
دوشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٠
٤٦

�دعوت به همLار
یک شرکت معتبر بازرگانی 

جهت توسعه کادر 
حسابدارى خود اقدام به 
جذب حسابدار زبده به 

صورت تمام وقت می نماید 
از آقایان با سابقه

 مالی - بازرگانی دعوت
 می شود مشخصات 

خود را به شماره 
 ٠٩١٥٣٠١٧٢٠٥

پيامک نمایند

 

٩٥٣٥٥٤٨٨/ ف

به �= نفر حسابدار خانم 
با سابقه کار سه سال

 در شهرک صنعتی توس نيازمندیم 
٩٥٣٥٤١٨٧/ م٣٥٤١٣١٧٦

سرا� مهر-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢٣٤٥٨٢-٣٥٢٣٤٥٨١

٩٥٣٠٥٥٦٤/ ل

به نيرو� 3ار جهت
  امور منزل نيازمند�م 

٠٩٣٧٧٩٠٨٨٨٦
٩٥٣٥٦٣٩٤/ م

به �= خانم باتجربه 
جهت امور منزل

با ضامن معتبر نيازمندیم 
٩٥٣٥٦٤١٢/ ف٠٩١٥٤٨١١١٠٦

به �= نفر خدمه خانم 
نيازمندیم  نظافتی  خدمات  جهت 

برج مسکونی آفتاب 
٣٨٨٤٦٦٠٠

٩٥٣٥٥٩٩١/ ف

به چند نفر آقا
جهت کار با دستگاه نظافتی باتجربه 
کارى و چند نفر خانم جهت کار در 
منزل نيازمندیم ٣٨٩٢٨٨٨٦

٩٥٣٥٦٤٥٦/ ف

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

٩٥٣٠٥٧٣٣/ ل

به �= آبدارچ� با سابقه 
جهت امور ميزبانی و نظافت در شرکت 

نيازمندیم ساعت کار ٨ الی ١٩
٠٩٣٠٧٠١٩٦٧٩

٩٥٣٥٦٢٧٤/ ف

٩٥١٨٢١١٥/ ب

مهر گستران
استخدام خانم جهت مراقبت

 از سالمند و کودک 
 و امور منزل با حقوق باال

بين احمدآباد ۵ و ٧ 
مجتمع نور واحد ١٣ 
٤-٣٨٤٦٤٨٩٣

٠٩١٥٧٦٥٣٧٢١

به �= نيرو� خدمات� 
خانم جهت کار در

 فست فود نيازمندیم 
٠٩٠٣٧٨٩٢٠٤٠

٩٥٣٥٦٠٨٦/ ف

٩٥٣٣٤٤٢٢/ ف

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

+ ساخت فيلتر تاج و جعبه 
٣٧٢٣٢٥٢٣-٠٩٣٧١١٣٧١٢٣

٩٥٣٢٢٧٢٧/ ف

پرورش قارچ 
حتی در فضاى آزاد 

٣٦٥٨٤٩٦٩

در منزل خود جهت 
 چرم دوز� مشغول 3ار شو�د

٠٩٣٩٩٠٠٤٣٧٧
٩٥٣٣٧٢١٠/ ق

 �برگزار� دوره ها
و�ژه بازار3ار

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

-درب اتومات 
ابتکارسازان صنعت

٩٥٢٩٩٦٥٧/ پ٣٨٤٣٤٢٩٧

شغل مناسب 
درآمد عال�

آموزش با مدرک فنی 
معرفی سریع به بازار کار 

تعميرکار موبایل
 حسابدارى

٣٨٩٢٨٥٤٥-٠٩١٥٣١٠٣٥٧٦
٩٥٣٤٤٧٨٤/ ل

٩٥٣٤٣٦٠٧/ ب

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

 ٠٩٣٧٠٠٢٦٧٠٠

٩٥٣٤٦١٩٨/ ب

 خود اشتغال� موثر و آسان 
با درآمد ميليون� 

ميليون   ۵ حداقل  با   
تومان هزینه اوليه بيش 
در  تومان  ميليون   ٣ از 
آمد ماهيانه +  آموزش و 

