوشا
استخدام خانم دربسته بندى و 

درکارگاه پوشاک امام رضا٣۶ 
٠٩٣٠٦٣٩٧١١٢پالک ٣٣

٩٥٣٤٦٧٢٧/ ق

به تعداد� صدازن 
نيازمند�م با حقوق عال�   

٣٨٤٢٧٧٩٦
٩٥٣٥٤٦٩٦/ ف

به چند نيرو� ساده
جهت کار در فروشگاه مرغ و ماهی 

نيازمندیم بين معلم ۵٣ و ۵۵
٠٩٣٥٩٢٤٦٧٠٢

٩٥٣٥٤٧١١/ ف

به �= نيرو� فعال
جهت کار پاره وقت در 

سنایی نيازمندیم
 (ترجيحا آشنا به برق)

٣٧٢٣١٧٧٤
٠٩١٥٦٥٣٠٨٣٥
٠٩٣٠٣٧٣٢٠٠٧

٩٥٣٥٥٣٦٣/ م

استخدام نيرو
داراى گواهينامه موتور سيکلت

حقوق یک ميليون تومان
٠٩٩٠٥٠٦٠٩٦٢

٩٥٣٤٩٨٠٦/ ق

به �= خانم 
وانت  در  تلفن  پاسخگویی  جهت 
الماس  نيازمندیم محدوده  تلفنی 

٠٩١٥٨٩٣٠٧٧٦شرق
٩٥٣٥٤٧١٥/ ف

�فور�      فور
به تعدادى کارگر ماهر جهت کار در 
کارواش بلوار پيروزى نيازمندیم. 

بلوچی   ٠٩٣٣٥٩٠٧٠٢٧
٩٥٣٥٤٨٦٧/ پ

به تعداد� 3ارگر 3ارواش 
با حقوق روزانه ٢۵٠٠٠ 

نيازمندیم 
٠٩١٢٠٢٠٧٦٧٠

٩٥٣٥٣٨٣٠/ ف

tاKبه �= نفر ح
 نيازمندیم (اطراف حرم )

تماس فقط ساعت ١۴ الی ١۶
٠٩١٥٣٥٩٢٠١٧

٩٥٣٥٤٧٢٧/ 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

رو�ه 3وب ماهر نيازمند�م 
 

٠٩١٥٣١٣٥٠٣٠
٣٦٥١٨٤٨٨

٩٥٣٥٢٧٥٦/ ف

به تعداد� نيرو 
جهت کار در ارتفاع با طناب 

نيازمندیم
٠٩١٥٢٤٧٦٠٦٧

٩٥٣٥٤٤١٤/ ل

به �= نفر برقKار
ماهر یا نيمه ماهر نيازمندیم.

٠٩١٥٢٤١٧١١٧
٩٥٣٥٥١٩٠/ خ

٩٥٣٥٤٨٨٣/ ط

به تعداد� نيرو� 3ار
ماهر و نيمه ماهر نقاش و پلی استر 
کار نيازمندیم .محدوده خواجه ربيع

