
دوشنبه ٢٣  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٦
٤١

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

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

به �= حسابدار خانم 
وقت  تمام  یا  وقت  نيمه  بصورت 
در محدوده قاسم آباد نيازمندیم 

٠٩٣٥٤٦٦٧٤١٨
٩٥٣٦٢١٣٠/ ف

حسابدار خانم 
براى تایم بعدازظهر جهت کار در 
دفتر آتليه نيازمندیم. آتليه برف

سيدرضی         ٣٦٠٧٧٩٢٤
٩٥٣٦٠٣١٠/ ق

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

استخدام درآژانس 
هواپيمائ�

به یک نظافتچی خانم 
جهت امورخدماتی وپذیرایی 

نيازمندیم
وکيل آباد بين٢۶و٢٨

٠٩٣٧٩٣٧٨٧٩٧
٩٥٣٦١٨٧٨/ د٠٩٣٧٤٣٤٠٨٨١

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

٩٥٣٠٥٧٣٣/ ل

سرا� مهر-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢٣٤٥٨٢-٣٥٢٣٤٥٨١

٩٥٣٠٥٥٦٤/ ل

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

�= شر3ت بازرگان� 
به یک نفر خانم جهت امور نظافتی نيازمند
است. آدرس: ميدان جانباز برج آسمان
٣٧٦٥٨٢١٠-٠٩١٢٩٣٣٩٠٨٩

٩٥٣٦٢٦٣٦/ م

به �= نيرو� خانم 
براى نظافت و انجام امور منزل 

نيازمندیم  
٩٥٣٦٢١٦٧/ م٠٩٣٩٨٠٧٣٠١٨

شغل مناسب 
درآمد عال�

آموزش با مدرک فنی 
معرفی سریع به بازار کار 

تعميرکار موبایل
 حسابدارى

٣٨٩٢٨٥٤٥-٠٩١٥٣١٠٣٥٧٦
٩٥٣٤٤٧٨٤/ ل

٩٥٢٦٦٣١٩/ پ

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

٣٨٦٧٧٥٨٦

3سب درآمد ميليون� 
با توليد ماهی هاى آکواریومی

 در منزل
٠٩١٥٧٠٧٧١٣٩

٩٥٣٢٢٩٦٢/ ف

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

درآمد  ا�نترنت  با  منزل  در  3ار 
 ۴ روزى  تومان  هزار   ٧٠٠ حداقل 
و  تضمينی  قرارداد  با  کار  ساعت 

٠٩١٢٠٣٨٧٢٤٨آموزش رایگان 
٩٥٣٤٧٠٤٦/ ز

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

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

٠٩٣٩٩٠٠٤٣٧٧
٩٥٣٣٧٢١٠/ ق

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

٩٥٣٤٣٦٠٨/ ب

 درآمد عال�  
 درآمد ۴٠٠ الی ٩٠٠ دائم 

استخدام + پيک و لوازم رایگان 
 ٠٩٣٩٨٣٢٢٥٢٥

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 

٩٥٣٣٤٤٢٢/ ف

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

+ ساخت فيلتر تاج و جعبه 
٣٧٢٣٢٥٢٣-٠٩٣٧١١٣٧١٢٣

٩٥٢٤١٥٠٤/ ف

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

 ٠٩٠١٧٣٧٤٨١٥
٣٧٢٣٠١٠٦   فيلتر

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

عيدانه
ثبت نام دوره هاى آموزشی
تعميرات موبایل،دوربين مداربسته
درب اتومات، ساختمان هوشمند

تا۵٠% تخفيف
ابتکارسازان صنعت

٩٥٢٩٩٦٥٧/ پ٣٨٤٣٤٢٩٧

٩٥٣٢٢٧٢٧/ ف

پرورش قارچ 
حتی در فضاى آزاد 

٣٦٥٨٤٩٦٩

 به چند نفر چرخLار ماهر
 مانتودوز و کارگاه بيرون بر 
نيازمندیم اجرت ١۵ هزار 

 ٠٩٣٠٨٧٩٢٨٣٢
٩٥٣٦٢١١٩/ ف

3ارگاه بيرون بر پيراهن 
جعبه ا� ساده و اسپرت

 با کابویی نيازمندیم
٠٩٣٥١٧٣٥٠٥٣ رمضانی

٩٥٣٦٢٨٨١/ ر

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

طبرسی ٠٩٣٩٣١٦٥٧٦٩
٩٥٣٦٠١٢٩/ ف

 tشر3ت توليد پوشا
استخدام سردوزکار ماهر خانم 

امام رضا ٢٨ حسينيان ١۵
٩٥٣٤٦٦٥٦/ ر٣٨٥٤٨٤٥٣

tشر3ت پوشا
استخدام چرخکارخانم 

درخط توليدپوشاک
ميدان عدل خمينی 

پالک ١٨٩
٣٨٥٤٢٣٦٤

مدیریت ٠٩٠١٤٢٤٩٠٥٤
٩٥٣٤٥٩١١/ ق

نيازمند خياط
جهت دوخت شلوار و تيشرت 

ترجيحا خانم آشنا به برش و الگو
٠٩١٥٣١١٩٩١٣

٩٥٣٦٢٥٣٩/ ق

تعداد� چرخLار
 و بردست خانم

جهت کاردر توليدى نيازمندیم 
٠٩٣٩٢٩٠٠٦٨١-٣٧٣١٢٠٥٤

٩٥٣٥٧٠٣٣/ ف

به تعداد� اتومبيل مدل باال
جهت سرویس دهی به هتلها

 به صورت تمام وقت نيازمندیم.
٠٩١٥٥٠٥٦٨٥٥

٩٥٣٦٢٧١٦/ خ

آژانس راننده با اتومبيل 
تا3سيمتر نيازمند�م 

کارکرد روزانه ١٠٠ هزار تومان
٩٥٣٥٢٣٩٣/ ف٠٩١٥٨١٩٧٢٤٦

به تعداد� راننده با اتومبيل 
مدل باال نيازمند�م

کار از شما درآمدباال از ما محدوده 
معلم ٠٩٣٠١٢١٢٣٣٢

٩٥٣٦١٨٨١/ ف

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

نيازمندیم طرحچی ١٢ شرکت حمل و
نقل درویش ٠٩٣٨٦٥٢٢٢٥٠

٩٥٣٥٩٧١٩/ ق

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 ماشين 
مدل باال نيازمند�م

تاکسی سلمان
٠٩١٥٤١٦١٢٩٧

٩٥٣٦٢٢٥٣/ ف

 � جشنواره نوروز
١٨٨٠

جشنواره نوروزى
 آژانس سراسرى 

١٨٨٠ ویژه رانندگان مشهد 
شرایط استثنایی و ویژه نوروز:
١- تخفيف٧۵درصد در مبلغ

آبونمان ویژه رانندگان که تا تاریخ
 ٢٧ اسفند عضو این شبکه شوند

٢-تضمين درآمد بسيارعالی 
(باالترین درآمد کار در مشهد)
و پرداخت بسيار کم آبونمان 

٣- سرویس دهی کل شهرمشهد
بصورت شبانه روزى ( در هر نقطه 

از شهر مسافر پياده شد 
همانجا سرویس دریافت نمایيد)
۴- مصرف بسيار پایين سوخت 

با توجه به سراسرى بودن و 
فراوانی سرویس 

جهت کسب اطالعات بيشتر 
مراجعه حضورى به آدرس : 

سيدرضی ۵٧ داخل پارکينگ فاز 
تجارى پالک ۵٢ شرکت پارسيان 

ساعت مراجعه ٨ الی ١۴  
٠٩٠١٨٠٤٧٧٠٠ 

٩٥٣٦١٧٣١/ ب

آژانس 3وروش 
 به تعدادى راننده با ماشين

نيازمندیم در محدوده قاسم آباد
 ٠٩٣٩٨٠٨٨٠١٥

٩٥٣٦٢٠٤٥/ ف

٩٥٣٦٢٨٣٢/ آ

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

٠٩٣٥٨٣١٢٤٤٨ آژانس کيش 

آژانس ماهان سير 
 به دستگاه اتومبيل با راننده 
نيازمندیم کارکرد ١۵٠ هزار 

داخل امامت ۴۴
٩٥٣٦٢٠٥٢/ ف 

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

نيازمندیم ٠٩٣٦٦٢٩٢٣٩٩
٩٥٣٥٩٤٩٠/ ف

راننده جوان با ماشين مدل باال
جهت کار در آژانس

 با درآمد ٨٠ نيازمندیم 
٠٩١٥٠٥٦٠٨٨٣

٩٥٣٦٢١٦٩/ ف

�راننده متعهد با خودرو
تاکسی متردارسریعا نيازمندیم 

کارکرد باالى ٩٠ محدوده الدن صياد

٩٥٣٦٠٥٩١/ ب٠٩٣٥٥٢٩١٥٣٨

به تعداد� راننده
باظاهرى آراسته و بدون خودرو 

نيازمندیم
٠٩١١٧٣٩٣٥٠٧

٩٥٣٦٢٣٤٦/ ق

آژانس به تعداد� راننده 
با خودرو تميز محدوده طالب 

نيازمندیم 
٠٩١٥٩٧٦٨٦٧٦

٩٥٣٥٩٧٥١/ ف

٩٥٣٦٢٦٢٧/ ف

به تعداد� راننده متعهد
 و منظم با اتومبيل

در شيفت صبح  عصر در منطقه الهيه 
نيازمندیم   ٠٩١٥٧٠٢١٤٠٧

راننده با اتومبيل 
با کارکرد ١٠٠ هزار بهشتی ۴٠ 

پالک ٧٠ آژانس همسایه
٩٥٣٦٠٠٨٩/ م٠٩١٥١١٣٤٨٠٤

٩٥٣٥٢٥٣٨/ ق

 ا�ران تا3س�
راننده بااتومبيل تاکسی متردار 

وگوشی اندروید دار و نيازمندیم 
٣٥٠٧٩تلفن۵رقمی قاسم آباد

٩٥٣٦٢٢٨٧/ ف

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

٠٩٢١٥٣٠٤٧٣٢

به تعداد� راننده  
 تمام وقت جهت کار

 در تاکسی تلفنی نيازمندیم 
٩٥٣٦٢٣٢٦/ آ٠٩٣٥٨٦٧٤٦٦٣ 

به تعداد� راننده
با اتومبيل مدل باال جهت کار در 
آژانس با درآمد عالی نيازمندیم 

٠٩٣٣٢٧٠٩٠١٤
٩٥٣٦٢١١١/ ف

به تعداد� راننده
جهت  سمند  و  پژو  خودرو  با 
سرویس دهی به هتلها تمام وقت 

٠٩٣٩٦٩٩٩١٦٦نيازمندیم
٩٥٣٦٢٠٧٨/ ف

نيسان- پيLان- مزدا 
کارکرد روزانه ٢۵٠ الی ٣٠٠ به باال 

فورا نيازمندیم. خين عرب، انتهاى
طرحچی١۴ ٠٩١٥٣١٣١١٧٣

٩٥٣٦١٦٤٧/ ق

٩٥٣٤٧٧٨٦/ ف

آژانس افشين 
راننده با اتومبيل مدل باال 
داراى تاکسيمتر نيازمندیم 

 حجاب ٧۵,٢ انتها سمت چپ 

شاگرد �ا فر3ار فست فود 
نيازمند�م
حقوق خوب

٠٩١٥٦٤٨٢٩٣٦
٩٥٣٦١٩٧٣/ ف

به �= راننده بابLت 
(توماس) با گواهينامه 
ویژه نيازمندیم فورى 
٠٩١٥٣٠٠٩٨١٣

٩٥٣٦٢٥٩٥/ ف

 آژانس برتر
 به تعدادى راننده بااتومبيل 

نيازمندیم
 ٣٦٢٣٩٧٦٩-٠٩١٥٢٠١٠٤٩١

٩٥٣٦٢٤٠٥/ ق

 به تعداد� راننده 
 مجهز به تاکسيمتر نيازمندیم 

کارکرد عالی محدوده سرافرازان
 ٠٩٣٥٠٧٩٦٦٤١

٩٥٣٦٢٢٣٣/ ف

به تعداد� راننده 
جهت کار در آژانس تمام وقت با کارکرد 
نيازمندیم  سرافرازان  محدوده  عالی 

٠٩٣٨١٥٦٥٩٩٤
٩٥٣٦٢٠٤٨/ ف

به تعداد� راننده 
با اتومبيل نيازمند�م  

٠٩٣٨٣١٢١٩١٠
٩٥٣٦٠٧٨٤/ ف

�به تعداد
 راننده خانم
در آژانس بانوان 

در محدوده قاسم آباد 
نيازمندیم

٠٩١٥٧٠٢٤٥٧٠
٩٥٣٦٢٧٤٣/ ف

پارس و سمند
و اتومبيل ها� مدل باال 
 جهت سرویس هاى فرودگاهی 
نيازمندیم ٠٩٠٣١٣٥٧٣٤٦

٩٥٣٦١٩٥٣/ ف

به تعداد� راننده 
نيازمند�م 

ساعت تماس ١۶ به بعد
٩٥٣٦٢٢٩٤/ ق٣٨٢٣٣٥١٦

به ٥٠ دستگاه 
وانت پيکان و مزدا سریعا 

نيازمندیم تماس از ٩ به بعد
٠٩٣٠٣٢٨٢٤٠١

٩٥٣٦٠٢٥٧/ ق

به تعداد� راننده
با اتومبيل نيازمندیم محدوده 

رضاشهر درآمد باال
٠٩٣٥٧٣٧٧٢٧٨

٩٥٣١٩٥١٠/ ف

به تعداد� راننده با ماشين 
جهت 3ار در تا3س� تلفن�
در محدوده آزادشهر نيازمندیم

٠٩١٥٧٠١٠٥٠٠
٩٥٣٦١٨٥١/ ف

سروش بار
وانت پيکان و نيسان با کارکرد 

باال نيازمندیم
٩٥٣٦٠٦٣٠/ ف٣٦٩١١١١١

به تعداد� راننده خانم 
جهت کار در آژانس نيازمندیم 

محدوده ایثارگران، عبادى ، ابوطالب 
٠٩٣٥٦٦٤٣٢٥٢

٩٥٣٦١٠١٤/ ف

بانو راننده   �تعداد
با ماشين هاى مدل باال از 
سراسر شهر مشهد جهت 
آژانس بانوان نيازمندیم 

تلفن تماس:
 ٣٦٢٣٦٨٨٤
٣٦٢٣٨٨٨٠

٩٥٣٦١٩٠١/ ر

به تعداد محدود� راننده
متعهد با اتومبيل مدل باال 

نيازمندیم محدوده وکيل آباد
٩٥٣٦٢٧٦٤/ ف٠٩٣٣٨٤٦٠٥٦٢

٩٥٣٦٢٣٨٢/ ف

آژانس ابوذر 
راننده با ماشين با گوشی 

اندروید
٠٩١٥١٢٥٩١٧٤

آژانس دانيال به تعدادى
راننده متعهد و مجرب نيازمندیم 
ترجيحا محدوده الهيه با پورسانت

 ١٠ درصد ٠٩٣٣٩٥٩٧٩٤٨
٩٥٣٦١٨٦٠/ ف

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

٩٥٣١٢١٦٥/ ف٠٩٣٩٩٧٢٠٢٤٠

آژانس سر�ر - تعداد� راننده 
مجهز به تاکسی متر کارکرد عالی 

و پورسانت پایين نيازمندیم امامت 
٠٩١٥٠٠٢٠١٦٢

٩٥٣٦٢٣٦٢/ ف

به تعداد� راننده آقا با 
خودرو مدل ٩١ به باال 

جهت فعاليت در 
شبکه بی سيم ١٨٢٠

 بدون پورسانت  نيازمندیم .
تماس: ٣٦٠٢٠١١١
٠٩١٥٥٠٨٥٥٣٠

شرکت رهپویان گلهاى البرز
٩٥٣٦٢٠١٣/ ق

به تعداد� راننده مجرب و متاهل
 با ماشين  تمام وقت براى آژانس 

نيازمندیم
٠٩١٥٢٢٧٠١٥٠

٩٥٣٦٢١٣٣/ ق

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

مر3زفروش تا3سيمتر
تک کانال آژانسی- چهار کانال

سه سال گارانتی تعویض
٠٩٣٠٩٧٢٣٥٣٦فرهاد ٢٧-

٩٥٣٣٣٩٣١/ م

به تعداد� راننده 
با اتومبيل تمام وقت نيازمندیم 

محدوده ميدان امام حسين
٠٩٣٣٢٧٠٦٩٨٩

٩٥٣٦٢٣٦٥/ ف

آژانس رونيز 
کارکرد  نيازمندیم  اتومبيل  با  راننده 
 ۴١ و   ٣٩ هدایت  بين  هزار   ١٠٠

٠٩١٥٩١١٦٠١٢
٩٥٣٦٢٠٤٤/ ف

٩٥٢٦٧٣٥٨/ ف

آژانس قدس (فلسطين)

٣٧٠٣٥
(VIP طرح) باالترین کارکرد

استخدام راننده 
با اتومبيل دارا� تا3سيمتر

٩٥٣٤٩٧٦٦/ ق٠٩١٥١٢٢٢٢٣٧

 به تعداد� راننده 
 جهت کار در تاکسی تلفنی در 

محدوده شهرک غرب نيازمندیم
٩٥٣٦٢٨٣٤/ آ ٠٩١٥٤١٥٥٥١٣

راننده نيسان 
نيازمند�م   

٠٩١٥٧٥٩١٦١٦
٩٥٣٦٢٦٤٨/ ف

خدمتگزار و آبدارچ�

راننـــده

خياط و چرخLار

خوداشتغال�


