
سه شنبه ١٧ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩١
٤٢

فور� تعداد� نيرو 3ارگر 
ساده خط توليد و نيرو� فن�

حقوق قانون کار + بيمه + 
سرویس ٦-٣٦٥١٩٣٩٥

٩٥٣٥٤٨٧١/ ف

به تعداد� نيرو� ساده
جوان جهت کار در کافی شاپ 

نيازمندیم
٩٥٣٥٦٩٦٢/ ف٣٦٠٩٩٦٨٠

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 �= 3ارگر متأهل جهت کار
نيازمندیم  گذار  تخم  مرغدارى  در 
٠٩١٥٨٠٨٦٠٥٨ التيمور  انتهاى 

٠٩٠١٩٨٧٤٢٢٥
٩٥٣٥٧٢١١/ ف

به �= نوجوان 
جهت کار در سوپر مارکت 

نيازمندیم 
٩٥٣٥٧٣٦٦/ پ٠٩٠١٣٨٨٧٥٢٥

3ارگر ساده جهت 3ار در 
آ3وار�وم فروش�

فقط از محدوده شهدا نيازمندیم
٠٩٣٦٨٨٢٨٤٧٤

٩٥٣٥٧٧٢٥/ ف

استخدام 
به یک نظافتچی خانم جهت کار

 در آشپزخانه نيازمندیم 
٩٥٣٥٥٧٦٤/ ر٠٩١٥٣١٦٣٢٠٧

به �= 3ارگر ساده شهرستان� 
آقا با جاى خواب جهت کار در 

آشپزخانه نيازمندیم 
٠٩١٥٤٧٧٢٥٧٨

٩٥٣٥٧٤٨٩/ ف

 �تعداد� 3ارگر ساده خانم فور
بين امام خمينی ٨٩ و ٨٧ 

صحافی باثمر 
٩٥٣٥٧٧٩٦/ ف٠٩١٥٣١٧٠٢٨٦

به تعداد� نيرو� خانم 
جهت کار خدمات و نظافت ترجيحا 

با سابقه کار نيازمندیم
٩٥٣٥٧٩٣١/ پ٠٩٣٩٨٦٣٢٨٢٤

tشر3ت پوشا
استخدام خانم دربسته بندى و 

درکارگاه پوشاک امام رضا٣۶ 
٠٩٣٠٦٣٩٧١١٢پالک ٣٣

٩٥٣٤٦٧٢٧/ ق

به تعداد� خانم 
جهت بسته بند� ساالد 

نيازمندیم 
بازار سپاد قسمت مواد 

غذایی خيابان چهارم 
مقابل کوکاکوال پالک ٣
٠٩٣٨٣٨١٥٨٩١

٩٥٣٥٧٤٠٤/ ف

به چند 3ارگر 3ارواش 
و صافKار نيازمند�م  

٠٩١٥٤٨١٥٨٣٩
٩٥٣٥٤٥٣٢/ ف

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

قاسم آباد- نبش رستگارى ۵
کارواش تک ٠٩١٥٣٥٩٣٠٠٧

٩٥٣٥٥٦٠١/ ق

به تعداد� 3ارگر خانم و آقا 
جهت کار در کارگاه قاب سازى 

نيازمندیم کارگاه پنجتن ۵۵
٠٩١٥٥١١٤٤٠٦

٩٥٣٥٧٦٣٥/ ف

به �= نفر شاگرد 
جهت عمده فروشی کفش

 با موتور سيکلت نيازمندیم 
٠٩٣٧٦٨٥٦٩٥٨

٩٥٣٥٧٤٠٣/ ف

3ارگر ساده 
ساعت  غذا  و  خواب  جاى  همراه  به 
مراجعه ۶,٣٠ صبح الی ١٢ قاسم آباد 

 نبش شاهد ۶٧ کترینگ هشت 
٩٥٣٥٧٠٠٠/ ف

به �= 3ارگر ساده 
قصابی  در  کار  جهت  نظافت  جهت 

نيازمندیم ٠٩١٥٥٠٠٤٢٤٥
٠٩١٥٩٣١٠٢٠٤

٩٥٣٥٧٠٠٤/ ف

به چند خانم جهت 3ار 
در مجتمع نان

محدوده پيروزى نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٠٩٨٥٥

٩٥٣٥٧٨٩٦/ ف

به  تعداد� نيرو� خانم 
جهت کار در شيرینی خانگی 

نيازمندیم
٠٩١٥٥٥٧٥٠٤٢

٩٥٣٥٧١٣٤/ ف

3ارگر ساده 
خانم و آقا نيازمند�م
٩٥٣٥٧٢٦٠/ ق  پنجراه مصلی ٢ رستوران ابيدر

3ارگر ساده 3ارت پخش 3ن
 و مسئول تبليغات

 با جاى خواب نيازمندیم. 
٦٤-٣٧٢٣٩٧٦٠

٩٥٣٥٧٦٥٤/ ق

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

توليدى، خدماتی، هتل نيازمندیم 
٣٧٤١٧٩٥٣

٩٥٣٥٧٢٠٤/ ف

به �= همKار خانم 
جهت کار در پوشاک محدوده حرم 

مطهر نيازمندیم 
٠٩٣٩١١٢٧٩٩٤

٩٥٣٥٧٠٩٠/ ف

�= 3ارگر ساده شهرستان�
با جاى خواب کاربلد جهت کار در 

کبابی نيازمندیم
٠٩٣٧٩٥٠٤١٦٨

٩٥٣٥٦٩٩١/ ف

3ارگر ساده 
جهت رستوران با جاى خواب و غذا 
حقوق ۶٠٠ کوثر شمالی ١۵ پالک١٠٠

٩٥٣٥٧٠٠٨/ ف٠٩٣٨٠١٣٣٢٣٦

استخدام نيرو
داراى گواهينامه موتور سيکلت 

حقوق یک ميليون تومان
٠٩٩٠٥٠٦٠٩٦٢

٩٥٣٥٦٧٠٦/ ق

به تعداد� 3ارگر 
جهت شرکت خدمات نظافتی 

نيازمندیم 
٠٩١٥٩٠٢١٦٧٠

٩٥٣٥٧٦٥١/ ف

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

٠٩٠٣١٠٢٩١٥٧نيازمندیم 
٩٥٣٥١٩٦٩/ م٠٩٠٣١٠٢٩١٥٦

به تعداد� 3ارگر خانم
جهت کاربسته بندى ظروف 

چينی نيازمندیم
 (فقط محدوده گرجی) 

