
٤٠
شنبه ٢١  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٤

استخدام برنامه نو�س 
Android �حرفه ا

با حقوق عالی
ارسال رزومه به 

artanwebcreator@
gmail.com

تلفن ٣٧٦٦٤٥٥٨
 ساعت تماس ١٠ الی ١۶

٩٥٣٥٦٥٤٦/ ق

شر3ت 
پيشتازن توسعه 

جهت تکميل تيم فنی 
خود،

 برنامه نویس 
 #C و SQL مسلط به
استخدام می نماید. 

ارسال رزومه به:
Younesi@ptcnet.ir

 

٩٥٣٥٩٩٢٧/ ب

 �دعوت به همLار
شرکت خدمات گردشگرى بين المللی

 ١- کارشناس طراحی رابط کاربرى 
 UX و UI مسلط به

٢- برنامه نویس مسلط به 
 Front-End  

PHP ٣- برنامه نویس مسلط به

٠٩١٥٦١٥٣٠٧١
٩٥٣٦٠١٧١/ ر

پي= شهر گشت 
به تعداد زیادى موتور سوار با تضمين 

درآمد ٧٠ الی ١۴٠ نيازمندیم 
٣٢٢٤٢٠٢٠

٩٥٣٤٥١٤٨/ ف

 �تعداد� پي= موتور
 نيازمندیم درآمد روزانه ۶٠ الی ١٣٠ 
نبش   ٣۵ آموز  دانش  تومان  هزار 
٠٩٣٣٢٠٩٤٢٠٠ سوم  چهارراه 

٩٥٣٦٠٦٥٩/ ف

پي= موتور� دوست�
نيروى جوان با درآمد روزانه ۵٠ 

تا ٨٠ هزار تومان نيازمندیم
٣٧٦٦٣٦٦٩

٩٥٣٦٠٢٨٦/ ف

 �به تعداد� پي= موتور
نيازمند�م

رستوران محدوده وکيل آباد
٠٩٣٨٧٨٥٠٢٩٩

٩٥٣٥٩٧٧٠/ ف

پي= آبتين 
به تعدادى موتورسوار 

متعهد با درآمد عالی و با 
پورسانت ١٠% سریعا 

نيازمندیم 

٣٨٤٦٩١٨٩
٩٥٣٥٧٤٧٩/ ف

 �به تعداد� پي= موتور
جهت 3ار در رستوران

نيازمندیم
٠٩١٥٥٨٠٣٨٢٩

٩٥٣٥٩٣٠٣/ ف

پي= توس 
سریعا  موفق  ساله   ١۵ سابقه  با 
به تعدادى موتورى با درآمد عالی 

٣٨٥٥١٥٠٢نيازمندیم 
٩٥٣٤٦٦٠٧/ ف

 �پي= موتور� مولو
به تعدادى موتورسوار با درآمد 
عالی نيازمندیم محدوده مصلی 

٣٣٦٨٠٨٠٣
٩٥٣٥٩٢٢٥/ ف

 �به �= پي= موتور
جهت کار در اغذیه نيازمندیم 
قاسم آباد اندیشه ١٩ نبش 
 اندیشه ١٩,٢ اغذیه نمونه 

٩٥٣٥٩٤٧٧/ ف

 �به تعداد� پي= موتور
با  نيازمندیم   ١۶ الی   ٨ ساعت  از 
حداقل درآمد روزانه ٣٠الی ٩٠هزار
٣٨٦٥٠٩٦٤-٠٩٣٥٢١٦٨٨٧٩

٩٥٣٦٠٥٦٥/ ق

پي= پاژ
به تعدادى پيک موتورى متعهد و 
رضا  امام  محدوده  در  وقت  پاره 

نيازمندیم ٠٩٠٣٧٣١٩٨٢٨
٩٥٣٦٠٧٥٣/ ف

٩٥٣٦٠٢٧٣/ د

�به تعداد� پي= موتور
بادرآمد عالی ۵٠ الی ٨٠
نيازمندیم.  ٣٧٠٥٠٩٠٠

٠٩٣٥٧١٦١٠٩٧

پي= آشنا
بهترین  در  موتورسوار  تعدادى  به 
موقعيت کارى با درآمد باال نيازمندیم 

 مراجعه حضورى نبش امام خمينی ٩
٩٥٣٥٦٣١٠/ ف

 �به �= پي= موتور
 با روابط عمومی باال جهت همکارى در 
رستوران نيازمندیم. محدوده سجاد

