
سه شنبه ١٧ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩١
٤١

صنا�ع چوب ا�ده 
طراح حرفه اى  (3DMax) خانم 
مسلط به کارهاى داخلی کالسيک 

و مدرن جهت فعاليت در 
نمایشگاه کابينت 

ساعت کارى ٩ الی ۵ عصر 
آدرس:ميدان ده دى،خيابان رازى 

٠٩١٥١٠١٤٥٤١
٩٥٣٥٥٠١٨/ ق

به �= خانم 
مسلط به فتوشاپ جهت کار در 

آتليه نيازمندیم 
٠٩١٥٤٠٥٥١٦٦

٩٥٣٥٧٧٦٧/ ف

طراح و فتوشاپ 3ار ماهر 
خانم نيازمند�م  

٠٩١٢٩٤١٢٣٥٩
٩٥٣٥٧٥٧٨/ ف

به �= فروشنده خانم 
باتجربه جهت کار در روسرى فروشی 

نيازمندیم بازار فردوسی
٣٢٥٠٣٤٩٦

٩٥٣٥٧١٠٤/ ف

 �به �= خانم جهت همKار
با بوتيک نيازمندیم نبش 
هاشميه ۴١ بوتيک ترمه 

٣٨٨٢٨٤٤٨-٠٩٣٨١٨٠٤٦٧٣
٩٥٣٥٧٧٤١/ ف

به �= شاگرد جوان آقا 
 خانم جهت پوشاک زنانه و 

فتوشاپ کار خانم نيازمندیم 
 ٠٩١٥٩٥٤٨٧٤٤

٩٥٣٥٧٨٢٥/ ف

به �= فروشنده لباس جوان آقا 
تمام  صورت  به  زبان  عرب  باتجربه 
معتبر  ضامن  با  مکفی  حقوق  با  وقت 
٣٢٢٢١٧٣٧ نيازمندیم  

٩٥٣٥٧٠٠٧/ ف

�فروشنده حضور
سرپوشيده  باوانت  باانرژى  و  متعهد 
درمشهد و دیگر شهرستانها نيازمندیم 
ام  ثابت +درصد       ٣٨٧٩٩٣٢٥

٩٥٣١٧١٤١/ ق

 به �= صندوقدار خانم
 باسابقه ى کار و ترجيحا دیپلم 
حسابدارى در محدوده سجاد 

نيازمندیم٠٩١٥٢٠٠٨٩٠٩ 
٩٥٣٥٧٨٠٩/ ف

به چند فروشنده
 نيمه وقت و تمام وقت 

نيازمندیم محدوده صياد
٩٥٣٥٥٢٢٦/ ف٠٩٣٧٢٥٤٣١٩١

فروشنده 
عطر واد3لن 
نيازمندیم. لطفا رزومه 

کارى و مشخصات 
فردى را به شماره 
٠٩٠٣٣١٥٠٥٠٧

 تلگرام یا پيامک نمائيد
٩٥٣٥٤٩١٧/ پ

tمد�ر فروشگاه پوشا
بازنشسته - حداقل دیپلم- حقوق 

١/۵م تومان+ پورسانت باال
٠٩٠٣٩٦١١٩٠٦

٩٥٣٥٢٩٨٥/ ق

به چند نفر فروشنده 
�با روابط عموم� قو

جهت فروش زرشک و زعفران 
نيازمندیم ٠٩١٥٨٣٢٧٠٧٧

٩٥٣٥٥٥٥٨/ ف

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

٠٩١٥٥١١٨٦٩٦
٩٥٣٥٥٩٨٤/ ف

به تعداد� 3ارگر ساده 
جوان نيازمند�م  

٠٩١٢٨٤٤٤٦٥٩
٩٥٣٥٥٥٣٥/ ف

٩٥٣٥٧٨١٠/ ق

به �= فروشنده
 (خانم و  آقا) 

ماهر و باتجربه عطر نيازمندیم. 
٠٩٣٩٠٥٦٥٢٥٧

 �به تعداد
فروشنده خانم �ا آقا 

جهت کار در 
فروشگاه نيازمندیم.
٠٩٣٨٥٠٣٣٠٠٥

٩٥٣٥٦٨٠٩/ پ

چند همKار آقا� جوان
 فروشندگی پوشاک-  ١٧شهریور 
مجتمع آسيا (١-) پالک ١٣ مراجعه

حضورى       ٠٩٣٦٩١٥٤٩١٧
٩٥٣٥٧٣٩٤/ ق

به �= خانم صندوقدار
 جهت شيفت بعدازظهر از ساعت 

١۵الی ٢٣ با ضامن معتبر
نيازمندیم  ٠٩٣٦١٠٥٥٥٨٥

٩٥٣٥٦١٦٠/ ق

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

٩٥٣٥٧٧٤٠/ پ

فروشنده مواد پروتئين�
(سوسيس و کالباس) با سابقه کار 
نيازمندیم آدرس:ميدان هاشميه

٠٩١٥٥١٦٣٩٥٠

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

فروشنده جهت پالستي= 
فروش� محدوده چهارراه 

مخابرات قاسم آباد نيازمندیم
٩٥٣٥٧٥٥٩/ ف٠٩٣٥٨٣٦٥٨٢١

فروشنده پوشاt- خانم
باتجربه- حقوق ٧٠٠هزار تومان  

شهرک شهيد رجایی- حر١٣
تلفن  ٠٩١٥٧٣٩٩٥٠٥

٩٥٣٥٥٨٢١/ ق

به �= فروشنده ماهر 
 پوشاt مردانه نيازمند�م 

٠٩١٥٦٩٣٣٠٠٤
٩٥٣٥٧٠٧٨/ ف

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

٠٩١٥٦٤٤٣١٧٤
٩٥٣٥٥٥١٨/ ف

به تعداد� فروشنده 
آقا و خانم

جهت شيفت هاى صبح (٧.٣٠ 
الی١۵.٣٠)و عصر(١۵.٣٠ الی 
٢٣.٣٠) و تمام وقت نيازمندیم.
رضاشهر-فرخی شمالی-قنادى 

یزدى ها

٣٨٧٩٤٤٦٢
٩٥٣٥٧١٣١/ ق

به تعداد� فروشنده
نيازمندیم  پوشاک  آقا  و  خانم 
فروشگاه بزرگ اطلس پوش محدوده 

٠٩١٥١٠٢٠١١٢ویالشهر
٩٥٣٥٥٢٣٢/ ف

به �= صندوقدار خانم 
با تایم ١٧ الی ٢٣ نيازمندیم 
حقوق ٣۵٠ محدوده پيروزى 

٠٩١٥٣٦٧٦٧٦٠
٩٥٣٥٧٨٤٢/ ف

 �به �= فروشنده حرفه ا
عطر و ادکلن با حقوق و پورسانت عالی 

نيازمندیم (١,۵٠٠) مجتمع آرمان
٩٥٣٥٧٠٢٢/ ف٠٩١٥٨٩٤٩٤١٤

 �به تعداد
فروشنده خانم 

با روابط عمومی باال 
نيازمندیم 

مراجعه فقط حضورى 
 خيام جنوبی ١١ پالک ۶٣ 

٩٥٣٥٧٣١٥/ ف

به فروشنده تمام وقت 
شهریور   ١٧ در  باتجربه  ترجيحا 
نيازمندیم ساعت کار ١٠ تا ٢٢ حقوق 

٧٠٠٠٩٣٥٣٣٦٦٠٨٣ -فنونی
٩٥٣٥٦٩٩٤/ ف

فروشنده باتجربه جوان آقا 
مجرد جهت پوشاt مردانه

نيازمندیم بازار سپاد
٣٢٥٠٣٧٥٦

٩٥٣٥٧٧٢١/ ف

به دو نفر 3ارمندخانم �ا آقا 
جهت فروشندگی بچه گانه  

نيازمندیم محدوده ١٧شهریور 
ثابتی ٠٩٠٣٦٠٤١٦٤٣

٩٥٣٥٧٣٧٧/ ف

به �= فروشنده باتجربه 
خانم جهت مانتو فروش� 
محدوده آزادشهر نيازمندیم

٣٦٠٥٦٦٧٦
٩٥٣٥٧٧٣٣/ ف

به فروشنده خانم
باتجربه پوشاک نيازمندیم
 بازار بزرگ امين پالک ١

٩٥٣٥٤٨٧٨/ ف٠٩١٥٥١٩١٤٩١

به �= فروشنده خانم 
جهت کار در پوشاک زنانه 

نيازمندیم. محدوده ١٧شهریور
٠٩١٥٠٦٢٧٠١٠

٩٥٣٥٧٤١٥/ ق

به �= فروشنده باتجربه 
خانم جهت کار در فروشگاه مانتو 

نيازمندیم (الماس شرق) 
٠٩٣٦٣١٧٥٨٠٨

٩٥٣٥٧٧٥٣/ ف

به تعداد� فروشنده خانم
باتجربه نيازمند�م 

 ميدان ١٧شهریور حاشيه مجتمع رضا
  مانتو ملکی

٩٥٣٤٧٣٢٧/ ف

به چند فروشنده ماهر
فروشندگی  کار  جهت  آقا  و  خانم 
منطقه  در  نيازمندیم  پوشاک 

٠٩١٥٨٩٠١٢٠٤ احمدآباد 
٩٥٣٥٦٩٦٩/ ف

��= خانم جهت همKار
در فروشگاه لبنيات ترجيحا 

محدوده گاز نيازمندیم
٩٥٣٥٧٤٥٦/ ف٠٩١٥٨٩٢٦٣١٢

 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 تعداد� فروشنده 
جهت شال و روسرى فروشی با حقوق 

عالی نيازمندیم چهارراه گاز شرقی
٠٩٠٣٢٦٥١٧٥١

٩٥٣٥٧٠١٦/ ف

3تان و مد 
استخدام فروشنده 

 

٠٩١٥٣١٠٨٥٣٧
٩٥٣٥٥٢٥٠/ ف

استخدام فروشنده 
مواد پروتئين�   

٠٩٣٠١٨٢٥٢٠٠
٩٥٣٥٥٩٩٨/ ف

 ١٫٥٠٠٫٠٠٠تومان+ 
پورسانت فوق العاده

 فروشنده پوشاک مردانه اسپرت
 ٠٩١٥٦٥٨٨٢٥٠

٩٥٣٥٢٧٢٠/ ق

به چند فروشنده باتجربه خانم 
جهت کار در مانتوفروشی 

نيازمندیم 
٠٩١٠٩١٤٩٨٠١

٩٥٣٥٧٧٥١/ ف

به ٢ فروشنده خانم
محجبه نيازمندیم پروما طبقه 
اول واحد١۴٢ پوشاک یاسين

٠٩٣٨١٢٨٦٩٣٠
٩٥٣٤٦٧٩٣/ ف

به �= فروشنده خانم
(ساعت کار ٩ الی ١٧ ) 

نيازمندیم 
ضلع جنوبی بازار رضا 

بين شيخ طوسی ٩ و ١١ 
پوشاک شاه تقی

٠٩١٥٨٦٠٦٠٩٥
٩٥٣٥٧٣٥٧/ ف

به �= فروشنده خانم مجرب
جهت کار در فروشگاه مانتو 

نيازمندیم مجتمع آرمان
٠٩١٢٨٨٠٦٠٧٢

٩٥٣٥٧٧٢٨/ ف

به �= نفر آقا
جهت فروش و امور دفترى در 

دفتر بازرگانی نيازمندیم. 
٣٧٣١١٥٤٤

٩٥٣٥٧٢١٣/ ق

به �= فروشنده خانم 
جهت 3ار در عطر و اد3لن

نيازمندیم
٠٩٣٩٥٨٤٧٦٦٠

٩٥٣٥٧٥٧٤/ ف

٩٥٣٤٣١١٥/ ف

حقوق ٩٠٠ هزار تومان
 تعدادى فروشنده خانم و آقا نيازمندیم

 توس ۶۵ بين نجف ٢ و ۴ 
 پوشاک آتيش کش

صندوقدار خانم 
جهت هایپرمارکت

 بين اندیشه ٧١ و ٧٣ 
 مراجعه حضورى 

٩٥٣٥٧٧٩٩/ ف

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

٠٩٣٨٥٠٣٣٠٠٥
٩٥٣٥٦٨٢٧/ پ

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 دو فروشنده آقا
باتجربه در زمينه فروش پوشاک بچه 
پورسانت  م   ١  + ثابت  حقوق  با  گانه 

نيازمندیم ٣٢٢٣٦٥٠٠
٩٥٣٥٧٤٦٣/ ف

به فروشنده جوان 
با حقوق باال آشنا به لوازم آشپزخانه 
و پالستيک فروشی نيازمندیم سراى 

٠٩٣٥٢٢٢٨٦٠٥بلور
٩٥٣٥٤٦٦٧/ ف

به �= فروشنده خانم 
جهت کار در نقره و بدليجات 

محدوده حرم نيازمندیم 
٠٩٣٣١٧٠٥٤٠٠

٩٥٣٥٦٩٨٢/ ف

استخدام 
 ۵ به  شهردارى  هاى  فروشگاه  در 
فروشنده باتجربه نيازمندیم مهندس 

عباسی         ٠٩١٥٨١٨٩٧٠٣
٩٥٣٥٦٠٦٢/ ف

به ٣ نفر فروشنده آقا تمام 
وقت جهت فروشندگ�

درمجتمع الماس شرق نيازمندیم
٠٩١٥٣١٥٣٢٦٦

٩٥٣٥٦٩٨٦/ ف

به چند فروشنده 
خانم و آقا جهت فروشندگی 

عسل در فروشگاه هاى پروما 
نان رضوى جالل آل احمد 

آرميتاژ کورش افق صدف 
سيدرضی نيازمندیم 

٠٩٣٦٥٠٠٧٥٠١
٩٥٣٥٤٩٥٩/ ف

به تعداد� صندوقدار آقا
نيازمندیم مراجعه حضورى :

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

٩٥٣٥٦٦٢٠/ ف

 فروشگاه هارمون�
 به تعدادى فروشنده باتجربه خانم

در شيفت عصر: ١۶ الی ٢٣ 
نيازمندیم

آدرس: سجاد، ابتداى بزرگمهر 
شمالی روبه روى داروخانه 

مدیکال
فروش لباس اسپرت زنانه

٩٥٣٥١٣٣٨/ م ٠٩٣٣٩٥٢٨٣٨٧

به �= صندوقدار 
خانم 

جهت کار در قصابی
 تمام وقت یا نيمه وقت 

(ترجيحا ماهر) نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٠٤٢٤٥
٠٩١٥٩٣١٠٢٠٤

٩٥٣٥٦٩٧٠/ ف

به �= فروشنده بسيار جوان 
جهت کار در محدوده حرم 

نيازمندیم 
٠٩٣٦٤٩٢٢٢٠٨ سرورى

٩٥٣٥٦٩٧٩/ ف

فروشنده خانم جهت 3ار
لوازم آرایشی محدوده١٧شهریور
نيازمندیم.ساعت٩صبح تا ٧عصر

٠٩١٥٧٦٦٤٦٣٦
٩٥٣٥٧٤١١/ د

به تعداد� 3ارشناس برق 
یا تاسيسات با ٣ سال سابقه 

بيمه جهت رتبه بندى نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٨٥٠٩٨

٩٥٣٥٧٠٣٠/ ف

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

استخدام 
3ارمند فروش خانم

مستقر در دفتر کارخانه 
(صياد شيرازى) 

داراى مدرک تحصيلی مرتبط 
حقوق قانون کار + بيمه + 

پورسانت
٩٥٣٥٧٣٠٤/ ر٣٨٩٢٩٦٢٥

�= شر3ت 
توليد� معتبر 

در جاده کالت به یک نفر 
کارشناس یا فوق دیپلم (آقا ) 

در رشته ساخت و توليد 
مسلط به طراحی با نرم افزار 
Solid work آشنایی با مواد 

و فرایند ساخت و توليد 
نيازمند است

 ساعت تماس ٨ الی ١٢ 
٠٥١٣٢٦٢٦٦٠٢

٩٥٣٥٤٨٠٤/ ف

آژانس هواپيما�� 3ارمند آقا 
مسلط به زبان عربی جهت شيفت عصر 
نيازمند است ساعت تماس ٩ الی ١۶

٠٩١٥٧٥٧٥٣٣٠
٩٥٣٥٧٥٣٩/ ف

�3ارمند ادار
 و منش� مد�ر�ت 

(آسيب دیدگان اجتماعی 
در اولویتند) 

شرکت کشت
 و صنعت نادر 

مدرک  با  خانم  یک  از 
ليسانس  ترجيحا  تحصيلی 
مسلط به کامپيوتر و داشتن 
کار  سابقه  سال   ٢ حداقل 
مرتبط در شرکتهاى بزرگ و 
معتبر به صورت تمام وقت 
با حقوق و مزایاى قانون کار 

دعوت به همکارى 
می نماید. 

٣٧٢٩٧٢٩١
ساعت تماس: ٨ الی ١۵

آدرس: بلوار قرنی
 بين قرنی ٢٢ و ٢۴ 

٩٥٣٥٦٥١٣/ ب

٩٥٣٥٧٩٤٦/ ق

امالt د�با
به یک نفر خانم ادارى در 

محدوده هنرستان نيازمندیم
٠٩١٥٣٢٠١٧٢٧

شر3ت تيراژه 
گستر 3يش 

استخدام می نماید: 
نيروى ادارى: خانم
 حداقل فوق دیپلم

 حداقل ٣ سال سابقه کارى 
مرتبط، مسلط به 

نرم افزارهاى آفيس
سرعت عمل باال

داراى دقت و انضباط کارى 
و نظم عمومی باال، آشنایی با 

کامپيوتر و مکاتبات ادارى
 ظاهر مناسب 

ساعت مراجعه :
 ١٠ صبح الی ١۴ عصر 

مکان: الماس شرق
 طبقه سوم

 شهربازى سرزمين عجایب 
٣٧١١٣٣٢٣-٠٥١

داخلی ١١
٩٥٣٥٧٩٠٧/ م

منش� خانم باسابقه جهت
یک شرکت بازرگانی دانشجو١٧ 

ساختمان کيميا طبقه ٢واحد۴
٣٨٩٢٠٥٢٠

٩٥٣٥٤٧٩٤/ ق

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 تعداد� 3ارمند
باتجربه در آژانس هواپيمایی

 ( تو ر - قطار - پرواز) نيازمندیم
٣٦٠٦٧٠١٠

٩٥٣٥٧٥٨٠/ ل

3انترفروش بليط 
خارج� وداخل�

مسلط به زبان عربی 
باسابقه حداقل ٢سال و

آقایی جهت جذب مشترى عرب زبان 
نيازمندیم.فلکه آب کوچه عيدگاه 

اول عباسقلی ستایش گشت

٠٩٣٨٠٨٦٦٧٠٠
٩٥٣٥٧٦١٨/ ق

استخدام آقا
حداکثر ٣٠ ساله درشرکت 

نرم افزارى جهت امور 
ادارى و تبليغات حقوق 

قانون کار+ بيمه احمدآباد
٠٩٢١٥٢٠٦٧٩٠

٩٥٣٥٠١٠٠/ ف

نگين آسمان
مدیر فنی بند الف - حضورى 

خيابان امام رضا
٣٧٦٧٢٦٣٥

٩٥٣٥٧٥٦٥/ ف

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

٩٥٣٥٤٥٢٢/ ف

استخدام �= نفر 
مسئول صدور خانم 

با حداقل ۵ سال سابقه
 (ترجيحا بيمه کارآفرین) 
احمدآباد ابوذرغفارى بين

 ١۶ و ١٨ پالک ١۶٠ واحد ١۴
٣٨٤٧٣١٥٥

٠٩١٥١٢٣٤٣٦٢

به �= 3ارگر ساده 
جوان نيازمند�م  

٠٩٣٦٣٨٠٠٥٦٥
٩٥٣٥٧١٧٦/ ف

٩٥٣٤٨٣١٤/ ف

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

 نيازمندیم . خدماتی مقدم
٠٩٣٠٤٣٤٧٨٦٧

به �= 3ارگر ساده 
جهت کار در فست فود نيازمندیم 

محدوده  پيروزى
٣٨٨١١٥٣٠-٠٩٣٧٥١٣٠٧٢٨

٩٥٣٥٧٦٠٤/ ف

به �= نفر 3ارگر جهت نگهبان� 
پارکينگ نيازمندیم محدوده 

فرامرزعباسی 
٠٩٣٣٥٣٠٩١١٠

٩٥٣٥٧١٥٦/ ف

چند نفر جهت 3ارواش
 واقع در بولوار توس نيازمندیم 

٠٩١٥١٠٠١٢٠٦
٩٥٣٥٧٧٢٦/ ق

به �= نيرو� ساده
جهت کار در خيابان سعدى 

نيازمندیم حقوق ۵٠٠
٣٢٢٢٥٨٦٥

٩٥٣٥٦٩٥٥/ ف

3ارگر ساده خانم و آقا
جهت کار در کارخانه نيازمندیم

٣٧٣٩٠٥٩٢
٩٥٣٥٤٣٢٠/ م٠٩٣٠٢٩٦٦١١٤

به �= خانم خانه دار 
جهت کار در سوئيت آپارتمان 

نيازمندیم از ساعت ٧تا ١٢ ظهر 
٠٩١٥٨٥٢١٠٥٩

٩٥٣٥٧٦٧٩/ ط

به چند نفر 3ارگر ساده 
خانم و آقا نيازمندیم ترجيحا 

محدوده سه راه فردوسی
٠٩١٥٣١١٠٥٤٨

٩٥٣٥٧٤٧٢/ ف

٩٥٣٥٧٩٩٦/ پ

تعداد� 3ارگر ساده 
جهت حمل اثاثيه منزل 

نيازمندیم.سيدى ، خلج٩
نبش ریاضی۴ ،مجتمع کاوه 

پالک ۵۶، دفتر کيميا بار
مراجعه فقط حضورى
٠٩١٥٣١٩٣٥٢٥

فروشنده و صندوقدار

كارگرساده

طراح و گرافيست

3ارشناس و
3ارشناس ارشد 

�3ارمند ادار


