
٤٢
دوشنبه ٢٣  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٦

به تعداد� وانت 
پيLان �خچالدار 

نيازمندیم

 

 ٠٩٣٩٥٤٧٧٩٧٦
٣٧٥٢٠٣٢٠

٩٥٣٦٢٧٧٥/ ر

�راننده با اتومبيل فور
 نيازمندیم

سرافراز ۴٠ ، با زنگ باال
٠٩١٥٤٠٤٢٠٠٥

٩٥٣٣٠٦٠١/ ق

به تعداد� راننده با اتومبيل 
مدل باال و تا3سيمتردار

سریعا نيازمندیم
٠٩٣٣٠٨١٦٠٠١

٩٥٣٥٨١٢٢/ ف

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

٩٥٣٥٩٧٠٧/ ف

راننده با اتومبيل مدل باال 
جهت کار در آژانس نيازمندیم 

محدوده بلوار جالل 
٠٩٣٣٠٧٥١٢١٧

٩٥٣٦١٢٥٧/ ف

آژانس باران
به تعدادى راننده با ماشين 

نيازمندیم منطقه طالب
٩٥٣٥٦٢٤٣/ ف٠٩١٥٥٠٤١١٠٢

تا3س� تالش 
به تعدادى راننده با تاکسيمتر 

نيازمندیم 
٠٩١٩٠١٦٩٥٠٦

٩٥٣٦١٨٤٩/ ف

تعداد� راننده با اتومبيل 
محدوده قاسم آباد شریعتی٧٠ 

نرگس ۶ آژانس سهندنيازمندیم 
٠٩٣٦٥٧٩٧٧٤٩

٩٥٣٦١٩٤٠/ ف

آژانس ز�با
به تعدادى راننده با اتومبيل 

سریعا نيازمندیم فرامرز عباسی
٠٩١٥٥٢٠٥٠١٠

٩٥٣٥١٣٦٣/ ف

آژانس آسمان و ا�رج ميرزا
راننده با اتومبيل مدل باال نيمه وقت 

و تمام وقت سریعا نيازمندیم 
٠٩١٥٣٠٠٣٤٣١

٩٥٣٥٩٨٧٥/ ف

به راننده ميانسال بدون خودرو 
جهت کار در تاکسی تلفنی نيازمندیم 
کنيد  پيامک  را  خود  مشخصات  کليه 

٠٩١٩٠١٦٩٥٠٦
٩٥٣٦١٨٥٤/ ف

راننده با اتومبيل
نيازمندیم زنگ باال پورسانت پایين 

تاکسی گلشهر
٩٥٣٣١٨٢٥/ ف٣٢٥١٧٧٤٧

3وشا بار
به تعداد زیادى انواع وانت 

سریعا نيازمند است 
٣٧١٣٠٢١٣

٩٥٣٦٢٦٥٥/ ف

٩٥٣٦٠٣٦٠/ ف

به تعداد� راننده با اتومبيل
در شيفت صبح و عصر و شب با 

کارکرد مناسب آژانس دانيال
٠٩٣٠١٦٩٣٣٦٣

پورسانت ٩%
تاکسيمتردار  ماشين  با  راننده 
براى آژانس تشریفات نيازمندیم 

٩٥٣٦٢٠٠٠/ م٠٩٠٣٤٢٢٣٦٦٦

٩٥٣٦٠٢٥٢/ ف

درآمد ١٠٠ ال� ١٢٠
به تعدادى راننده با اتومبيل مدل 

٩٠ به باال نيازمندیم محدوده ٧ تير 
٠٩٠١٥٢٣٧٧٧٣

به تعداد� راننده مجرب متعهد 
کارى با ماشين خط کشی شده 

تاکسيمتر، تابلو، بصورت تمام و نيمه 
وقت نيازمندیم ٠٩١٥٤٤٦٤٥٢٢

٩٥٣٦١٨٠٦/ ق

به تعداد� خودرو تميز
با راننده جهت کاردر آزانس نيازمندیم 
نویدسير آژانس   ۶۴ رضا  امام 

٠٩٠٣٢٢٢٦٠١٠
٩٥٣٦٢١٠٨/ ف

به تعداد� راننده
با اتومبيل نيازمند�م 

اعتبار این آگهی تا یک هفته می باشد
٩٥٣٦١٩٣١/ ل٠٩٣٦٣٦٤٨٤٦٩

به �= زوج جوان 
 جهت سرایدارى درباغ نيازمندیم 

سن زیر ٣٠ سال مدرک تحصيلی 
دیپلم به باال داشتن گواهينامه الزامی 

بعد سه راه فردوسی  روبروى 
نيروگاه طوس چهارفصل
 بعد از نانوایی چهارفصل 

نرسيده به آزادى، کوچه ۵ 
مواد غذایی چهارفصل

٩٥٣٦١٩٥٦/ ف٠٩٣٨٥٦٢٤٩٠٠ 

به 3ارگر خانم 
با مسکن و حقوق نيازمندیم
احمد آباد        ٣٨٤٤٧٧٧٠

٩٥٣٥٥٠٠٦/ ب

 �دعوت به همLار
طراح رابط کاربرى

UX و UI مسلط به
٠٩١٥٦١٥٣٠٧١

٩٥٣٦٠١٧٠/ ر

 �به �= فتوشاپ 3ار حرفه ا
و یک نفر جهت جذب مشترى جهت 

عکاسی حرم بارگاه نيازمندیم
٠٩٣٦١٠٨٣٦٣٢

٩٥٣٦١٤١٥/ ف

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 چند نفر نيرو 
با تخصص هاى زیر نيازمندیم:

١- مسلط به طراحی انيميشن 
٢- مسلط به طراحی گرافيک

و  نویسی  برنامه  به  مسلط   -٣
طراحی وب سایت 

هاشميه ١٠ 
٠٩١٥٣٢٠٣٣٧٢

٣٨٨٤٨٢٨٦
٩٥٣٦٢٤٢٩/ ف

فور� فور� -به چند عکاس جوان
مجموعه  در  باال  عمومی  روابط  با 
مناسب  حقوق  با  چاليدره  توریستی 

٠٩٠١٤٦٢٠٠٢٤نيازمندیم 
٩٥٣٦٢٣٦٨/ ف

به ٢ نفر خانم محجبه 
محصوالت  فروشگاه  در  کار  جهت 
حجاب ترجيحا با تجربه نيازمندیم 

٠٩١٥٢٠٢٣٠٥٠
٩٥٣٦٢١٢٣/ 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 دو صندوقدار خانم 
جهت کار در فروشگاه نيازمندیم 

٠٩١٥٧٥٩١٦١٦
٩٥٣٦٢٦٦٧/ ف

صندوقدار خانم 
جهت شيفت عصر آبميوه ملون 

٩٥٣٦٢٧٧٤/ م٠٩٣٣٨٣٠٧٧١١

توجه   توجه 
فروشنده خانم با تجربه جهت پوشاک 

زنانه در الماس شرق نيازمندیم.
٩٥٣٦٢٤١٤/ پ٠٩١٥٠٧٧٤٠٠٧

به �= فروشنده خانم 
با تجربه با روابط عمومی باال 

نيازمندیم آرميتاژ،٧تير،آب و برق
٩٥٣٦٢٢٥١/ پ٠٩٣٦١٢١٦٨٦٠

به تعداد� فروشنده 
آقا و خانم نيازمند�م 

 ( عطر و عينک)
٣٣٩٠٥٧٤  ٠٥١٣

٩٥٣٦٢٦٦٥/ ف

به ٢نفر فروشنده خانم  
 و یک صندوق دار خانم ماهر جهت 
هاشميه  در  واقع  پوشاک  در  کار 

 ٠٩١٥١١١٣٦٢٨نيازمندیم 
٩٥٣٦٢٩٣٣/ م

٩٥٣٤٣١١٥/ ف

حقوق ٩٠٠ هزار تومان
 تعدادى فروشنده خانم و آقا نيازمندیم

 توس ۶۵ بين نجف ٢ و ۴ 
 پوشاک آتيش کش

به �= فروشنده خانم
ماهر جهت کار در فروشگاه عينک 

واقع در بلوار معلم نيازمندیم
٠٩١٥٥٣٢٤٤٣٨

٩٥٣٥٩٣٨٧/ ل

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 حرفه ا� پوشاt مردانه
حقوق ١/۶٠٠/٠٠٠ تومان 

باپورسانت عالی
٠٩١٥٦٥٨٨٢٥٠

٩٥٣٦٢٨٧٦/ ق

توجه   توجه 
فروشنده خانم با سابقه جهت پوشاک 

زنانه  الماس شرق نيازمندیم.
٩٥٣٦٢١٣١/ پ٠٩١٥٠٧٧٤٠٠٧

فروشنده خانم 
جهت پوشاt زنانه

نيازمندیم
٠٩٣٩٥٣٥٨٠٠٥

٩٥٣٦٢٥٩٢/ ف

فروشنده خانم جهت عطر فروشی
منفی  طبقه  شرق  الماس  نيازمندیم 
یک بين ورودى ١ و۴ الین وسط پالک 

٢٢١١٩-    ٠٩١٥١٠١٤٣٠٧
٩٥٣٦٢٦٣٥/ ف

به چندفروشنده خانم  
 مجرب جهت کار در فروشگاه 

سيسمونی با حقوق مکفی نيازمندیم
 ٣٧٣٤٤٤٢٤-٠٩١٢٨٣٩٩١٧١

٩٥٣٦٠٦١٨/ ف

فروشنده آقا جوان مجرد 
 باسابقه کار مرتبط جهت 

فروشندگی پوشاک بچگانه (جنت)
 ٠٩١٥١١٧٨٠٣١

٩٥٣٦٢٧٨٥/ ف

به چند نفر فروشنده جوان
با روابط عمومی قوى جهت فروش 

زرشک و زعفران نيازمندیم
٠٩١٥٨٣٢٧٠٧٧

٩٥٣٦٠١٠٩/ ف

به ٥ نفر خانم جهت 
صندوقدار� و بسته بند� ميوه
نيازمندیم ميدان جانباز هایپرمی

٣٧٠٥٦٩٥٦
٩٥٣٦٢٤٣٦/ ف

به تعداد� فروشنده خانم 
جهت کار در عطر و ادکلن 

نيازمندیم پاساژ الماس شرق 
٠٩٠٣٣٤٢٠٢٥٦

٩٥٣٦١٨٤٢/ ف

به �= فروشنده خانم
باتجربه جهت کار در لباس فروشی 
ميدان  (محدوده  نيازمندیم 

طبرسی) ٠٩٣٥٨٢٧٧٣٨٤
٩٥٣٦٢٧٦٨/ ف

3تر�نگ پاژده
به یک نفر صندوقدار نيازمندیم. بلوار 
ميثاق-بلوار مجيدیه- مجيدیه ١٧,١

٠٩٣٥٢٢٢٣٣٣٤
٩٥٣٦٢٥٥٩/ ق

 �فروشگاه معتبر
در خيام جنوب�

نيازمنداست:  ذیل  افراد  به   
روابط  با  خانم  -فروشنده 
عمومی باال و باسليقه در زمينه 

دیزاین و کادوپيچ و بادکنک
- فروشنده آقا با روابط عمومی 
موتورسيکلت  داراى  و  باال 

سوزوکی یا آپاچی
در  اى  حرفه  آقا  فروشنده   -
زمينه گل فروشی و دیزاین گل

٠٩٣٣١٠٧٥٦٠٧
٩٥٣٦٢٧٦٧/ ق

به فروشنده باتجربه
معلم  محدوده  در  روسرى  و  شال 

٠٩٣٥٤٤٦٥٨١١نيازمندیم
٠٩٣٣٥٥٦٨٤٠٣

٩٥٣٦٢٠١٩/ ق

� فروشنده آقا حرفه ا
 جهت فروشگاه عينک آفتابی

 ٠٩١٥٠٦٧٦٣٤٤-٣٥١٤٤٠٨٤
٩٥٣٦٢٦٨٩/ ق

به چند�ن فروشنده 
آرا�ش� و عطر خانم 

جهت مناطق توس و ميدان امام حسين 
نيازمندیم ٠٩١٥٤٠٣٨٠٤٦

٩٥٣٦٢٦٦٨/ ف

٥١٣١١ tالماس شرق پال
پوشاک زنانه نيمه و تمام وقت 

نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٢١٨٨٩

٩٥٣٦٢٠٨٧/ ف

٩٥٣٦٠٥٧٢/ خ

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

٠٩١٥١٥٩٤٤١٠

به �= صندوقدار خانم 
نيازمندیم ترجيحا محدوده قرنی 

٧ صبح الی ١٩ 
٠٩١٥٢٠٥٧٥٣٨

٩٥٣٦٢١٠٧/ ف

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

به طور نيمه وقت نيازمندیم
٠٩١٥٤٤٠٨٠٦١

٩٥٣٦٠١٣٣/ ف

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

نيازمندیم ٠٩٣٦٢٨٨٥٠٦٨
٩٥٣٦٠٥٢٧/ ف

به �= فروشنده 
باتجربه نيازمند�م   

٠٩٣٩٦٣٦٦٠٣٧
٩٥٣٦٢٤٥١/ ف

به �= فروشنده باتجربه
آقا با حقوق مکفی و بيمه نيازمندیم 
شهریور  ١٧ فلکه  مشهد 
٠٩١٥٧٧٧٧١١٠

٩٥٣٦٢٣٦٩/ ف

به �= فروشنده خانم
نيازمندیم محدوده ١٧ شهریور

٠٩١٥٥٥٨٢١٠٢
٩٥٣٦٠٤٢١/ ف

به �= جوان
آشنا به کار سوپر مارکت 

نيازمندیم
٩٥٣٦٢٤٥٤/ ف٠٩١٥٨١٤٩٣٤٧

به �= فروشنده خانم
 با تجربه 

تمام وقت نيازمندیم 
٠٩١٥٣٢٥٧٥٥٦

٩٥٣٦١٨٦٣/ ف

به �= فروشنده خانم 
جهت کار در لباس فروشی 
نيازمندیم ( اطراف حرم )

٠٩٣٥١٧٤٣٤١٢
٩٥٣٦٢٣٧٥/ ف

 �به �= فروشنده حرفه ا
عينک در بازار رضا نيازمندیم. 

فقط فروشنده عينک تماس بگيرند 
٠٩٠٣٩٢٩١٠٤٢

٩٥٣٦٢٩٠٤/ ق

٩٥٣٥٨٧٣٢/ ف

تفرجگاه آراز
 در مجتمع آرمان

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

 CB۵آرمان طبقه ١- واحد ٩
ساعت مراجعه ١٠ الی ١۵

٣٣٣٩١٤١٨-٠٥١

به �= فروشنده آقا
کامال حرفه اى باتجربه موفق در 

زمينه مدیریت فروش لوازم 
منزل در نمایشگاه مبلمان دکوژن 

نيازمندیم حقوق طبق سابقه 
کارى و مالحظه رزومه تعيين می 

شود مراجعه فقط حضورى از 
ساعت ١۴ تا ١۶ نبش سناباد ۴٢ 

مبلمان دکوژن
 

٩٥٣٦٢٧٤٥/ ف

 به صندوقدار خانم
دربازار ميوه  محدوده 

قاسم آباد،فالحی۵٢ نيازمندیم
٠٩١٥٩٠٠٥٦١٢ 

٩٥٣٦١٣٤١/ ق

فروشنده 
جهت پالستي= فروش�

 محدوده چهارراه مخابرات قاسم آباد 
نيازمندیم ٠٩٣٥٨٣٦٥٨٢١

٩٥٣٦٢٤٥٣/ ف

به �= فروشنده خانم 
با روابط عمومی باالجهت کار درگالرى 
نيازمندیم داخلی  دکوراسيون 

٠٩١٥١١٩٣٠١٣
٩٥٣٦٢٢٢٧/ ق

به �= نفر فروشنده 
 جوان  جهت ایام عيد نيازمندیم

 ٠٩٣٦٢٨٨٥٠٦٨
٩٥٣٦١٨٨٢/ ف

نما�ندگ� زعفران سحرخيز
فروشنده آقا با سابقه و روابط 

عمومی باال نيازمندیم منطقه ثامن 
٠٩١٥٥١٦٦١٣٩-٣٣٣٩٠٤١٦

٩٥٣٦١٨٧٧/ ف

�= شاگرد جوان مجرد
جهت کار در سوپر مارکت نيازمندیم 
محدوده قاسم آباد تماس ٩ صبح به بعد

