
دوشنبه ٢٣  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٦
٤٣

استخدام نيرو
داراى گواهينامه موتور سيکلت 

حقوق یک ميليون تومان
٠٩٩٠٥٠٦٠٩٦٢

٩٥٣٥٦٧٠٦/ ق

به تعداد� 3ارگر 3ارواش 
نيازمندیم -پایه حقوق 

 روزانه ٢٠ الی ٣٠هزار تومان
٠٩١٢٠٢٠٧٦٧٠

٩٥٣٦٢٤٠٧/ ق

به  �= نيرو جهت 3ار 
در سوپر مارکت بين ١٨ تا ٢۵سال 

با حقوق ٧٠٠ تومان نيازمندیم 
٠٩١٥١٥٦٥٣٠٦

٩٥٣٦٢٦٥٨/ ف

به تعداد� خانم و آقا
جهت کار در مجتمع نان جهت 

بسته بندى نان نيازمندیم 
ساعت کار ٧ الی ٢:٣٠ 

محدوده حرم 
ساعت تماس ١٢ الی ۴ بعدازظهر

٠٩١٥٨٥٧٣٤٦٠
٩٥٣٦٢٧٢٩/ ف

به �= خانم خانه دار
جهت نظافت در سوئيت آپارتمان 

یاس نيازمندیم
٠٩١٥٣٢٣٠٩٩١

٩٥٣٦٢٢٤٥/ خ

٩٥٣٦٠٩٩٣/ ف

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

 نيازمندیم . خدماتی مقدم
٠٩٣٠٤٣٤٧٨٦٧

3ارگر ساده مجرد 
شهرستانی کار در رستوران 

نيازمندیم 
٣٦٠٨٦٩٢٠

٩٥٣٦٢٧٨٧/ ف

٩٥٣٥٩٨٧٢/ ف

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

٣٧٦٥٥١٩٢

به تعداد� 3ارگر ساده 
جوان نيازمند�م

کارگاه محدوده خواجه ربيع
٠٩١٥٤٣٣١٥٤٥

٩٥٣٦١٢٦٤/ ف

به �= خانم و آقا 
جهت کار در کافی شاپ 

نيازمندیم 
٠٩١٥٦٢٤٩٧١٨

٩٥٣٦٢٤٠٠/ ف

٩٥٣٥٦٣٢٨/ ط

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

٠٩٠٣٣٩٢٥٩٨٦

به �= 3ارگر ساده  
 در مصالح فروشی نيازمندیم 

مراجعه حضورى طبرسی شمالی ۴
بين حيدرى نسب ٢ و ۴ مصالح فروشی 

 

