
پنجشنبه ١٩  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٣
٤٤

٩٥٣٤٣٥٠٢/ ف

توازن اعتماد
A٢٠ % تخفي

شماره ثبت ۴٨١٨
- قابل توجه تمامی عالقمندان

 به کار حسابدارى:
آموزش حسابدارى

 طی۴ دوره تحليل حسابدارى، 
حسابدارى پيشرفته،

حسابدارى مالياتی 
و نرم افزار ها ویژه کسانی
 که خيلی سریع ميخواهند 

استخدام شوند. 
- در ضمن دانش آموختگان این 
موسسه پس از اتمام دوره هاى 

آموزشی در همين موسسه
 استخدام ميشوند .

- قابل توجه کارفرمایان و   
صاحبان تمامی مشاغل:

انجام کليه خدمات مالی و مالياتی 
(تهيه و تنظيم اظهارنامه عملکرد 

و ...)، شرکت در جلسات و 
کميسيون هاى دارایی، طرح 

دفاعيه و الیحه جهت به حداقل 
رساندن ماليات در کمترین زمان 

و با حداقل هزینه
چهارراه معلم، سيدرضی ٢۴ 
پالک ٢۵۶ طبقه سوم واحد ٧

٣٦٠١٨٨٦٤-٣٦٠٦٦٩٣٦
٠٩١٥٠٥٨٦٥٩٦

٩٥٣٢٥٣٣٤/ م

استخدام 
د�پلم به باال

شماره ثبت:٢٠١٩
شرکت خدمات مالی و حسابدارى 

و  وقت  تمام   ، وقت  نيمه  صورت  به 
پاره وقت  از سطح دیپلم تا ليسانس 
در کليه رشته ها به عنوان حسابدار 
و کمک حسابدار جهت پروژه هاى خود 
عملی  کارگاه  با  همراه  مشهد  شهر  در 
حسابدارى و شرایط قانون کار سریعا 

نيازمند است 
٣٨٤٠٢٠٦٧

٣٨٤٥١٢٠٩

٩٥١٩٨٠٦١/ خ

به �= حسابدار
 خانم �ا آقا

جهت اظهارنامه مسلط به 
نرم افزار،دفترنویسی و 

حسابدارى با حداقل ۵ سال 
سابقه نيازمندیم . با بيمه و 

سرویس ، شهرک صنعتی طوس 
ارسال رزومه فقط از طریق ایميل  

fr_6077@yahoo.com

سرا� مهر-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢٣٤٥٨٢-٣٥٢٣٤٥٨١

٩٥٣٠٥٥٦٤/ ل

آر�اگستر- استخدام خانم
و  سالمند  از  نگهدارى  جهت 
خردسال در منزل،بدون پورسانت
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٣٠٥٧٣٣/ ل

