
چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٢
٥١

استخدام فور'
به تعداد ۵٠ نفر نيروى خط

 توليد خانم دیپلم با شرایط عالی
٤-٣٨٤٤٦١٢٣ نيازمندیم.

٩٥٣٥٦٣٥٥/ د

استود$و ژوبين
در زمينه هاى عکاسی، فتوشاپ 

تدوین و مدیریت
 از بانوان واجدالشرایط

 دعوت به همکارى می نماید
 بلوار وکيل آباد

 جالل آل احمد بين ٢٢ و ٢۴ 
٠٩١٥٣٠٠٠٥٩٩

٩٥٣٥٨٥٣٧/ ف٣٦٠٨٧٥٧٣

 �شر�ت صنا$ع غذا$
زرپاش-نيسادو
توليد کننده برنج 

ادویه جات 
زعفران بسته بندى

 اسپرى زعفران ، روغن 
زیتون و کنجد، نبات و ... 

در نظر دارد
 جهت تکميل کادر فروش خود

 در مشهد مقدس
 از افراد متعهد

  و با روابط عمومی باال 
دعوت به همکارى کند

 فروشنده حضورى خانم و آقا ۵ نفر 
فروشنده تلفنی خانم ٢ نفر 
اعتبار آگهی یک هفته

 ٣٦٠٩٨٣٤٢
٠٩١٥٢٠٠٥٠٠٤

٩٥٣٥٨٥٥١/ ف

خانم جهت شغل ادار' 
حقوق قانون �ار نيازمند$م

احمدآباد پاستور 
 باالى بانک صادرات ٣,١

٩٥٣٥٧١١٦/ ر

٩٥٣٥٥١٥١/ ف

استخدام 
�شر�ت سهام

عضو اتحادیه تزئينات ساختمان 
با درجه صنفی یک 

در زمينه طراحی دکوراسيون 
( 3DMAX)داخلی و نما

از افراد واجد شرایط 
از تمام رشته ها با پایه حقوق

 ١,١٠٠ م تومان + بيمه 
بعنوان کارمند بخش طراحی

 استخدام می نماید
 (همراه با دوره کارورزى)

٣٨٤٤٩٠٥٥-٣٨٤٤٨٩٩٨
٠٩١٠٥٨١٩٠٠٧

گاجره رستوران
جهت تکميل پرسنل 

آقا و خانم و کادر فنی 
خود دعوت به همکارى 
می نماید.از داوطلبين 
در خواست ميشود از 
١٧ الی ١٩ همه روزه 
به آدرس ذیل مراجعه 

نمایند.
نبش بلوار وکيل آباد٣٧ 

فست فود گاجره
لطفا اصل و کپی 

شناسنامه و کارت ملی به 
همراه داشته باشيد.

 

٩٥٣٥٦٣٨٠/ ق

٩٥٢٦٤٠٥٦/ ق

نما$ندگ� تر�سان مشهد
جهت تکميل کادر فروش به تعدادى 
همکارخانم باميانگين دریافتی١/٢٠٠م

٣٥٢١٠٢٥٣-٠٩١٥٤٨٧٠٨٤٩

٤٥ روزه 
آرا$شگر شو$د

آموزشگاه مهدى
 تنها مرکز تخصصی در مشهد 

 ٠٩١٥١٠٠٨٤٠١
٩٥٣٠٠٥٤٥/ ل٣٢٧٢٤٨٨٠

� از قدرتمندتر$ن N$ 
فروشگاه هاى

 زنجيره اى کشور
 از افراد متخصص

متعهد و بامهارت دعوت 
به همکارى می کند

صندوقدار باتجربه 
و با روابط عمومی باال 

(ليسانس حسابدارى، 
کامپيوتر و روابط عمومی)
نيروى انتظامات باتجربه 

(ترجيحا ليسانس تربيت بدنی)
فروشنده ماهر

(باسابقه کارى مرتبط و درخشان)
(داخلی ١٠١و ٢٠٣) 

 ٣٧١١٣٢٠٠-٠٥١
تماس از ساعت ١٠ الی ١۴

٩٥٣٥٨٩٩٥/ ب

 tمجوز مهد�ود
واگذار م� شود  

٠٩٣٠٤١٠١٥٠٢
٩٥٣٥٨٣٦٧/ ف

$@ شر�ت خدمات� و ادار'
سال ٨٧ سهامی خاص به صورت 

توافقی واگذار می شود
 ٠٩١٥٦٢٦٣٧٠٣

٩٥٣٥٨١٤٠/ ف

٩٥٣٥١٠١٠/ م

جذب ومعرف� ضامن 
�ارمند و �اسب

براى کليه
 شعب بانکی

 ٠٩٣٨٧١١٧٥٩٥
٠٩١٥٢٢٠٠٥٠٤

٣٨٩٢٧٣٠٥

مبلغ ١٥ م براى امور 
ازدواج با سود عالی و ضمانت 
کارمندى و محضرى نيازمندیم

 

٩٥٣٥٨٢٨٢/ ر٠٩١٩٧٧١٥٩١١

�درآمد ٢ ميليون
با ٢٠ميليون سرمایه ،در حضور 

خودتان ماهيانه ٢ م دریافت کنيد
٠٩١٥٨٦٩١١٩٠

٩٥٣٥٨٤٥٠/ ط

 �فروش اقساط
طال 

نيروهاى  ویژه  کارت  حکمت  با 
مسلح کل کشور اقساط ۶ تا ٢۴ ماه

چهارطبقه  پرداخت  پيش  بدون   
پاساژ ارگ طبقه همکف پالک ١٠ 

 ٣٢٢١٩٦٦٧
٠٩١٥٥٢٣٦٠٧٩

٩٥٣٤٤٦٧٢/ ر

مشاور حقوق� و 
قرارداد' 

در امور سرمایه گذارى و 
مشارکت در مشهد و کيش 
ساعت تماس و تعيين وقت

 ١٧ الی ٢١ 
تلفن ٠٩١٥٧٠٠٠٢٤١

٣٨٦٦٤٦٦٠
٩٥٣٥٤٥٧٧/ ر

ضامن �ارمند و �اسب

سند 
جهت دادگاه وامور غيربانکی
در سریعترین زمان
٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨

٩٥١٩٧٩٦١/ ط

فروش انواع �اال 
اخذ وام
تا سقف ١٠م 
با چک شخصی 

ميدان پنجراه مجتمع عدالت 
Cطبقه ٣ واحد ٣٠٩

٠٩٣٣١٢٩٢٠٤٦
٩٥٣٥٧٧٨٠/ ف

چ@ آزاد از �ليه 
بانNها

 

٩٥٣٤٣٨٨٧/ ق٠٩١٥٤٨٣١٦١٢

٩٥٢٩٢٠٠٣/ پ

وام فور'١روزه
 ٢٠ م الی ٢ميليارد 

نرخ سود و امتياز پایين
فک رهن ،قابل انتقال 

٣٧٦٠٤٧٠٢
١٩٥٠-٠٩١٥٨٩٥١٩٤٠

٩٥٣٢٢٠٤٥/ پ

 �جذب ومعرف
ضامن

کاسب،کارمند،بازنشسته
با کمترین زمان و

 درصد ممکن
جهت امور بانکی

 و غير بانکی
٠٩١٥٠٣١٨٤٧٤

٩٥٣٣٣٣٤٤/ ف

وام فور'
 ۵٠ و ١٠٠ 

و ٢٠٠ميليون
١٠روز کارى

فک رهن
٠٩١٥٦٦١٤٠٧٤ 
٠٩١٥٦٨٦٨٤٠٠

خر$دو فروش 
  چ@ آزاد 

٠٩٣٩٣٨٦٣٥٢٨
٩٥٣٢٨٦٥٠/ ف٩٥٣٢٩٧٣٣/ م

خر$د و فروش 
عادالنه وام ۴% مسکن 

٠٩١٥٣١٣٦٨٩٨
٠٩١٥٥١٥٦٨٩٨

وام ٤ 
خر$دار$م

 

٩٥٢٨٧٤٨٨/ ف  ٠٩١٥٣١٩٣٦٥٦

جذب و معرف� ضامن
فورى - با پشتوانه قوى

 ٣٦٦١٨٦٩٢
٩٥٣٥٣٧٢٣/ ل٠٩١٥٤٨٠١٧٨٨

جذب و معرف� ضامن
کارمند و کاسب جهت امور 

بانکی و غير بانکی 
٠٩١٥٧٣٥٦٩٦٣

٩٥٣٥٠٦٢٢/ پ

چ@ �ارمند'
 نيازمند$م

 

٠٩٣٩٨٧٦٥١٥٣
٩٥٣٥٧٣٢٨/ ل

جذب و معرف� ضامن
به تمامی بانک ها و موسسات

٠٩١٥٦٨٤٥٧٩٧
٩٥٢٦٥٩٠٤/ ل ٠٩٣٣٧٤٣١٠٩١

چ@ آزاد
 معتبر فور'

 

٠٩٠١٥٣٧٤٣٥٧
٩٥٣٥٤٤٦٧/ ف

نيازمند فور' ضامن 
همراه با نامه کسر از حقوق 

نيازمندیم 
٠٩٣٦١٣٤٠٦٣٠

٩٥٣٥٨٨٣٦/ ف

امتياز وام ٤ 
شما را به  باالترین قيمت 

خریداریم ٠٩١٥٨٩٠٩٠٨٥
٩٥٣٣٠٥٧٩/ ف٠٩٣٥٥٢١٥٥٨٤

فور'
 �ارمند و �اسب 

نيازمندیم
 ( جهت ضمانت بانکی 

با پشتوانه محکم)
٠٩٣٨١٨٥٥٠٠٣

٩٥٢٤٧٣٥٦/ ف

 ضامن
 کاسب، کارمند و سند 

به جز بانکها و موسسات مالی
 ٠٩٣٠٨٨٥١٤٩٨

٩٥٣١٣٠٦١/ ق

فور'       فور'
خرید وام ازدواج

 به باالترین قيمت
٩٥٣٤١٥٢٦/ ل٠٩١٥٥٢٢٢١٥٩

 جذب �ارمند 
 کاسب و بازنشسته 

جهت ضمانت هاى بانکی 
پشتوانه محضرى و معتبر 

درآمد ميليونی 
٠٩١٥٥٢٢٢١٥٩ 

٣٨٣٣٠٨٠٤
٩٥٢٨٨٦٩٤/ م

٣٥٠ ميليون سند
جهت ضمانت دادگاه نيازمندیم 

مستقيم با مالک 
٠٩١٩٠٠٩٥٣٦٥

٩٥٣٥٥٥٢٢/ ف

�جذب - معرف
از کليه کارمندان رسمی، 

قراردادى ، شاغل، بازنشسته 
مستمرى، شرکتی و کسبه گرامی 
جهت انجام امور بانکی، پورسانت 
باال، پشتوانه محضرى، دعوت به 

همکارى می نماید
٣٨٨٤٥٦٧٢

٩٥٣٥٦٩٥٣/ ف٠٩٣٣٨٣٠٠٨٩٦

وام فور' ١٠ م 
به باال 

با ضامن و سرمایه آزاد از 
١٠٠ م به باال کارمند، کاسب، 

بازنشسته نيازمندیم
٠٩١٥٦٦١٣٠٩٨
٠٩٣٠٨٧٩٦٠٤٧

٩٥٣٣٩٨٧٠/ ق

وام و 
تسهيالت �شاورز'

 

٩٥٣٥٨٩١٤/ پ٠٩٣٣٨٦٥٥٥٢٢

وام ٤ %
جذب و واگذارى منصفانه

٩٥٣٥٤١٨٦/ پ٠٩٣٧٧٤٩٧٥٩٤

سند ششدانگ شما را
با پایان کار جهت دریافت ضمانتنامه 

بانک با پشتوانه محکم نيازمندیم
٠٩١٥٧٠٢٠٠٢٧

٩٥٢٧١٠٣٨/ ف

�جذب      معرف
 ضامن

 کارمندرسمی ،قراردادى 
بازنشسته، مستمرى بگير 

کاسب نيازمندیم تسویه نقدى
٣٦٦٢٤٠٠٦-٠٩٣٦١١١١٨٣٨

٩٥١٩٧٩٢٧/ ط

�ـــار و ســرما$ه

واگذار' و قبول 
�نما$ندگ

مشاوره و سرما$ه گذار'

�Nمشاوره وام بان

٩٥٣٥٨٢٣٢/ ف

٩٥٣٥٦٧٣٣/ م

استخــدام
�پرسنل حمام تر�

مجموعه فرهنگی ورزشی ارمغان
فرامرزعباسی ٣- نبش رسالت ٢

تلفن: ٣٦٠٠٧
( مراجعه حضور' )

٩٥٣٥٨٧٧٦/ ب