٠٩١٥٣١٧٤٠٥٩

به تعداد� نقاش 
ساختمان نيازمند�م  

٠٩١٥٨٩٣٣١٦٠
٩٥٣٥٤٨٦٣/ ف

تعداد� 3ارگر ماهر 
کارواش نيازمندیم محدوده 

ابتداى پيروزى 
٠٩١٥٦٦١١٨٠٠

٩٥٣٥١١١٤/ ف

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

نيازمندیم 
(محدوده جاده سيمان )
 ٠٩١٥٩١٥٠١١٢
٠٩٣٠٧٠٩٨١٧٠

٩٥٣٥٢٩٢٦/ ط

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

نيازمندیم 
٠٩٠٣٩١٣٢٨٦٥

٩٥٣٥٣٤٤٩/ ف

به چند نفر نيرو� ماهر 3ارواش 
 فورى و حضورى نيازمندیم 

٠٩١٥١٢١٧٤٠٢-٣٧٢٥٢٦٢١ 
٩٥٣٥٥٤٠٤/ م٠٩٣٦٣٢٠٠٢١٢

به �= آقا آشنا
به قالب ریزى سيليکون و رزین 

نيازمندیم. خلق آباد
٠٩١٥٣١٧٤٠٥٩

٩٥٣٥٤٨٥٦/ ط

به �= استاد3ار تمام عيار 
مسلط به رویه کوبی برش و دوخت 

جهت مبل نيازمندیم توس ۶۵
٠٩١٥٩٧٩٤١٢٧ مدیر

٩٥٣٥٤٩٥٤/ ف

به تعداد� بتونه 3ار 3ناف و 
نقاش ساختمان بصورت مترى 

نيازمندیم. ٠٩١٥٦٩٩٦٠٦٣
٠٩٣٥٨٤٢٢٢٠٢

٩٥٣٥٥٠٠٩/ ق

به سه نفر 3ارگر ماهر
جهت کاردرکارواش نيازمندیم

٠٩٣٩٣٦٩٥٨٩١
٩٥٣٥١٤٣١/ ف

به 3ارگر ماهر
جهت خشکشویی نيازمندیم 

٠٩١٥٨٢٠٩٨٦٧
٩٥٣٥٣٤٩٧/ ف

به چند نيرو� ماهر و نيمه ماهر 
برقکار درکارگاه فروشگاهی و 

نصاب دوربين نيازمندیم 
٠٩١٥٤١٠٠٠٤٩

٩٥٣٥٤٤٦٢/ ط

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

نيازمندیم 
٠٩٠٣٤٥٤٨٠٧٤ابراهيميان 

٩٥٣٥٠٣٦٧/ م

به چند جوان ماهر
جهت کارواش در محدوده 

فلکه برق نيازمندیم 
٠٩٠١٢٦٧٥٧١٨

٩٥٣٥٢٨٤٣/ ف

به چند نيرو� ورق 3ار 
و فلز3ار جهت ساخت

بدنه تابلو برق نيازمندیم
٠٩١٥٣٠٩٧١٩٩

٩٥٣٥٥٢٣٧/ ف

نصاب دوربين مداربسته، 
برقKار ساختمان

نيازمندیم
٣٨٥١٨٩٢٣

٩٥٣٥٤٦٥٩/ ف

 �استخدام فور� فور
پيروزى  بلوار  کارواش  بزرگترین 
بين ميدان هنرستان و پيروزى ۴۵ 

 با انعام هاى بسيار باال 
٩٥٣٥٤٦٠٩/ ف

3ار�اب� فرهيختگان دانشگاه
 اشتغال فور� دانشگاهيان و...

تامين نيرو، معافيت حق بيمه
خ    راهنمایی١٩ ٥٠-٣٨٤٤٢٧٤٥ 

٩٥١١٢٦٨١/ آ

عين= د�د گستر 
به یک دکتر بينایی سنج 

و یک خانم فروشنده نيازمندیم 
٣٢٧٠٤٢٢٩-٣٢٧٣٦٤٥٤

٩٥٣٤٤٨١٩/ ف

٩٥١١٠٧٧٤/ د

دستياردندانپزش= دوره 
دارویارداروخانه -امدادگر حوادث

وارستگان نوین
٠٩١٥٢٠٠٣٧٧٤-٣٥٠٩٩١٥٧

 MMT=به �= پزش
شيفت عصر با شرایط عالی 

نيازمندیم 
٠٩١٥١٠٣٤٤٧٠

٩٥٣٥٥٢٦٧/ 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

٩٥٣٤٨١٤٦/ ق

مر3ز نيKان
استخدام خانم جهت مراقبت

 از سالمند و کودک و امور منزل
٠٩٠١١٨٩٨٧٩١-٣٦٦١٩٢٤١

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

سرا� بهشت-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩

٩٥٣٠٥٧٥٩/ ل

مجتمع آفتاب
خانم با حقوق باال جهت مراقبت از 
کودک و سالمند در منزل نيازمندیم
٣٦٦٢٥٢٩٥-٣٦٦٣٩٨١٧