مراقب سالمند (خدمات�)
جهت کار در مرکز سالمندان 

مقابل پيروزى ۵۶
٩٥٣٥٩٤٤٢/ ل       ساعت مراجعه ١٩-٩

٩٥٢٥٥١٩٨/ م

مر3ز هيراد
استخدام خانم جهت 

نگهدارى کودک و سالمند 
وامور منزل با حقوق باال 

نبش احمد آباد ٧
مجتمع گوهرشادواحد ٣٠۵

٣٨٤٧٤٢٢٩
٠٩١٥٧٦٥٣٧٩١

٩٥٢٤١٥٠٤/ ف

3ار دائم در منزل درآمد روزانه
١٠٠ الی ٢۵٠ پاسخگویی ٢۴ ساعته

 ٠٩٠١٧٣٧٤٨١٥
٣٧٢٣٠١٠٦   فيلتر

٩٥٣٥٨٠٣٧/ ق

3ار پاره وقت درآمد باال
آشنابه کامپيوتر -دیپلم به باال

٠٩١٥٨٩٣١٢٠٣

٩٥٣٣٤٤٢٢/ ف

3ار در منزل 
درآمد هفتگی ٩۵٠ ، بيمه، پيک رایگان

+ ساخت فيلتر تاج و جعبه 
٣٧٢٣٢٥٢٣-٠٩٣٧١١٣٧١٢٣

شغل ا�نترنت� و تلفن�
حتی در منزل+ آموزش

٣٧٣٨٣١٠٨-٠٩٣٥٦٨٦٢٤٠٠
٩٥٣٥٠٩٩٣/ ق

 �برگزار� دوره ها
و�ژه بازار3ار

-تعميرات موبایل واپل
-نصاب حرفه اى دوربين مداربسته
(BMS)ساختمان هوشمند-

-درب اتومات 
ابتکارسازان صنعت

٩٥٢٩٩٦٥٧/ پ٣٨٤٣٤٢٩٧

د�گرا نگران
 3ار نباشيد

لطفا با ما تماس بگيرید 
با اندکی سرمایه درآمد 

روزانه بين ١٠٠ تا ٢۵٠ 
هزار تومان کسب کنيد

٣٨٥٥٥٤٧٤-٠٩١٥١١٧١٤٤٦
٩٥٣٥٨٣٥٦/ ف

٩٥٢٦٦٣١٩/ پ

�3ارگاه آموزش حرفه ا
قاليبافی و گليم بافی با تضمين کار 
از٢تا٢٠ميليون درآمد،فرش ترنج

٣٨٦٧٧٥٨٦

٩٥٣٤٣٦٠٧/ ب

درآمد عال�  
 ،٩٠٠ تا   ۴٠٠ هفتگی  درآمد   
استخدام+قرارداد+ بيمه (جعبه)

 ٠٩٣٧٠٠٢٦٧٠٠

٩٥٣٤٣٦٠٨/ ب

 درآمد عال�  
 درآمد ۴٠٠ الی ٩٠٠ دائم 

استخدام + پيک و لوازم رایگان 
 ٠٩٣٩٨٣٢٢٥٢٥

به بردست خياط و پرو
 اندازه گير خانم نيازمند�م. 

 

 ٠٩١٥٣٠٢٥٩٠٣         
٩٥٣٥٩٦٦٩/ ق    ٣٨٥٩٣٩٤٠  

�= شر3ت 
توليد� مبلمان

برشکار پارچه
 استخدام می نماید 

چاهشک ميدان  سوم 
سمت چپ قطعه دوم سمت چپ 

درب آبی رنگ 
٣٢٤٠٣٦٠٨

٩٥٣٥٩٥٨٥/ ف

ز�گزاt دوز و مياندوز3ار 
حرفه ا� با اجرت باال

نيازمندیم محدوده ميدان ضد
٠٩٣٩٢٩٤١٤٨٥

٩٥٣٥٤٩٧٤/ ف

به تعداد� چرخKار ماهر 
 خانم یا آقا جهت توليدى تریکو 

نيازمندیم رستمی ١٩
 ٠٩٣٩٥٢٣٧٣٣١

٩٥٣٥٩٢٥٢/ ف

به تعداد� 3ارگاه بيرون بر 
بيمارستانی  لباس  دوخت  جهت 
نيازمندیم ترجيحا محدوده سيدى 

٠٩١٥٤٢٥٣١٢٩
٩٥٣٥٩٣٥٨/ ف

به 3ارگاه بيرون بر 
مانتودوز نيازمند�م

تسویه نقدى
٠٩٣٧٥٩٥١٧٦٥-٣٢٧١٧٠٤٩

٩٥٣٥٩٥٤٠/ ف

به تعداد� چرخKار 
و کارگاه بيرون بر و کارگاه خياطی 
کامل جهت دوخت مانتو نيازمندیم 