ارائه ليست مشتریان 
: ارسال  بيشتر  اطالعات 

کد ٩ به 
٥٠٠٠٥٠٠٠٣ 

٩٥٣٠٥٨٢٠/ ف

  �راه انداز� توليد
مواد شو�نده 

با  ٣ ميليون سرمایه 
٠٩١٥٢٧٠٠٠٩٦

٩٥٢٤١٥٠٤/ ف

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

 ٠٩٠١٧٣٧٤٨١٥
٣٧٢٣٠١٠٦   فيلتر

٩٥٢٦٣٣٥٩/ ف

خود اشتغال�
 با درآمد باال 

 با خرید دستگاه تمام اتومات 
اسکاچ بافی و جوراب بافی در 
واحد هاى آپارتمانی و صنعتی 

(حتی براى بانوان) درآمدى فراتر 
از تصورتان کسب نمایيد آموزش 

رایگان تضمين خرید محصوالت                              
شرکت نساجی جالپود

داراى گواهينامه بين المللی 
ایزو ٩٠٠١ و ١٠٠٠٢ و١٠٠٠۴

 www.jalapood.com
ميدان راهنمایی، دستغيب ۶ پالک ٧

 ٣٨٤٦٨٢٠٦ 
٠٩١٥٧٠٩٧٠٥٣

٩٥٣٥٤٤٢٠/ ب

 شغل مناسب 
با 3متر�ن هز�نه 

١-دوره سيستم هاى ایمنی حفاظتی 
بسته-  مدار  دوربين  ( دزدگير- 
اعالم حریق- آیفون تصویرى و آنتن 

مرکزى) 
٢- دوره تعميرات تخصصی موبایل 
کاربردى کامال  بصورت  تبلت  و 

 ( الزمه اخذ جواز کسب)
٣- دوره PLC ( کنترلر برق صنعتی )

 و تابلوهاى روان 
۴- دوره مونتاژ کامپيوتر و تعميرات 
 ،ICDL هاى  دوره  افزار-  سخت 

اتوکد، فتوشاپ و ...
۵- دوره هاى کاربردى حسابدارى 

+  نرم افزار 
۶-مهارت هاى دیپلم ویژه بازماندگان 

از تحصيل 
گواهينامه  با  شهریار-  آموزشگاه 

فنی حرفه اى 
خيابان مطهرى جنوبی- نبش ١٣

٣٧٢٨٥٦٦٢ 
٠٩٣٣٥٩٤٨٤٨٤

3ار در منزل  عروسک هاى روسی 
سرمه، روبان دوزى، بين  سه راه 

فلسطين و دستغيب ١٠ پالک ٢٧۴
کمند بانو ٠٩٣٠١٢٦٢٩٧٤

٩٥٣١٤٦٧٥/ ف

3سب درآمد ميليون� 
با توليد ماهی هاى آکواریومی

 در منزل
٠٩١٥٧٠٧٧١٣٩

٩٥٣٢٢٩٦٢/ ف

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

٣٧٣٨٣١٠٨-٠٩٣٥٦٨٦٢٤٠٠
٩٥٣٥٠٩٩٣/ ق

٩٥٣٤٣٦٠٨/ ب

 درآمد عال�  
 درآمد ۴٠٠ الی ٩٠٠ دائم 

استخدام + پيک و لوازم رایگان 
 ٠٩٣٩٨٣٢٢٥٢٥

٩٥٢٨٩٩٩٠/ پ

خوداشتغال� و�ژه 
جوانان جو�ا� 3ار
اگر به دنبال فرصت شغلی

 با درآمد باال درمنزل یاآپارتمان
 هستيدبا ما تماس بگيرید

 آموزش رایگان -تضمين خرید 
گارانتی ١٠سال 

خدمات پس از فروش
٠٩٣٧٠١٤٠٠١١-٣٨٦٩٦٤٧١

درآمد  ا�نترنت  با  منزل  در  3ار 
 ۴ روزى  تومان  هزار   ٧٠٠ حداقل 
و  تضمينی  قرارداد  با  کار  ساعت 