 ٠٩٣٨٨٥٢٩٠٧٠-٣٧٦٠٢٠٤٢
٩٥٣٥٩٤١٥/ ق

 �به تعداد� پي= موتور
جهت کار درفست فود نيازمندیم. 

نبش مجلسی۶ پاپریکا 
٠٩٠٢٧٧٧٠٦٩٠

٩٥٣٦٠٨٩٨/ ق

پي= آر�انا 
با درآمد روزانه

 ٧٠ تا ١٧٠ هزار تومان
 با پرداخت کمک هزینه سوخت

 به موتورسوار با موتور 
نيازمندیم 

٣٨٤٤٧٠٧٠
٩٥٣٤٤٥٩٣/ ف

به تعداد� نيرو� جلب مشار3ت 
جهت خيریه نيازمندیم حقوق ثابت + 
بيمه مراجعه ١٧ الی ١٩ بلوار الدن 
 دور ميدان الله خيریه حضرت مهدى

٩٥٣٥٥٦٧٢/ ف

به تعداد� جوشLار 
ماهر و نيمه ماهر جهت کار

 آهن کشی آسانسور نيازمندیم 
٠٩١٩٦٤٠٩٤٨٧

٩٥٣٥٨٢٣٥/ م

�به تعداد� نيرو
� آشنا با تراشLار

با حداکثر ٣٠سال سن 
نيازمند است ٣٢٤٠٠٩٨٧

٩٥٣٤٦٩٦٣/ ر

٢٠ نفر تراشLار،جوشLار نجار
و راننده ليفتراک نيازمندیم کاریابی 

آرمان توس ٧-٣٦٥١٨٩٧٦
٣٦٥٨٥٨٧٦

٩٥٣٥٩٤٦٩/ ف

به �= تراشLار
قسمت موتورى(سرسيلندر) 

باکمی سرمایه نيازمندیم.
٠٩١٥٥١٦١٩٣٩

٩٥٣٥٨٦٨٠/ خ

تراشLار و جوشLار 
باتجربه نيازمندیم جاده قدیم 

توس ٩٧ 
٠٩١٥٥٢٣٧٠٥١

٩٥٣٦٠٧٣٠/ ر

به تعداد� صافLار 
جهت فعاليت در نمایندگی 
نيازمندیم ميدان فهميده

  نمایندگی ایران خودرو حسين پور 
٩٥٣٥٩٥٢٨/ ف

تعميرگاه� پاسارگاد
صافکار،  اجاره  و  رهن  اى  غرفه 
مکانيک، نقاش و ... (بلوار توس) 

٩٥٣٥٩٦٩٠/ ف٠٩٠١٢٨٠٧٢٧٤

جو�ا� 3ار 
داراى  ساله   ٢٢ جوانی 
پایان  کارت  و  گواهينامه 
و   ٢٠۶ خودرو  داراى  خدمت 
رشته  در  کارى  تجربه  سال   ۴
هاى  سيستم  شبکه،  و  تی  آى 

حفاظتی و نظارتی و...
٠٩٣٠٧٧٦٥٤٨٢معينی 

٩٥٣٥٩٩٠٩/ م

 ��= شر3ت توليد
معتبر

به یک حسابدار خانم
 آشنا به حسابدارى بازرگانی 

توليد ترجيحا 
با ۵ سال سابقه کار 

نيازمندیم 
٩٠-٣٥٤٢٠٨٨٨

٩٥٣٥٩٤٤٣/ ف

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

صبا اند�شه
 حسابدار� مدرن
شماره ثبت: ١٧٧٢ 

عضو انجمن حسابدارى ایران
 پاره وقت، تمام وقت، نيمه وقت 
حسابدار باحقوق و مزایاى عالی 
جهت امور حسابدارى شرکتها 
و کارخانجات معتبر در مشهد 
و تهران براى کليه رشته ها و 
مقاطع تحصيلی همراه با دوره 