٠٩١٥٣٠٤٧٤٩٢
٩٥٣٥٩٣٧٥/ ف

چرخKار ماهر خانم
درمحيطی کامال زنانه نيازمندیم 

گاراژدارها کوشش ٣٩
٠٩٢١٥٣٠٧١٢٢

٩٥٣٥٩٨٩٥/ ق

به تعداد� چرخKار و 
بردست چرخKار

جهت توليدى کيف نيازمندیم 
٠٩٣٣٣١٩٩٠٩٧

٩٥٣٥٩٩٣٤/ ر

به �= خياط ماهر
 زنانه دوز خانم نيازمند�م

٠٩٠٣٦٩٩٢٧٥٧
٠٩١٥١٠٥٤٣٢٩

٩٥٣٥٧٥٠٧/ ق

تعداد� چرخKار
 و بردست خانم

جهت کاردر توليدى نيازمندیم 
٠٩٣٩٢٩٠٠٦٨١-٣٧٣١٢٠٥٤

٩٥٣٥٧٠٣٣/ ف

به تعداد� مانتو اسپرت
و مدارس دوز نيازمندیم 

محدوده سخاوت گلشهر
٠٩٣٦٥٤٩٢٦٣٥

٩٥٣٥٥٠٧٩/ ط

به چند نفر چرخKار خانم
مانتودوز و شلوار دوز ماهر و نيمه 
ماهر نيازمندیم ميدان استقالل 

٠٩٩٠٦٣٦٦٥١٥
٩٥٣٥٨٧٦٢/ ف

توليد� پوشاt دارمKو 
به تعدادى چرخکار ،برشکار خياط
 و طراح لباس و چاپ پارچه نيازمند 

٠٩١٥١٠٨٤٩١٤است
٩٥٣٥٧١٧١/ ف

آژانس با زنگ باال 
در هاشميه به تعدادى راننده جهت 
با تاکسيمتر نيازمند  شيفت عصر 

است ٠٩١٥١٠٨٥٨٨٦
٩٥٣٥٧٤٨٧/ ف

آژانس آسمان و ا�رج ميرزا
راننده با اتومبيل مدل باال نيمه وقت 

و تمام وقت سریعا نيازمندیم 
٠٩١٥٣٠٠٣٤٣١

٩٥٣٥٩٨٧٥/ ف

به �= راننده بدون خودرو 
جهت 3ار با پيKان وانت

سریعا نيازمندیم
٣٧١٣٠٢١٣

٩٥٣٥٩١٥٩/ ف

سمند سفيد ٩٥ 
 با راننده جهت تاکسی سرویس 

هتل ۵ ستاره
٩٥٣٥٩٢٠٧/ م٠٩١٥١١١٢٩١٤ 

آژانس با درآمد عال� 
به تعدادى راننده با اتومبيل به صورت 
نيازمندیم  وقت  تمام  یا  وقت  نيمه 

٠٩١٥٩١٥٩٥٠٤
٩٥٣٥١٢٤٠/ ف

 ١٨٨٠� آژانس سراسر
 سرویس دهی کل شهر به صورت 
شهر  از  هرنقطه  در  روزى  شبانه 
مسافر پياده شد همانجا سرویس 

دریافت نمائيد
شرایط:خودرو مدل٩٠به باال

مزایا:
عالی  بسيار  درآمد  ١-تضمين 

(باالترین درآمد)
سوخت  پایين  بسيار  ٢-مصرف 

باتوجه به سراسرى بودن
پایين  بسيار  ٣-پرداخت 
آبونمان  ثابت  پورسانت(مبلغ 

ماهيانه باهرميزان کارکرد)
داخل   ۵٧ آدرس:سيدرضی 
پالک  فازتجارى  پارکينگ 

۵٢شرکت پارسيان
ساعت مراجعه:٨الی ١۴

٩٠١٨٠٤٧٧٠٠ 
٩٥٣٤٦٤٥٥/ م

به تعداد� راننده 
با اتومبيل مدل باال و مجهز به

 تاکسی متر جهت آژانس نيازمندیم 
٠٩١٥٩١٦١٩١٧

٩٥٣٥٩٠٦٧/ ف

آژانس باران
به تعدادى راننده با ماشين 

نيازمندیم منطقه طالب
٩٥٣٥٦٢٤٣/ ف٠٩١٥٥٠٤١١٠٢

به تعداد� راننده منظم 
با اتومبيل جهت کار در آژانس 

محدوده هاشميه نيازمندیم
٠٩١٥٨٢٧٥٧٠٥

٩٥٣٥٩٠٨٨/ ق

آژانس به تعداد� راننده 
با خودرو تميز محدوده طالب 

نيازمندیم 
٠٩١٥٩٧٦٨٦٧٦

٩٥٣٥٩٧٥١/ ف

راننده با خودرو پژو �ا سمند
جهت سرویس دهی
 به هتلها نيازمندیم

٩٥٣٥٩٩٩٧/ م٠٩٠١٢٨٦٦٣١٦

راننده با اتومبيل
تاکسيمتردار نيازمندیم امام رضا 

٣٧ پالک ۵٨ تاکسی احسن
٩٥٣٥٩٨٦٠/ ف٠٩١٥٩٠٣٩٥٠٥

به تعداد� پيKان وانت و مزدا 
باکارکرد روزانه ٢٠٠الی ٢۵٠

نيازمندیم طرحچی ١٢ شرکت حمل و
نقل درویش ٠٩٣٨٦٥٢٢٢٥٠

٩٥٣٥٩٧١٩/ ق

به تعداد محدود� راننده 
متعهد

با اتومبيل مدل باال نيازمندیم محدوده 
وکيل آباد ٠٩٠٣٣٢٨٨٦٤٨

٩٥٣٥٩٨٤٨/ ف

آژانس جام جم 
تعدادى راننده با اتومبيل مدل 
باال نيازمندیم نبش کامياب ٣۴

٠٩١٥٣١٧٦٨٩٨
٩٥٣٥٩٣٠٤/ ف

تعداد� راننده منظم 
با اتومبيل محدوده قاسم آباد 

نيازمندیم شریعتی ٧٠ نرگس ۶ 
آژانس سهند ٠٩٣٦٥٧٩٧٧٤٩

٩٥٣٥٧٨٢٠/ ف

3ار3رد تا ١٢٠ هزار
پالک  باال  مدل  ماشين  با  راننده 
زوج و تاکسيمتر ٢٢۴٣ نيازمندیم 

٩٥٣٥٩٢١٤/ ف٠٩١٥٣١٤٩٧٩٤

به تعداد� راننده با اتومبيل 
مدل باال و تا3سيمتردار

سریعا نيازمندیم
٠٩٣٣٠٨١٦٠٠١

٩٥٣٥٨١٢٢/ ف

به تعداد� راننده با خودروى
مدل باال در محدوده شيرودى سریعا 

نيازمندیم   ٠٩١٥٢٤٢١٠٦٦
٠٩١٥٩٠٦٢٣٤٤

٩٥٣٥٦٣٣٧/ ف

به تعداد� راننده پا�ه٢
آشنا به پخش مویرگی در بازار 

مشهد نيازمندیم.
 تلفن:٣٥٢٤٨٤٨٣

٩٥٣٥٩٦٣٦/ ق

آژانس عارف قاسم آباد
به تعدادى راننده با اتومبيل به 

صورت تمام وقت نيازمندیم
٣٦٢٣٥٠٧٠

٩٥٣٥٥٧٤١/ ف

��= دستگاه خودرو سوار
مدل باال بدون راننده 
جهت اجاره نيازمندیم.

٠٩٣٥٦٦٦٨٥٣٠
٩٥٣٥٨٧٨٧/ پ

٩٥٣٥٩١٤٩/ ف

3ار3رد روز� ١٢٠ هزار 
تاکسيمتر  و  اندروید  باگوشی  راننده 
محدوده آزادشهر- تاکسی شبروز

