
دوشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٠
٤٧

آژانس
اتومبيل  با  راننده  تعدادى  به 

نيازمندیم با تضمين کارى هفت تير
٠٩٣٨٧٧٧٤٢٧٢

٩٥٣٥٥٧٩٤/ ف

٩٥٣٥٥٢٥٧/ ف

راننده با اتومبيل 
فور� نيازمند�م

 زنگ و درآمد عالی
٠٩٣٥٤٠٨٦٠٦٣

٩٥٣٥٦٩٢٣/ م

آژانس پاستور
تعدادى راننده با پورسانت ١۵% 

نيازمندیم
٣٨٤١٢٤٣٢

راننده با خودرو 
تاکسيمتردار نيازمندیم
 محدوده بلوار فردوسی 

٩٥٣٥٠٠٣٨/ ف٠٩١٥٦١٥٢٧٠٠

به �= وانت پرا�د 
مدل باال با راننده  
 به طور تمام وقت جهت کار در 

هتل توریست توس مشهد 
نيازمندیم.جهت کسب اطالعات 

بيشتر با شماره  

 تماس حاصل نمایيد.
٠٩١٥٦٨٤٦٦١٦ 

٩٥٣٥٦٠٧٥/ د

به �= راننده پا�ه دو
با مدارک کامل جهت کار با خاور 

باربرى نيازمندیم
٩٥٣٥٦٣٠٣/ ف٠٩١٥٤٠١٨٣٠٠

٩٥٣٥٦٦٠٣/ ق

 تا3س� تلفن� قاسم آباد
 جذب راننده درآمدباالى٣م پورسانت 

صفر خودرو تميز،گوشی اندروید
٠٩٣٩٢٢٢٢٩٩٠

بازرگان� ماهان
به تعدادى وانت نيسان خاور 

نيازمندیم
٩٥٣٥٦٠١٧/ ف٠٩٣٨٦١٧٤٣١٠

پارس و سمند مدل باال 
جهت سرویس دهی به 

سرویسهاى فرودگاهی نيازمندیم 
٠٩٠٣١٣٥٧٣٤٦

٩٥٣٥٦٠٩٢/ ف

به تعداد� راننده
با اتومبيل نيازمندیم محدوده 

رضاشهر درآمد باال
٠٩٣٥٧٣٧٧٢٧٨

٩٥٣١٩٥١٠/ ف

راننده مجرب با اتومبيل
مدل باال جهت داخل و خارج شهر 

سریعا نيازمندیم آژانس اسکان سير
٠٩٩٠٣٣٦٢٢٩٨

٩٥٣٥٤٦٤٩/ ف

استخدام راننده 
با اتومبيل دارا� تا3سيمتر

٩٥٣٤٩٧٦٦/ ق٠٩١٥١٢٢٢٢٣٧

راننده با اتومبيل
نيازمندیم زنگ باال پورسانت پایين 

تاکسی گلشهر
٩٥٣٣١٨٢٥/ ف٣٢٥١٧٧٤٧

به تعداد� راننده 
با اتومبيل ، تاکسيمتردار با تضمين 

کارکرد عالی نيازمندیم محدوده 
هفت تير    ٠٩١٥٩١٥٢٣٦٦

٩٥٣٥٥٨٧٤/ ف

وانت دار آشنا به 
پخش مواد غذا��  

٣٣٤٩٢٣٦٤ دفتر پخش آدیش
٩٥٣٥٦١٠٠/ ق

نيرو� 3ار فعال با درآمد عالی
و  نيسان  داراى  باال  به   ٢٠٠ روزانه 
 ١۴ طرحچی  انتهاى  عرب  خين  پيکان 

٠٩١٥١٦٧٠١٧٤(سریعا)
٩٥٣٤٣٤٦٦/ ف

به تعداد� راننده متعهد
با خودرو پژو و سمند و

 ال ٩٠ دوگانه سوز مدل 
باال جهت همکارى با شرکتها 

نيازمندیم
آژانس  پارک واقع در پارک 

علم و فناورى خراسان
٣٥٤٢٥٥٠٣

٩٥٣٤٨٤٣٢/ م

به تعداد� راننده بانو 
در شيفت هاى مختلف نيازمندیم 

آژانس بهار 
٣٦٦٣٥٩٧٥-٠٩١٥٥٦٨٤٧٠٧

٩٥٣٥١٨٨٠/ ف

با سوئيت مجزا و وسا�ل
به نيروى خدماتی (زیر ٣٠ سال )

بطور تمام وقت نيازمندیم.
٣٨٤٤٧٧٧٠(فقط محجبه) 

٩٥٣٥٥٠٠٦/ ب

 آقا ز�ر ٢٥ سال -حقوق٧٠٠
 +بيمه +جاى خواب جهت سرایدارى 
مسافرخانه ترجيحا شهرستانی-تماس

 ٠٩١٥٨٧٥٠١٨٣ ۵ به بعد 
٩٥٣٥٦٩٢٨/ م

به �= زوج شهرستان� 
بدون فرزند با ضامن معتبر جهت 
کار در سوئيت آپارتمان با اسکان 

٠٩٣٩٤٢٩٩٤٦٣نيازمندیم 
٩٥٣٥٣٩٤٦/ ف

 استخدام 

گرافيست
 در آژانس هواپيمایی 

مهاجرى خراسان
 با شرایط زیر :

·تسلط كامل به نرم افزارهاى
Photoshop

Corel,Illustrator
after effect

و سایر نرم افزارهاى طراحی 
·حداقل دو سال سابقه کار در 

زمينه طراحی صفحات وب  
متقاضيان محترم 

لطفا با شماره 
 ٠٥١٣٢٢٢٢٩٨٢
داخلی ٤٤ تماس حاصل نمایيد.

 

٩٥٣٥٥٥٢٥/ د

 �گرافيست حرفه ا
نشریات ، کتاب ، مجله و آگهی 

٩٥٣٥٥٦٦٩/ ر٠٩٣٦٤٦٣٦٢٦١

به �= فتوشاپ 3ار آقا
بطور نيمه وقت نيازمندیم.

بلوار هاشميه
٠٩١٥٢٠٢٩٠٠١

٩٥٣٥٦٤٦٢/ پ

به �= طراح خانم
جهت طراحی با کرول در دفتر 

طالسازى نيازمندیم
٩٥٣٥٥٨٦٧/ ف٠٩٣٠٦٦٦٩٨٤٦

گروه طراح� حرفه ا� آفر�نه
آماده همکارى باصاحبان مشاغل 

شرکتها و کانونها
٠٩٣٦١٤٤١٤٣٣

٩٥٣٥٦٨٢١/ ق

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

نيازمندیم. نبش ابوذر١۴
٣٨٤٥٢٥٠٠آژانس هليا

٩٥٣٥٤٤٩٢/ ق

به تعداد� طراح مسلط به 
فتوشاپ نيازمند�م  

٠٩١٥٥١٧٩٩٢٣
هاشمی ٠٩١٥١١٧٠٩٧٤

٩٥٣٥٦٣٠٩/ ق

به �= فتوشاپ 3ار 
آقا یا خانم با حقوق و مزایاى عالی 

نيازمندیم محدوده حرم
٠٩٣٥٥٢٣٤٧٨٢

٩٥٣٤٩٧٣٩/ ف

به �= خانم آشنا به نرم افزار 3رول 
نيازمندیم انتهاى سلمان ۶ 

پالک ٣٠ زنگ اول 
٩٥٣٥٤٤٥٣/ م٣٨٤٠٨٢٩٣

به فروشنده خانم
با سابقه (کيف و کفش زنانه) 

صياد شيرازى نيازمندیم.
٩٥٣٥٦١٤١/ ل٠٩٣٥٣٠٠٢٢٤٥

به �= فروشنده خانم 
جهت پوشاک با حقوق مکفی در 

الماس شرق نيازمندیم. 
٠٩٣٥٣٦٧٨٧٧٢

٩٥٣٥٦٠٥٨/ ق

 به فروشنده موبا�ل 
با سابقه 

 دراحمدآباد نيازمندیم
٩٥٣٥٦٧٩٣/ م ٠٩٣٦٩١٢٧٦٦٨

به فروشنده باتجربه
خانم جهت کار در فروشگاه 

پوشاک واقع در ١٧ 
شهریور حاشيه سراى ۴ به 

صورت تمام وقت و نيمه 
وقت نيازمندیم

٠٩١٥٩٣٢٢٠٠٨
٩٥٣٥٦٤٢٢/ ف

�= نفر خانم جهت 
صندوقدار� در ها�پرمار3ت

نيازمندیم وکيل آباد ١١
٩٥٣٥٦٣٤١/ ف٠٩١٥٢٠٣٠٢٠٨

به دونفر فروشنده خانم 
و �= صندوقدار خانم 

نيازمندیم محدوده پنجتن مجتمع 
نان باراد    ٠٩١٥٩١٢٥٥٠٧

٩٥٣٥٥٩٤٢/ ف

 �فروشنده حرفه ا
با روابط عمومی باال با 
حقوق عالی ١,۵٠٠ م 

بين قرنی ٢٣ و ٢۵ 
برج لوازم خانگی مجد 
 پالک ۵٢ فرش مشهد

٩٥٣٥٦٦٨٥/ ف

به فروشنده ماهر
 لبنيات� نيازمند�م

 

٩٥٣٥٥٦٣٠/ ف٠٩٣٦٤٢٢٥٦٣٢

 به ٢نفر فروشنده 
با روابط عموم� باال
 نيازمندیم +بيمه از روز اول

رضاشهر، شهيد کالنترى ٨
رودکی ٨، فاز ١ تجارى 

 قطعه ٣۵- رنگينک

٩٥٣٥٦٩١٠/ ب

به یک نفر فروشنده جهت کار در  
حقوق  نيازمندیم  شرق  الماس 
معتبر  ضامن  پورسانت   + ثابت 

الزاميست ٠٩١٥٠٧٨٦١٢٣
٩٥٣٥٦٤٩٧/ ف

به دو نفر فروشنده آقا
یا خانم جهت کار در فروشگاه 

پوشاک سریعا نيازمندیم
٠٩٣٨٧٥٤٢١٣١

٩٥٣٥٦٤٣٨/ ف

به تعداد� فروشنده خانم
باتجربه نيازمند�م 

 ميدان ١٧شهریور حاشيه مجتمع رضا
  مانتو ملکی

٩٥٣٤٧٣٢٧/ ف

به چند نفر فروشنده ماهر 
پوشاک خانم یا آقا و یک کارگر ساده 
کوثر  بازار  مطهر،  حرم  نيازمندیم 

٠٩١٥٥١١٨٦٩٦
٩٥٣٥٥٩٨٤/ ف

به �= فروشنده آقا 
باتجربه و خوش برخورد

جهت کار در یک فروشگاه 
معتبر در محدوده پيروزى از 
ساعت ٨ الی ١۵ نيازمندیم 

ارسال رزومه از طریق تلگرام

٠٩٣٠٧٠١٩٦٧٩
٩٥٣٥٦٦٦٢/ ف

به چند�ن فروشنده خانم 
آرایشی و عطر براى مناطق ميثاق 

توس و مهرگان نيازمندیم 
٠٩١٥٤٠٣٨٠٤٦

٩٥٣٥٢٠٣٢/ ف

فروشنده آشنا به رنگ مو 
و یا سابقه در سالن آرایش 

نيازمندیم 
٠٩١٥٦٩٠٨٨٩٤

٩٥٣٥٥٧٦٧/ ف

به تعداد� صندوقدار
باسابقه کار جهت کار در 

آشپزخانه نيازمندیم 
 ٠٩٣٦٢١٠٤٣٤٤
وکيل آباد ۶٧ (معلم ٧٢) 

نبش دادگر ١٩ 
زیرزمين مسجد سبحان

 کترینگ تشریفات
 

٩٥٣٥٥٦٢٩/ ف

به تعداد� صندوقدار آقا
نيازمندیم مراجعه حضورى :

 ضلع جنوبی بازار رضا بين شيخ 
 طوسی ۵ و ٧ جنب عطر قيصرى

٩٥٣٥٦٦٢٠/ ف

فروشنده خانم
 باتجربه روسرى در محدوده طرقبه

(ویالژتوریست)نيازمندیم.
٠٩٣٥٤٤٦٥٨١١

٩٥٣٥٥٨٩٤/ ق

صندوقدار خانم ٢ شيفت
فروشگاه موبایل نيازمندیم 

محدوده استقالل 
٠٩١٥٣٢٥٤٠٠٨

٩٥٣٥٦٤٠٧/ ف

tقصر 3ود
به یک فروشنده آقا حرفه اى در 

زمينه لباس بچه گانه نيازمندیم
٩٥٣٥٤٨٥٩/ ف٠٩١٥٠٠٤٦٦٨٦

سفارش گيركتر�نگ
مسلط به كامپيوتر و روابط اجتماعی 

قوى- سجاد تماس١٠-١۵
٠٩١٥٥١١٤٥٣٤

٩٥٣٥٦٢٩٨/ ق

به �= فروشنده
 خانم �ا آقا

جهت کار در سوپر مارکت
٩٥٣٥٦٠٠٥/ ف٠٩٣٥٤١٠١٧١٤

به �= صندوقدار خانم
نيازمندیم محدوده ٧ تير

٠٩٣٨٣٠٦٩١٢٨
٩٥٣٥٥١٧٢/ ف

صندوقدار خانم 
باتجربه

جهت کار در فست فود با 
ساعت کار ١٨-١ بامداد 

نبش هفت تير ١۵
 تماس ١١-١۶

٠٩١٥١٥٨٦٣٦٦
٩٥٣٥٢٣٧٥/ ف

به تعداد� فروشنده خانم
نيازمندیم.محدوده الماس شرق

 ٠٩٣٨٨٢٢٥٦٩٨
٩٥٣٥٦٥٠٥/ ل٣٨٩٤٢٧٢١

به �= فروشنده تمام وقت 
�ا نيمه وقت

 با سابقه كارى نيازمندیم
٣٨٤٣٨٥٥٥-٠٩١٢٣٩٥٢٨٣٢

٩٥٣٥٤٨٦٠/ 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 �ا آقا 
با حقوق ماهيانه ٨٠٠ هزار در 
طرقبه بازار بعثت نيازمندیم 

٠٩١٥٣١١٩٦٥٩
٩٥٣٥٥٤٨٤/ ف

�به تعداد
 فروشنده خانم 
با فن بيان باال 
جهت کار در 
شيفت عصر 
نيازمندیم.

٠٩٣٨٥٠٣٣٠٠٥
٩٥٣٥٦٨٢٧/ پ

 �به تعداد
فروشنده خانم �ا آقا 

جهت کار در 
فروشگاه نيازمندیم.
٠٩٣٨٥٠٣٣٠٠٥

٩٥٣٥٦٨٠٩/ پ

به �= جوان آشنا به فروشندگی
لوازم جانبی موبایل نيازمندیم 

ساعت تماس ١٠ صبح تا ١٠ شب 
٠٩٣٥٣٢٦٦٥٥٤

٩٥٣٥٦١٧٦/ ف

 �به تعداد
فروشنده خانم

جهت کار در هایپرمارکت 
هنرستان ویالژتوریست و

 کيان سنتر نيازمندیم 
حقوق ثابت + پورسانت 
ضامن معتبر الزاميست

٠٩٠١٥٤٩٩١٣٤
٩٥٣٥٦٤٧٧/ ف

به �= فروشنده خانم جهت کار در 
بدليجات با حقوق ماهيانه ٩٠٠,٠٠٠ 

تومان نيازمندیم  آدرس :خيابان 
پنجتن- تلفن ٣٢١٧١٣٨٠

٩٥٣٥٥٧٠٤/ م

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

عبادى ٠٩١٥٤٤٤٤٢٠٦
٩٥٣٥٤٤٩٩/ ف

به چند فروشنده خانم 
نيازمندیم مجتمع وصال 

روبرو الماس شرق
٠٩١٥٣١٥٥٦٢٧

٩٥٣٥٤٤٦١/ ف

٩٥٣٥٥٩١٠/ ف

شير�ن� فروش� 
آقاى جوان شيفت عصر ١۵ الی ٢۴ 
(منزل محدوده وکيل آباد و معلم ) 

حقوق ٧٠٠ -٣٨٦٧٩٨٧٤

استخدام فروشنده 
مواد پروتئين�   

٠٩٣٠١٨٢٥٢٠٠
٩٥٣٥٥٩٩٨/ ف

به فروشنده 
نقره و بدليجات 

با سابقه کارى نيازمندیم. لطفا 
رزومه کارى و مشخصات فردى 
(سن، وضعيت خدمت سربازى )

 را به شماره ٠٩٠٣٣١٥٠٥٠٧ 
پيامک یا تلگرام نمایيد

٩٥٣٥٤٩٧٢/ پ

فروشنده خانم 
جهت کار درنانوایی

 محدوده چهارراه شيرودى 
٠٩١٥٩١٠٠٠١٢

٩٥٣٥٦٣٤٩/ ط

به یک خانم جهت کار در پوشاک  
بچه گانه تمام وقت حقوق ٧٠٠ 

هزار نيازمندیم الماس شرق
٠٩٢١٥٧٤٦٣٦١

٩٥٣٥٦٥٠٣/ ف

به �= فروشنده خانم 
تمام وقت اطراف حرم 

نيازمندیم 
٠٩٣٥١٧٤٣٤١٢

٩٥٣٥٦٢٥٥/ ف

به چند خانم و آقا 
جهت فروشندگی نيازمندیم

 بازار غدیر پالک ١۴٣ 
٩٥٣٥٥٥٢٨/ ف٠٩١٥٩١٢١٤٨٨

به �= فروشنده باتجربه خانم
جهت کار در بازار فردوسی ٢ نيمه 

وقت یا تمام وقت نيازمندیم
٩٥٣٥٦٦٠٩/ ف٠٩٣٨٥١٠٠٢٣٠

 ١٫٥٠٠٫٠٠٠تومان+ 
پورسانت فوق العاده

 فروشنده پوشاک مردانه اسپرت
 ٠٩١٥٦٥٨٨٢٥٠

٩٥٣٥٢٧٢٠/ ق

به تعداد� فروشنده
آقا  و  خانم  فروش  سوپروایزر  و 
موجهاى  تجارى  نيازمندیم.مجتمع 

٠٩٣٣٧٣٠٣٣٠٠خروشان
٩٥٣٥٦٢٩٣/ ل

فروشنده ماهر و باتجربه 
فروشندگ� 3فش

 در محدوده حرم نيازمندیم
٠٩١٥٦٠٠٠٢٧٢ 

٩٥٣٥٥٧٣٢/ ف

به چند همLار جهت
فروشندگی در کيف و کفش ردپا 

نيازمندیم. چهارراه آزادشهر
٠٩١٥٨١١٧١٥١-٣٦٠٨٤٤٦٧

٩٥٣٥٦٣١٣/ ل

فروشنده 
عطر واد3لن 
نيازمندیم. لطفا رزومه 

کارى و مشخصات 
فردى را به شماره 
٠٩٠٣٣١٥٠٥٠٧

 تلگرام یا پيامک نمائيد
٩٥٣٥٤٩١٧/ پ

 �به تعداد
همLارخانم

جهت فروشندگی وچيدمان 
در گالرى لوازم لوکس منزل 

نيازمندیم. انتهاى خيام شمالی 
روبروى پارک ساحلی آفتاب 

مجموعه گالرى ليموشاپ
٠٩١٥٥٥٩١٤١٧

٩٥٣٥٦٨٢٢/ ق

به فروشنده خانم 
در محدوده احمدآباد نيازمندیم 

٣٨٤٣٥٣٤٣
٩٥٣٥٦٣٨٨/ ف

به �= 3ارمند آقا جوان 
جهت کار در فروشگاه لوازم 

خانگی نيازمندیم 
٣٧٢٦٠٠٤٣-٠٩١٥٥١٨٠٢٢٦

٩٥٣٥٥٥٣٧/ ف

به ٢نفر خانم 
جهت صندوقدارى رستوران 

و فست فود نيازمندیم 
٩٥٣٥٥٨٨٣/ ف٠٩١٥٥٢٠٩١٥١

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

٠٩١٥٣١٧٩٤٤١
٩٥٣٥٤٦٥٨/ ف

به تعداد� 3ارگر ساده 
جوان نيازمند�م  

٠٩١٢٨٤٤٤٦٥٩
٩٥٣٥٥٥٣٥/ ف

فروشنده پوشاt- خانم
باتجربه- حقوق ٧٠٠هزار تومان  

شهرک شهيد رجایی- حر١٣
تلفن  ٠٩١٥٧٣٩٩٥٠٥

٩٥٣٥٥٨٢١/ ق

استخدام
با روابط  یک نفر صندوقدار خانم 

عمومی باال محدوده وکيل آباد
٩٥٣٥٥٨٧٨/ ف٠٩١٥١٠١٠٥٢٧

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 �= خانم صندوقدار
 جهت شيفت بعدازظهر از ساعت 

١۵الی ٢٣ با ضامن معتبر
نيازمندیم  ٠٩٣٦١٠٥٥٥٨٥

٩٥٣٥٦١٦٠/ ق

به تعداد� فروشنده خانم تمام وقت
 و نيمه وقت جهت ویالژتوریست 

نيازمندیم ترجيحا محدوده قاسم آباد
٠٩٣٧٤٤٤٣٠٠١-٣٥٥٩٥٢٣٢

٩٥٣٥٦١٢٥/ ق

به ده نفر فروشنده نيمه وقت 
و تمام وقت خانم در زمينه 

پوشاک در بلوار سجاد نيازمندیم 
٠٩٠١٥٢١٣١٥١

٩٥٣٥٦٠٧٣/ ف

به تعداد� فروشنده
� حرفه ا

جهت کار در نمایشگاه  نيازمندیم 
٩٥٣٥٦٦٩٨/ ف٠٩٣٣٣١٤٦٢٦١

سه نفر نيرو� خانم 
صندوقدار 

۵ نفر خانم جهت بسته بندى ميوه 
و ۴ نفر آقا باتجربه ميوه فروشی 
باال  به  دیپلم  تحصيلی  مدرک 
نيازمندیم ميدان جانباز هایپرمی 

ساعت مراجعه ٩ الی ١٣ 
و ١٧ الی ٢١ 

٣٧٠٥٦٩٥٦
٩٥٣٥٦٢٦٧/ ف

تعداد� فروشنده آقا و خانم
جهت فروشندگی در لوازم ورزشی

 نيازمندیم محدوده آزادشهر
٠٩١٥٤١٥٥٨٧٧ مالکی

٩٥٣٥٥٩٦٨/ ل

به چند نفر فروشنده 
�با روابط عموم� قو

جهت فروش زرشک و زعفران 
نيازمندیم ٠٩١٥٨٣٢٧٠٧٧

٩٥٣٥٥٥٥٨/ ف

 �به �= تستر جوان حرفه ا
عطر و اد3لن نيازمند�م   

٠٩١٥٦٤٤٣١٧٤
٩٥٣٥٥٥١٨/ ف

به تعداد� فروشنده خانم
جهت مزون عروس با حقوق عالی 

نيازمندیم پاساژ خوشبختی
٣٢٢٢٨٦٤٨

٩٥٣٥٣٥٠٩/ ف

به تعداد� فروشنده خانم 
و آقا ماهر و نيمه ماهر 

براى فروشندگی کفش نيازمندیم. 
٠٩١٥٥٧٩٩٩٥٣

٩٥٣٥٦٨٢٥/ ق

فروشنده خانم
 جهت پوشاک ،خيابان امام رضا بين 

۶ و ٨ پاساژ مسعود،پالک١٠٢
٠٩١٥١٥٩٤٤١٠

٩٥٣٥١٧٥٤/ خ

به �= فروشنده خانم 
به صورت نيمه وقت صبح تا ظهر 

نيازمندیم
٠٩١٩٨٠٠٧٦٣٣

٩٥٣٥٦٢٥٧/ ق

٩٥٣٤٣١١٥/ ف

حقوق ٩٠٠ هزار تومان
 تعدادى فروشنده خانم و آقا نيازمندیم

 توس ۶۵ بين نجف ٢ و ۴ 
 پوشاک آتيش کش

فروشنده و صندوقدار

طراح و گرافيست

سرا�دار و نگهبان