مدرن آموزشی و منحصر به فرد 
و اساتيد کشورى و پشتيبانی 
مادام العمر رایگان و تضمين 
نامه کتبی ، انعقاد قرارداد با 

حقوق و مزایاى عالی در هنگام 
ثبت نام 

ارائه آموزش هاى تصویرى 
مالياتی مالی و ٢٨ نرم افزار بروز 

بازار کار بصورت رایگان 
مدرنترین اطالعات بروز حسابدارى 
بخواهيد ما  اى  حرفه  تيم  از  را 

 خدمات و برند ما را با تمامی 
موسسات دیگر مقایسه نمایيد. 
راه ورود به بازار کار از ما ميگذرد
آموزش حرفه اى تخصص ماست 

مجهز به سيستمهاى مدرن روز دنيا 
ارائه مدرک معتبر قابل ترجمه

و ۵ سال سابقه کارى
اساتيد برتر -خدمات رایگان

 به تعداد ١٧ نفر کمک حسابدار 
و حسابدار سریعا نيازمندیم. 

احمدآباد رضاى ۵ پالک ٢,٣۵  
٣٨٤٤٤٣٩٧

٣٨٤١٤٧٣٥- ٠٩١٥٣٠٩٠٣٢١
٩٥١٠٠٦١٠/ ف

طراحان نو�ن(١٨٤٥) 
با مجوز رسمی سازمان فنی حرفه اى 

آموزش مباحث حسابدارى
 و کامپيوتر ویژه ى بازار کار 

و اشتغال با حقوق عالی و بيمه 
کامال کاربردى و تخصصی

 آموزش بيش از ٣٠ نرم افزار
(پایا محک هلو و...) و تمام امور 

مالياتی . به تعداد زیادى 
نيروى حسابدار نيازمندیم .

سجاد، نبش بهارستان ۴ پالک ١ 
١٩٩٠-٠٩١٥٨٩٥١٩٨٠

٩٥٣٤٤٦٤٠/ پ٤-٣٧٦٠٠٣٤٢

 حسابدار مجرب 
 جهت «مالياتی، جارى، ادارى، بازرگانی»

 ICDL مسلط به
مهندس الکترونيک مجرب طراح 

SMD و مونتاژکار
 ارسال رزومه، مستندات و 

عکس به ایميل 
Application1395@

gmail.com

 

٩٥٣٦٠٨٠١/ م

 به �= نيرو� دفتر� خانم
آشنا به امور حسابدارى 

نيازمندیم معلم ۴۴
تلفن ٣٨٦٨٢٣٦٥ 

٩٥٣٥٩٨٩٢/ ر

 � به �= نفر جهت امورحسابدار
 باتجربه کارى نيازمندیم

٣٦٠١٩٩٧٣ محمد فلکی 
٩٥٣٦٠٦٠٢/ م٠٩١٥٣١٧٠٦٩٧ 

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

به تعداد ز�اد� 3م= حسابدار
و حسابدار با شرایط حقوق عالی بعداز 
دوره عملی ١٠ روزه سریعا نيازمندیم 
٣٨٤١٤٧٣٥-٣٨٤٤٤٣٩٧

٩٥٣٢٢٥٣٦/ ف

به �= حسابدار آقا 
و  حمل  در  سال   ٣ حداقل  سابقه  با 
(داخلی  نيازمندیم   المللی  بين  نقل 

١١٣٣٧٦٦٦١٩٩ و ١١۴)
٩٥٣٦٠٦٦٣/ ف

به فرد� بازنشسته 
جهت مدیریت وانجام امور مالی 

کارواش نيازمندیم
٠٩٣٣٢١٧٩٤٣٧

٩٥٣٦٠٦٣٦/ ف

به تعداد� خانم جهت
امور منزل  و  از سالمند  نگهدارى 
با حقوق باال  بصورت شبانه روزى 

٠٩٣٠٥٨٣٥٦٩٠نيازمندیم
٩٥٣٦٠٨٢٣/ ل

به �= خانم جهت 3ار در 
 منزل تمام وقت نيازمند�م

٠٩١٥٥١٣١٨٤٨
٩٥٣٦٠٦٢٩/ ف

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

 �به تعداد ز�اد� نيرو
خانم جهت نظافت

نيازمندیم
٠٩١٥٨١٧١٨٠٥

٩٥٣٦٠٢٥٩/ ق

به �= نفر خدمات� خانم  
جهت کار در باشگاه ورزشی بانوان 

نيازمندیم مراجعه حضورى : 
 بين منتطرى ٧ و ٩ باشگاه  یکان

٩٥٣٥٩٣٠١/ ف

٩٥١٨٢١١٥/ ب

مهر گستران
استخدام خانم جهت مراقبت

 از سالمند و کودک 
 و امور منزل با حقوق باال

بين احمدآباد ۵ و ٧ 
مجتمع نور واحد ١٣ 
٤-٣٨٤٦٤٨٩٣

٠٩١٥٧٦٥٣٧٢١

نيرو� خدمات� 
آقا یا خانم جهت کار در نمایشگاه 
ساختمانی نيازمندیم. بلوار توس 

٩٥٣٥٨٨٨٠/ پ٠٩١٥٢٢٠٧٦٧٥

٩٥٣٥٤٤٢٠/ ب

 شغل مناسب 
با 3متر�ن هز�نه 

١-دوره سيستم هاى ایمنی حفاظتی 
بسته-  مدار  دوربين  ( دزدگير- 
اعالم حریق- آیفون تصویرى و آنتن 

مرکزى) 
٢- دوره تعميرات تخصصی موبایل 
کاربردى کامال  بصورت  تبلت  و 

 ( الزمه اخذ جواز کسب)
٣- دوره PLC ( کنترلر برق صنعتی )

 و تابلوهاى روان 
۴- دوره مونتاژ کامپيوتر و تعميرات 
 ،ICDL هاى  دوره  افزار-  سخت 

اتوکد، فتوشاپ و ...
۵- دوره هاى کاربردى حسابدارى 

+  نرم افزار 
۶-مهارت هاى دیپلم ویژه بازماندگان 

از تحصيل 
گواهينامه  با  شهریار-  آموزشگاه 

فنی حرفه اى 
خيابان مطهرى جنوبی- نبش ١٣

٣٧٢٨٥٦٦٢ 
٠٩٣٣٥٩٤٨٤٨٤

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

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

٩٥٢٦٦٣١٩/ پ

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

٣٨٦٧٧٥٨٦

٩٥٣٤٣٦٠٨/ ب

 درآمد عال�  
 درآمد ۴٠٠ الی ٩٠٠ دائم 

استخدام + پيک و لوازم رایگان 
 ٠٩٣٩٨٣٢٢٥٢٥

3سب درآمد ميليون� 
با توليد ماهی هاى آکواریومی

 در منزل
٠٩١٥٧٠٧٧١٣٩

٩٥٣٢٢٩٦٢/ ف

در منزل خود جهت 
 چرم دوز� مشغول 3ار شو�د

٠٩٣٩٩٠٠٤٣٧٧
٩٥٣٣٧٢١٠/ ق

٩٥٢٦٣٣٥٩/ ف

خود اشتغال�
 با درآمد باال 

 با خرید دستگاه تمام اتومات 
اسکاچ بافی و جوراب بافی در 
واحد هاى آپارتمانی و صنعتی 

(حتی براى بانوان) درآمدى فراتر 
از تصورتان کسب نمایيد آموزش 

رایگان تضمين خرید محصوالت                              
شرکت نساجی جالپود

داراى گواهينامه بين المللی 
ایزو ٩٠٠١ و ١٠٠٠٢ و١٠٠٠۴

 www.jalapood.com
ميدان راهنمایی، دستغيب ۶ پالک ٧

 ٣٨٤٦٨٢٠٦ 
٠٩١٥٧٠٩٧٠٥٣

شغل مناسب 
درآمد عال�

آموزش با مدرک فنی 
معرفی سریع به بازار کار 

تعميرکار موبایل
 حسابدارى

٣٨٩٢٨٥٤٥-٠٩١٥٣١٠٣٥٧٦
٩٥٣٤٤٧٨٤/ ل

٩٥٣٤٣٦٠٧/ ب

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

 ٠٩٣٧٠٠٢٦٧٠٠

٩٥٣٤٦١٩٨/ ب

 خود اشتغال� موثر و آسان 
با درآمد ميليون� 

ميليون   ۵ حداقل  با   
تومان هزینه اوليه بيش 
در  تومان  ميليون   ٣ از 
آمد ماهيانه +  آموزش و 

ارائه ليست مشتریان 
: ارسال  بيشتر  اطالعات 

کد ٩ به 
٥٠٠٠٥٠٠٠٣ 

٩٥٢٨٩٩٩٠/ پ

خوداشتغال� و�ژه 
جوانان جو�ا� 3ار
اگر به دنبال فرصت شغلی

 با درآمد باال درمنزل یاآپارتمان
 هستيدبا ما تماس بگيرید

 آموزش رایگان -تضمين خرید 
گارانتی ١٠سال 

خدمات پس از فروش
٠٩٣٧٠١٤٠٠١١-٣٨٦٩٦٤٧١

٩٥٣٣١٣٤٠/ ف

خوداشتغال� با هز�نه 3م 
 آموزش فوق تخصصی
 با ١٠ سال سابقه 

تعميرات حرفه اى قطعات کامپيوتر
 - لپ تاپ- موبایل - تبلت

 LCD-LED تلویزیون هاى -
- سيستم هاى امنيتی و حفاظتی 

(دوربينهاى مداربسته تحت 
شبکه دزدگير، اعالن حریق و ...)
 کالس هاى فشرده آخر هفته 

ویژه شهرستانی ها 
مجتمع انفورماتيک بيان 

 

٠٩٣٥٤٠٧٩١٤١-٣٨٤٣٣٦٥٦

 �برگزار� دوره ها
و�ژه بازار3ار

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

-درب اتومات 
ابتکارسازان صنعت

٩٥٢٩٩٦٥٧/ پ٣٨٤٣٤٢٩٧

٩٥٢٤١٥٠٤/ ف

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

 ٠٩٠١٧٣٧٤٨١٥
٣٧٢٣٠١٠٦   فيلتر

٩٥٣٢٢٧٢٧/ ف

پرورش قارچ 
حتی در فضاى آزاد 

٣٦٥٨٤٩٦٩

 �خانم جهت چرخLار
نيازمند�م

رستمی ۴١ پالک ١
٣٣٦٤٥٦٦٩

٩٥٣٦٠٥٣٦/ ق

به تعداد� چرخLار ماهر 
و زیگزاک دوز ماهر مياندوزکار ماهر 
و بردست فورى نيازمندیم اعتبار تا 
یک هفته ٠٩٣٦٢٣٩١٩٧٣

٩٥٣٥٩٦٣٤/ ف

به �= چرخLار ماهر
 جهت دوخت و تعميرات ترجيحا 

آقا محدوده کوثر نيازمندیم
٠٩١٥٦١٥٢٨٣٨

٩٥٣٦٠٦٢٤/ ق

به تعداد� چرخLار 
مانتودوز و کارگاه بيرون بر 

نيازمندیم
٩٥٣٦٠٦٥٧/ ف٠٩١٥٥١٦٩٨٩٣

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

٠٩١٥٣٠٤٧٤٩٢
٩٥٣٥٩٣٧٥/ ف

به �= چرخLار راسته دوز 
و مياندوزکار خيلی ماهر 

نيازمندیم فورى 
٠٩٣٣٧٤٠٣١٠٠

٩٥٣٥٩٨٥٩/ ف

چرخLار خانم 
 سریعا جهت شخصی دوزى 

نيازمندیم محدوده آزادشهر 
٠٩١٥٢٤٤٨٠٦٥

٩٥٣٥٩٠٦٩/ ف

به تعداد� بردست
وچرخکار مانتو مجلسی و بيرون بر 

نيازمندیم.بلواردوم طبرسی
٠٩٣٦٣٢٥٩٨٠١

٩٥٣٢٠٧٣٨/ ط

 tشر3ت توليد پوشا
استخدام سردوزکار ماهر خانم 

امام رضا ٢٨ حسينيان ١۵
٩٥٣٤٦٦٥٦/ ر٣٨٥٤٨٤٥٣

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

٠٩٩٠٦٣٦٦٥١٥
٩٥٣٥٨٧٦٢/ ف

به تعدادى زیگزاک دوز و یک کارگاه  
تریکو  توليدى  در  تميزدوز  بر  بيرون 
و  برق  چهارراه  محدوده  نيازمندیم 

طبرسی ٠٩٣٩٣١٦٥٧٦٩
٩٥٣٦٠١٢٩/ ف

3ارگاه بيرون بر 
پيراهن و شلوار مردانه 
نيازمندم تسویه نقدى 
٠٩١٥٤٨٧٦٦٢١

٩٥٣٥٨٦٧٦/ ط

SINAWORK
چرخکار خانم ماهر و منظم جهت 

توليد لباس کار داراى سابقه کار 
حداقل ٢ سال در یک مکان  محيط 
کامال زنانه و اجرت باال ساعت کار 
٨الی۶ ساعت مراجعه ١٣الی ١۶

گاز رسالت ۴۵ پالک ٣۴
٠٩١٥٦٢٠٥١٥٦

٩٥٠٦٧٦٤٣/ ف

تعداد� چرخLار
 و بردست خانم

جهت کاردر توليدى نيازمندیم 
٠٩٣٩٢٩٠٠٦٨١-٣٧٣١٢٠٥٤

٩٥٣٥٧٠٣٣/ ف

به تعداد� خياط خانم 
ماهر جهت 3ار در 3ارگاه
نيازمندیم (چرخکار راسته دوز)

٠٩١٥٢٥٥٥٤٩٤
٩٥٣٦٠٠٦٢/ ف

به اتو3ار تLميل� مانتو و 
چرخLار و بردست خانم  
نيازمندیم. ٠٩٣٩٣٠٩٤٦٠٧

٩٥٣٥٢٣٩٠/ ق

tشر3ت پوشا
استخدام چرخکارخانم 

درخط توليدپوشاک
ميدان عدل خمينی 

پالک ١٨٩
٣٨٥٤٢٣٦٤

مدیریت ٠٩٠١٤٢٤٩٠٥٤
٩٥٣٤٥٩١١/ ق

به تعداد� مانتو اسپرت
و مدارس دوز نيازمندیم 

محدوده سخاوت گلشهر
٠٩٣٦٥٤٩٢٦٣٥

٩٥٣٥٥٠٧٩/ ط

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

٠٩١٥٤٢٥٣١٢٩
٩٥٣٥٩٣٥٨/ ف

به ٥٠ دستگاه 
وانت پيکان و مزدا سریعا 

نيازمندیم تماس از ٩ به بعد
٠٩٣٠٣٢٨٢٤٠١

٩٥٣٦٠٢٥٧/ ق

راننده با اتومبيل
نيازمندیم زنگ باال پورسانت پایين 

تاکسی گلشهر
٩٥٣٣١٨٢٥/ ف٣٢٥١٧٧٤٧

٩٥٣٥٩٢٠٥/ ف

به تعداد� راننده 
با اتومبيل مدل باال مجهز به تاکسيمتر 

سریعا نيازمندیم (گاراژدارها ) 
٠٩١٥٦٢٥١٠٩٧

آژانس ميزبان 
 به تعدادى راننده با اتومبيل 

تاکسيمتردار نيازمندیم  محدوده 
هاشميه ٠٩٣٨٥٠٠٩٥٩٧

٩٥٣٦٠١١٥/ ف

تعمير3ـــار

خدمتگزار و آبدارچ�

حسابدار

راننـــده

خياط و چرخLار

تحصيلدار و
�پي= موتور

خوداشتغال�

تراشكار وجوشكار 

جو�ا� 3ـــار