٠٩١٥٥٧٤٠٠٣٧ 
٩٥٣٦٢٦٦٩/ ف

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

 با سابقه کار نيازمندیم
٣٦٠٤٨٥٦٢

٩٥٣٤٧٠٢١/ ق

شر3ت الوان ژ�=
به شخصی باسابقه، درزمينه 

پاالیشگاه و تصفيه روغن نيازمندیم.
٣٦٠١٣٩٠١

٩٥٣٦٢٩٢٩/ ق

�= 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

به تعداد� نيرو� فن�
با حداقل مدرک تحصيلی 
فوق دیپلم جهت كار در 

شركت توليد قطعات 
خودرو نيازمندیم

آدرس: جاده قوچان
شهرک صنعتی ماشين 

سازى-صنعت ٧
پالک ٢١١

تلفن: ٣٢٤٠٠٧٠٥
٩٥٣٦٢٢٦٣/ ق

مجموعه 
تحقيقات� 

اى  تغذیه  شيوه  بهبود  جهت 
بيماران آماده همکارى با تعدادى 
متخصص و کارشناسی علم تغذیه 
ساعات  (ميزان  باشد  می  خانم 
کارى در هفته به صورت توافقی) 

٣٧٦٤٢٨٧١
٩٥٣٦٢١٤٨/ ف

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

٣٨٤٧٧٧٧٤الی ١۶
٩٥٣٥٩٣٨٤/ ف

شر3ت بيمه پارسيان
تعدادى  به  ادارى  کارمند  جهت 
نيروى خانم واجد الشرایط نيازمند 

است ٠٩١٥٧٧٦٠٠٦١
٩٥٣٦٢١٣٧/ ف

تاالر پذ�را�� 
به یک نفر آقاى جوان با 

روابط عمومی باال بصورت 
تمام وقت جهت امور 
دفترى نيازمند است

٠٩١٢٥٨٦٨٥٤٣
٩٥٣٦٢٤٠١/ ر

 �تعداد� نيرو� 3ار ادار
در  حقوق  کارشناس  تعدادى  و 
شهرهاى تربت حيدریه و سبزوار 

٠٩٣٥٥٧٧٦٣٢٨نيازمندیم
٩٥٣٦٢٠٠٣/ م

�= باشگاه 
ورزش�

به یک مسئول دفتر خانم 
با روابط عمومی باال ترجيحا 
ساکن محدوده وکيل آباد 

مسلط به اینترنت، officeو 
فتوشاپ جهت شيفت عصر 

نيازمند است
ساعت کار باشگاه ١۶تا ٢٠:٣٠
حقوق دریافتی ۴۵٠ تومان
٠٩١٥٩٢٤٢٤٢٨

ساعت تماس١۵تا٢١

 

٩٥٣٦٢٨٦٧/ ق

به �= 3ارمند دفتر� خانم 
جهت دفتر بيمه تمام وقت 

نيازمندیم 
٠٩٠١٢٨٧٨٩٥٨

٩٥٣٦٢٦٧٥/ ف

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

نيازمندیم ٠٩١٥٥٠١٥٧٨١
٩٥٣٥٨٨١١/ ف

 �تعداد� نيرو
 �3ار ادار

و تعدادى کارشناس حقوق
 در شهرهاى بجنورد، شيروان

 اسفراین، جاجرم، گرمه
آشخانه و فاروج نيازمندیم 
٠٩٣٩٣١٨٩٣٤٩

٩٥٣٦٢٠٠٨/ م

�= 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 �= 3ارگر ساده 
ترجيحا شهرستانی با جاى خواب و 

غذا نيازمندیم 
٠٩١٥٩٠٨١٤٤٣

٩٥٣٦٢٣٦٣/ ف

٩٥٣٦٢٢٠٧/ خ

به تعداد� 3ارگر خانم
جهت شرکت نظافتی 

آشيانه بهشت خراسان نيازمندیم
٠٩١٥٦٨٦٥١٥٨

 چند نفر جهت 3ارواش
 واقع در بولوار توس نيازمندیم

 ٠٩١٥١٠٠١٢٠٦
٩٥٣٦١٩٦٤/ ق

به تعداد� 3ارگر ساده جهت 3ار
در ميوه فروشی نيازمندیم با حقوق 

عالی بلوار سيدرضی دور ميدان 
 ٠٩٣٩٤٤٢١٧٥٣فرهنگ 

٩٥٣٦٢٧٨٦/ ف

به چند 3ارگر ساده خانم 
نيازمندیم امام رضا ٢ کوچه کربال 
جنب هتل اعيان آشپزخانه براسان

٠٩٣٣٧٣٩٩٠٨٢
٩٥٣٦٢١٩١/ ف

نيرو� جوان آقا و خانم 
جهت نظافتی نيازمندیم ترجيحا

 با سابقه کار محدوده بلوار توس 
٩٥٣٦٢٥٥٨/ پ٠٩٣٩٨٦٣٢٨٢٤

به �= نيرو� خانم
بندى  بسته  واحد  یک  در  کار  جهت   
نيازمندیم محدوده ميدان گاراژدارها

٠٩١٥٣١١٢٦٣٥
٩٥٣٦٢٤٨٦/ ق

٩٥٣٦٢٤٢٠/ خ

به چند نيرو� جوان
جهت انجام پروژه هاى برق ساختمان 

نيازمندیم.
٠٩٣٧٩١٧٨٣٨٠

نيرو آقا محدوده قاسم آباد
جهت ميوه فروشی نيازمندیم

 ٨ صبح الی ٢٢ حقوق ٨٠٠
٠٩٣٦٧٠٠١٩٥٠

٩٥٣٦٢٧٤٨/ ف

به �= شاگرد ساده 
جهت کار در اغذیه نيازمندیم 

مقابل سناباد ٢٩ فست فود پينو 
٠٩٣٧٩١٩٧٤٠٢

٩٥٣٦٢٧٦٣/ ف

3ارگر ميوه فروش� فن� 
بين ميدان اقبال الهورى

 و پيروزى ٧٩
٩٥٣٥٣٤٨١/ ف٠٩١٥٧٠٠٣١٢٠

3ارگر آقا �ا خانم  
 جهت کار ميوه و تره بار نيازمندیم 

پيروزى ٣٢,١ نبش کوثر جنوبی ٩
٠٩٣٩٨٣٠٦١٨٦ 

٩٥٣٦١٨٦١/ ف

به �= نيرو� خدمات� 
(ظرف شو�) جهت کار در 

آشپزخانه ترجيحا نوجوان نيازمندیم
٠٩١٥٨٢٣٥٢٢٤ ریحانی

٩٥٣٦٢٠٨٥/ م

به تعداد� نيرو� خانم و آقا
مجرب و متعهد نيازمندیم مراجعه ٩ 

تا ١٣- ٠٩١٥٦١٥٧٣٩٩
٢٩-٠٥١٣٨٤٧٤٦٢٨

٩٥٣٦٢٣٥٦/ ف

به �= همLار خانم 
 جهت کار در پوشاک محدوده 
حرم نيازمندیم با حقوق کافی

 ٠٩٣٩١١٢٧٩٩٤
٩٥٣٦١٨٩٦/ ف

به �= 3ارگر جوان
جهت کار در اغذیه فروشی 
نيازمندیم (چهارراه زرینه)

٠٩١٥٦٩٨٥٠٠٧
٩٥٣٦١٨٩٣/ ف

تعداد� جوان (آقا)
جهت فروشندگی پوشاک 
با حقوق و مزایا نيازمندیم 

اول خيابان طبرسی 
بازارچه آستانه پرست 

 فروشگاه شادتوس

٩٥٣٦٢١٠٥/ ر

به �= 3ارگر ساده 
جهت کار در ميوه فروشی 

نيازمندیم 
٣٨٦٥٤٢٧٥-٠٩٣٣٩٢٩٠٢٠٠

٩٥٣٦٢٦٠٧/ ف

به تعداد� نيرو 
جهت پخش تراکت نيازمندیم 

قاسم آباد- ميدان حجاب 
٩٥٣٦٠٢٢٧/ ق٣٦٢٣٦٤٠٣

فروشنده و صندوقدار

كارگرساده

طراح و گرافيست

3ارشناس و
3ارشناس ارشد 

�3ارمند ادار

سرا�دار و نگهبان

3ارپــــرداز

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
٩٥٣٦٠٣٤٢/ ف