٠٩١٥٠٢٨٩١٩٨

آژانس آر�ا قاسم آباد 
به تعدادى راننده با اتومبيل مدل 

باال داراى تاکسيمتر نيازمندیم 
٠٩٣٥٤٠٧٤٣٩٣

٩٥٣٥٩١٧٧/ ف

راننده با اتومبيل 
فور� نيازمند�م
زنگ باال و درآمد عالی 

٩٥٣٥٥٢٥٥/ ف٠٩٢١٥٣٠٤٧٣٢

آژانس افشين 
راننده با اتومبيل نيازمندیم 

شيفت عصر و شب قاسم آباد 
 حجاب ٧۵,٢ انتها سمت چپ

٩٥٣٤٩٠٨٧/ ف

٩٥٣٥٩٢٠٥/ ف

به تعداد� راننده 
با اتومبيل مدل باال مجهز به تاکسيمتر 

سریعا نيازمندیم (گاراژدارها ) 
٠٩١٥٦٢٥١٠٩٧

٩٥٣٥٥٢٢٨/ آ

سر�عا به تعداد� راننده
با اتومبيل و موقعيت خوب مکانی و 
محدوده  مرتفع  آژانس  کار،  تضمين 

٠٩١٥٦٥٠١٧٨٢ بلوار فردوسی

آژانس پرواز 
تضمينی  کارکرد  اتومبيل  با  راننده 
سریعا  هاشميه  محدوده   ١٢٠ روزى 

٠٩١٥١٥٩٩٨١٠نيازمندیم 
٩٥٣٥٧٣٦٣/ ف

راننده  
 جهت شيفت شب نيازمندیم 

آژانس تورج
 ٠٩١٥٤٣٩١٧٥٣

٩٥٣٥٩٥٤٥/ ف

راننده متعهد و متاهل 
تمام وقت و نيمه وقت

نيازمندیم آژانس تورج
٠٩١٥٤٣٩١٧٥٣

٩٥٣٥٩٥٠٦/ ف

به �= نگهبان 
با خانواده نيازمندیم 

با ضامن معتبر
٩٥٣٥٨٦٥٩/ پ٠٩١٥١١٦٢١٦٧

 ��= شر3ت معتبر توليد
به یک اتوکدکار حرفه اى خانم 

نيازمند است 
٣٦٠٣٩١٩٧-٠٩١٥٩١٣٨٣٠٥

٩٥٣٥٩٠٦٦/ ف

طراح و فتوشاپ 3ار ماهر 
خانم نيازمند�م  

٠٩١٢٩٤١٢٣٥٩
٩٥٣٥٧٥٧٨/ ف

به �= فتوشاپ 3ار ماهر
و یک صدازن جهت کار در 

عکاسی حرم بارگاه نيازمندیم 
٠٩٣٦٣٠٨٣٦٣٢

٩٥٣٥٨٢٢٢/ ف

به �= طراح
 آشنا با نرم افزار کورل 

نيازمندیم
٠٩١٥٦٤٥١٣٧٢

٩٥٣٥٨٤٢٧/ ق

 �به �= فروشنده حرفه ا
با حقوق عالی نيازمندیم 

٠٩١٥٧٦٠٠٠٦٨
٩٥٣٥٩٣١٠/ ف

پيتزاكالو
صندوقدارخانم درشيفت عصر 

مراجعه فقط حضورى ميدان 
 سيدرضی نبش فرهنگ١٩

٩٥٣٥٩٨٠٠/ ق

به �= فروشنده آقا
جهت کار در پوشاک بچه گانه 

نيازمندیم
٣٢٢٥٥٤١٧

٩٥٣٥٩٧٧٩/ ف

به �= فروشنده مجرب 
منطقه وکيل آباد جهت روسرى 

فروشی نيازمندیم 
٠٩١٥٥٢٢٣٩٢٨

٩٥٣٥٩٦٢٣/ ف

فروشنده   
نيازمندیم ٩ صبح تا ٩ شب 

جهت جهيزیه عروس 
پایه حقوق ٨٠٠ تا ١,٢٠٠ م

امام رضا ١۵ نبش پاساژ
 امام جواد فروشگاه الينا

 ٣٨٥١٠١٢٩
 ٠٩١٥٣١٧١٣٢٨

٩٥٣٥٩٧٣٣/ ف

فروشنده آقاوماهر شير�ن�
تمام وقت باضامن معتبر وکيل 

آبادبين اقبال ٣و۵ 
 قنادى شادباش

٩٥٣٥٥٦٦٧/ ق

به �= صندوقدار 
باتجربه خانم 

با روابط عمومی باال جهت 
کار در آبميوه بستنی 

فروتریا واقع در هاشميه 
۴٠ با حقوق باال نيازمندیم 

٠٩٣٦٣٤٤٢٩٠٠
٩٥٣٥٩٣٠٠/ ف

به ٤ فروشنده 
باسابقه در پروتئين�

 با حقوق باال و صندوقدار باتجربه
٣٦٠٨٣٥٥٧ 

٩٥٣٥٩٢٩٠/ ر

رستوران سجاد
به دو نفر صندوقدار خانم 

باسابقه کار جهت شيفت ظهر 
نيازمند است خيابان دانشگاه 

ساعت تماس
 ٨ الی ١٣ و ١٧ الی ٢١

٠٩٠٣٩١٠٠٨٥٦
٩٥٣٥٩١٦٦/ ر

به �= نفر جهت 3ار در
مواد غذایی نيازمندیم در ابتداى 
جاده طرقبه ساعت  تماس ١٠ صبح
به بعد                     ٣٥٥١١٥٦٢

٩٥٣٥٩٧٥٩/ ق

�= فروشنده 
تمام وقت نيازمند�م  

٠٩٣٥٣٣٥٠٩٨٠
٩٥٣٥٩١٣٧/ ف

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

٠٩١٥٨٩٠١٢٠٤ احمدآباد 
٩٥٣٥٦٩٦٩/ ف

به چند نفر فروشنده خانم در 
�محدوده خيابان شيراز

نيازمندیم
٠٩١٥٤٧٧٧٦٣٨

٩٥٣٥٨٤٠٣/ ف

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

نيازمند به �=
 فروشنده خانم

جهت کار در هایپر 
 مسلط به کار فروشندگی 
در شيفت صبح ٨ الی ١۶ 

با حقوق و مزایاى باال
٠٩٣٧٩١٤٩٥٠٠

٩٥٣٥٩٨٦٥/ ف

به فروشنده عطر 
نيازمند�م   

٠٩٣٧١١٥٥٨٣١
٩٥٣٥٩٦٤٧/ ف

رستوران ملل 
جهت تکميل کادر ادارى خود به 

صندوق دار خانم 
در محدوده شاندیز- وکيل 

آباد نيازمند است 
شاندیز- نبش امام رضا ٣١,١

 مراجعه حضورى 
 

٩٥٣٥٩٤٥٠/ م

 �به تعداد
فروشنده باتجربه 

خانم و آقا در زمينه پوشاک زنانه 
(حقوق باال) نيازمندیم 

خيابان راهنمایی بين راهنمایی 
٢ و ۴ فروشگاه مکعب

٠٩١٥٤٢٥١٥٥٠
٩٥٣٥٨٦٥٤/ ف

به �= فروشنده خانم 
جهت کار در روسرى فروشی 

نيازمندیم. 
٠٩١٥٣٢٥٣١٤٩

٩٥٣٥٩٩٨٠/ ق

به �= نفر آقا
جهت فروش و امور دفترى در 

دفتر بازرگانی نيازمندیم. 
٣٧٣١١٥٤٤

٩٥٣٥٧٢١٣/ ق

به فروشنده جوان و دائم�
 با حقوق باال آشنا به لوازم آشپزخانه 
نيازمندیم  فروشی  پالستيک  و 
٠٩٣٥٢٢٢٨٦٠٥ بلور  سراى 

٩٥٣٥٩٦٤٢/ ف

رستوران ابور�حان
به یک نفر صندوقدار خانم 

طالب بلوار ابوریحان بين ٢ و ۴
٩٥٣٥٩٣٤٧/ ف٠٩١٥٥٠١٤١٥١

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

٠٩٣٨٥٠٣٣٠٠٥
٩٥٣٥٦٨٢٧/ پ

تعداد� صندوقدار آقا و خانم 
در طباخی هوس واقع در کوثر 

شمالی ٢٨ نيازمندیم 
٠٩١٥١٠٥٦٥١٨

٩٥٣٥٩٤١٢/ ف

فروشنده خانم 
جهت پوشاک محدوده احمدآباد 

نيازمندیم 
٠٩٣٣٥٥٥٥٤١٠

٩٥٣٥٩٤٦٥/ ف

�= فروشنده آقا� جوان
جهت سوپر مارکت نيازمندیم 

خيابان امام رضا ۵
٠٩٣٧٦٥٥٣٠٢٠ خاتمی

٩٥٣٥٩٣٢٢/ ف

دو نفر خانم 
جهت فروشندگی در صبح و عصر 

در محدوده قاسم آباد نيازمندیم
٠٩٣٨١٥٨٦٤٧٤

٩٥٣٥٩٤٥٩/ خ

به �= صندوقدار خانم 
ترجيحا دیپلم حسابدار در 
محدوده سجاد نيازمندیم 

٠٩١٥٢٠٠٨٩٠٩
٩٥٣٥٩٤٦٢/ ف

به �= فروشنده خانم �ا آقا
جهت کار در فروشگاه عطر و ادکلن 
محدوده ویالژتوریست نيازمندیم 

٠٩٣٧٥١٦٠١٤٠
٩٥٣٥٩٦٤٩/ ف

به �= فروشنده 
خانم �ا آقا نيازمند�م   

 ٠٩١٥٤٠٣٦٢٠٧
٩٥٣٥٩٣١٦/ ف

فروشنده خانم  
و  باال  عمومی  روابط  با  وقت  تمام   
ضامن معتبر حقوق ثابت و پورسانت

٩٥٣٥٨٨٦٥/ م ٠٩١٥٤١٤٥٣٦١

به ٢ فروشنده خانم با تجربه 
و حرفه اى نيازمندیم.ميدان هاشميه 
به سمت هنرستان پوشاک هاج و واج

٩٥٣٥٩٣٨٥/ پ٠٩٣٨٥٤٠٦٤٢٤

 �از فروشنده  حرفه ا
عطر و ادکلن

 دعوت به همکارى می نمایيم
 ساعت کار ١٢ ظهر الی ١٢ شب
 حقوق ١,٢٠٠ م ١٧ شهریور 

مجتمع گردشگرى باباقدرت

٠٩١٥٠٤٠٤٠٣٤
٩٥٣٥٩٧٣١/ ف

فروشنده خانم 
جهت سيسمونی نيازمندیم

 ١٧ شهریور 
٠٩٠٣٠٤٧٢٠٠٩

٩٥٣٥٩٣٧٩/ ف

بنون
به تعدادى فروشنده خانم با 

حقوق مکفی نيازمندیم
تماس ٠٩٣٥٥٢٦١٨٨٨

٩٥٣٥٨٨٤٩/ ف

به تعداد� صندوقدار آقا 
رضا  بازار  جنوبی  ضلع  نيازمندیم 
بين شيخ طوسی ۵ و ٧ جنب عطر 

 قيصرى فروشگاه کفش حسيب 
٩٥٣٥٩٦٢٠/ ف

به �= فروشنده جهت 
مغازه 3يA نيازمند�م. 

محدوده توس 
٠٩١٥٦٥٨٢١٥٨

٩٥٣٥٨٩٣٤/ ق

٩٥٣٤٣١١٥/ ف

حقوق ٩٠٠ هزار تومان
 تعدادى فروشنده خانم و آقا نيازمندیم

 توس ۶۵ بين نجف ٢ و ۴ 
 پوشاک آتيش کش

به چند فروشنده 
عروس  لباس  مزون  در  کار  جهت 

نيازمندیم ٠٩٣٩٣٠٢٣٣٦٦
٠٩١٥٦٦٠٧٨٩٧

٩٥٣٥٩٤٦٠/ ف

 �به تعداد
فروشنده خانم �ا آقا 

جهت کار در 
فروشگاه نيازمندیم.
٠٩٣٨٥٠٣٣٠٠٥

٩٥٣٥٦٨٠٩/ پ

خدمتگزار و آبدارچ�

راننـــده

فروشنده و صندوقدار

خياط و چرخKار

طراح و گرافيست

خوداشتغال�

سرا�دار و نگهبان