٠٩١٢٠٣٨٧٢٤٨آموزش رایگان 
٩٥٣٤٧٠٤٦/ ز

٩٥٢٦٦٣١٩/ پ

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

٣٨٦٧٧٥٨٦

به اتو3ار تLميل� مانتو و 
چرخLار و بردست خانم  
نيازمندیم. ٠٩٣٩٣٠٩٤٦٠٧

٩٥٣٥٢٣٩٠/ ق

 tشر3ت توليد پوشا
استخدام سردوزکار ماهر خانم 

امام رضا ٢٨ حسينيان ١۵
٩٥٣٤٦٦٥٦/ ر٣٨٥٤٨٤٥٣

به تعداد� چرخLار مانتو دوز 
داخل کارگاه و بيرون بر آقا 

نيازمندیم 
٠٩١٥٩٤٣٦١٢٢

٩٥٣٥٦٦٩١/ ف

به چند چرخLار زنانه 
شخص� دوز آقا

نيازمندیم 
٠٩٣٩٠٢١٠٢٠٥

٩٥٣٥٥٥٢٠/ ف

تعداد� خانم بسته بند
نيمه وقت و تمام وقت 

و زیگزاگ دوز نيازمندیم
٠٩٣٣٩٧٩١٦٤٢

٩٥٣٥٥٨١١/ ط

سردوز3ار
خانم تعدادى نيازمندیم.

 (فلکه ضد)   ٣٨٥٨٠٨٧٦
٩٥٣٥٦٥٢٧/ خ٠٩١٥٥١٣٦٠٥٥

به تعداد� چرخLار
خانم جهت دوخت پيراهن مردانه 

نيازمندیم
٩٥٣٥٥٤٩١/ ف٠٩٣٥٧٤٨٠٨٤٨

به �= نفر پيراهن دوز
 و شلوار دوز ماهر 

نيازمندیم (کارشخصی )اجرت باال
٩٥٣٥٣٥٤١/ ف٠٩٣٥٥٦٢٣٠٠٣

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

نيازمندیم خين عرب کشاورز ٣
٠٩١٥٣٢٤٤٥٧٢

٩٥٣٥١٣٢٠/ ف

به چند 3ارگاه مجهز 
جهت دوخت شلوار زنانه و چرخکار 

زنانه دوز ماهر نيازمندیم 
٠٩١٥٧٧٨٦٣١٥

٩٥٣٥٥٨٩٢/ ف

tشر3ت پوشا
استخدام چرخکارخانم 

درخط توليدپوشاک
ميدان عدل خمينی 

پالک ١٨٩
٣٨٥٤٢٣٦٤

مدیریت ٠٩٠١٤٢٤٩٠٥٤
٩٥٣٤٥٩١١/ ق

به �= راسته دوز 
نيازمند�م در منزل   

٠٩١٥٨٩١٢٠٠٩
٩٥٣٥٥٧٧٦/ ف

به تعداد� بيرون بر و 
چرخLار مانتودوز آقا   

نيازمندیم ٠٩١٥٥١٦٧٨٣٥
٩٥٣٥٥٥٠٥/ ف

به �= خياط خانم �ا آقا 
شخصی دوز حرفه اى نيازمندیم 

محدوده بلوار وکيل آباد 
٠٩٣٨٠٧٥١٢١٤

٩٥٣٥٥٩٩٤/ ف

 �فور� فور
بيرون بر ماهر نيازمندیم 

جهت دوخت شلوار اسلش 
محمودى ٠٩٣٥٨٧٧٢٢٦٤

٩٥٣٥٥٥٧٤/ ف

شر3ت 
چرم آنLو

جهت تکميل کادر 
توليدخود به تعدادى 
کيف دوز چرم زنانه و 
مردانه، کيف جيبی و 

کتی دوز چرم و کاپشن 
دوز چرم نيازمند است. 
آدرس: نبش کوهسنگی 
١۵ مجتمع تجارى باراد 
واحد ٩ ساعات مراجعه 

