
٤٢
شنبه ٢١  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٤

به �= فروشنده جوان 
جهت کار در عطر و ادکلن نيازمندیم. 

حقوق پایه ٧٠٠ هزار تومان 
٠٩٣٦٧٧٠٥٥٩٤

٩٥٣٦٠٣١٧/ ق

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

٩٥٣٥٩٦٤٢/ ف

چند فروشنده خانم
جهت پوشاک زنانه بازار فردوسی

٠٩١٥١١٠٩٥٨٧
٩٥٣٦٠٦٤٣/ ف

به چند همLار آقا جوان 
موجه با روابط عمومی باال 

جهت جلب مشترى
 با پورسانت عالی

 در عکاسی نيازمندیم 
ميدان طبرسی

٠٩٣٠٤٣٨٠٨٩٨
٩٥٣٥٩٥٨٩/ ف

به �= نفر خانم جهت 
صندوقدار� و �= نفر فروشنده

با حقوق عالی نيازمندیم
٠٩١٥٦٠٣٦٧٩٥-٣٣٤٠٥١٣٠

٩٥٣٦٠٧٧٥/ ف

به تعداد� فروشنده 
باتجربه خانم نيازمند�م  

٠٩١٥٥٢١٢٠٥٠
٩٥٣٦٠٦٣٩/ 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 خانم
ماهر جهت کار در فروشگاه عينک 

واقع در بلوار معلم نيازمندیم
٠٩١٥٥٣٢٤٤٣٨

٩٥٣٥٩٣٨٧/ ل

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

٠٩٣٨٥٠٣٣٠٠٥
٩٥٣٥٦٨٢٧/ پ

به �= شاگرد جوان آقا 
 خانم جهت پوشاک زنانه و 

فتوشاپ کار خانم نيازمندیم 
 ٠٩١٥٩٥٤٨٧٤٤

٩٥٣٥٧٨٢٥/ ف

به �= فروشنده خانم 
�جهت 3ار در نان فانتز

به طور نيمه وقت نيازمندیم
٠٩١٥٤٤٠٨٠٦١

٩٥٣٦٠١٣٣/ ف

به چند فروشنده 
جهت عينک فروشی نيازمندیم 

٠٩٣٩٨٥٩٣٠١٧
٩٥٣٦٠٤١٦/ ف

فروشنده خانم 
باتجربه و سابقه کار جهت 

مانتو فروشی در شعبه هاى 
قاسم آباد چهارراه مخابرات ، 

روبه روى فروشگاه رفاه 
مانتو سعادت و سرافرازان

 بلوار پایدارى، بين پایدارى ١ و ٣ 
مانتو سعادت نيازمندیم   

٩٥٢٧٧٧١٣/ ف

به �= 3ارشناس 
بازرگان� 

فعال و با مسئوليت پذیرى باال 
جهت انجام امور بازرگانی داخلی 

و خارجی نيازمندیم
ارسال رزومه به : 

Email:contact@
falamak1001.com

٠٩٣٧٩٣٢١٢٧١
٩٥٣٦٠١٦٥/ ر

�= شر3ت 
توليد� معتبر

صنعتی  شهرک  در  واقع 
تحقيق  واحد  جهت  توس 
زمينه  در  خود  توسعه  و 
شکالت نيروى صنایع غذایی 
کارشناسی  مقطع  در  آقا 
حقوق  با  دکترا  یا  و  ارشد 
قابل توجه جذب می نماید.
متقاضيان محترم می توانند

یک  تا  را  خود  کارى  رزومه   
هفته پس از چاپ این آگهی

به آدرس ایميل
gozineshestekhdam96 

@gmail.com
 ارسال نمایند.

٩٥٣٥٨٦٨٧/ خ

كارشناس كامپيوتر خانم
 جهت پشتيبانی سایت با روابط 

عمومی باال-شماره تماس 
٣٦١٤٤١٦١

٩٥٣٦٠٨٣٣/ ق

استخدام 
3ارمند فروش خانم

مستقر در دفتر کارخانه 
(صياد شيرازى) 

داراى مدرک تحصيلی مرتبط 
حقوق قانون کار + بيمه + 

پورسانت
٩٥٣٥٧٣٠٤/ ر٣٨٩٢٩٦٢٥

به ٢نفر 3ارشناس
 گياه  پزش�L خانم �ا آقا

 با سابقه کار نيازمندیم
٣٦٠٤٨٥٦٢

٩٥٣٤٧٠٢١/ ق

به �= 3ارپرداز آقا 
با ضامن معتبر و داراى 
گواهينامه نيازمندیم 
تلفن: ٣٨٦٨٢٣٦٥

٩٥٣٦٠٢٢٤/ ر

�= 3ارپرداز آقا با ظاهر� مناسب 
صورت  به  قوى  بيان  قدرت  و 
 ٨ تماس  نيازمندیم.  وقت  پاره 

٣٨٤٧٧٧٧٤الی ١۶
٩٥٣٥٩٣٨٤/ ف

استخدام
 آژانس هواپيما��

١٠ نفر نيروى حرفه اى
 در زمينه تور داخلی و خارجی 
و کارمند ویزا و فروش ، ليدر 

نيازمندیم 
 ٣٧٦٦٢٦٥٣-٣٧٦٦٢٧٥٣

 ٠٩١٥٨١١٢٦٢٩
٠٩٣٣١٣١٧١١٢

٩٥٣٥٩٦٧٧/ ر

به �= خانم عرب زبان 
جهت امور ادار� نيازمند�م

 تماس در ساعت ادارى ٨,٣٠ الی 
١ ١-٣٧٦٠٤٩٨٠۵,٣٠

٩٥٣٥٩٨٥٦/ ف

به تعداد� خانم و آقا
جهت فروش نيازمندیم حقوق ١ م 

٠٩٣٦٢٥٣٦١٠٠
٩٥٣٥٧٨٢٤/ ف

استخدام آقا
حداکثر ٣٠ ساله درشرکت 

نرم افزارى جهت امور 
ادارى و تبليغات حقوق 

قانون کار+ بيمه احمدآباد
٠٩٢١٥٢٠٦٧٩٠

٩٥٣٥٠١٠٠/ ف

�= شر3ت معتبر 
 �برا� 3ادر ادار

خود نياز به چند همکار خانم دارد:
١-کارمند دبيرخانه    ٣ نفر
٢-مدیر بازرگانی         ١ نفر
٣-کارشناس فروش  ٢ نفر
۴- کارمند ادارى          ١ نفر

  office مسلط به
و روابط عمومی باال 

تلفن هاى تماس
 از ساعت ٩ تا ١۴
٣٨٩٣٩٧٣٥

٠٩١٢٠٦٣٤٤٨٧
٩٥٣٥٣٢٧٧/ م

به �= 3اربر سيستم 
با آشنایی به امور دفتر اسناد 
رسمی جهت کار در دفترخانه 

نيازمندیم ٠٩١٥٥٠١٥٧٨١
٩٥٣٥٨٨١١/ ف

منش� خانم باسابقه 
جهت یک شرکت بازرگانی دانشجو 
١٧ ساختمان کيميا طبقه ٢ واحد۴ 

٣٨٩٢٠٥٢٠
٩٥٣٦٠٨٧٥/ ق

به �= خانم �ا آقا 
عرب زبان

آشنا به کامپيوتر نيازمندیم 
٩٥٣٥٦٦٦٨/ ف٠٩١٥١٠٦٠٤٧٤

�شر3ت توليد
استخدام کارمند ادارى فروش 
ارسال رزومه به شماره تلگرام

٠٩١٥٣٢٠٢٤٢٠
٩٥٣٥٩٧٧٤/ ر

3ارآموزخانم وآقا
آژانس هواپيمایی (محدوده 

بولوارپيروزى) به شرط استخدام
٣٨٧٠٤٩٠٤

٩٥٣٥٨٢٠٩/ ق

3ارگر آقا، خدمت رفته 
 حقوق ٨٠٠ الی ١م 

نيازمندیم 
٩٥٣٦٠٨٣١/ م ٠٩٣٨٥٦٠٥٥٧٩

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 دو 3ارگر ساده خانم 
�جهت 3ار در قناد

نيازمندیم
٠٩٣٧٧٨١٠٨٢٣

٩٥٣٥٩١٩٨/ ف

به �= 3ارگر متاهل
گذار  تخم  مرغدارى  در  کار  جهت 

نيازمندیم ٠٩١٥٨٠٨٦٠٥٨
٠٩٠١٩٨٧٤٢٢٥

٩٥٣٦٠٣٦٣/ ف

3ارگر ساده نيازمند�م
نبش هفت تير ٢٢ 
 مراجعه ٣ تا ۵ عصر

٩٥٣٦٠٧٤٠/ ف

فروشگاه 
شازده 3وچولو 

فروشنده خانم جهت فروش 
کتاب و بازى فکرى در شعبه 

سناباد و پيروزى نيازمند است 
پایه ۶٠٠+ پورسانت 

صبح ٩ تا ١۴ بعدازظهر ١۶ تا ٢٢ 
٣٨٤٣٠٨٦٤

٠٩١٠٥٠٠٩٨٩٢
٩٥٣٦٠٥٧٠/ ر

ساندو�چ�
به یک کارگر ماهر یا نيمه ماهر 

جوان نيازمندیم
٩٥٣٦٠٥٠٣/ ف٠٩١٥٩٠٧٣٢٢٤ 

به �= 3ارگر ساده آقا 
جهت کار در مرغ بریان نيازمندیم 

٠٩١٥٢٢٢٢٨١٠
٩٥٣٥٩٥٣٥/ ف

نيرو� 3ار ساده 
و نيمه ماهر 

جهت کار در آبميوه گيرى 
در محدوده خيابان

 امام رضا نيازمندیم 
٠٩١٥٣٢٠٩٨٤٨

٩٥٣٥٤٤٤٩/ ر

به �= 3ارگر ساده خانم 
جهت امور نظافت�

نيازمندیم (١٧ شهریور)
٠٩٣٨٢١٨٢٧٢٧

٩٥٣٦٠١٢٧/ ف

به دو نفر 3رگر ساده
جهت انبار با ضامن معتبر 

نيازمندیم
٩٥٣٥٩٨٤٦/ ف٠٩١٥١٠٣٢٧٠٠

به �= شاگرد جوان 
جهت 3ار در اغذ�ه

با حقوق ماهيانه ٧٠٠هزار 
نيازمندیم 

ترجيحا محدوده
 طالب، امام رضا، مطهرى 

مشخصات خود را در تلگرام به 
شماره ٠٩٣٥٨٤٣٦٧٥٥ 

ارسال نماید.
 

٩٥٣٥٩٦٨٤/ ف

به تعداد� خانم 
جهت کار بسته بندى 

نيازمندیم( ٧,۵ الی ۵,١٢) 
ترجيحا محدوده 

شهرک شهيد رجایی 
مهریز ١

٠٩١٥١٢٣٢٢٦٨
٩٥٣٥٩١٤٤/ ر

خانم+ آقا تا ٣٢ سال
شهرک  توليد  خط  خدمت-  باکارت 
صنعتی- حقوق تا یک م- ابوطالب ٢۵

٠٩١٥٩٩٦٢١٧٦پالک ١٠١,١
٩٥٣٦٠٠٠٦/ م

به تعداد� 3ارگر ساده 
خانم و آقا جهت خط توليد

٠٩٠٣١٠٢٩١٥٧نيازمندیم 
٩٥٣٥١٩٦٩/ م٠٩٠٣١٠٢٩١٥٦

٩٥٣٥٩٧٨١/ ف

به تعداد� 3ارگر ساده و ماهر
جهت کار در شهرک صنعتی، 

توليدى، خدماتی و هتل 
نيازمندیم ٣٧٤١٧٩٥٣

به ٢ نفر خانم �ا آقا 
جهت کار در توليدى کيف 

نيازمندیم 
٠٩٣٩٥١١٧٤٥١

٩٥٣٦٠٠٥٦/ ف

3ارگر ساده  آقا مجرد 
 محدوده فرامرز عباسی در پارچه 

فروشی نيازمندیم٩ الی ١٣-١٧ الی 
٢١:٣٠     ٠٩١٥٣١٨٣٨٢٨ 

٩٥٣٦٠٠٤٦/ ف

٩٥٣٥٦٣٢٨/ ط

شر3ت نظافت� 
به تعدادى نيروى ساده آقا 
نيازمندیم ترجيحا با ماشين 

٠٩٠٣٣٩٢٥٩٨٦

به �= نيرو� ساده خانم
جهت فست فود

 نيازمندیم  
 

٩٥٣٦٠٤٩٦/ ف ٣٧٦٠٠٢٩٩

به دو نفر3ارگر ساده 
محدوده شهرک ابوذر نيازمندیم.

٠٩١٥١١١٨٤٦٤
٩٥٣٥٩٢٢٨/ پ

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

به چند شاگرد جوان 
 جهت کار در یک شرکت امنيتی 

نيازمندیم 
٠٩٣٦٢٥٣٦١٠٠ 

٩٥٣٥٧٨٨٩/ ف

به �= نفر پي= پياده 
جهت فست فود

نيازمندیم
٠٩٣٦٧١٩١٣٦٤

٩٥٣٦٠١٢٣/ ف

 به تعداد� 3ارگر ساده  خانم و 
آقا جهت فروشندگی و ویزیتورى 

نيازمندیم حقوق بين ۵٠٠ تا ٨٠٠ 
امام رضا ١٢   ٠٩١٥١١٠٢٠٤٢

٩٥٣٦٠٧٨٠/ ف

به چند 3ارآموز جوان 
 جهت آسانسور نيازمند�م

٠٩١٥١٠٦٢٧٦٦
٩٥٣٥٩٢٠٣/ ف

٩٥٣٥٩٨٧٢/ ف

3ارگر خانم جهت توليد
موادغذایی سپاد سمت راست خيابان 
 ٧ واحد  معين  چاپخانه  بعداز  یکم 

٣٧٦٥٥١٩٢

به �= 3ارگر 
جهت کار در آشکده محدوده آخر 
وکيل آباد جاده طرقبه نيازمندیم

٠٩٣٦٥٢٨٢١٥٣
٩٥٣٦٠٤٢٦/ ف

به �= شاگرد
 جهت کار در سوپرمارکت 
باضامن معتبر نيازمندیم 
ساعت کار از ١٣ الی ٢٣ 

حقوق حداکثر ٩٠٠

٠٩٠٣٨٧٥٩٢٩٥
٩٥٣٥٦٦٧٢/ ف

به �= نفر آقا آشنا به 3ار 
آبميوه فروش�

نيازمندیم
٠٩٣٧٥٣٨٣٧٠٣

٩٥٣٦٠٤٦٨/ ف

 tشر3ت توليد پوشا
استخدام بردست خانم

 امام  رضا ٢٨ حسينيان ١۵
٩٥٣٤٦٦٦٦/ ر٣٨٥٤٨٤٥٣

به تعداد� نيرو 
جهت پخش تراکت نيازمندیم 

قاسم آباد- ميدان حجاب 
٩٥٣٦٠٢٢٧/ ق٣٦٢٣٦٤٠٣

3ارگر ميوه فروش� فن� 
بين ميدان اقبال الهورى

 و پيروزى ٧٩
٩٥٣٥٣٤٨١/ ف٠٩١٥٧٠٠٣١٢٠

استخدام نيرو
داراى گواهينامه موتور سيکلت 

حقوق یک ميليون تومان
٠٩٩٠٥٠٦٠٩٦٢

٩٥٣٥٦٧٠٦/ ق

به 3ارگر ساده 
جهت کار در پمپ بنزین 
نيازمندیم ۴٠ کيلومترى 

جاده مشهد نيشابور 
شهر ُملک آباد

  پمپ بنزین خطيب

٩٥٣٥٨٢٨٤/ ف

به �= نيرو� ساده 
جهت کار در مرغ دارى
 تخم گذار نيازمندیم

 با مسکن ، آب ، برق ، گاز
 رایگان حقوق ماهيانه

٠٩١٥٦٦٣٠٠٧٠
٩٥٣٥٨١٠٦/ ف

نيرو� مراقب خدمات� 
جهت کار در سراى سالمندان 

نيازمندیم
٩٥٣٥٥٠٥٧/ پ٠٩١٥٩٩٢١٢٥٧

SINAWORK
کارگر ساده خانم جهت بردستی 
و بسته بندى محيط کامال زنانه 
در توليدى پوشاک نيازمندیم 

ساعت کارى ٨الی۶ حقوق هر ماه 
۵٠ هزارافزایش از ٣۵٠ تا ۶٠٠ 

هزار ساعت مراجعه ١٣ الی ١۶
گاز رسالت ۴۵ پالک ٣۴

٠٩١٥٦٢٠٥١٥٦
٩٥٠٦٧٦٣١/ ف

به تعداد� گروه 
 �آرماتوربند� حرفه ا
نيازمندیم گروه صنعتی سما 

رزومه کارى خود را ایميل 
نمایيد. 

Forjing.a.m@gmail.com

٠٩١٥٨١١٠٩٥٦
٩٥٣٥٢٤٠٢/ م

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 تعداد� پرسنل آقا
در  بستنی  و  آبميوه  در  کار  جهت 

محدوده آزادشهر نيازمندیم
٠٩٣٥٧٤٠٥٩٦٣

٩٥٣٦٠٦٥٨/ ف

استخدام 
به یک نفر فنی کار ماهر و باتجربه باال 

جهت تزریق پالستيک نيازمندیم
٩٥٣٥٨٣٠٢/ م٠٩١٥٥٠٠٩٤٠٤

به تعداد� 3ارگر 
در  کار  جهت  ماهر  نيمه  و  ماهر 

کارگاه برشکارى mdf نيازمندیم
٩٥٣٦٠٧٧٧/ ف٣٧٢٣٤٠٣٨

به �= 3ارگر ماهر  
جهت ميوه فروشی یا سوپر مواد غذایی

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

٩٥٣٥٥٦٠٠/ م

 3ارگرماهر 3ارواش نيازمند�م
 باسرعت عمل باال و تميز کار

حقوق٣٠+انعام۵٠به باال
نبش اندیشه٧٧ ٠٩١٥٤٣٠٠٢٠٠ 
٩٥٣٥٢٥١٣/ ق

به تعداد� نصاب 
کولر گازى ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم 
سرماسازان  مهندسی  فنی  خدمات 

٠٩١٥٣٥٨٦٤١٤
٩٥٣٥٩٧٣٧/ ف

به �= نفر با سابقه 3ار
آبميوه و بستنی و یک کارگر 

ساده نيازمندیم
٠٩١٥٧٠٨٥٢٢٠

٩٥٣٦٠٦٣١/ ف

به چند 3ارگر ماهر 
3ارواش نيازمند�م   

٠٩٣٦٦٢٣٨٢٨٤
٩٥٣٥٨٥٨٠/ ف

نيرو� برق 3ار نيمه ماهر
نيازمندیم شرکت کيهان تابش 
دستمزد روزانه  ٣۵٠٠٠تومان

٣٢٢٢٢٠٢٥
٩٥٣٥٩٦٠٤/ ق

به �= نفر آقا 
جهت پرسکارى اتو بخار با حقوق عالی 

نيازمندیم محدوده عبدالمطلب
٣٧١٣١١٦٢

٩٥٣٦٠٧٧٢/ ف

اپراتور خانم  جهت 3ار
 با دستگاه ليزر و مونتاژ کارى 

نيازمندیم ٠٩١٥١٠١٠٣٣٤
٠٩١٥٨٢٣٢٢١٣

٩٥٣٦٠٧٢٧/ ف

به �= استاد3ار ماهر جهت 
3ار در تعو�ض روغن�

نيازمندیم
٠٩١٥٥١٠٥٨٩٦

٩٥٣٦٠١١٢/ ف

به تعداد� 3ارگر ماهر 
محدوده  کارواش  در  کار  جهت 
گاراژدارها با حقوق و مزایا نيازمندیم 

٠٩٣٨٨٥٨٢٨٣٤
٩٥٣٦٠٣٧٣/ ف

3ارواش آرامش
استخدام استادکار با حقوق 
توافقی در محدوده رسالت 

٠٩١٥٣٠٩٩٦٤٢
٩٥٣٦٠٢٦٦/ ق

نصاب دوربين مداربسته
با مزایاى خوب نيازمندیم

٣٨٥٢٠٢٥٧
٩٥٣٦٠١٢٢/ ف

به �= 3ارگر ساده
جهت پخش تراکت نيازمندیم 

محدوده طالب.حقوق ۶٠٠تومان
٠٩٣٥٦٨٩٣٥٩٦

٩٥٣٦٠٧٥٦/ ط

به چندنفر 3ارگر ماهر
پيروزى  بين  نيازمندیم  کارواش 

٧٣ و ميدان  الدن کارواش ویژه
٠٩١٥١٠٠٢٩١٧

٩٥٣٥٩٨٨٧/ ف

3اش� 3ار 
 براى پروژه اى بزرگ به تعدادى 
نيروى ماهر کاشی کار نيازمندیم 

٩٥٣٦٠٦٠٩/ م ٠٩٠١٧٣٥٥١٠٨

ثبت نام و مشغول به 3ار 
از افراد جو�ا� 3ار

@ Tooskar کاریابی آرمان توس
٧-٣٦٥١٨٩٧٦-٣٦٥٨٥٨٧٦

٩٥٣٥٧٢٦٦/ ف

3ار�اب� پو�ا
معافيت بيمه جهت کارفرمایان- ثبت
 @karyabipuya نام از کارجویان

٩٥٢٥٩٢٦٨/ ق٣٦٠٦٠٢٢٢

3ار�اب� افق 
فرصت هاى شغلی،معافيت بيمه 
تامين نيروى مجرب کارفرما 

قرنی ٧ پالک ۴
 @ofoghjob

٣٧٢٥٥٤٧٧
 ٣٧٢٤٨٢٨٥

٩٥٢٦٢٣٥٦/ ف

موسسه 3ار�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

3ار�اب� بين الملل�
 3ارآفر�نان
تامين نيروى انسانی 

کارفرمایان
استخدام کارگر ساده

 مشاوره کار و تامين اجتماعی
 jobafarin@تلگرام

٩٥٣٠٨٠٨٧/ د٤-٣٨٤٤٦١٢٣

3ار�اب� 3وشا 
اشتغال کارجویان تسهيالت ماده ٨٠ 

مشاوره کار و تامين اجتماعی 
٩٥٢٠٠٧٠٧/ ف  ٣-٣٧٢٣٣٣٠١

3ار�اب� آر�ا 
معرف� بLار جو�ندگان 3ار
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

كارگرساده

3ارگر ماهر

3ارشناس و
3ارشناس ارشد 

�3ارمند ادار

3ارپــــرداز

3ار�ابــــ�

استخدام 3ارشناس نرم افزار
شرکت مشاورین انفورماتيک آریا 

جهت تکميل کادر پشتيبانی خود نياز به کارشناس
 آشنا به بانک اطالعاتی SQL دارد. 

تلفن: ١٩ داخلی ۵-٠۵١٣٧۶٢٨۴٠١
٩٥٣٢٧٧٩٧/ ف٩٥٣٦٠٣٤٢/ ف


