
چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٢
٤٩

�ارمند 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

 �شر�ت� 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 آقا
حداکثر ٣٠ ساله درشرکت 

نرم افزارى جهت امور 
ادارى و تبليغات حقوق 

قانون کار+ بيمه احمدآباد
٠٩٢١٥٢٠٦٧٩٠

٩٥٣٥٠١٠٠/ ف

به $@ �ارگر خانم 
آشنا با آشپزى

 جهت کار در کافه غذا نيازمندیم 
٩٥٣٥٨٢٧٥/ م٠٩٣٦٠٧٧٣٣٣٠

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

٠٩٠٣١٠٢٩١٥٧نيازمندیم 
٩٥٣٥١٩٦٩/ م٠٩٠٣١٠٢٩١٥٦

تعداد' نيرو جهت �ار در 
فست فود نيازمند$م
احمدآباد مقابل بلوار رضا 
پيتزا کارینا ٣٨٤٣١٠٩٨

٩٥٣٥٨٨٨٢/ ف

به $@ �ارگر متأهل جهت کار
نيازمندیم  گذار  تخم  مرغدارى  در 
٠٩١٥٨٠٨٦٠٥٨ التيمور  انتهاى 

٠٩٠١٩٨٧٤٢٢٥
٩٥٣٥٧٢١١/ ف

 ��ارگر ميوه فروش� فن
بين ميدان اقبال الهورى

 و پيروزى ٧٩
٩٥٣٥٣٤٨١/ ف٠٩١٥٧٠٠٣١٢٠

به چند �ارگر ساده 
جهت کار در آبميوه بستنی در بابلسر 

نيازمندیم با جاى خواب و غذا
٠٩٣٥١٧٨٠٩٨٠

٩٥٣٥٨٨٢٩/ ف

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

٠٩٣٧١١٥٩٧٣٥کوثر
٩٥٣٥٥٨٨٢/ ف

به تعداد' �ارگر ساده آقا 
 نيازمندیم فلکه برق بهار ١٨ 

 شوش ٩ پالک ١۵١
٩٥٣٥٨٣٨٧/ ف

به $@ نوجوان 
جهت کار در سوپر مارکت 

نيازمندیم 
٩٥٣٥٧٣٦٦/ پ٠٩٠١٣٨٨٧٥٢٥

به $@ �ارگر ساده 
جهت کار در رستوران نيازمندیم 

حقوق ٨٠٠,٠٠٠ تومان 
ترجيحا محل سکونت در محدوده  
پيروزى- فکورى- نماز- هاشميه 
در صورت عدم پاسخگوى اسم و 

فاميل خود را SMS نمایيد
٠٩٣٧٦٥٤٨٥٥٩

٩٥٣٥٨٠٣٠/ م٠٩٣٥٩٦٠٨٢٨٥

به �ارگر ساده 
جهت کار در پمپ بنزین 
نيازمندیم ۴٠ کيلومترى 

جاده مشهد نيشابور 
شهر ُملک آباد

  پمپ بنزین خطيب

٩٥٣٥٨٢٨٤/ ف

به $@ شاگرد
 جهت کار در سوپرمارکت 
باضامن معتبر نيازمندیم 
ساعت کار از ١٣ الی ٢٣ 

حقوق حداکثر ٩٠٠

٠٩٠٣٨٧٥٩٢٩٥
٩٥٣٥٦٦٧٢/ ف

 �نيرو' مراقب خدمات
جهت کار در سراى سالمندان 

نيازمندیم
٩٥٣٥٥٠٥٧/ پ٠٩١٥٩٩٢١٢٥٧

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

به چند نفر �ارگر  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

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 $@ شاگرد نيمه ماهر 
�جهت �ار در ساندو$چ

نيازمندیم
٠٩٠٣٨٩٣٢٠٨٦

٩٥٣٥٨٧٥٥/ ف

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

توليدى، خدماتی و هتل 
نيازمندیم ٣٧٤١٧٩٥٣

٩٥٣٥٨٢٢٤/ ف

به $@ �ارگر ساده 
جهت �ار در آشپزخانه

ترجيحا با موتور سيکلت 
نيازمندیم ٠٩٩٠٠٣٣١٣٥٩

٩٥٣٥٨٦٣٩/ ف

گچ �ار ٥٠ تومان 
نيازمندیم  دستمزد  ٣٠تومان  کارگر 
سوابق و مشخصات و سن پيامک شود 

٠٩٣٣٤٣٢٥٨٣٩
٩٥٣٥٨٨٠٩/ ف

 به $@ �ارگر ساده جوان
 جهت کار در فروشگاه 
لوازم یدکی نيازمندیم 

٣٨٥٢٣٩٥٥-٣٨٥٢٣٩٥٦ 
٩٥٣٥٨٣٧٤/ ف

به تعداد' �ارگر خانم جهت 
بسته بند' سبز$جات

الی ١۵  نيازمندیم ساعت کارى ٧ 
(توس ٣٣)  ٠٩١٥٦٥٥٥٥٢٩

٩٥٣٥٨٣٠٧/ ف

استخدام نيرو
داراى گواهينامه موتور سيکلت 

حقوق یک ميليون تومان
٠٩٩٠٥٠٦٠٩٦٢

٩٥٣٥٦٧٠٦/ ق

٩٥٣٤٨٣١٤/ ف

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

 نيازمندیم . خدماتی مقدم
٠٩٣٠٤٣٤٧٨٦٧

به تعداد' �ارگر 
جهت شرکت خدمات نظافتی 

نيازمندیم 
٠٩١٥٩٠٢١٦٧٠

٩٥٣٥٧٦٥١/ ف

به $@ نيرو' خانم 
جهت امور نظافت فروشگاه لوازم 

منزل نيازمندیم (سيدى) 
٣٣٨٩٩٢٢٠

٩٥٣٥٥٥٢٧/ ف

به $@ جوان 
با گواهينامه موتور جهت کار در 

آشپزخانه محدوده ابوطالب نيازمندیم 
٩٥٣٥٣٤٦٣/ م٠٩١٥٠٦٤٠٧٨١

به $@ نيرو' آقا
جهت کار در رستوران نيازمندیم 
مراجعه حضورى : بلوار شيرودى ، 

 شيرودى ٣ قاشق طالیی
٩٥٣٥٨٠٦٥/ ف

به چند نفر �ارگر
جهت پخش تراکت و برچسب 

نيازمندیم
٩٥٣٥٨٠٦٧/ ف٠٩٣٣١٧٤٥٨٨٤

به تعداد' �ارگر ساده خانم
نيازمندیم  . حقوق ۶٠٠ تا ٨٠٠ 

باسرویس   ٠٩٣٣٤٥٤٢١٢٨  
٠٩٣٠٢٤٤٠٤٧٠

٩٥٣٥٨٣١٦/ خ

به چند نفر خانم جهت
بسته بندى کادویی بصورت پورسانتی
شيرودى  چهارراه  محدوده  در 

٠٩٣٧٠٥٤٠٠٢٢نيازمندیم
٩٥٣٥٨٢٣٩/ ل

به $@ نيرو' ساده 
جهت کار در مرغ دارى
 تخم گذار نيازمندیم

 با مسکن ، آب ، برق ، گاز
 رایگان حقوق ماهيانه

٠٩١٥٦٦٣٠٠٧٠
٩٥٣٥٨١٠٦/ ف

آگه� استخدام 
به تعدادى خانم و آقا

 جهت اپراتورى 
دستگاه تزریق 

پالستيک و بسته بندى
 ظروف یکبار مصرف 

غذایی نيازمندیم 
٠٩٣٩١٢٥٢٧٢٧
١١-٣٢٤٥٣٥١٠

٩٥٣٥٨٣١١/ م

نيرو' �ار ساده 
و نيمه ماهر 

جهت کار در آبميوه گيرى 
در محدوده خيابان

 امام رضا نيازمندیم 
٠٩١٥٣٢٠٩٨٤٨

٩٥٣٥٤٤٤٩/ ر

�ارگر ساده خانم و آقا
جهت کار در کارخانه نيازمندیم

٣٧٣٩٠٥٩٢
٩٥٣٥٤٣٢٠/ م٠٩٣٠٢٩٦٦١١٤

به تعداد' نيرو
جهت کار در مغازه نيازمندیم 

چهارراه ابوطالب بلوار قرنی بين 
 قرنی ٢۶ و ٢٨ تهران قفل جبلی

٩٥٣٥٧٠٠٢/ ف

�ارگر ساده �ارت پخش �ن
 و مسئول تبليغات

 با جاى خواب نيازمندیم. 
٦٤-٣٧٢٣٩٧٦٠

٩٥٣٥٧٦٥٤/ ق

به تعداد' نيرو
جهت کار در قنادى نيازمندیم 
قاسم آباد ميثاق ٢ جاهد یک 

 پالک ٨١ زیر زمين
٩٥٣٥٨٠٧٧/ ف

تعداد' پرسنل 
جهت طباخی نيازمندیم

 مراجعه حضورى وکيل آباد نبش 
 هفت تير ٢۶

٩٥٣٥٥٧٨٤/ ف

٩٥٣٥٦٣٢٨/ ط

 �شر�ت نظافت
به تعدادى نيروى ساده آقا 
نيازمندیم ترجيحا با ماشين 

٠٩٠٣٣٩٢٥٩٨٦

به $@ نيرو' �ار 
نوجوان

جهت کار در مغازه 
زعفران فروشی با 

ضامن معتبر نيازمندیم
٣٢٢٥٠٤٠٠

٩٥٣٥٨١٥٧/ ر

استخدام
رو$ه �وب ماهر 

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

کارخانه: اول جاده کالت

٠٩٣٠١٠٠٢١١٥ 
٩٥٣٤٩٠١٤/ م

به رو$ه �وب ماهر 
راحت� �وب نيازمند$م 

٠٩٠١٦١٦٨١٢٧حمامی
٩٥٣٥٨٧٠٣/ م

فور' 
به یک پرسکار ماهر جهت کار

 در خشکشویی نيازمندیم 
٠٩١٥٨٧١٢٩٦٣-٣٨٤٦٦٢٨٤

٩٥٣٥٨٢٨٣/ ف

استخدام 
به یک نفر فنی کار ماهر و باتجربه باال 

جهت تزریق پالستيک نيازمندیم
٩٥٣٥٨٣٠٢/ م٠٩١٥٥٠٠٩٤٠٤

استاد�ار آشنا به چاپ 
سيل@ نيازمند$م

(محدوده بلوار هدایت)
٠٩١٥٣١٧٦٧٦١

٩٥٣٥٨٦٣٢/ ف

به $@ �ارگر ماهر  
جهت ميوه فروشی یا سوپر مواد غذایی

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

٩٥٣٥٥٦٠٠/ م

�ارگر ماهر �ارواش 
نيازمند$م  

٠٩١٥٣١١٥٧٩٧
٩٥٣٥٨٣٨٨/ ف

به دونفر استاد�ار ماهر 
در کارواش نيازمندیم (کوى امير)

٠٩١٥٤٠١٥٥٦٩
٩٥٣٥٥٧١٣/ ف

استخدام 
به یک نفر فنی کار ماهر
 و باتجربه و باسابقه باال 
جهت توليد ظروف یکبار 

مصرف غذایی که با دستگاه 
نيمه فورمينگ و فورمينگ کار 

کرده باشد نيازمندیم 
٩٥٣٥٨٣٠٨/ م٠٩١٥٥٠٠٩٤٠٤

به $@ تيم آرماتور بند 
باتجربه هر چه سر$عتر 

نيازمندیم
 

٩٥٣٥٧١٨٩/ ف٠٩١٥٣١٩٦٥٤١

به $@ نقاش اتومبيل 
با سابقه کار با حقوق و مزایاى عالی 

جهت کار توليدى نيازمندیم 
٠٩١٥٣٢٠٧٧٥٤

٩٥٣٥٨٢٩٤/ ف

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

حقوق٣٠+انعام۵٠به باال
نبش اندیشه٧٧ ٠٩١٥٤٣٠٠٢٠٠ 
٩٥٣٥٢٥١٣/ ق

$@ نفر رو$ه �وب ماهر 
جهت �ار در مبلمان

نيازمندیم
٠٩١٥٣٢٢٠٤٣٤

٩٥٣٥٨٣٧٥/ ف

 به دونفرنقاش ساختمان ماهر
 و یک نفر پلی استر کار نيمه ماهر 

 ٠٩٣٩٧١٤٩٨٤١نيازمندیم
٠٩١٥٨٩٥٧٧٠٢

٩٥٣٥٨٥٤١/ ق

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

نيازمندیم ٠٩٣٠٧٠١٩٦٧٩
٩٥٣٥٦٦٣٠/ ف

به چند �ارگر ماهر 
�ارواش نيازمند$م   

٠٩٣٦٦٢٣٨٢٨٤
٩٥٣٥٨٥٨٠/ ف

به $@ نصاب دود' 
حرفه ا' (لو�س) 
شيشه اتومبيل نيازمندیم 

 

٩٥٣٥٨٨٥٨/ ف٠٩٠٣٠٧٥٧٢٥٢

٩٥٣٥٤٨٨٣/ ط

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

٠٩١٥٣١٧٤٠٥٩

به چند نيرو' ماهر �ارواش 
نيازمند$م   

٠٩١٥١٢١٧٤٠٢
٠٩٣٦٣٢٠٠٢١٢-٣٧٢٥٢٦٢١

٩٥٣٥٨٥٥٤/ ف

به تعداد' نيرو' برقNار 
ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم 

٠٩١٥٨٨٠٠٣٨٨
٩٥٣٤٨٢٥٣/ ف

به تعداد' استاد�ارماهر 
جهت کار در کارواش نيازمندیم 
بلوار توس بين توس ٨٨و٩٠ 

٠٩١٥٥٠٦٦٣٨٧
٩٥٣٥٨١٥٠/ ق

٩٥٣٥٧٦٠٢/ ف

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

چاپ سيلک نيازمندیم 
٠٩٣٥٣٩٤٩٥٥٧

�ارگر جهت �ارواش 
محدوده ميدان بار رضو'

نيازمندیم
٠٩١٥٣٢٠٨٩٢٦

٩٥٣٥٥٧٢٣/ ف

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

مشاوره کار و تامين اجتماعی 
٩٥٢٠٠٧٠٧/ ف  ٣-٣٧٢٣٣٣٠١

موسسه �ار$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

ثبت نام و مشغول به �ار 
از افراد جو$ا' �ار

@ Tooskar کاریابی آرمان توس
٧-٣٦٥١٨٩٧٦-٣٦٥٨٥٨٧٦

٩٥٣٥٧٢٦٦/ ف

�ار$اب� آر$ا 
معرف� بNار جو$ندگان �ار
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

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

٩٥٢٥٩٢٦٨/ ق٣٦٠٦٠٢٢٢

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

قرنی ٧ پالک ۴
 @ofoghjob

٣٧٢٥٥٤٧٧
 ٣٧٢٤٨٢٨٥

٩٥٢٦٢٣٥٦/ ف

 �به $@ نفردارا' مدرt ناظر فن
 توزیع تجهيزات پزشکی جهت 

توزیع لوازم پزشکی نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٤٨٥٤٧

٩٥٣٥٧٠٠٣/ ف

واگذار' 
�Nواحد دندانپزش

درمانگاه در بلوار وکيل آباد
٩٥٣٥٧٨٣٣/ ف٠٩٣٦٧٦٢٣٧٩٧

اپتومتر$ست 
جهت همکارى به تعدادى 

اپتومتریست ، خانم و 
آقا، با شرایط عالی جهت 

همکارى نيازمندیم
٠٩١٥٣١٦٩٦٠٩

٩٥٣٥٦٩٥١/ ف

پرستار خانم
جهت کار در درمانگاه 
در محدوده وکيل آباد 
٠٩١٥٥١١٣٧٧٨

٩٥٣٥٧٥٤٥/ ف

استخدام �ارشناس 
�علوم آزما$شگاه
جهت اطالعات بيشتر 
به سایت آزمایشگاه 
پاتوبيولوژى مشهد 

مراجعه فرمائيد:
www.mashhadlab.ir 

٩٥٣٥٨٨٩٧/ خ

٩٥١١٠٧٧٠/ د

خبرمهم!
دوره هاى مهارتی فنی وحرفه اى

با مدرک بين المللی
-نرس دندانپزشکی

-دارویارداروخانه
 -امدادگرحوادث

٧-٣٥٠٩٩١٥٥
٠٩١٥٢٠٠٣٧٧٤

 مدیریت: دکترابوالحسنی

موسسه فرازحNمت
 ( انستيتو ا$ز ا$ران) 
از عالقمندان به تدریس 

زبان انگليسی
 و عربی دعوت

 به همکارى می شود 
٧-٣٨٤٧٦٥٦٦

٩٥٣٥٢٢٤٤/ ف

�خانم مرب
با تحصيالت کارشناسی
 در رشته روان شناسی

 یا علوم اجتماعی و علوم تربيتی 
داراى سابقه کار مرتبط 

جهت آموزش 
و مراقبت از کودک در منزل

 (محدوده صارمی)
 نيازمندیم 

 تماس فقط عصر ٧ به بعد
٠٩١٥٥٠٨٢٨٢٢

٩٥٣٥٣٩٢٩/ ر

به $@ مرب� مجرب خانم 
حسابدارى و زبان  انگليسی 

نيازمندیم طبرسی 
٣٢٧٦٤٧٩٧

٩٥٣٥٨١٣٤/ ف

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

٣٣٨٩٠٠٠٣حقوق عالی 
٩٥٣٥٥٤٩٠/ ف

�گروه پزشك� و درمان

كارگرساده

�ارگر ماهر

�مدرس  و مرب

��ار$ابــــ

٩٥٠٢٠٢٣٦/ ف