فقط حضورى: 
صبح ها ١٠ الی ١۴ 
 عصرها ١٧ الی ٢٢

٣٨٤٩٤٧٠٠ 
٩٥٣٥٥٩٧٣/ ف

صدف بار
به تعدادى وانت پيکان

 مزدا، نيسان نيازمندیم 
 بلوار ميامی -نبش ميامی۵

٩٥٣٤٦٦٣٣/ ف

٩٥٣٥٥٩٦٦/ ف

پخش نان مزرعه 
تعداد ١٠ نفر راننده جهت پخش 
دعوت به همکارى می نماید تماس 

١٠ الی١۶ ٣٦٥١٧٩٤٢

راننده با اتومبيل نيازمند�م 
(کارکرد ۵٠ الی ٢٠٠)

 امام خمينی ۶٨
٠٩١٥٩١٥٧٣٠٢

٩٥٣٥٥٥١٤/ ف

به تعداد� راننده 
در  کار  جهت  باال  مدل  ماشين  با 
آژانس نيازمندیم سروش گشت 

٠٩٣٦٨٥٧٣٣٠٠
٩٥٣٥٥٨٩٠/ ف

وصال بار 
به تعدادى وانت پيکان و مزدا 

نيازمندیم 
٩٥٣٥٦٠٨١/ ف٣٧٦٧٧٠٨٤

به تعداد� راننده 
خانم و آقاى بازنشسته 

نيازمندیم 
٠٩٣٠٩٥١٧٦٠٥-٣٢٧٧٦٦٠٤

٩٥٣٥٥٩٩٥/ 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

آژانس باران
به تعدادى راننده با ماشين 

نيازمندیم منطقه طالب
٩٥٣٥٦٢٤٣/ ف٠٩١٥٥٠٤١١٠٢

سرو�س ده� به هتل
به تعدادى سوارى مدل باال و ون 

نيازمندیم ٠٩١٥٥٥٨٤٤٥٢
٩٥٣٤٩٠٥٠/ ف٠٩١٥٣٢٤٨٤٨٢

به تعداد� راننده با 
اتومبيل محدوده الهيه
نيازمندیم آژانس اميرگشت

٠٩٣٦٧٦٩٠٠٤٧
٩٥٣٥٥٥٥٦/ ف

3وشابار
به تعداد زیادى انواع وانت 

سریعا نيازمندیم
٩٥٣٥٥٤٩٤/ ف٣٧١٣٠٢١٣

به تعداد� وانت پيLان 
و نيسان و خاور سریعا نيازمندیم 

آسيابار 
٠٩٠١١٠٩٤٨٠٠

٩٥٣٥٥٧٥٩/ ف

به تعداد� راننده خانم
 نيازمندیم 

محدوده بلوار توس ۴٣
تلفن ٠٩١٥٩٢٢٧٠١٠

٩٥٣٥٥٦٥٠/ م

آژانس 
به تعدادى راننده با خودروى تميز 

محدوده طالب نيازمندیم 
٩٥٣٥٥٨٦٩/ ف٠٩١٥٩٧٦٨٦٧٦

٩٥٣٥٦٢١٨/ ط

آژانس پو�ا (قاسم آباد )
به تعدادى راننده متعهد با اتومبيل  

مدل باال تاکسيمتر دار نيازمندیم 
٠٩١٥٦٥٧٧٧١٦

تا3س� تلفن� به تعدادى
راننده خودروى تاکسيمتردار و 
پورسانت ١٠ درصد تمام وقت 
نيازمندیم ٠٩١٥٣٢٢١٤٥٥

