
دوشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٠
٤٨

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 �= فروشنده پوشاt خانم
نيمه وقت یا تمام وقت در 

قاسم آباد (شریعتی) نيازمندیم. 
٠٩٣٦٦٨٥٨٢٩٤

٩٥٣٥٦٩١٦/ ق

فروشنده آقاوماهر شير�ن�
تمام وقت باضامن معتبر وکيل 

آبادبين اقبال ٣و۵ 
 قنادى شادباش

٩٥٣٥٥٦٦٧/ ق

فروشنده خانم با روابط
عمومی باال جهت فروش مواد غذایی

 شهرک غرب ادیب جنوبی ١٩ 
پالک ١١-     ٣٦٦٢٧٥٧٨

٩٥٣٥٥٥٦٧/ ف

به �= فروشنده 
 با سابقه در کار پروتئينی

 با حقوق باال 
و یک صندوقدار با سابقه 

ترجيحا بازنشسته نيازمندیم
 استخدام فقط حضورى

 از ٩ تا ٢۴ 
ميدان استقالل ، فروشگاه دوم 

مجتمع طيوران
 

٩٥٣٥٥٨٧١/ ر

استخدام 
 ۵ به  شهردارى  هاى  فروشگاه  در 
فروشنده باتجربه نيازمندیم مهندس 

عباسی         ٠٩١٥٨١٨٩٧٠٣
٩٥٣٥٦٠٦٢/ ف

به دو نفر فروشنده ماهر 
کفش نيازمندیم (ساکن محدوده 
وکيل آباد) مجتمع ویالژتوریست 

٠٩١٥١١٩٥١٧٤
٩٥٣٥٦٤٧١/ ف

به �= فروشنده با تجربه 
عالی  حقوق  با  مردانه  پوشاک 
نيازمندیم جنت بين ٧ و ٩ فروشگاه 

٠٩٣٥٧٦٣٩٠٠٩تراست 
٩٥٣٥٤٨٢٤/ م

فروشنده خانم 
باتجربه و سابقه کار جهت 

مانتو فروشی در شعبه هاى 
قاسم آباد چهارراه مخابرات ، 

روبه روى فروشگاه رفاه 
مانتو سعادت و سرافرازان

 بلوار پایدارى، بين پایدارى ١ و ٣ 
مانتو سعادت نيازمندیم   

٩٥٢٧٧٧١٣/ ف

به �= فروشنده خانم
نيازمندیم فروشگاه سوار 

رسکی هفت تير برج آرميتاژ 
٠٩١٢٢٢٤٧١٧٤

٩٥٣٥١٢٤٨/ ف

به ٢نفر 3ارشناس
 گياه  پزش�L خانم �ا آقا

 با سابقه کار نيازمندیم
٣٦٠٤٨٥٦٢

٩٥٣٤٧٠٢١/ 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

به �= نفر خانم د�پلمه
آشنا به کامپيوتر نيازمندیم. 

مطهرى شمالی
تلفن: ٠٩١٥٩١٧٠١٦٠

٩٥٣٥٥٧٨٦/ ق

 �دعوت به همLار
جهت تکميل کادر ادارى خود به چند 

کارمند خانم نيازمندیم احمدآباد 
 نبش بخارایی١١ دفتر پيشخوان

٩٥٣٥١٣٣١/ ف

مد�ر داخل� 
خانم 

جهت کار در دفتر مرکزى کارخانه 
شرایط:

 - ظاهر ادارى روابط عمومی و 
قدرت هماهنگی باال ليسانس 

کامپيوتر 
- تسلط کامل به اتوماسيون 

ادارى آفيس و اینترنت سابقه 
کارى ادارى و فروش حداقل ۴ 

سال ترجيحا ساکن محدوده
 (وکيل آباد) 

٣٦٠٥٣٦٦٦
٩٥٣٥٦٦١٥/ ف

 �استخدام شر3ت توليد
نيرو ادارى فروش ارسال رزومه 

www.pbi.co.ir یا تلگرام 
٠٩١٥٣٢٠٢٤٢٠

٩٥٣٥٤٤٧٢/ ر

به �= خانم 
�جهت امور ادار

آشنا و مسلط و باسابقه کار 
جهت امور داخل و خارج 

شرکت نيازمندیم. 
ساعت کار ٨ الی ١٧ 

ارسال رزومه از طریق تلگرام
٠٩٣٠٧٠١٩٦٧٩

٩٥٣٥٦٣١١/ ف

به �= خانم �ا آقا 
عرب زبان

آشنا به کامپيوتر نيازمندیم 
٩٥٣٥٦٦٦٨/ ف٠٩١٥١٠٦٠٤٧٤

استخدام آقا
حداکثر ٣٠ ساله درشرکت 

نرم افزارى جهت امور 
ادارى و تبليغات حقوق 

قانون کار+ بيمه احمدآباد
٠٩٢١٥٢٠٦٧٩٠

٩٥٣٥٠١٠٠/ ف

3ارشناس تلفن� 
 IT شرکت معتبر

روابط عمومی باال ، ترجيحا خانم 
تلگرام    ٠٩٣٥٩٠٠٤٠٩٠

٩٥٣٥٥٨٦٥/ ر

آژانس هواپيما�� 
به یک خانم با مدرک فروش بليط 

قطار نيازمندیم تماس ٩ الی ١۶
٣٧٦٢٥٥٥٤

٩٥٣٥٣٩٠٦/ ف

شر3ت� بازرگان� 
جهت تکميل کادر پرسنلی 
و اطالع رسانی به تعدادى 

نيروى خانم با روابط عمومی 
باال نيازمند است بلوار معلم 

بين معلم ۴٠ و ۴٢ پالک 
١٠۵٠

٠٩١٢٨٩٢٢٤١٥
٩٥٣٤٦٩٧٨/ ف

�استخدام نيرو� دفتر
و فروش خانم نيمه وقت 

حقوق قانون کار، محدوده ى صياد
٩٥٣٥٥٩٤٥/ ر٣٨٦٨٢٤٨٨

شر3ت معتبر
 بازرگان�

به ٣ نفر مدیر پروژه با 
روابط عمومی باال و سابقه 
کارى در زمينه برگزارى 

همایش ها نيازمندیم
٠٩١٢٨٩٢٢٤١٥

٩٥٣٥٥٤٦٧/ ف

نيرو� ادار� خانم
حداقل مدرt 3ارشناس�
حقوق٧٠٠،ساعت کارى

٨  الی ١۶، صارمی٢٢
حداقل سن٢٢

حداکثر٣٠
٠٩١٥٠٨٠٠٨٦٢

٩٥٣٥٦١٨٥/ پ

به �= نفر 
حسابدارخانم

در دارالشفا طرقبه 
مسلط به نرم افزار 

نيازمندیم .
٠٩١٥٥٢٢٤٥٧٠

٩٥٣٥٦٠٧٤/ ق

به تعداد� نيرو� خانم 
مسلط به زبان انگليسی

 و فتوشاپ 
جهت کار در شرکت حمل و نقل 

بين المللی نيازمندیم
 نبش دانشجو ١۵ مجتمع آراکس 

طبقه ٣ واحد ٣٠١

٣٨٦٦٢١٥٧
٩٥٣٥٤٠٢٢/ ف

٩٥٣٥٦٥١٥/ ط

جوان� هستم ٣٤ ساله 
جو�ا� 3ار به صورت 

کارمند ادارى
در  ادارات -نهادها

 ارگانهاى دولتی و خصوصی 
تماس فقط ٧ صبح تا ١۵ عصر 
٠٩٣٥٦٠٣٥٢٨٠

به �= نفر مسلط به
 برنامه نو�س� اپليLيشن

و طراحی سایت با شرایط 
قانون کار نيازمندیم. 

ارسال رزومه کارى 
به شماره تلگرام

٠٩٠١٣٨٦٢١٢٩
٩٥٣٥٦٤٠٥/ ف

 �مسئول ادار� و دفتر
ساعت کارى ٨ الی ١٧ ارسال رزومه 

info@kadco.co           به
٩٥٣٥٥٩٥٥/ ر٣٨٨٤٣١٥٣

به �= 3ارگر خانم 
جهت 3ار در رستوران

نيازمندیم (فلکه طبرسی)
٠٩١٥٦١٧٠١٧٨

٩٥٣٥٦٧١١/ ف

به 3ارگر 3ارواش 
نيازمند�م  

٠٩٣٦٦٠٩٥٥٣٨
٩٥٣٥٥٦٩٥/ م

tشر3ت پوشا
استخدام خانم دربسته بندى و 

درکارگاه پوشاک امام رضا٣۶ 
٠٩٣٠٦٣٩٧١١٢پالک ٣٣

٩٥٣٤٦٧٢٧/ ق

استخدام نيرو
داراى گواهينامه موتور سيکلت

حقوق یک ميليون تومان
٠٩٩٠٥٠٦٠٩٦٢

٩٥٣٤٩٨٠٦/ ق

استخدام
تعدادى کارگر ساده آقا 

با حقوق قانون کار و بيمه 
جهت کار در فست فود 

نيازمندیم 
ساعت تماس : ٨ الی ١۶

٠٩٣٦٣٣٢٥٧٨٨
٩٥٣٥٥٨٧٦/ ل

به چند 3ارگر 
(ترجيحا شهرستان�)
جهت کارواش نيازمندیم. 

مراجعه حضورى
وکيل آباد- نبش 

هنرستان١٧
  کارواش هنرستان

٩٥٣٥٦٤٥٧/ ق

به �= 3ارگر ساده 
جهت کار در کافی شاپ 

نيازمندیم محدوده وکيل آباد
٩٥٣٥١٦٠٣/ ف٣٦٠١٤٥٠٥

فرش مشهد
پخش کننده تراکت روزانه 
۴٠ هزار تومان بين قرنی 
٢٣ و ٢۵ برج لوازم خانگی 

مجد پالک ۵٢ 
 فرش مشهد

٩٥٣٥٦٦٨٠/ ف

٩٥٣٥٦٣٢٨/ ط

شر3ت نظافت� 
به تعدادى نيروى ساده آقا 
نيازمندیم ترجيحا با ماشين 

٠٩٠٣٣٩٢٥٩٨٦

3ارگر ساده خانم و آقا
جهت کار در کارخانه نيازمندیم

٣٧٣٩٠٥٩٢
٩٥٣٥٤٣٢٠/ م٠٩٣٠٢٩٦٦١١٤

به �= آقا جوان ، فعال
سن بين ٢٠ تا ٣٠ سال
جهت کار در کلينيک دامپزشکی
( نظافت ، مقيد سازى و ... ) 

 با ضامن معتبر 
( چک و سفته ) نيازمندیم. 

٠٩١٥٠٨١٢٧٥٧
٩٥٣٥٥٧٩١/ ر

3ارگر ساده خانم و آقا 
 به ۵زن و شوهر جوان بدون بچه

جهت کار در هتل با مزایاى مسکن 
و  حقوق  بيمه  گاز،  برق،  آب،  با 

صبحانه نهار و شام رایگان
از  بعد  طرقدر  طرقبه  انتهاى 

طرقدر ١۶ متل بام طرقبه
 حضورى از ۶ صبح تا ١٢ظهر

٩٥٣٥٥٥٢٩/ م

3ارگر 
جهت پمپ بنزین نيازمندیم 

تماس: ٨ تا ١١ 
٣٢٢٢٤١٦١

٩٥٣٥٦١٨٣/ ف

به نيرو� ساده
کار  ساعت  نيازمندیم  شاپ  کافی  در 
محدوده   ۶٠٠ حقوق  شب  آخر  تا   ١۶

٠٩٣٧١١٥٩٧٣٥کوثر
٩٥٣٥٥٨٨٢/ ف

نيازمند�م 
کارگر ساده و ماهر جهت کار فست 

فود منطقه پيروزى بدون جاى خواب 
٩٥٣٥٦٧٤٤/ پ٠٩١٥١١٣٣١٣٥

تعداد� 3ارگر خانم 
جهت بسته بندى ملحفه نيازمندیم 

بلوار دوم طبرسی و پنجتن 
٩٥٣٥٢٧٢٢/ پ٠٩١٥٨٩١٣٨٧١

به تعداد� نيرو ساده 
جهت 3ار 3ناف 

٠٩٣٥٣٤٩٢٦٦٢نيازمندیم 
٩٥٣٥٥١٥٣/ آ

استخدام نيرو
داراى گواهينامه موتور سيکلت 

حقوق یک ميليون تومان
٠٩٩٠٥٠٦٠٩٦٢

٩٥٣٥٦٧٠٦/ ق

3ارگر ميوه فروش� فن� 
بين ميدان اقبال الهورى

 و پيروزى ٧٩
٩٥٣٥٣٤٨١/ ف٠٩١٥٧٠٠٣١٢٠

٩٥٣٤٨٣١٤/ ف

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

 نيازمندیم . خدماتی مقدم
٠٩٣٠٤٣٤٧٨٦٧

به نيرو�  خانم جهت 3ار 
در سبز�جات آماده ز�تون

و ترشی جات به صورت نيمه وقت  
٠٩١٢٣٩٣١١٧٤ نيازمندیم 

٩٥٣٥٥٩٤٦/ ف

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

توليدى، خدماتی، هتل نيازمندیم 
٣٧٤١٧٩٥٣

٩٥٣٥٦٢٥٩/ ف

به سه نفر 3ارگر ساده 
(نظافتچی) در هتل آپارتمان 

نيازمندیم 
٠٩١٥٨٩١٢٠٠٩

٩٥٣٥٥٧٧٣/ ف

تعداد� پرسنل 
جهت طباخی نيازمندیم

 مراجعه حضورى وکيل آباد نبش 
 هفت تير ٢۶

٩٥٣٥٥٧٨٤/ ف

فرصت 
�استخدام فور

را از دست ندهيد 
از چند نفر کارگر ساده 

خانم جهت کار در کارگاه 
صحافی و جعبه سازى 

همراه با آموزش دعوت 
به همکارى می شود 

احمدآباد خيابان بهشت 
بين بهشت ١ و ٣ 

پالک ۶,۵٢ 
ساعت تماس و مراجعه 

٩ الی ١٧

٣٨٤٤٩٢٣٤
٩٥٣٥٦٤٨٤/ ف

3ارگر آقا با موتور 
جهت دفتر خدمات نظافتی نيازمندیم 

درآمد ماهيانه ١,٢٠٠م 
٠٩١٥٤١٥١٥٦٣

٩٥٣٥٤٨٩٩/ ف

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

3ارگر ساده
نيازمندیم  پارکينگ  در  کار  جهت 
١۶پارکينگ  سرخس  پنجراه 

٠٩١٥٦٢٢٨٥٠٣نورمحمدى
٩٥٣٥٥٩٣٩/ ف

به چند نفر 3ارگر  ساده 
با موتور ( مدارک کامل ) جهت 

کار داخل فست فود نيازمندیم 
ساعت کارى 

١١:٣٠ صبح الی ١ شب
 حقوق یک ميليون + پاداش

 + نهار و شام 
+٢ روز مرخصی در ماه 

٠٩١٥٨١٥٥٩٩٦
٩٥٣٥٦٥٥٣/ ر

٢ نفر آقا جهت پخش ترا3ت
با حقوق ١,٢٠٠م نيازمندیم نواب ۴ 

بازار امين طبقه ١+  پالک۴٣٧
٩٥٣٥٤٥١٠/ ف٠٩٣٦٢٠٠٦٥١٥ 

 �به چندنفر نيرو
3MDFار نيازمند�م   

٠٩١٥٣٢٤٩٣٥٦
٩٥٣٥٦٤١٧/ ف

٩٥٣٢٦٠٩١/ ف

فروشگاه لوستر و 
د3وراسيون داخل�

نيروى کارگر ساده
 آقا جوان نيازمندیم
بين سناباد ۴٢ و ۴٣

٣٨٤٣٢٧٢٥

به تعداد� نيرو� ترا3ت پخش 3ن 
نيازمندیم حقوق ثابت

 درصد از فروش 
٣٦٠٤٦٩٣٩-٠٩٣٥٦٨٢٧٦٦٣

٩٥٣٥٦١٩٦/ ف

به �= 3ارگر ساده
در زمينه پخش تراکت با حقوق 
ماهيانه ۵٠٠ تومان نيازمندیم 

٠٩١٥٧١٣٧٦٤٧
٩٥٣٥٦٥٤٨/ ل

به �= 3ارگر ساده مجرد 
شهرستانی جهت کار در رستوران 

نيازمندیم 
٣٦٠٩١٥١٥

٩٥٣٥٦٢٧٣/ ف

شاگرد (زوار3ش ) 
نيازمندیم عرب زبان ( محدوده 

حرم) ترجيحا زیر ٣٠ سال
٠٩٠١٠٩٣٦٤٥٥

٩٥٣٥٥٦٥٤/ ر

حقوق ٩٠٠
ساکن  فقط  جوان  دیپلمه  کارگر 
  ٢٠ الی  صبح   ۶ آباد  وکيل  بلوار 

٩٥٣٥٥٧٨٠/ ف٠٩٣٧٤٥٠١٢٥٠

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

٠٩١٥٥٠٥٢٨٩٨بين ۶۴ و ۶۶ 
٩٥٣٥٤٦٥٣/ ف

به تعداد� نيرو� جوان 
جهت 3ار در 3باب�
نيازمندیم نبش مطهرى 

 شمالی ٣٩ کباب پونک
٩٥٣٥٥٥٧١/ ف

٩٥٣٥٦٦٠٠/ ق

نيرو� آقا جهت 3ار نظافت
 درتاکسی تلفنی محدوده الهيه در 

شيفت شب حقوق ماهيانه۴٠٠الی۵٠٠
 ٠٩١٥٠٢٨٨٨٦٥نيازمندیم

فقط خانم ها
کار در گارگاه و منزل. آدرس خيابان 
گاز نبش مسلم شمالی١٠ فروشگاه 

عال            ٠٩٣٩٣١٠٠٣٣٩
٩٥٣٥٥٩٥٢/ ق

به �= شاگرد
 جهت کار در سوپرمارکت 
باضامن معتبر نيازمندیم 
ساعت کار از ١٣ الی ٢٣ 

حقوق حداکثر ٩٠٠

٠٩٠٣٨٧٥٩٢٩٥
٩٥٣٥٦٦٧٢/ ف

به چند 3ارگر جهت 3ار در
 کارواش نيازمندیم مراجعه حضورى 

قاسم آباد- نبش رستگارى ۵
کارواش تک ٠٩١٥٣٥٩٣٠٠٧

٩٥٣٥٥٦٠١/ ق

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

٠٩٠٣١٠٢٩١٥٧نيازمندیم 
٩٥٣٥١٩٦٩/ م٠٩٠٣١٠٢٩١٥٦

به �= نيرو� خانم 
جهت امور نظافت فروشگاه لوازم 

منزل نيازمندیم (سيدى) 
٣٣٨٩٩٢٢٠

٩٥٣٥٥٥٢٧/ ف

٩٥٣٥٦٦٦٦/ ف

به نيرو� آقا جهت 3ار
آباد  قاسم  محدوده  فروشی  ميوه 
نيازمندیم ساعت ٨ تا ٢٢ حقوق ٨٠٠

٠٩٣٦٧٠٠١٩٥٠

به چند نيرو� جوان 
با ظاهرى مناسب جهت کار در 

فست فود در محدوده هاشميه 
نيازمندیم ٠٩٣٦٣٧٣٧٠٢٠

٩٥٣٥٤٠٥٥/ ف

نيرو� مراقب خدمات� 
جهت کار در سراى سالمندان 

نيازمندیم
٩٥٣٥٥٠٥٧/ پ٠٩١٥٩٩٢١٢٥٧

نيازمند 3ارگر ساده 
فروشگاه شوینده بهداشتی 

مصلی ١,١۵ 
جليلی ٠٩١٥٥١٣٣٢٠١

٩٥٣٥٦٥٦٦/ ر

 �به تعداد محدود
نيرو� آقا و خانم

با حداقل مدرک تحصيلی 
دیپلم جهت کار در موجهاى 

خروشان نيازمندیم. 
(مراجعه فقط حضورى

١٠ الی ١۴)
 

٩٥٣٥٦٨٤٩/ ق

به چند نيرو  جهت خدمات
در پمپ بنزین نيازمندیم 

٠٩٣٨٨٩٠٤٧٤٥
٩٥٣٥٥٥٦٥/ ف

به چند 3ارگر خانم
با حقوق عالی جهت کار در شيرینی 
پزى نيازمندیم بين ميدان سپاد و 

خين عرب ٠٩٣٩٣٢٥٠٩٧٥
٩٥٣٥٦٢٤٩/ ف

به چند نفر 3ارگر ساده
جهت کار در آبميوه گيرى موجهاى 

آبی نيازمندیم
٠٩٣٩٣١١٦٧٥٩

٩٥٣٥٤٤٤٦/ ف

به �= 3ارگر فن� خوش برخورد
در  فروشی  باترى  در  کار  جهت 
محدوده پيروزى ساعت کار ٨ الی ١٩ 

نيازمندیم ٠٩٣٠٧٠١٩٦٧٩
٩٥٣٥٦٦٣٠/ ف

١٠ نفر آقا
جهت کارگاه MDF باحقوق ٧۵٠، 

ساعت کارى ٨ تا ١٩ نيازمندیم
٩٥٣٥٤٣٢٨/ م٠٩١٥٤٤٩٩٠٤٠

٩٥٣٥٦٤٣٦/ ف

به تعداد� نيرو� ساده و ماهر 
جهت کار در فروشگاه بستنی و آبميوه 

نيازمندیم (محدوده هاشميه ) 
٠٩١٥٨١٩٨١٩٩

3ارگر ماهر 3ارواش 
نيازمند�م   

٠٩١٥٣٠٧٠٥٦٣
٩٥٣٥٥٩٨٥/ ف

به چند استاد3ار 3ي= ساز
 و خش= 3ار جهت 3ادر 

قنادى با حقوق عالی نيازمندیم. 
٠٩١٥٢٥٠٠١٧٠-٣٢٧٠٦٠٥٠

٩٥٣٤٧٩٧٨/ ق

به تعداد� فر3ار ماهر 
و پيتزازن ماهر نيازمند�م 

٢٢١٤١٧١  ٠٥١٣
٩٥٣٥٥٧١٤/ ف

رو�ه 3وب ماهر نيازمند�م 
 

٠٩١٥٣١٣٥٠٣٠
٣٦٥١٨٤٨٨

٩٥٣٥٢٧٥٦/ ف

كارگرساده

3ارگر ماهر

3ارشناس و
3ارشناس ارشد 

�3ارمند ادار


