
يكشنبه ٢٢ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٥
٤٣

 tخانم با مدر
د�پلم به باال 

جهت امور تهيه و توزیع 
پوشاک با حقوق ١,٣٠٠م 
ساعت کارى ٧,٢٠ الی ١٨

بلوار خيام شمالی پالک ١٣ 

٣٧٦٢٥٥٣٤
٩٥٣٦١٠١٠/ ف

 �استخدام 3ارمند ادار
یک شرکت معتبر جهت تکميل 

کادر ادارى خود
 به تعداد ۵ نفر نيروى خانم 

با روابط عمومی و فن بيان باال 
نيازمند است

 ارسال رزومه به شماره تلگرام 
٠٩٣٠٣٩٦١١٢٠

٩٥٣٦١٢٣٩/ ف

به �= 3ارگر ساده 
جهت کار در تعميرگاه با حقوق 
عالی نيازمندیم ٨ الی ٨ شب 

٠٩٠١٤٨٨٣٥٤٤
٩٥٣٦١٢٤٦/ ف

فور� تعداد� نيرو 3ارگر 
ساده خط توليد و نيرو� فن�

حقوق قانون کار + بيمه + 
سرویس ٦-٣٦٥١٩٣٩٥

٩٥٣٦٠٩٩٤/ ف

به تعداد� محدود
کارگر نوجوان آقا براى 
بسته بندى نيازمندیم
٠٩١٥٣١٣٦٦٤٦

٩٥٣٦١٠٢٣/ ل

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

٠٩٠٣١٠٢٩١٥٧نيازمندیم 
٩٥٣٥١٩٦٩/ م٠٩٠٣١٠٢٩١٥٦

تعداد� نيرو جهت 3ار در 
فست فود نيازمند�م
احمدآباد مقابل بلوار رضا 
پيتزا کارینا ٣٨٤٣١٠٩٨

٩٥٣٦١٦٤١/ ف

٩٥٣٦١٤٦٨/ ف

�به تعداد� خانم جهت بسته بند
زعفران و خشکبار نيازمندیم چهارراه 
ابوطالب قرنی ۴١ بين شهيد واحدى 

۴٣٧٢٦٦٥٦٦ و ۶ پالک ٢٠,١

به 3ارگر ساده 
جهت کارگاه توليدى نيازمندیم 

٠٩٠١٣٤٩١٥٣٢
٩٥٣٦٠٩٩٠/ ف

به تعداد� 3ارگر آقا و خانم  
د�پلم فورا نيازمند�م. 

 

٣٢٣٨١٨٧١
٩٥٣٦١٢٧٥/ ق

استخدام نيرو
داراى گواهينامه موتور سيکلت 

حقوق یک ميليون تومان
٠٩٩٠٥٠٦٠٩٦٢

٩٥٣٥٦٧٠٦/ ق

٩٥٣٥٩٧٨١/ ف

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

توليدى، خدماتی و هتل 
نيازمندیم ٣٧٤١٧٩٥٣

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

٩٥٣٦٠٧٤٠/ ف

فور�      فور� به تعدادى
کارگر ماهر جهت کار درکارواش 

محدوده پيروزى نيازمندیم
بلوچی ٠٩٣٣٥٩٠٧٠٢٧

٩٥٣٦١٤١٦/ ف

به تعداد� 3ارگر ساده 
�جهت 3ار در 3ارگاه قناد
نيازمندیم ٠٩١٥٧٠٥٣١٩١

٩٥٣٦١٣٨٦/ ف٠٩١٥٥٢٤٨٦٣٧

به تعداد� 3ارگر 
ساده نيازمند�م  

٠٩٩٠٦٢٣٣٢٩٣
٩٥٣٦٠٩٦٩/ ف

٩٥٣٦٠٩٩٣/ ف

به تعداد� 3ارگر ساده خانم و آقا
حقوق قانون کار+ بيمه + سرویس

 نيازمندیم . خدماتی مقدم
٠٩٣٠٤٣٤٧٨٦٧

٩٥٣٥٩٤٧٤/ ط

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

٠٩٠٣٣٩٢٥٩٨٦

به �= 3ارگر ساده
 مجرد (شهرستان�) 

جهت کار در رستوران نيازمندیم 
٩٥٣٦١٦٦٢/ م٣٦٠٨٦٩٢٠

نيرو� خانم 
جهت کارگاه توليدى شيرینی 

نيازمندیم 
٠٩١٥٦٦٠٢٠١١

٩٥٣٦١٢٠٠/ ف

�به تعداد
 3ارگر ساده 

جهت کار در آشپزخانه 
نيازمندیم

 چهارراه خيام 
دستغيب ٢٨ فرهاد ٢٧ 

اروین 
٠٩٣٦١١٣٠١٦٣

٩٥٣٦١٥١٣/ ف

به �= 3ارگر ساده
جهت کار در آشپزخانه نيازمندیم 
کریمی  خيابان  عبدالمطلب  بلوار 

 بين ١ و ٣ آشپزخانه سيدى
٩٥٣٦١٤٤١/ ف

به ٥ نفر 3ارگر ماهر 3ارواش
با جاى خواب محدوده ميدان بار 
رضوى با حقوق ١ م نيازمندیم 

٠٩١٥٦٨٣٠٦٩٣
٩٥٣٦٠٩٦٥/ ف

به �= اپراتور 3ار ماهر و 
دوخت 3ار

جهت کار در توليدى نایلون 
نيازمندیم ٠٩١٥٩٢٠٠٠٣٠

٩٥٣٦٠٩٦٠/ ف

به دو نفر 3ارگر ماهر 
جهت 3ار در 3ارواش 

نيازمند�م
 

٠٩٣٠٤٨٣١٦٣٤
٩٥٣٦١١٧٤/ ق

3ارگر ماهر 3ارواش 
 نيازمند�م مطهر� شمال�

٠٩١٥٥١٧٨٤٧٣
٠٩٣٨١٧٢٠٤٧٨

٩٥٣٦١٤٥٧/ ف

به تعداد� نيرو� ماهر
و نيمه ماهر خانم جهت 

کار درکارگاه 
نقره سازى نيازمندیم
 ٠٩١٥٣١٨٨٨٠٧
٠٩٣٥٧١٧٥٢٨٣

٩٥٣٦١٥٤٣/ ف

به �= شاگردساده روزمزد
و یک نصاب دودى و روکش 
صندلی اتومبيل نيازمندیم

٠٩١٥٣٢٤٩١٨٨
٩٥٣٦١٦٢٢/ خ

خشKشو�� 
محدوده  نيازمندیم  کار  پرس  یک  به 

هفت تير ساعت تماس ١۴ الی ٢٢ 
٩٥٣٦١٣٦١/ م٠٩٣٨٦٥٦٢٧٥٧

به تعداد� 3ارگر ماهر  
 جهت کارواش نيازمندیم 

عبداللهی ٠٩١٥٢٠٢٩٩٠٤
٩٥٣٥٩٥٤١/ ف

به 3ارگر ماهر 3ارواش 
نيازمند�م   

    ٠٩٣٥٨٧٧٠٨٨١
٩٥٣٦٠٩٥٥/ ف٠٩٣٦٣٦٨٥٦٧٢

به تعداد� فروشنده آقا ماهر
جهت کار در مجتمع فردوسی 
نيازمندیم. مصاحبه حضورى

٠٩١٥٢٣٣٤٦٤٧-٣٢٥١٣٦٩٥
٩٥٣٦١٣٣٨/ ق

به تعداد� 3ارگر ماهر
جهت کار در کارواش، خيابان 

چمن نيازمندیم
٩٥٣٦١١٦٢/ ر٠٩٣٧٩٣٣٨٩٤٢

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

٩٥٣٦٠٦٠٩/ م ٠٩٠١٧٣٥٥١٠٨

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

کارگاه برشکارى mdf نيازمندیم
٩٥٣٦٠٧٧٧/ ف٣٧٢٣٤٠٣٨

برق 3ار صنعت� 
نيازمند�م

 

٩٥٣٦١٢٤١/ ف٣٦٥٨٤٠٣٥

استخدام فر3ار ماهر
ساندویچی، شيفت شب 

ميدان ده دى -  ١١ به بعد
٠٩١٥٥٠٤٨٢٦٨

٩٥٣٦١٠٦٠/ ر

3ار�اب� فرهيختگان دانشگاه
 اشتغال فور� دانشگاهيان و...

تامين نيرو، معافيت حق بيمه
خ    راهنمایی١٩ ٥٠-٣٨٤٤٢٧٤٥ 

٩٥١١٢٦٨١/ آ

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

@ Tooskar کاریابی آرمان توس
٧-٣٦٥١٨٩٧٦-٣٦٥٨٥٨٧٦

٩٥٣٥٧٢٦٦/ ف

به �= اپتومتر�ست
جهت همکارى در خرم آباد لرستان 
نيازمندیم  ٠٩١٢٠٩٧٤٠٠٦

٩٥٣٦٠٩٧٤/ ف٠٩٩٠١٥٠٠١٣٠

شر3ت 
�Kتجهيزات پزش

تحصيلی  مدرک  با  فردى  از 
مرتبط به صورت تمام وقت 
دعوت به همکارى می نماید

٣٨٣٨١٣٤٥
٠٩١٥٣١٩٦٣٦٦

٩٥٣٦٠٥١٣/ ف

پزش= عموم� 
فنی  مسئول  جهت   MMT مدرک  با   
یا  صبح  شيفت  اعتياد  ترک  کلينيک 

 ٠٩١٥٣٠٠٧٨٨٤عصر نيازمندیم.
٩٥٣٥٩٠٤٤/ م

٩٥١١٠٧٧٤/ د

دستياردندانپزش= دوره 
دارویارداروخانه -امدادگر حوادث

وارستگان نوین
٠٩١٥٢٠٠٣٧٧٤-٣٥٠٩٩١٥٧

اپتومتر�ست 
جهت همکارى به تعدادى 

اپتومتریست ، خانم و 
آقا، با شرایط عالی جهت 

همکارى نيازمندیم
٠٩١٥٣١٦٩٦٠٩

٩٥٣٥٦٩٥١/ ف

پزش= عموم� 
شيفت تعطيالت و شب نيازمندیم.

تقاطع پيروزى و هاشميه 
٩٥٣٦١٤١٨/ پ٣٨٨٣٢٩٥١

جذب مدرس 
اسپانيایی،   ، آلمانی  هاى  زبان 
فرانسه، روسی، ترکی ، عربی و ...
٠٩٣٥٢٤٢٣٣٠٣-٣٦٠٤٢٩٧٢

٩٥٣٦٠٧٧٠/ ف

جذب مدرس زبان انگليس� 
آموزشگاه واقع در 

سيمترى طالب -مفتح 
تلفن تماس ٠٩٣٠٨٠١٨٧١٢

٩٥٣٦٠١٥٥/ ق

٩٥٣٦١٦٠٧/ ق

آموزشگاه زبان ها� خارج� 
معراج اند�شه 9

جهت تکميل کادر آموزشی خود 
از آقایان و خانمهایی که داراى 

مدرک ليسانس و مسلط به زبان 
انگليسی هستند دعوت به 

همکارى می نماید
تماس روزهاى فرد ١٣-٩ صبح

٣٣٨٦٨٩٧٣

آگه� استخدام 
مد�ر فروش

یک شرکت معتبر توليدى 
در خصوص تکميل کادر 
بازرگانی خود نياز به یک 

مدیر فروش باسابقه دارد 
افراد واجد شرایط رزومه 

خود را به آدرس زیر 
ایميل نمایند.

mashhad.estekhdam@ 
yahoo.com

 

٩٥٣٥٧٦٠٦/ ر

٩٥٣٥٤٥٥٩/ پ

به چند نفر 
خانم و آقا 

جهت مراقبت از سالمند و 
کودک و امور منزل نيازمندیم 

با حقوق باال و بيمه 
٠٩٠٣٤٦٧٣٧١٩

٣٢١٢١٢٩٦

مر3ز سروش

٩٥١٢٧١٧٢/ م

 با مجوز بهز�ست�
استخدام خانم جهت مراقبت از 

سالمند در منزل درشيفت
 روز یا شب یا شبانه روزى

مدیرمسئول: دکتر ایرج عاکف
ميدان احمدآباد- بلوارکالهدوز

 نبش کالهدوز٩/١ (تقاطع سلمان 
دوم طبقه   -٨٣ پالک  فارسی) 

٣٨٤٤٤٣٠٠ 
٠٩١٥٥١٦٣٢٩٩
٠٩١٥٣١٥٠٠٠٤

به �= پرستار خانم
 شبانه روزى جهت مراقبت از 

سالمند خانم نيازمندیم. 
٠٩١٢١٢٣١٢٠٣

٩٥٣٦١٦١٩/ ق

آر�اگستر-استخدام خانم جهت
نگهدارى از سالمند و خردسال 

در منزل ،بدون پورسانت
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٣٠٥٧٤٣/ ل

در  خانم   t3ود مراقب   =� به 
محدوده بلوار پيروزى از ساعت ٧ الی 
٠٩٣٨١٣٨٥٦٣٦ نيازمندیم   ١۵

٠٩٣٦٣٢١٤٤٣٩
٩٥٣٦١٠٤٤/ ف

سرا� بهشت-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩

٩٥٣٠٥٧٥٩/ ل

مجتمع آفتاب
خانم با حقوق باال جهت مراقبت از 
کودک و سالمند در منزل نيازمندیم
٣٦٦٢٥٢٩٥-٣٦٦٣٩٨١٧

٩٥٣٥٣٣٩٩/ ل

گروه پزشك� و درمان�

كارگرساده

3ارگر ماهر

مد�ــــر

مدرس  و مرب�

3ار�ابــــ�

مراقب 3ودt و سالمند

٩٥٣٦١٧٢٣/ م

٩٥٠٢٠٢٣٦/ ف

محل مراجعه جهت دریافت مدارك پيدا شده:
 ١- اداره كل پست استان خراسان رضوى - عدل خمينی

 تلفن: ١٩٣
٢ - كليه دفاتر خدمات ارتباطی و آژانسهاى 

پستی سطح شهر مشهد
را  شده  پيدا  مدارك  شود   Kم تقاضا   Kگرام همشهرAان  كليه  (از   
به نزدAك ترAن صندوق پستK بيندازند تا از طرAق اAن سروAس به 

صاحبان آن تحوAل گردد)

سرو�س پست �افته
طرح مشترك پست و روزنامه خراسان

3ارت مل�
١٠٥٠٣١٥٤٢١ حسيم   Kاسحق آرش 

٠٩٤٠٧٦٥٩٩٣ غالمحسين   Kاسد4 مصعب  Kشمس

١٠٦١٤٥٠٥٨٩ حسين  اسعد4 نژاد  معصومه 

٠٩٤١٥٦٣٥٥٣ محمد  اسكندر4 بهار4  مهد4 

٠٩٣٣٧٦٧٧٢٢  Kعل  Kاسالم جواد 

٠٩٤٥٩٢٥٦٨٩ حسين   Kاسماعيل  Kمرتض

٠٩٣٩٨٨٢٧٤٤ حسين  اسماعيلK كشوك   Kعل

٠٩٤٥٠١٩٥٣١  Kسيد عل  Kاسمعيل زاده شورك سيده تكتم 

٠٩٣٤٧٥٢٦٦٤ قدAر  اسمعيلK جاغرق   Kغالمعل

٠٦٩٠١٢٤١٩٨ علK مراد  اشرود4  محمد رضا 

٠٩٣٦٨٩١٤٢٤ غالمحسين  اشفته مارشك  معصومه 

٠٩٠١٣٦٠٠٣١ علK اكبر   Kاشفته مغان اسيه 

٠٩٢٢٩٢٥١٥١ جواد  اصغر4  مهد4 

٠٨٤٨٦٣٨١٢٣ صفر  اصغر4 شهركهنه  معصومه 

٠٨٦٠٣١٢٩٣٣  Kبراتعل  KامA انAاصغر ميالد 

٠٩٣٩٠٧٧٧٦٠ احمد رضا   Kاصالن محسن 

١٤٦١٠٦٩٧٠١ نصير  اعتبار4  رجب 

٠٠٦٨٣٥٣٨٦٣ ذبيح اله  اعتماد  حامد 

٠٩٢١٠٦٠٠٩٢ ابراهيم  اعالKA استانه  نيلوفر 

١٢٨٩٦٧٠٢٦٩ محمود رضا  اعلم  ازاده 

٠٩٣٨٩٧٧٤٢٣ حسين  افتخار4  سيد حميد 

٠٩٤٢٩٣٤٥٢٠ امير  افخم  مهد4 

٠٩٣٧٠٤٤١٤٨ غالمرضا   Kافخم خدAجه 

٠٩٢٢٧٠٧٦١٨ حسين  افخمK زره  منصوره 

٠٨٤٨٩٩٨٢٧٨ حسين  افسرده بعد  اشرف 

٠٩٢٢٥٣١٣٠٧ مجيد  افشارپور   Kمصطف

٠٦٨٠٧٦٤٣٢١ ذبيح اهللا  افشارنژاد  سكينه 

٠٩٣٠٧٠٣٩٠١ احمد  افشار4  حسين 

٠٩٤١٣٥١٧٢٦  Kعل  Kاقا بيگ زهرا 

٠٣٢١٢٧٧٢٦٠ Kمير محمد عل اقا پور مقدم  سيد فاطمه 

٠٩٢١٣٦٢٦٨٤  KحيA  KAاقا وحيد 

٠٩٤٥٨٢٨١٠١ سيدغالمرضا   KگAبا KAاقا سيدمحسن 

٠٣٢٣٤١٣٥١١ محمد   Kاقبال محسن 