٩٥٣٥٦٢٢٣/ ف

آژانس راننده با اتومبيل 
تا3سيمتر نيازمند�م 

کارکرد روزانه ١٠٠ هزار تومان
٩٥٣٥٢٣٩٣/ ف٠٩١٥٨١٩٧٢٤٦

آژانس ماهان سير
به ١٠ دستگاه اتومبيل مدل باال 
با راننده نيازمندیم کارکرد ١۵٠ 

 هزار تومان داخل امامت ۴۴
٩٥٣٥٥٨٩٣/ 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

�راننده با اتومبيل فور
نيازمندیم. سرافراز ۴٠ 

با زنگ باال
٠٩١٥٤٠٤٢٠٠٥

٩٥٣٤٧٨٥١/ ق

٩٥٢٦٧٣٥٨/ ف

آژانس قدس (فلسطين)

٣٧٠٣٥
(VIP طرح) باالترین کارکرد

اتومبيل   با  راننده   - رونيز  آژانس 
تاکسيمتردار نيازمندیم کارکرد روزى 

١٠٠ هزار بين هدایت ٣٩ و ۴١
٠٩١٥٩١١٦٠١٢

٩٥٣٥٥٩٢٩/ ف

٩٥٣٥٣٠٥٩/ ف

آژانس ابوذر 
راننده با ماشين با گوشی 

اندروید
٠٩١٥١٢٥٩١٧٤

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

٩٥٣٥٤١٠١/ ف٠٩١٥٠٢٨٩١٩٨

٩٥٣٥٥٢٢٨/ آ

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

٠٩١٥٦٥٠١٧٨٢ بلوار فردوسی

مر3زفروش تا3سيمتر
تک کانال آژانسی- چهار کانال

سه سال گارانتی تعویض
٠٩٣٠٩٧٢٣٥٣٦فرهاد ٢٧-

٩٥٣٣٣٩٣١/ م

به تعداد� راننده با اتومبيل
مدل باال نيازمندیم کار از شما  
درآمد باال از ما - محدوده معلم 

٠٩٣٠١٢١٢٣٣٢
٩٥٣٥٥٥٣١/ ف

راننده با اتومبيل مدل باال
جهت کار در آژانس نيازمندیم 

محدوده بلوار جالل
٠٩٣٩٣٣٣٤٢٢٦

٩٥٣٥٦٤٨٦/ ف

٩٥٣٤٧٧٨٦/ ف

آژانس افشين 
راننده با اتومبيل مدل باال 
داراى تاکسيمتر نيازمندیم 

 حجاب ٧۵,٢ انتها سمت چپ 

راننده با اتومبيل 
با کارکرد روزانه ١٢٠ هزار

 بهشتی ۴٠ پالک ٧٠ آژانس همسایه
٠٩١٥١١٣٤٨٠٤

٩٥٣٥٥٧٥٨/ م

مپ س�
جذب راننده با شرایط عالی 
خودرو تميز با سال توليد بعد از٩٠ 

بين پيروزى۴ و۶  ،پالک ١۵٨ 
اطالعات بيشتر در کانال تلگرام : 

@map30
 مراجعه ٨صبح تا ١۴ بعدازظهر

٩٥٣٤٤٢٦٧/ پتلفن:١٨٣٣

به تعداد� راننده خانم 
جهت کار در آژانس بانوان نيازمندیم 

معلم ٧٠ (وکيل آباد ۶٣) 
٠٩١٥٣٠٤٤٠٨٢

٩٥٣٥٣٥٢٨/ ف

به تعداد� وانت، مزدا 
آر�سان، نيسان 

سریعا نيازمندیم
٠٩٣٨٨٤٩٧٨٨٢

٩٥٣٥٦١٥٤/ ق

به تعداد محدود� راننده 
با خودرو جهت کار در تاکسی 

تلفنی نيازمندیم کالهدوز ۴٨ 
٠٩١٥٦٠٨١٣٣٠

٩٥٣٥٥٥١٧/ ف

به چند نفر راننده 
پا�ه �= نيازمند�م  

٣٦٥١٦٢٣٥
٩٥٣٥٦٢٨٨/ ل

راننده تا3سيمتردار 
کارکرد عالی پورسانت

 پایين محدوده امامت نيازمندیم 
٠٩١٥٠٠٢٠١٦٢

٩٥٣٥٥٨٣٨/ ر

آژانس امين 
تاکسيمتردار  ترجيحا  اتومبيل  به 
و شطرنجی نيازمندیم با پورسانت 
 کم هاشميه ٩١,٣ نبش فرعی اول 

٩٥٣٥٦١٩٩/ ف

راننده جهت 3ار با
پرا�د با ضامن معتبر
نيازمندیم   ٠٩١٥٨١١٢٣١٥

٩٥٣٥٤٠٣٥/ ل

اتوبار البرز 
به تعدادى اتومبيل نيسان ، 
آریسان، پيکان وانت ، مزدا 

نيازمندیم ٠٩٣٨١٨٤٠١٧٨
٩٥٣٥٥٦٧٨/ ف

به تعداد� راننده 
با اتومبيل مدل باال و 

پورسانت کم نيازمندیم 
٩٥٣٥٥٦٨٨/ ف٠٩١٥٨٨٠٠٣٨٢

٩٥٣٥٢٥٣٨/ ق

 ا�ران تا3س�
راننده بااتومبيل تاکسی متردار 

وگوشی اندروید دار و نيازمندیم 
٣٥٠٧٩تلفن۵رقمی قاسم آباد

به �= راننده 
باتجربه جهت کار با نيسان 

نيازمندیم
٩٥٣٥٦٧١٤/ ف٠٩٣٨٩٣٢١٧٢٧

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

٠٩٣٣٠٠٢٩٢٩٢نيازمند است 
٩٥٣٥٣٣٦٠/ ف

به �= نيسان مدل باال 
با پالک زوج جهت کار در پخش 

آب معدنی نيازمندیم 
٠٩١٥٤٢١٠٩٣٥

٩٥٣٥٥٩٧٨/ ف

 �به تعداد� راننده ماشين ها
MVM ،مدل باال پژو، سمند
جهت سرویس دهی به هتلها 

نيازمندیم ٠٩٣٥٢٩٢٩٨٤٤
٩٥٣٥٦٢٦٥/ ف

آر�ا بار 
به تعدادى انواع وانت، پيکان- مزدا 

نيسان و خاور سریعا نيازمندیم 
٩٥٣٥٦٥١٧/ ف٠٩١٥٣٠٠٣٢٤٩

رفاه بار 
به تعدادى وانت نيسان مزدا 

سریعا نيازمندیم 
٩٥٣٤٩٩٥٠/ ف٣٧٢٨٩٠٤٠

راننده خانم با ماشين 
نيازمندیم ساعت کارى ٧ الی ١۵ 

حقوق ماهيانه ١,٢٠٠ م 
٠٩١٥٨١٨٦٣٢٤

٩٥٣٥٣٨٧٤/ ف

تعداد� راننده بااتومبيل
نيازمندیم خيابان عبادى

 بين ۶۵و۶٧ آژانس ارکيده
٩٥٣٥٥٦١٨/ ق

به چند راننده با اتومبيل
جهت کار در آژانس نيازمندیم 

با زنگ باال
٠٩٠٣٩٧٥٥٣٤٠

٩٥٣٥٥٩٠٣/ ف

3ار3رد ١٠٠ هزار
 راننده با اتومبيل مدل باال
آزادشهر ،تاکسيمتردار فورى

٩٥٣١٢١٦٥/ ف٠٩٣٩٩٧٢٠٢٤٠

آژانس عارف قاسم آباد
به تعدادى راننده با اتومبيل به 

صورت تمام وقت نيازمندیم
٣٦٢٣٥٠٧٠

٩٥٣٥٥٧٤١/ ف

خدمتگزار و آبدارچ�

راننـــده

خياط و چرخLار

خوداشتغال�


