
دوشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٠
٤٩

٩٥٣٥٤٨٨٣/ ط

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

٠٩١٥٣١٧٤٠٥٩

به چند نفر 3ارگر ماهر 
و 3ارواش نيازمند�م   
   ٠٩١٥٨٧١٦٥٤٥

٠٩٣٦٠٨٧٨١٧٣
٩٥٣٥٣٩٤٢/ ف

به �= تاسيسات�
 جنب هتل آپارتمان نيازمندیم

٠٩١٥٨٩١٢٠٠٩
٩٥٣٥٦٤٦٧/ ف

تعداد� نيرو� 3ار ماهر
 و دورا3لين 3ار 

جهت کارواش نيازمندیم 
٠٩٠٣٧١٧٨٠٣٠

٩٥٣٥٦٠٦٦/ ف

به 3ارگر ماهر و سالم 
جهت کار در کارواش نيازمندیم 

شيفت شب و شيفت صبح
٠٩١٥٦٥٩٠٠٦٢

٩٥٣٥٦٦٥٠/ ف

به رو�ه 3وب ماهر 
و نيمه ماهرنيازمند�م   

٠٩١٥٥١١٨٤٩٩
٩٥٣٥٣٥١٠/ م

به �= 3ارگر ماهر  
جهت ميوه فروشی یا سوپر مواد غذایی

در محدوده بلوار وکيل آباد نيازمندیم 
 ٣٥٠٢٤٥١٠( با جاى خواب)

٩٥٣٥٥٦٠٠/ م

3ارگر جهت 3ارواش 
�محدوده ميدان بار رضو

نيازمندیم
٠٩١٥٣٢٠٨٩٢٦

٩٥٣٥٥٧٢٣/ ف

استخدام
رو�ه 3وب ماهر 

 مزایاى کامل قانون کار
(عيدى، پاداش، سنوات، سرویس)

کارخانه: اول جاده کالت

٠٩٣٠١٠٠٢١١٥ 
٩٥٣٤٩٠١٤/ م

به چند 3ارگر ماهر 
3ارواش نيازمند�م

کالهدوز ٣٧ کارواش پدیده
٠٩١٥٣١٢٠٩٤٦

٩٥٣٥٥٩١٣/ ف

به تعداد� جوان ماهر و نيمه ماهر
جهت نصب دوربين مداربسته 

نيازمندیم فرانگرالکترونيک
٣٨٦٦٤٣٢٢-٠٩١٥٨٥٨٦٦٢٦

٩٥٣٥٥٧٧٥/ ف

به چند 3ارگر ماهر 
کارواش نيازمندیم

٠٩٣٥٦٦٣٥٠٠٢
٩٥٣٥٥٩٧١/ ف

به چند نفر3ارگرماهر
کارواش نيازمندیم. 
(محدوده گاراژدارها)

٩٥٣٥٦٥٩٢/ خ٠٩١٥٣١٥٤٣١٥

به �= 3ارگر استاد3ار 
ماهر به ميوه فروش�

و سبزى باسابقه باال نيازمندیم
٠٩١١٥٣٠٤٠٠١

٩٥٣٥٦٣٠٠/ ف

3ارگر ماهر 3ارواش 
نيازمندیم مطهرى شمالی

٠٩١٥٥١٧٨٤٧٣
٠٩٣٨١٧٢٠٤٧٨

٩٥٣٥٦٦١٢/ ف

به یک کارگر ماهر جهت کار در  
الستيک فروشی ساعت ٩:٣٠ تا 

٢٢ یکسره نيازمندیم استقالل ٩ 
الستيک ابوالفضل مرادى

٩٥٣٥٣٥٩٠/ ف

به تعداد� استاد3ار 
و شاگرد ماهر و نيمه ماهر جهت 

سنگ کارى نيازمندیم 
٠٩٣٣١١٩٧٥٩٧

٩٥٣٥٥٦٢٨/ ف

به �= جلوبند� 3ار ماهر 
و �= شاگرد مLاني= 

٠٩١٥٩٢٥٣٤٣٦نيازمندیم 
٩٥٣٥٥٧٧٩/ م

به �= برشLار 
و چند نجار ماهر 

و نيمه ماهر نيازمندیم 
٠٩٣٦٠٨٤١١٤٢

٩٥٣٥٥٨٠١/ ر

به دونفر استاد3ار ماهر 
در کارواش نيازمندیم (کوى امير)

٠٩١٥٤٠١٥٥٦٩
٩٥٣٥٥٧١٣/ ف

به چند 3ارگر ماهر و نيمه ماهر
جهت کار در  شيشه برى 

نيازمندیم 
٠٩١٥٢٣٧٧٠٠٤

٩٥٣٥٦٤٢٦/ ف

جهت تLميل 3ادر 
فن� خود

به تعدادى برقکار مجرب و 
یا داراى مدرک کارشناسی 

نيازمندیم .
آدرس: کيلومتر۴۵ جاده 
فریمان- شهرک صنعتی 
کاویان صنعت١- شرکت 

پارت سلولز
تلفن:٣٤٦٩٣٤٤٤

داخلی ١٠١
ساعت تماس : ٨ الی ١۴

ضمنا شرکت داراى سرویس 
می باشد.

 

٩٥٣٥٦٥٣٨/ ق

به �= نفر 
قالویزکارى  و  کارى  سوراخ  جهت 
فلزات محدوده بلوار ميامی نيازمندیم 

٠٩١٥٥٢٢٠٥٧١
٩٥٣٥٢٧٨٧/ ف

به تعداد� برقLار
جهت کار در شرکت معتبر 

نيازمندیم
٠٩١٢٢٢١٣٥٩٨-٣٧٦١٨٩٥٠

٩٥٣٥٥٦٣٥/ ف

٤ نفر 3ارگر ساده و نيمه 
ماهر جهت 3ار 3ناف

نيازمندیم
٠٩١٥٥٨٢٧١٢٦

٩٥٣٥٥٥٦٨/ ف

به تعداد� نيرو� برقLار 
ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم 

٠٩١٥٨٨٠٠٣٨٨
٩٥٣٤٨٢٥٣/ ف

به 3ارگر فن� ماهر
 و نيمه ماهر نيازمند�م 

 محدوده طالب
٩٥٣٥٥٥٤٨/ ف٠٩١٥٣٠٩٠١٩٧

به 3ارگر ماهر
جهت خشکشویی نيازمندیم 

٠٩١٥٨٢٠٩٨٦٧
٩٥٣٥٣٤٩٧/ ف

استخدام 
برا� فروشگاه پروتئين�

قصاب  
و فروشنده گوشت ۴ نفر

 تکه کار مرغ و 
فروشنده گوشت مرغ ۴ نفر

٣٨٩٤٤٩٠٢
٩٥٣٥٤١٧٦/ ف

به تعداد� نيرو� 3ار
ماهر و نيمه ماهر نقاش و پوليسر کار 

نيازمندیم .محدوده کالت
٠٩١٥٣١٧٤٠٥٩

٩٥٣٥٤٨٤٩/ ط

 �نيرو
تLنيسين فن� 

جهت نصب و تعمير هود 
گاز فر فقط با خودرو با
 سابقه کار نيازمندیم 

٠٩١٥٢٣٠٢٣٠٢
٩٥٣٥٦٠١٥/ ف

شاطر و فر3ار فانتز� 3ار 
شيفت شب نيازمند�م   

٠٩١٥٥١٥٢٦٥٥
٩٥٣٥٣٨٨٤/ ف

به چند نفر سنگ 3ار  
 نيازمندیم 

 ٠٩٣٣٧٠٥٤٣٢٤
٩٥٣٥٥٦٦٨/ م

 3ارگرماهر 3ارواش نيازمند�م
 باسرعت عمل باال و تميز کار

حقوق٣٠+انعام۵٠به باال
نبش اندیشه٧٧ ٠٩١٥٤٣٠٠٢٠٠ 
٩٥٣٥٢٥١٣/ ق

3ار�اب� افق 
فرصت هاى شغلی،معافيت بيمه 
تامين نيروى مجرب کارفرما 

قرنی ٧ پالک ۴
 @ofoghjob

٣٧٢٥٥٤٧٧
 ٣٧٢٤٨٢٨٥

٩٥٢٦٢٣٥٦/ ف

3ار�اب� آر�ا 
معرف� بLار جو�ندگان 3ار
تامين نيروى انسانی کارفرمایان

 مشاوره کار و تامين اجتماعی براى
کارفرمایان

 @ARYAJOB کانال تلگرام
بلوار وکيل آباد ، سه راه آب و برق

 www.aryajob.com 
٩٥٣٣٤٤٤٢/ ل      ٣٨٦٦٠٩٩٩

3ار�اب� 3وشا 
اشتغال کارجویان تسهيالت ماده ٨٠ 

مشاوره کار و تامين اجتماعی 
٩٥٢٠٠٧٠٧/ ف  ٣-٣٧٢٣٣٣٠١

3ار�اب� پو�ا
معافيت بيمه جهت کارفرمایان- ثبت
 @karyabipuya نام از کارجویان

٩٥٢٥٩٢٦٨/ ق٣٦٠٦٠٢٢٢

موسسه 3ار�اب� فرهيختگان دانشگاه
ثبت نام اشتغال فورى

دانشگاهيان و غيره
معرفی نيروهاى تخّصصی کليه 
رشته ها به رؤسا وکارفرمایان

 (ماده ٨٠ تخّصص ماست)
معافيت حق بيمه باتخفيف فرهيختگان 

ليست اشتغال روزانه درسایت
farhikhtegan.net

٥٠-٣٨٤٤٢٧٤٥
٩٥٢٩٤٩٦٧/ آ

خ راهنمایی ١٩

فروش امتياز و مل= 
و تجهيزات درمانگاه

با قابليت افزایش کلينيک دیابت 
و آزمایشگاه در پرازدحام ترین 

منطقه قاسم آباد 
( مرکزیت مجتمع هاى آپارتمانی) 
حجاب ٧٧ -قيمت ١/۴٠٠ ميليارد

 شرایط (۵٠ درصد نقد)
٩٥٣٥٢٤٢٢/ ل٠٩١٥٣٠٣٧٦٨٦

�= نفرخانم باسابقه
جهت پذیرش کلينيک 

دندانپزشکی حداقل ليسانس
سابقه وتحصيالت خودرابه

 شماره ٠٩١٥٣١٨٧٧٥٠
پيامک کنيد

٨صبح الی٢٢شب
(فقط دوشيفت)

چهارراه لشگرعدل خمينی
٩٥٣٥٥٦٨١/ ق

٩٥١١٠٧٧٠/ د

خبرمهم!
دوره هاى مهارتی فنی وحرفه اى

با مدرک بين المللی
-نرس دندانپزشکی

-دارویارداروخانه
 -امدادگرحوادث

٧-٣٥٠٩٩١٥٥
٠٩١٥٢٠٠٣٧٧٤

 مدیریت: دکترابوالحسنی

تعداد� پرستار و بهيار 
جهت کمپ ترک اعتياد نيازمندیم 

ساعت تماس ٩-١٣ و ١٨-٢٠
٠٩١٥٠٠٢٢٩٣٩-٣٨٨١٥١٩٠

٩٥٣٥٦٦١٨/ پ

به 3ارشناس اتاق عمل
در  کار  جهت  مامایی  پرستارى، 
آباد  وکيل  محدوده  در  کلينيک 

٤-٣٦٠٤٠٠٨٣نيازمندیم
٩٥٣٥١٩٩٧/ ف

پزش= جهت 3مپ ترt اعتياد 
در شيفت صبح نيازمندیم

 ساعت تماس ٩-١٣ و ١٨-٢٠
٠٩١٥٠٠٢٢٩٣٩-٣٨٨٤٦٢٤٤

٩٥٣٥٦٥٩٩/ پ

جذب مدرسين 
آلمان� 

فراخوان جذب مدرسين 
و عالقه مندان به تدریس 

آلمانی در کالج آلمانی گلبانگ 
بلوار سجاد،یاسمن ١ 

٣٨٤٦٦٤٩٥
٣٧٦١٤٨٢٨

٩٥٣٠٠٥٨٢/ ف

3يش نو�ن 
اساتيد  از  دعوت  سيدى  صبا  شعبه 
با  عربی  و  انگليسی  زبان  باتجربه 

٣٣٨٩٠٠٠٣حقوق عالی 
٩٥٣٥٥٤٩٠/ ف

 �به تعداد� نيرو
اجرا�� آموزش�

مسلط به مکالمه زبان انگليسی 
جهت فعاليت در دبستان از 

ساعت ٩ الی ١٩ نيازمندیم. 
تماس از ساعت ٩ الی ١۵

٣٨٣٣٠٦٩١
٩٥٣٥٦٥١٦/ د

موسسه فرازحLمت
 ( انستيتو ا�ز ا�ران) 
از عالقمندان به تدریس 

زبان انگليسی
 و عربی دعوت

 به همکارى می شود 
٧-٣٨٤٧٦٥٦٦

٩٥٣٥٢٢٤٤/ ف

 جذب مدرس
 زبان

 انگليسی،آلمانی
فرانسه،ترکی

عربی،چينی
روسی

 تلفن:٣٧٥٠٤
داخلی ٢

٩٥٣٥٠٢٦٦/ م

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

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

به �= مراقب 
جهت نگهدارى از مرد سالمند 

نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٩٠٨١٧محمدى

٩٥٣٥٢٨٨٢/ م

به چند نيرو� مراقب 
خانم جهت کار در مرکز سالمندان

نيازمندیم   ٠٩٣٩٥٠٥٤٦٤٤
٩٥٣٥٥٠٧٦/ ل

به �= خانم
جهت مراقبت از بيمار و کاردرمنزل 

بصورت تمام وقت نيازمندیم 
٩٥٣٥٣٦٤٢/ م ٠٩١٥٥٥٩٢٩٦٩

به �= مراقب خانم 
جهت نگهدارى از بيمار همراه با مسکن 

نيازمندیم چراغچی ١٣ پالک ١٨ 
٠٩١٥٦٢١٢٠٨٢

٩٥٣٢٨٠٢٣/ ف

٩٥٢١٨٣٧٥/ ف

 فرشتگان خانواده
استخدام فورى بامجوز سازمان 

بهزیستی به تعدادى نيرو بصورت 
نيمه وقت، ١٢ ساعته و شبانه روزى 
جهت مراقبت از سالمند و کودک در 

منزل با حقوق ویژه نيازمندیم .

٣٨٤٦٠٤٠٧

٩٥١٣٠٩١٢/ ف

پرستار� نو�د زندگ� 
جهت مراقبت از سالمند خانم و 

آقا به مراقب در منزل نيازمندیم  
٣٨٤٧٦٤٧٦

به چند نفر 
خانم و آقا 

جهت مراقبت از سالمند و 
کودک و امور منزل نيازمندیم 

با حقوق باال و بيمه 
٠٩٠٣٤٦٧٣٧١٩

٩٥٣٤٨٦٣٠/ پ٣٢١٢١٢٩٦

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

٩٥٣٥٣٣٩٩/ ل

به �= خانم جهت مراقبت 
از �= سالمند خانم

همراه با مسکن نيازمندیم 
چراغچی ١٣ ٠٩١٥٦٢١٢٠٨٢

٩٥٣٥٥٥٠٨/ ف

سرا� بهشت-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩

٩٥٣٠٥٧٥٩/ ل

٩٥٣٤٨١٤٦/ ق

مر3ز نيLان
استخدام خانم جهت مراقبت

 از سالمند و کودک و امور منزل
٠٩٠١١٨٩٨٧٩١-٣٦٦١٩٢٤١

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

در منزل ،بدون پورسانت
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٣٠٥٧٤٣/ ل

به �= مراقب خانم 
جهت مراقبت از خانم بيمار

 تمام وقت نيازمندیم 
٩٥٣٥٦٣٩٧/ ف٠٩٣٣٣٦٣٥٧١٥

�= نفرمنش� خانم 
جهت کار در موزه حيات وحش،باغ  

وکيل آباد ، با حقوق مکفی نيازمندیم.
٠٩١٥٣١١٤٥٨٥

٩٥٣٥٦٣٧١/ پ

آژانس خاتون
به یک منشی آقا جهت 

شيفت شب و یک منشی 
خانم جهت شيفت صبح 

تا عصر (با اتاق کار مجزا) 
نيازمندیم

٠٩١٥٦٥٢٤٧٤٨
٩٥٣٥٦٠٨٠/ ف

به �= بازار�اب خانم
 و�= منش� خانم

 با روابط عمومی باال نيازمندیم
٣٦٩٠٩٨٨٢-٠٩١٥٩١٦٧٨٩٥

٩٥٣٥٦٥٨٤/ ق

منش� با روابط عموم� باال 
مسلط به کامپيوتر بطور تمام 

وقت نيازمندیم (فقط محجبه) 
٩٥٣٥٥٠١٥/ ب٣٨٤٤٧٧٧٠

به �= منش� آقا جهت 
پاسخگو�� به تلفن

آژانس در شيفت شب نيازمندیم
٠٩٣٩٨٣٧٠١٧٤

٩٥٣٥٦٤٢٩/ ف

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

٠٩١٥٣١٧٥٥٤١نيازمندیم
٩٥٣٥٥٤١٢/ م

به تعداد� راننده
و �= منش� خانم 

جهت آژانس بانوان نيازمندیم
٩٥٣٥٦٦٥٦/ ف٠٩١٥٥٥٨٣٢٤٢

به �= منش� خانم 
شيفت  جهت  باال  عمومی  روابط  با 
صبح نيازمندیم. محدوده هفت تير

٠٩٠٣٨١٢٤٩٧٠
٩٥٣٥٦٣٤٧/ ق

استخدام منش� 
آشنا با بيمه عمر

 (بيمه ایران بلوار هنرستان) 
٩٥٣٥٥٧٣٣/ ف٠٩١٥٣٥٨٩١٤٠

منش� خانم نيازمند�م 
مراجعه حضورى ١١ الی ١٣

 بين بهجت ۶ و ٨
  شهرغذاى سلطانی

٩٥٣٥٦٦٤٤/ ف

به �= نفر منش� مجرب 
خانم آشنا به کامپيوتر نيازمندیم 

٠٩٣٦١٩٥٥٠٠٢
٩٥٣٥٦٠٧٧/ ف

به �= منش�
 بااطالعات عمومی باال و سابقه کارى در 
تاکسی تلفنی ترجيحا کوى امير نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٦٠٤٧٢-٣٧٦٠٥٤٤١

٩٥٣٥٥٤٩٢/ ق

پذ�را�� ابور�حان
یک نفر منشی خانم و یک نفر 

منشی آقا نيازمند است
٠٩١٥٥٠١٤١٥١

٩٥٣٥٦٧١٦/ ف

 به منش� خانم 
نيازمند�م 

 

٩٥٣٥٦٨٠٣/ م ٣٨٤٢١٤٩٩

 �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

تا3س� بيسيم
١٨٣٠ 

نياز به تعداد ۵ نفر
 اپراتور تلفن مسلط به 

کامپيوتر دارد .
ساعت تماس ١٠ تا ١٢

٠٩١٥١١٦٤٣٤٢
٩٥٣٥٦٣٢٩/ ل

به �= منش� جهت 
 پي= موتور� نيازمند�م

٠٩١٥٨٠٨٩٠٤٠
٩٥٣٥٢٣٠٤/ ق

به �= منش� خانم جهت کار
 در کارگاه شيشه برى نيازمندیم 

خيام ۴۶ نبش تقاطع وليعصر 
حقوق باال ٠٩١٥٢٣٧٧٠٠٤

٩٥٣٥٦٤٢١/ ف

منش� خانم نيازمند�م
نيمه وقت حقوق۴٠٠گاز٧  

سمت چپ پالک١۴٧محيط خانم
٠٩٣٨٩٩٦٠٤٣٨

٩٥٣٥٥٦٧٦/ ق

گروه پزشك� و درمان�

منش� و تا�پيست

مد�ــــر

مدرس  و مرب�

3ار�ابــــ�

مراقب 3ودt و سالمند

٩٥٠٢٠٢٣٦/ ف