٩٥٣٥٣٣٩٩/ ل

به خانم� با ضامن معتبر
حداقل دیپلم جهت مراقبت از 

کودک نيازمندیم 
٠٩١٥٩٢٢٢٢٧٥

٩٥٣٥٥٢٤٩/ ف

به چند نيرو� مراقب 
خانم جهت کار در مرکز سالمندان

نيازمندیم   ٠٩٣٩٥٠٥٤٦٤٤
٩٥٣٥٥٠٧٦/ ل

به �= خانم جهت مراقبت  
 نيازمندیم نيمه وقت یا تمام 

وقت محدوده رضا شهر و پيروزى 
٠٩١٥٣١٨٣٨٥٥

٩٥٣٥٤٢٧١/ ط

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

در منزل ،بدون پورسانت
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٣٠٥٧٤٣/ ل

٩٥٣٥٤٥٥٩/ پ

به چند نفر 
خانم و آقا 

جهت مراقبت از سالمند و 
کودک و امور منزل نيازمندیم 

با حقوق باال و بيمه 
٠٩٠٣٤٦٧٣٧١٩

٣٢١٢١٢٩٦

 �به تعداد� تا�پيست حرفه ا
خانم نيازمندیم بين پيروزى 

٣٣,٢ و ٣۵
٠٩١٥٨٩٢٧٣٤٣

٩٥٣٥٤٤٥٨/ ر

�= منش� آقا 
با روابط عمومی باال و باتجربه 

نيازمندیم محدوده معلم 
٩٥٣٥٤٦٤٠/ ف٠٩٣٠١٢١٢٣٣٢

به �= منش� جهت 
 پي= موتور� نيازمند�م

٠٩١٥٨٠٨٩٠٤٠
٩٥٣٥٢٣٠٤/ ق

منش� از ساعت
  ١٦ ال� ١٩ نيازمند�م

٣٨٥٢٠٢٥٧
٩٥٣٥٤٦٧٦/ ف

به منش� آقا 
در تاکسی تلفنی غزال نيازمندیم 

محدوده سعدآباد 
٩٥٣٥٥١٢٠/ ف٠٩١٥٢٣٠٦٠٠٧

به �= منش� خانم
با روابط عمومی باال و 

ظاهرى مناسب جهت شيفت 
بعدازظهر باشگاه بانوان 

گلشن واقع در سجاد نبش 
سجاد ١٣ (شقایق شمالی )

نيازمندیم
 مراجعه فقط حضورى

٩٥٣٥٥٠٦٤/ فساعت ١٣ الی ١۶  

منش� خانم �ا آقا
نيمه وقت �ا تمام وقت

جهت تاکسی تلفنی نيازمندیم
٩٥٣٥٥٣٧٤/ م٠٩١٥٣٠٠٣٤٣١

به �= منش� خانم 
مسلط به آفيس - فتوشاپ

 و امور ادارى در محدوده سجاد 
دعوت به همکارى می شود 

ساعت مراجعه ٧الی ١۵ 
آدرس جهت مصاحبه:

 ميدان بيت المقدس امام رضا ١ 
پالک ٢۴١ 

٣٢٢٣٦٢٩١
٩٥٣٥٤٦٧٠/ ف

منش� خانم جهت 
مر3ز روانشناس� 
واقع در بلوار بعثت با ساعت 
کارى ٢١-١۵ (ترجيحا محل 
سکونت محدوده احمدآباد، 

کوهسنگی) نيازمندیم 
٠٩٣٦٢٩٤٣٥٩٤

٩٥٣٥٤٧٩٢/ ف

تا3س� امير (3الهدوز)
آشنا  و  باسابقه  آقا  منشی  یک  به 
به کامپيوتر جهت شيفت بعدازظهر 

٠٩١٥٣١٧٥٥٤١نيازمندیم
٩٥٣٥٥٤١٢/ م

به �= منش� خانم 
جهت کار در شرکت ساختمانی 

معتبر با رزومه خوب نيازمندیم 
٠٩٣٣٤٤٤٦٠٠١

٩٥٣٥٢٢٥٥/ م

تا3س� تلفن� سعادت سير 
به یک تلفنچی شيفت شب آقا 

نيازمندیم 
٣٧٢٤٦٨٧٧

٩٥٣٥٤٦٦٢/ ف

شر3ت معتبر در زمينه 
سرمایه گذارى به تعدادى نيروى 

خانم با روابط عمومی باال و
 مسلط به زبان عربی یا انگليسی 
استخدام می کند بلوار احمدآباد 

خيابان دادگر بين دادگر ١ و ٣ 
پالک ١,١١ 

٠٩١٥٣٠٠٥٥٢٨
٩٥٣٥٤٦٩٥/ ف

 �به تعداد
منش� خانم
جهت بخش اپراتورى تلفن 

نيازمندیم.
 شرایط:

١- مدرک تحصيلی ليسانس یا باالتر
٢- مسلط به کامپيوتر و تایپ

- حقوق قانون کار و بيمه
مراجعه فقط به صورت حضورى

 از ساعت ٨ الی ١۵ 
آدرس: سيدرضی ۵٧ داخل 

پارکينگ پالک ۵٢
شرکت پارسيان

 

٩٥٣٥٥٣٧٦/ م

چند منش� ساده خانم 
نيازمندیم با حقوق ٨٠٠,٠٠٠ به 

شماره زیر فقط پيامک بدهيد
٠٩١٥٠٧٠٦٨١٨

٩٥٣٥٥٢٤٨/ ف

منش� آقا جهت آژانس
(ساعت کارى١٣ الی ٢۴) ميدان ضد

٠٩١٥١١٧٧٣١٣
٩٥٣٥٥٣٧٢/ م

به �= منش� خانم
 دیپلم جهت کار در مطب 

نيازمندیم
٠٩١٥٧٧٧٠٧٥٤

٩٥٣٥٤٦٧٣/ ق

 به �= منش� خانم محجبه
محدوده گلبهارحقوق۵٠٠

بدون سرویس،پيچ ساغروان 
 ٠٩١٥٦٢٦٦٧٢٩نيازمندیم

٩٥٣٥١٢٧١/ ق

به �= مهندس عمران 
جهت پروژه هاى اجرایی با حداقل 

۵ سال سابقه کارى نيازمندیم
٩٥٣٥٤٩١٢/ پ٣٨٩١٨٢٠١

3ارشناس و 3اردان 
در 3ليه رشته ها

جهت  بيمه  سابقه  سال   ٣ با 
رتبه بندى تسویه نقدى همراه 

با سلب مسئوليت محضرى 
 ٠٩١٥٤٤١٧٠٦٠

٤-٣٦٠٢٢١١٣
٩٥٢٣٨٠٥٠/ ف

٩٥٢٩٩٢٤٢/ ف

ليسانس و کاردان عمران معمارى 
مکانيک برق کشاورزى و زمين 

شناسی با ٣ سال سابقه بيمه جهت 
رتبه   ٠٩٣٠٤٩١١٤٩٢

٩٥٠٤٩٥١٨/ پ

�مهندس عمران -معمار
مکانيک با ٣ سال سابقه بيمه مرتبط 
پيمانکارى جهت اخذ رتبه نيازمندیم

٠٩٠١٦٩٥١٩٠٠

 �مهندس عمران، معمار
3شاورز� آب

مهندسی شيمی ، مکانيک، برق
با سابقه باالى ٣سال جهت 

رتبه بندى نيازمندیم (تسویه 
نقدى ٣-۶ م)

٠٩١٢٥٩٤٠٥١٤
٤٤٢٩٨٠١٥-٠٢١

٩٥٣٥٥٢٩٨/ ق

به تعداد� رو�ه 3وب مبل 
ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم 

٠٩٣٣٩٥٠٧٢٤٨
٩٥٣٤٩٢٠٨/ ف

به تعداد� پل� استر3ار 
ماهر و نيمه ماهر 

٠٩٣٨٠٧٤٨٢٣٦نيازمندیم 
٩٥٣٥٠١٩٨/ م٠٩١٥٣٠٤٣٧٧٠

گروه پزشك� و درمان�

منش� و تا�پيست

3ارگر ماهر

مد�ــــر

مهندس

نجار و ام د� اف 3ار

3ار�ابــــ�

مراقب 3ودt و سالمند


