
شنبه ٢١  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٤
٤١

�= راننده پا�ه دوم 
نيازمندیم  کمپرسی  خاور  به  آشنا 
مراجعه حضورى طبرسی شمالی ۴ بين 
 حيدرى نسب ٢ و ۴ مصالح ساختمانی

٩٥٣٥٨٢٠٨/ ف

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

نيازمندیم طرحچی ١٢ شرکت حمل و
نقل درویش ٠٩٣٨٦٥٢٢٢٥٠

٩٥٣٥٩٧١٩/ ق

به تعداد� راننده با اتومبيل 
مدل باال و تا3سيمتردار

سریعا نيازمندیم
٠٩٣٣٠٨١٦٠٠١

٩٥٣٥٨١٢٢/ ف

در اوقات بيLار� خود 
درآمد 3سب 3نيد
جذب راننده با 

درآمد باال خودروهاى 
مدل ٨۵ به باال 

همراه با جوایز ویژه 
وام خودرو، گوشی 
هوشمند، مودم و 

اینترنت، بيمه بدنه 
رایگان

 ٣٨٠٣٤ 
٣٨٤٣٦٣٥٠

٩٥٣٥٧٣١٦/ ف

٩٥٣٥٩١٤٩/ ف

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

٠٩١٥٠٢٨٩١٩٨

به تعداد� اتومبيل 
 پارس سمند ۴٠۵ جهت 

سرویس دهی به هتل ها نيازمندیم 
 ٠٩٣٧٩٠٦١٠٠٧

٩٥٣٥٨٣٩٧/ ف

به �= نفر راننده مين� بوس 
جهت ارائه سرویس حرم در 

هتل آپارتمان نيازمندیم
٣٨٥٥٣٩١١

٩٥٣٦٠٦٣٢/ ق

آژانس بام 
 به تعدادى راننده با اتومبيل 
تاکسيمتردار سریعا نيازمندیم
هاشميه ٠٩٣٧٢٩٢٧٦٤٤ 

٩٥٣٥٩٧٠٧/ ف

راننده با خودرو 
مدل ٩٠ به باال 

به صورت تمام وقت جهت 
تاکسی تلفنی محدوده خيابان 

امام رضا نيازمندیم (شطرنجی و 
تاکسيمتر الزامی ميباشد)

آژانس مهر رضا 
٠٩١٥٥٧٥٧٧١٥

٩٥٣٦٠٢٨٣/ ق

٩٥٢٦٧٣٥٨/ ف

آژانس قدس (فلسطين)

٣٧٠٣٥
(VIP طرح) باالترین کارکرد

�راننده با اتومبيل فور
 نيازمندیم

سرافراز ۴٠ ، با زنگ باال
٠٩١٥٤٠٤٢٠٠٥

٩٥٣٣٠٦٠١/ ق

به تعداد� راننده 
با اتومبيل نيازمند�م  

٠٩٣٨٣١٢١٩١٠
٩٥٣٦٠٧٨٤/ ف

به تعداد� راننده پژو، 
پرا�د، تا3س� متر شطرنج�

نيازمندیم محدوده ١٧شهریور
٠٩٠٣٥٤٠٢٢٣٢

٩٥٣٦٠١١٨/ ف

به ٥٠ دستگاه نيسان 
وانت مزدا 

با کارکرد باال سریعا نيازمندیم 
٠٩٠١٥٤٩٥٩٥٤

٩٥٣٦٠٢٧٢/ ف

آژانس دار�وش 
کارکرد  نيازمندیم  اتومبيل  با  راننده 
الهيه  ١٠درصد  پورسانت  عالی 

٠٩١٥٦٤٩٤٠٠٦
٩٥٣٤٥٥٨٢/ ف

٩٥٣٥٥٢٥٧/ ف

راننده با اتومبيل 
فور� نيازمند�م

 زنگ و درآمد عالی
٠٩٢١٥٣٠٤٧٣٢

اتوبار البرز
به تعدادى نيسان، پيکان، 

آریسان نيازمندیم
٠٩٣٨١٨٤٠١٧٨

٩٥٣٦٠٢٩٨/ ف

تا3س� سرو�س 
طال��

با تضمين درآمد عالی 
جهت تکميل ناوگان خود 
از دارندگان خودروهاى 
پژو پارس ، ال ٩٠، تيبا، 

سمند، پژو ٢٠۶ 
سفيد رنگ و با مدل 

باالى ٩٠ دعوت به
 همکارى می نماید آدرس: 
وکيل آباد الدن ۴٢ پالک ١۵
تلفن: ٣٨٦٤٣٦٣٧

٩٥٣٤٨٦٥٦/ ف

آژانس عارف قاسم آباد
به تعدادى راننده با اتومبيل به 

صورت تمام وقت نيازمندیم
٣٦٢٣٥٠٧٠

٩٥٣٥٥٧٤١/ ف

3ار3رد ١٠٠ هزار
 راننده با اتومبيل مدل باال
آزادشهر ،تاکسيمتردار فورى

٩٥٣١٢١٦٥/ ف٠٩٣٩٩٧٢٠٢٤٠

به تعداد� راننده مدل باال
جهت شيفت عصر نيازمندیم. 

آژانس آریا 
٠٩١٥٦٥٩٣٨٩٩

٩٥٣٦٠٨٦٧/ ق

٩٥٣٥٤٥٦٩/ ق

آژانس و�الژتور�ست وهتل ثامن 
نيازمند به ماشين پژو+سمند مدل٩٠به 
باال مراجعه حضورى،جاده طرقبه نبش امام

 ٠٩٣٦٢٩٦٤٤٤٠ رضا٨ تلگرام

تا3س� تلفن� خراسان
به تعدادى راننده با 

اتومبيلهاى مدل باال ترجيحا 
سمند پژو L٩٠ تيبا به طور 

نيمه وقت صبح و بعد از ظهر 
با گواهينامه پایه دو قدیم 
طبق ضابطه کارى نيازمندیم
٠٩١٥٩١٣٤٠٠٣

٩٥٣٥٧٧٦٨/ ف

مپ س�
جذب راننده با شرایط عالی 
خودرو تميز با سال توليد بعد از٩٠ 

بين پيروزى۴ و۶  ،پالک ١۵٨ 
اطالعات بيشتر در کانال تلگرام : 

@map30
 مراجعه ٨صبح تا ١۴ بعدازظهر

٩٥٣٤٤٢٦٧/ پتلفن:١٨٣٣

به تعداد� راننده با 
اتومبيل مدل باال نيازمند�م
کار از شما درآمد باالاز ما محدوده 

معلم ٠٩٣٠١٢١٢٣٣٢
٩٥٣٦٠٢٩٣/ ف

راننده با اتومبيل 
با کارکرد ١٠٠ هزار بهشتی ۴٠ 

پالک ٧٠ آژانس همسایه
٩٥٣٦٠٠٨٩/ م٠٩١٥١١٣٤٨٠٤

به تعداد� وانت پيLان 
�خچالدار 

جهت پخش لبنيات نيازمندیم
تلفن       ٠٩١٥٢١٤٦٨٦٧

٩٥٣٦٠١١٣/ ق

 سمند سفيد ٩٥
 تاکسی سرویس هتل 

نيازمندیم
٩٥٣٥٩٢١٢/ م ٠٩١٥١١١٢٩١٤

به تعداد� راننده با اتومبيل 
تاکسيمتردار با کارکرد روزانه باالتر از 
١٠٠ هزار تومان نيازمندیم محدوده 

هفت تير ٠٩١٥٩١٥٢٣٦٦
٩٥٣٥٨٦٨٤/ ف

به تعداد� راننده خانم 
جهت 3ار در آژانس بانوان

نيازمندیم
٩٥٣٦٠٢٨٠/ ف٠٩٩٠١١٣٢٨٠١

آژانس راننده با اتومبيل 
تا3سيمتر نيازمند�م 

کارکرد روزانه ١٠٠ هزار تومان
٩٥٣٥٢٣٩٣/ ف٠٩١٥٨١٩٧٢٤٦

به تعداد� راننده  
 با اتومبيل نيازمندیم

 محدوده سناباد ٣٨٤١٧٥٦٣
٠٩١٥٦٢١٠٧٨٢ 

٩٥٣٥٩٧٥٢/ ف

٩٥٣٤٧٧٨٦/ ف

آژانس افشين 
راننده با اتومبيل مدل باال 
داراى تاکسيمتر نيازمندیم 

 حجاب ٧۵,٢ انتها سمت چپ 

٩٥٣٦٠٩٣٤/ آ

به تعداد� راننده با اتومبيل 
محدوده  در  مکانی  خوب  موقعيت  با 
سرافرازان ترجيحا شطرنجی نيازمندیم

٠٩٣٥٨٣١٢٤٤٨ آژانس کيش 

به تعداد� راننده
تمام وقت ، نيمه وقت و پاره وقت 
با اتومبيل نيازمندیم آژانس سينا

٠٩١٥٨٢٥٨٩٤٩
٩٥٣٦٠٧٩٨/ ل

آژانس فاميل�
راننده با اتومبيل مدل باال و منشی 
شب نيازمندیم محدوده وکيل آباد

٩٥٣٦٠٦٢٣/ ف٠٩١٥٤٢٧٧٨٦٥

به تعداد� راننده خانم
با اتومبيل نيازمندیم

 آژانس بانوان ترنم قاسم آباد
٠٩٣٥٥١١٨٥٨٠

٩٥٣٥٧٢٤٠/ ف

خليج فارس 
به تعدادى انواع وانت پيکان

 و نيسان با راننده نيازمندیم 
٣٦٥١٣١٨١

٩٥٣٦٠٦٤٥/ ف

�راننده متعهد با خودرو
تاکسی متردارسریعا نيازمندیم 

کارکرد باالى ٩٠ محدوده الدن صياد

٩٥٣٦٠٥٩١/ ب٠٩٣٥٥٢٩١٥٣٨

ليفتراt آسيا��
به یک راننده ماهر و مجرب 

نيازمندیم.
٠٩١٥٣٠٨٢٨٨٥

٩٥٣٥٨٩٦٧/ ق

به تعداد� راننده متعهد و 
منظم با اتومبيل مدل باال
در شيفت عصر در منطقه الهيه 
نيازمندیم ٠٩١٥٧٠٢١٤٠٧

٩٥٣٦٠٠٦٠/ ف

آژانس ز�با
به تعدادى راننده با اتومبيل 

سریعا نيازمندیم فرامرز عباسی
٠٩١٥٥٢٠٥٠١٠

٩٥٣٥١٣٦٣/ ف

٩٥٣٦٠١٩٢/ پ

فقط راننده متعهدبااتومبيل
 تاکسيمتردار با ١٠٠% تضمين کار 

١۵% - داخل کوثر ۴١ نيازمندیم
پوراقبال ٠٩١٥٥٠٣١٣٣٩

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

است ٠٩١٥١٠٨٥٨٨٦
٩٥٣٥٧٤٨٧/ ف

آژانس باران
به تعدادى راننده با ماشين 

نيازمندیم منطقه طالب
٩٥٣٥٦٢٤٣/ ف٠٩١٥٥٠٤١١٠٢

آژانس شهرما
اتومبيل  با  راننده  پيروزى  ابتداى 
مدل باال با گوشی اندروید تمام وقت 

نيازمندیم ٠٩٣٦٦٢٩٢٣٩٩
٩٥٣٥٩٤٩٠/ ف

به تعداد� راننده با 
اتومبيل مدل باال
با پورسانت ١٢ درصد 

نيازمندیم محدوده الهيه 
 آژانس عارف 

٣٥٣١٠١٠٠
٣٥٣١٠٠١٠

٩٥٣٥٦٩٨١/ ف

به �= نفر راننده 
پا�ه �=

با مدارک کامل جهت کار با 
کاميون تک بارى در خارج از شهر 

و شهرستانها نيازمندیم.
ساعت تماس: ٩ الی ١٣

٠٩١٥٥١٤٦٦٤٣
٩٥٣٥٩٦٣٩/ م

آژانس پارس
به تعدادى راننده با اتومبيل نيازمندیم 

محدوده قاسم آباد تمام وقت 
و نيمه وقت ٠٩٠٣٦١٨٧٩٥٤

٩٥٣٥٣٧٧٢/ ف

٩٥٣٥٦٦٠٣/ ق

 تا3س� تلفن� قاسم آباد
 جذب راننده درآمدباالى٣م پورسانت 

صفر خودرو تميز،گوشی اندروید
٠٩٣٩٢٢٢٢٩٩٠

به ١٠٠ دستگاه نيسان 
وانت آر�سان سر�عا 

نيازمندیم
٠٩٣٨٨٤٩٧٨٨٢

٩٥٣٦٠٤٨٨/ ق

 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

مر3زفروش تا3سيمتر
تک کانال آژانسی- چهار کانال

سه سال گارانتی تعویض
٠٩٣٠٩٧٢٣٥٣٦فرهاد ٢٧-

٩٥٣٣٣٩٣١/ م

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

٩٥٣٥٩٢١٤/ ف٠٩١٥٣١٤٩٧٩٤

سروش بار
وانت پيکان و نيسان با کارکرد 

باال نيازمندیم
٩٥٣٦٠٦٣٠/ ف٣٦٩١١١١١

٩٥٣٥٢٥٣٨/ ق

 ا�ران تا3س�
راننده بااتومبيل تاکسی متردار 

وگوشی اندروید دار و نيازمندیم 
٣٥٠٧٩تلفن۵رقمی قاسم آباد

استخدام راننده 
با اتومبيل دارا� تا3سيمتر

٩٥٣٤٩٧٦٦/ ق٠٩١٥١٢٢٢٢٣٧

به تعداد� راننده خانم
 نيازمندیم 

محدوده بلوار توس ۴٣
تلفن ٠٩١٥٩٢٢٧٠١٠

٩٥٣٥٥٦٥٠/ م

٩٥٣٦٠٢٥٢/ ف

درآمد ١٠٠ ال� ١٢٠
به تعدادى راننده با اتومبيل مدل 

٩٠ به باال نيازمندیم محدوده ٧ تير 
٠٩٠١٥٢٣٧٧٧٣

به �= راننده پا�ه ٢ 
 با مدرک تحصيلی دیپلم 

و حداکثر سن ٣٠سال
نيازمندیم 
پيروزى ٩

 نبش چهارراه اول پالک ٣
٠٩٣٠٣٤٩١٨٠٩ 

٩٥٣٦٠٣٣٣/ ف

به تعداد� راننده باخودرو
 (نيسان،ایسوزو)جهت پخش مواد
غذایی نيازمندیم.دانش آموز٣٧.

پالک۴٠٣طبقه دوم   ٣٦٠٤٠٨٦٥
٩٥٣٦٠٤٤٨/ ق

آژانس تشر�فات 
دهی  سرویس   ۴٠۵ سمند،  پارس، 
رضا  امام  خيابان  محدوده  ها  هتل  به 

٠٩١٢٨٤٥٦٦٤٠نيازمندیم 
٩٥٣٦٠٣٧٩/ ف

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

نيازمندیم   ٠٩١٥٢٤٢١٠٦٦
٠٩١٥٩٠٦٢٣٤٤

٩٥٣٥٦٣٣٧/ ف

با سوئيت مجزا و وسا�ل
به نيروى خدماتی (زیر ٣٠ سال )

بطور تمام وقت نيازمندیم.
٣٨٤٤٧٧٧٠(فقط محجبه) 

٩٥٣٥٥٠٠٦/ ب

به �= طراح مسلط 
به 3DMAX و اتو3د

نيازمندیم
٣٨٤٦٦٣٠٠-٣٨٤٦٦٠٩٠

٩٥٣٥٩٠٥٣/ ف

به تعداد� طراح و تا�پيست 
جهت دفتر فنی نيازمندیم 

مراجعه حضورى بين راهنمایی 
 ٢۴ و ٢۶ دفتر فنی ایمادو

٩٥٣٥٨٨٧٨/ ف

به �= فتوشاپ 3ار 
 خانم فور� نيازمند�م 

٠٩٠١٦٢٧٧٧٢٨
٩٥٣٥٨٢١٤/ ف

صنا�ع چوب ا�ده 
طراح حرفه اى  (3DMax) خانم 
مسلط به کارهاى داخلی کالسيک 

و مدرن جهت فعاليت در 
نمایشگاه کابينت 

ساعت کارى ٩ الی ۵ عصر 
آدرس:ميدان ده دى،خيابان رازى 

٠٩١٥١٠١٤٥٤١
٩٥٣٥٥٠١٨/ ق

به ٢ نفر طراح و گرافيست 
 �مسلط و حرفه ا

و یک نفر تایپيست نيازمندیم 
داشتن رزومه کارى و نمونه کار 

الزامی است به صورت نيمه وقت 
و تمام وقت قاسم آباد بين فالحی 

٨ و ١٠ دفتر فنی کارنيک 
   ٠٩١٥٥١٥٧٤٢١

٠٩٣٨٠٦٩١٢٩٦-٣٥٢٢٧٢٢٢
٩٥٣٦٠٣٩٢/ م

به تعداد� خانم فتوشاپ 3ار
و عکاس با تجربه نيازمندیم. 

فتوآریا
٣٨٤٤٦٧٣٤

٩٥٣٥٤٥٣٧/ ق

 �دعوت به همLار
طراح رابط کاربرى

UX و UI مسلط به
٠٩١٥٦١٥٣٠٧١

٩٥٣٦٠١٧٠/ ر

فتوشاپ 3ار و اد�وس 3ار 
خانم جهت 3ار در آتليه 
استودیو کروژ ٣٦٠٣٠٠٩٥

٩٥٣٥٩٦٩٤/ ف٠٩١٥٣٠٦٤٠٧٧

�مد�ر و فروشنده حرفه ا
 ١۵سال سابقه کار درامور فروش
 و مدیریت پوشاک آماده همکارى

 ٠٩١٥٠٢٧٥٣٩٢-٣٨٦٩٩١٤٦
٩٥٣٥٩٦٢٦/ ق

جهت  باتجربه  فروشنده  یک  به 
کار در نقره فروشی مسلط به زبان 
باال  به  ميليون   ١ حقوق  با  عربی 

نيازمندیم ٠٩٣٦٢٨٨٥٠٦٨
٩٥٣٦٠٥٢٧/ ف

 �به تعداد
فروشنده خانم

جهت کار در هایپر مارکت 
ویالژتوریست و هنرستان 

نيازمندیم
 حقوق ثابت + پورسانت
 ضامن معتبر الزاميست
٠٩٠١٥٤٩٩١٣٤

٩٥٣٦٠٤١٨/ ف

 �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 چند نفر فروشنده جوان
با روابط عمومی قوى جهت فروش 

زرشک و زعفران نيازمندیم
٠٩١٥٨٣٢٧٠٧٧

٩٥٣٦٠١٠٩/ ف

�= صندوقدار خانم
با ساعت کارى ١٧الی ٢٣ حقوق 

۴٠٠ در محدوده پيروزى 
٩٥٣٦٠٧٣٥/ ف٠٩١٥٣٦٧٦٧٦٠

�= فروشنده 
تمام وقت نيازمند�م  

٠٩٣٥٣٣٥٠٩٨٠
٩٥٣٥٩١٣٧/ ف

٩٥٣٦٠٥٧٢/ خ

فروشنده خانم
رضا  امام  خيابان   ، پوشاک  جهت   
بين ۶ و ٨ پاساژ مسعود، پالک١٠٢

٠٩١٥١٥٩٤٤١٠

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 دو فروشنده خانم و آقا
جهت فروشندگی کفش محدوده 

حرم مطهر نيازمندیم
٠٩٣٥٦٠٨٧٧٢١

٩٥٣٦٠٣٦٥/ ف

٩٥٣٥٥٩١٠/ ف

شير�ن� فروش� 
آقاى جوان شيفت عصر ١۵ الی ٢۴ 
(منزل محدوده وکيل آباد و معلم ) 

حقوق ٧٠٠ -٣٨٦٧٩٨٧٤

٩٥٣٤٣١١٥/ ف

حقوق ٩٠٠ هزار تومان
 تعدادى فروشنده خانم و آقا نيازمندیم

 توس ۶۵ بين نجف ٢ و ۴ 
 پوشاک آتيش کش

شهر روسر� فروشنده خانم 
نيمه وقت یا تمام وقت نيازمندیم 

بازار سپاد فاز ۴ پالک ٣,٢٧
٠٩٣٥٤٣٠٣٢٩٩

٩٥٣٥٩١٥٦/ ف

نيرو� نوجوان
جهت کار در فروشگاه موبایل نيازمندیم

ساعت کار ١٠ الی ٢٢
٠٩١٥٣١١٢٠١١

٩٥٣٦٠٨٣٤/ ر

�فروشنده قناد
پاره وقت (در محدوده معلم) 

مشخصات خود را پيامک نمایند
٠٩٣٧٧٥٥٣٣٧٢

٩٥٣٥٨٢٣٧/ ق

به �= نفر فروشنده و �= 
حسابدار و �= نظافتچ� 

   تمام وقت نيازمندیم
 ٠٩١٥٥٠٩٣٨٢٩

٩٥٣٦٠٤١٣/ ق

به یک فروشنده باتجربه خانم  
یا آقا جهت عطرفروشی آشنا 
به تستر شيفت صبح و شب 

نيازمندیم ٠٩٣٨٩٧٧٢٤٠٤
٩٥٣٦٠٥٣١/ ف

استخدام
فروشنده حسابدار مسلط به 
نرم افزار هلو دو سال سابقه

در مشهد   ٠٢١٥٥٨٧٩٢٣٤
٩٥٣٦٠٥٠٧/ ق

به �= نيرو� جوان 
جهت 3ار نيازمند�م

بين سن ١۶ تا ٢۴ سال
٩٥٣٥٧٨٧٦/ ف٣٧٢٨٤٢٦٤

فروشنده ماهر و باتجربه 
فروشندگ� 3فش

 در محدوده حرم نيازمندیم
٠٩١٥٦٠٠٠٢٧٢ 

٩٥٣٦٠٤٢٤/ ف

به �= فروشنده خانم
کامپيوتر  فروشگاه  در  کار  جهت 

در محدوده کالهدوز نيازمندیم
٣٧٢٦٦٦٣٣-٠٩١٥٦١١٨٧٠٣

٩٥٣٥٩٣٦٦/ ف

گالر� آرا�ش� بهداشت� خاطره 
به یک خانم در ساعت ٩ الی ١۴ 

نيازمندیم 
٠٩٣٨٠٠٣٥١٨٥

٩٥٣٦٠٢٣٢/ ر

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

٠٩٣٧٥١٦٠١٤٠
٩٥٣٥٩٦٤٩/ ف

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

٩٥٣٥٩٣٨٥/ پ٠٩٣٨٥٤٠٦٤٢٤

به �= فروشنده خانم
 آشنا به کاغذ دیوارى

و تزئينات داخلی ساختمان
و پارکت و کف پوش

در مجتمع تجارى برجيس 
پالک ١٢٠نيازمندیم 

٣٧٠٥٢١٢٢ 
٩٥٣٦٠١٠٠/ ف

�= فروشنده خانم 
 تمام وقت پنجراه 

خيابان نواب صفوى مجتمع آرمان
 ٠٩١٥٨٠٠٥٢٠٠

٩٥٣٦٠١١٠/ ف

فروشنده جهت عطر و اد3لن 
با حقوق و پورسانت عالی 
نيازمندیم مجتمع آرمان

٩٥٣٦٠٠٩٤/ ف٠٩٣٠٤٧٣٧٢٠٧

به �= فروشنده خانم
نيازمندیم محدوده ١٧ شهریور

٠٩١٥٥٥٨٢١٠٢
٩٥٣٦٠٤٢١/ ف

به �= فروشنده خانم
نيمه وقت ماهيانه ۶٠٠ نيازمندیم

 زیست خاور
٠٩١٥٧٠٠٥٩١١

٩٥٣٦٠٢٥٦/ ف

پيتزاكالو
صندوقدارخانم درشيفت عصر 

مراجعه فقط حضورى ميدان 
 سيدرضی نبش فرهنگ١٩

٩٥٣٥٩٨٠٠/ ق

به چندفروشنده خانم  
 مجرب جهت کار در فروشگاه 

سيسمونی با حقوق مکفی نيازمندیم
 ٣٧٣٤٤٤٢٤-٠٩١٢٨٣٩٩١٧١

٩٥٣٦٠٦١٨/ 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 تعداد� فروشنده 
آقا و خانم

جهت شيفت هاى صبح (٧.٣٠ 
الی١۵.٣٠)و عصر(١۵.٣٠ الی 
٢٣.٣٠) و تمام وقت نيازمندیم.
رضاشهر-فرخی شمالی-قنادى 

یزدى ها

٣٨٧٩٤٤٦٢
٩٥٣٥٧١٣١/ ق

به تعداد� فروشنده
آقا  و  خانم  فروش  سوپروایزر  و 
موجهاى  تجارى  نيازمندیم.مجتمع 

٠٩٣٣٧٣٠٣٣٠٠خروشان
٩٥٣٥٦٢٩٣/ ل

به �= فروشنده ماهر 
 ١٧ ميدان  رضا  بازار   نيازمندیم 
پالک  راست  الین  اول  بازار  شهریور 

١,١٨٠٩٣٥٥٨٢٩٥٤٦
٩٥٣٦٠٦٤٢/ ف

 �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

به ٢ فروشنده با تجربه 
باالى ٣٠ سال نيازمندیم 

ویالژ توریست 
طبقه منفی یک ،  واحد ١ و ٢

٩٥٣٥٨٨٠٦/ ف

 �به تعداد
فروشنده خانم �ا آقا 

جهت کار در 
فروشگاه نيازمندیم.
٠٩٣٨٥٠٣٣٠٠٥

٩٥٣٥٦٨٠٩/ پ

به دو نفر فروشنده خانم 
 محدوده پيروزى جهت کار در مجتمع 

نان نيازمندیم مقابل پيروزى ٧۵
 ٠٩١٥٥١١٦٧٩٢

٩٥٣٦٠٣٠٥/ ف

٩٥٣٥٨٧٣٢/ ف

تفرجگاه آراز
 در مجتمع آرمان

تعدادى صندوقدار فروشنده  به 
و اپراتور شهربازى نيازمند است 
پنجراه خيابان نواب صفوى مجتمع 

 CB۵آرمان طبقه ١- واحد ٩
ساعت مراجعه ١٠ الی ١۵

٣٣٣٩١٤١٨-٠٥١

فروشنده و صندوقدار

طراح و گرافيست

سرا�دار و نگهبان