کيلومتر ٣ جاده کالت گرجی 
١٧ پالک ٨۵ و پالک ٨٧

٠٩١٥٩٩٢٠٠٤٥
٩٥٣٥٧٣٦١/ ف

نيرو� مراقب خدمات� 
جهت کار در سراى سالمندان 

نيازمندیم
٩٥٣٥٥٠٥٧/ پ٠٩١٥٩٩٢١٢٥٧

به چند نفر 3ارگر ساده 
ترجيحا شهرستانی نيازمندیم 

محدوده کار هاشميه 
٩٥٣٥٧٩٧١/ ب٠٩١٥١١٧٣٣٧١

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

نيازمندیم .محدوده کالت
٠٩١٥٣١٧٤٠٥٩

٩٥٣٥٤٨٤٩/ ط

٩٥٣٥٤٨٨٣/ ط

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

٠٩١٥٣١٧٤٠٥٩

به دو نفر 3ارگر 
جهت 3ارواش نيازمند�م 

 و یک شریک کارى
 ٠٩٣٧٢٢٥٨٠١٦

٩٥٣٥٧٨٤٧/ ف

تعداد� د�پلم فن� برق و 
تاسيسات باسابقه 3ار مفيد 

شهرستان خواف نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٨٥٠٩٨

٩٥٣٥٧٠٢١/ ف

چند نفر 3ارگر ساده 
و نيمه ماهر جهت کار کناف 

نيازمندیم ٠٩٣٠٣٨٤٨٣١١
٠٩١٥٨١٢٢٨٧٠

٩٥٣٥٦٢٧٨/ ف

�= 3ارگر نيمه ماهر
جهت کاردر آبميوه بستنی 

نيازمندیم 
٠٩١٥٤٧٧٦٠٥٦

٩٥٣٥٧١٥٢/ ف

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

نيازمندیم ٠٩٣٠٧٠١٩٦٧٩
٩٥٣٥٦٦٣٠/ ف

به چند نيرو� ماهر و نيمه ماهر 
برقکار درکارگاه فروشگاهی و 

نصاب دوربين نيازمندیم 
٠٩١٥٤١٠٠٠٤٩

٩٥٣٥٤٤٦٢/ ط

به �= نفر نصاب ماهر �ا  
نيمه ماهر رو3ش و 3فپوش 

اتومبيل نيازمندیم
٠٩٣٦٦٢٨٣٥٥٢

٩٥٣٥٧٣٦٤/ ف

به تعداد� نيرو جهت 3ار 
در 3ارواش نيازمند�م

(محدوده طالب)
٠٩١٥٤٠٨٠٠٧٣

٩٥٣٥٧٨٥٩/ ف

به �= تيم آرماتور بند 
باتجربه هر چه سر�عتر 

نيازمندیم
 

٩٥٣٥٧١٨٩/ ف٠٩١٥٣١٩٦٥٤١

3ارگر جهت 3ارواش 
�محدوده ميدان بار رضو

نيازمندیم
٠٩١٥٣٢٠٨٩٢٦

٩٥٣٥٥٧٢٣/ ف

به �= 3ارگر ماهر  
 جهت کاردر کارواش

 نيازمندیم 
٩٥٣٥٧٢٢٦/ م٠٩١٥٦٢٠٩٦٠٨ 

به دو نفر 3ارگر ماهر 
جهت کار در کارواش نيازمندیم 

٠٩١٥٥٠٦٢٥٧٣
٩٥٣٥٧٨٥٨/ ف

3ارگر فن� آشنا 
�به جوشKار
ورقکارى و رنگ آميزى 

مراجعه فقط حضورى
 شهرک صنعتی کالت کوشش 

جنوبی نبش خيابان چهارم 
پالک ١١١

 

٩٥٣٥٧١٥٣/ ف

رو�ه 3وب ماهر نيازمند�م 
 

٠٩١٥٣١٣٥٠٣٠
٣٦٥١٨٤٨٨

٩٥٣٥٢٧٥٦/ ف

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

حقوق٣٠+انعام۵٠به باال
نبش اندیشه٧٧ ٠٩١٥٤٣٠٠٢٠٠ 
٩٥٣٥٢٥١٣/ ق

�فور�      فور
به تعدادى کارگر ماهر جهت کار در 
کارواش بلوار پيروزى نيازمندیم. 

بلوچی   ٠٩٣٣٥٩٠٧٠٢٧
٩٥٣٥٤٨٦٧/ پ

استخدام فور� در 3ارواش 
فرما�نه بزرگترین کارواش بلوار 

پيروزى بين ميدان هنرستان و 
پيروزى ۴۵ با انعام هاى بسيار باال 

٩٥٣٥٤٦٠٩/ ف 

نيازمند نيرو� متعهد مرد 
در مجتمع پروتئينی پاک مشهد

 اول بلوار استقالل پالک ١٣ مراجعه
٠٩١٥٣٧٧٨٠١١ ٨ تا ١۴

٩٥٣٥٨٠٢٠/ ب

شاگرد سنگ 3ار 
فقط ماهر   

٠٩٣٧٣٨٢٤١٤١
٩٥٣٥٧١٠٧/ ف

٩٥٣٥٧٦٠٢/ ف

به چند نفر 3ارگرساده 
و ماهر جوان جهت کار در کارگاه 

چاپ سيلک نيازمندیم 
٠٩٣٥٣٩٤٩٥٥٧

3ار�اب� آر�ا 
معرف� بKار 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

ثبت نام و مشغول به 3ار 
از افراد جو�ا� 3ار

@ Tooskar کاریابی آرمان توس
٧-٣٦٥١٨٩٧٦-٣٦٥٨٥٨٧٦

٩٥٣٥٧٢٦٦/ ف

3ار�اب� فرهيختگان دانشگاه
 اشتغال فور� دانشگاهيان و...

تامين نيرو، معافيت حق بيمه
خ    راهنمایی١٩ ٥٠-٣٨٤٤٢٧٤٥ 

٩٥١١٢٦٨١/ آ

3ارشناس ماما�� جهت 
همKار� نيازمند�م  

٠٩٩٠٣٣٢٣٧٥٤
٩٥٣٥٧٠٠١/ ف

به �= نفردارا� مدرt ناظر فن� 
 توزیع تجهيزات پزشکی جهت 

توزیع لوازم پزشکی نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٤٨٥٤٧

٩٥٣٥٧٠٠٣/ ف

٩٥٣٥٧٤٩١/ خ

د3تر آقا
جهت مرکز ترک اعتياد 

نيازمندیم.
٠٩١٩١٧٧٨٥٥٤

٩٥١١٠٧٧٤/ د

دستياردندانپزش= دوره 
دارویارداروخانه -امدادگر حوادث

وارستگان نوین
٠٩١٥٢٠٠٣٧٧٤-٣٥٠٩٩١٥٧

 MMT=به �= پزش
شيفت عصر با شرایط عالی 

نيازمندیم 
٠٩١٥١٠٣٤٤٧٠

٩٥٣٥٥٢٦٧/ ف

مKان جهت مطب 
 با سابقه ٢٠سال جهت پزشک 
عمومی خانم بلوار طبرسی دوم

٩٥٣٥٧٠٨٠/ م٠٩١٥١٠٤٤٦١١ 

نياز به پزش= عموم� 
با سرو�س برگشت 

بلوار طبرسی
 

٩٥٣٥٨٠٣٩/ ف٠٩٠١٥٤٢٦٢٣٠

به تعداد� نيرو� خانم  
 با سابقه به شرح ذیل نيازمندیم

 پرستار ماما بهيار نرس دندانپزشکی
 ٠٩١٥٤١٤١٣٧٨

٩٥٣٥٧٩٠١/ ف

اپتومتر�ست 
جهت همکارى به تعدادى 

اپتومتریست ، خانم و 
آقا، با شرایط عالی جهت 

همکارى نيازمندیم
٠٩١٥٣١٦٩٦٠٩

٩٥٣٥٦٩٥١/ ف

مر3ز خدمات درمان�

 در منزل آر�ان فر 
به تعدادى نيروى 

کمک بهيار خانم و آقا 
نيازمندیم 

٣٨٦٥٥٩٦٢-٣٨٩٣٧٤٨٩
٩٥٣٥٧٣٠٦/ ف

دستيار دندانپزش=
با روابط عمومی باال آماده همکارى 

کلينيک دندانپزشکی و مطب ها
٠٩١٦٧١٠٠٢١٧

٩٥٣٥٨٠٠٠/ پ

پرستار خانم
جهت کار در درمانگاه 
در محدوده وکيل آباد 
٠٩١٥٥١١٣٧٧٨

٩٥٣٥٧٥٤٥/ 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

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

٣٣٨٩٠٠٠٣حقوق عالی 
٩٥٣٥٥٤٩٠/ ف

�= مجموعه ورزش�
 در محدوده سجاد 

ساعت هاى کارى خود را جهت 
کالس هاى عمومی و تخصصی

 (اسپينينگ ، TRX و ... ) 
به مربيان عالقمند

 واگذار می کند
٠٩١٥٦١٤٩٦٧٨

٩٥٣٥٧٣٢١/ ف

آگه� استخدام 
مد�ر فروش

یک شرکت معتبر توليدى 
در خصوص تکميل کادر 
بازرگانی خود نياز به یک 

مدیر فروش باسابقه دارد 
افراد واجد شرایط رزومه 

خود را به آدرس زیر 
ایميل نمایند.

mashhad.estekhdam@ 
yahoo.com

 

٩٥٣٥٧٦٠٦/ ر

٩٥٣٤٨١٤٦/ ق

مر3ز نيKان
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

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

٩٥٣٥٣٣٩٩/ ل

استخدام
نيازمند به تعدادى خانم براى نگهدارى 
منزل امور  و  کودک  و  سالمند  از 
٣٨٩٣٠٠٢١-٠٩٣٣٠٢١٧٢٣٧

٩٥٣٥٧٥٢٨/ ل

به چند نيرو� مراقب 
خانم جهت کار در مرکز سالمندان

نيازمندیم   ٠٩٣٩٥٠٥٤٦٤٤
٩٥٣٥٥٠٧٦/ ل

به �= خانم جهت 
نگهدارى خانم سالمند شبانه روزى 

نيازمندیم.  ماهيانه ٨٠٠ تومان 
٠٩٣٨٥٠٥٩١٠٠

٩٥٣٥٧٦٧٨/ ق

٩٥٣٥٧٤٨٤/ ق

 �خانم جهت نگهدار
 از سالمند خانم با اسکان 

نيازمندیم
٠٩٣٩٧٣٦٦١٤٢ 

 به �= خانم جهت
 انجام امورمنزل و نگهدارى کودک 

بامحل اسکان در منزل آباد نيازمندیم
٠٩١٥٠٥٩٦٠٢٥ 

٩٥٣٥٧٦٦٨/ ق

٩٥٣٥٤٥٥٩/ پ

به چند نفر 
خانم و آقا 

جهت مراقبت از سالمند و 
کودک و امور منزل نيازمندیم 

با حقوق باال و بيمه 
٠٩٠٣٤٦٧٣٧١٩

٣٢١٢١٢٩٦

سرا� بهشت-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩

٩٥٣٠٥٧٥٩/ ل

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

آژانس ماهان سير
به دو نفر منشی آقا با سابقه 
جهت شيفت بعدازظهر و شب 

 نيازمندیم  داخل امامت ۴۴
٩٥٣٥٧١٨٢/ ف

تعدادى منشی خانم آشنا به کامپيوتر و 
حسابدارى با حقوق مکفی جهت کار در 
دفتر کارگزارى امالک سریعانيازمندیم 

٠٩٣٨١٢٩٨٣٣٣
٩٥٣٥٧٥٨٥/ ف

به �= منش� 
مسلط به کامپيوتر نيازمندیم 

٣٦٠٤٦٣٩٠
٩٥٣٥٧٥٧٦/ ف

به �= منش� خانم محجبه
 محدوده جاده سنتو، پليس راه 

قاسم آباد،چاهشک،منزل آباد،...  
چناران ، گلبهار نيازمندیم

آدرس محل کار: پيچ ساغروان
ساعت کار ٨ صبح تا ٢ 

حقوق ماهيانه ۵٠٠ تومان 
٠٩١٥٦٢٦٦٧٢٩

٩٥٣٥٨٠٠٩/ ق

منش� خانم 
آشنا به کامپيوتر باغ تاالر هيراد 

٩٥٣٥٧٠٦٧/ ف٣٦٩١٠٠٩٣

به �= منش� خانم 
جهت کار در شرکت ساختمانی 

معتبر با رزومه خوب نيازمندیم 
٠٩٣٣٤٤٤٦٠٠١

٩٥٣٥٢٢٥٥/ م

استخدام منش� خانم 
١۶ الی ٢١ حقوق ٣٠٠ 

٣٨٤٢٢٧٩٥
٩٥٣٥٣٩٦٣/ ف

به ٦ نفر منش� خانم
محدوده هدایت (مطهرى شمالی) 

حقوق ۴٠٠ الی ٧٠٠
٠٩١٥٥٨٠١٤٠٠

٩٥٣٥٧٥٩٠/ ف

به �= منش� خانم 
مسلط به آفيس - فتوشاپ

 و امور ادارى در محدوده سجاد 
دعوت به همکارى می شود 

ساعت مراجعه ٧الی ١۵ 
آدرس جهت مصاحبه:

 ميدان بيت المقدس امام رضا ١ 
پالک ٢۴١ 

٣٢٢٣٦٢٩١
٩٥٣٥٤٦٧٠/ ف

به �= منش� آقا جهت 
3ار در تا3س� تلفن�

نيازمندیم شيفت صبح
٠٩٣٥٩٦٣٨٤٧٦

٩٥٣٥٧٢٧١/ ف

به �= منش� خانم آشنا به
کامپيوتر و تعدادى بازاریاب فرهنگی 

نيازمندیم مرکز مشاوره نواندیش 
٠٩١٥٥٠٤٥٢١٧-٣٨٩٠٩٨٤٢

٩٥٣٥٧٥١٨/ م

�= نفر و�ز�تور تلفن� خانم
نيازمندیم محدوده قاسم آباد یا 

سيدى پاره وقت
٠٩١٥٧١٥٩١٦٧

٩٥٣٥٧١٢٢/ ق

به �= منش� خانم 
نيازمند�م

بين معلم ١٣ و ١۵ پالک ٣,١۵۵
٩٥٣٥٧٨٦٧/ ف٠٩١٥٤٢٤٤٠٢٤

 �منش� خانم ترجيحا دارا
سيستم جهت 3ار در دفتر 

و منزل خود نيازمندیم. 
٦٤-٣٧٢٣٩٧٦٠

٩٥٣٥٧٦٦٢/ ق

به منش� آقا 
در شيفت عصر منطقه ى مجيدیه 
نيازمندیم ساعت کار ١۵ الی ٢٣

٠٩١٥٧٠٢١٤٠٧
٩٥٣٥٧٣٧٢/ ف

منش� خانم نيازمند�م
با حقوق عالی هدایت ٢١ دفتر 

ایزوگام شرق
٠٩١٠٥٦٠٨٥٥٣

٩٥٣٥٧٠٩٤/ ف

موسسه آموزش� 3ارشناس 
نرم افزار خانم براى 

پشتيبانی سایت و کادر آموزش 
Asia-job2017@yahoo.com 

٩٥٣٠٠٣٢٥/ ف

�مهندس 3شاورز
با ٣ و ٧ سال سابقه بيمه 

جهت رتبه بندى
٩٥٣٥٧٦٢٠/ ر٠٩٣٣٥٨١٢٨١٤

�3ارشناس عمران و آبيار
جهت  بيمه  سابقه  سال   ٣ با 

شراکت و همکارى نيازمندیم
٠٩١٥٦٢٤٦٩١٨

٩٥٣٥٥٨٠٢/ ف

به �= نفر مهندس 
مKاني= نيازمند�م   

٠٩١٥٦١٢٨٢٠٥
٩٥٣٥٧١٧٠/ ف

به �= نفر خانم 
مهندس عمران مترور

درمحدوده  خيابان پيروزى نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٩٠٠٩٥

٩٥٣٥٧٥٢٧/ ف

گروه پزشك� و درمان�

منش� و تا�پيست

3ارگر ماهر

مهندسمد�ــــر

مدرس  و مرب�

3ار�ابــــ�

مراقب 3ودt و سالمند

٩٥٣٥٧٨٢٨/ ف