٩٥٣٦١٨٦٤/ ف

شاگرد (زوار3ش) نيازمند�م 
آشنا به عربی محدوده حرم مطهر

٠٩٠١٠٩٣٦٤٥٥
٩٥٣٦١٩١٤/ ر

�به تعداد
 3ارگر ساده 

جهت کار در آشپزخانه 
نيازمندیم

 چهارراه خيام 
دستغيب ٢٨ فرهاد ٢٧ 

اروین 
٠٩٣٦١١٣٠١٦٣

٩٥٣٦١٥١٣/ ف

 به نيرو� 3ار 
 در فالفلی مامان جون 

محدوده پيروزى نيازمندیم 
٠٩١٢١٩٦٥١٩٨-٣٨٨٢٥٠١٣

٩٥٣٦١٨٧٢/ ف

3ارگر ماهر ساندو�چ� 
شيفت صبح امام خمينی ٢۴ 

 ساندویچ نوشين 
٩٥٣٦٢٤٥٧/ ف

به 3ارگر ماهر 
جهت کار در کارواش نيازمندیم 

٠٩١٥١١٠٤٩٣٥
٩٥٣٦٢٦٠٣/ ف

به تعداد� 3ارگر ماهر و 
نيمه ماهر

جهت برق ساختمان نيازمندیم
٠٩٣٦٦٨٠٦٦٦٣

٩٥٣٦٢٣٠٢/ ق

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

کارگاه برشکارى mdf نيازمندیم
٩٥٣٦٠٧٧٧/ ف٣٧٢٣٤٠٣٨

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

حقوق٣٠+انعام۵٠به باال
نبش اندیشه٧٧ ٠٩١٥٤٣٠٠٢٠٠ 
٩٥٣٥٢٥١٣/ ق

به �= تخته 3ار 
و کبابگير ماهر نيازمندیم ساعت کار 

١٠ الی ١۵/٣٠ عصر ١٩ الی ٢۴
٩٥٣٦٢٠٢١/ پ٠٩١٥٩١٥٨٤٨٢

 �به تعداد� نيرو
پرس كار با سابقه كار

جهت كار در شركت توليد قطعات 
خودرو نيازمندیم.

آدرس: جاده قوچان- شهرک 
صنعتی ماشين سازى- صنعت ٧ 

پالک ٢١١

تلفن:  ٣٢٤٠٠٧٠٥
٩٥٣٦٢٢٦٧/ ق

دو نفر طباخ ماهر 
و یک نفر منقل دار نيازمندیم 
٠٩٣٥٤٩٣٧١١٦-٣٨٦٤١٤١٤

٩٥٣٦٢٧٤٠/ ف

3ارگر ماهر جهت 3ارواش 
�محدوده صياد شيراز

نيازمندیم ٠٩١٥٥٠٢٦٤٨٩
٠٩٩٠٥٠٣٠٧٣٣

٩٥٣٦٢٢٠١/ ف

به  تعداد� 3ارگر ماهر و نيمه ماهر 
جهت کار در اغذیه فروشی 
نيازمندیم. محدوده پيروزى

٠٩٣٧٧٧٧٨٦٥٢-٣٨٧٩٥٢٧٠
٩٥٣٦٢٢٦٤/ ق

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

٩٥٣٦٠٦٠٩/ م ٠٩٠١٧٣٥٥١٠٨

به چند نفر سنگ 3ار 
نيازمند�م  

٠٩٣٣٧٠٥٤٣٢٤
٩٥٣٦٢٠٣٧/ ل

به تعداد� 3ارگر ماهر 
جهت کار در کارواش نيازمندیم 

٠٩٣٣٤٢١٥٩٥٠
٩٥٣٦١٩٧٦/ ف

 آبگير با تجربه
 جهت زراعت با خانواده 

نيازمندیم
٩٥٣٦٢٦٢٤/ م ٠٩١٥٦٤٣٨٦٦٤

به تعداد� برقLار 
ماهر نيازمند�م   

٠٩١٥٦٤٨٨٧٠١
٩٥٣٦٢١٦٤/ ف

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

ساده نيازمندیم
٠٩١٥٧٠٨٥٢٢٠

٩٥٣٦٠٦٣١/ ف

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

٠٩١٥٣٥٨٦٤١٤
٩٥٣٥٩٧٣٧/ ف

چند 3ارگر ماهر
جهت کار در کارواش با سابقه کار 
نيازمندیم.            ٣٣٧١٤٥٢٠

  ٠٩١٥١٠٤٦٠٠٥
٩٥٣٦٢٤٣٩/ خ

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

چمن نيازمندیم
٩٥٣٦١١٦٢/ ر٠٩٣٧٩٣٣٨٩٤٢

به �= 3ارگر ماهر 
 جهت کاردر تعویض روغن با 

حقوق و مزایاى عالی نيازمندیم 
 ٠٩١٥٣١٩٦٠٤٥

٩٥٣٦٢٧٥٩/ ف

به تعداد� 3ارگر ماهر
جهت کار در کارواش محدوده 

حرعاملی نيازمندیم
٠٩١٥٥٥٩١٨٤٠

٩٥٣٦٢٣٣٢/ ف

به تعداد� 3ارگر
  3ارواش 3ار نيازمند�م 

٠٩١٥٤٠٨٦١١٩
٩٥٣٦٢١٨٥/ ف

به تعداد� پرسنل آقا
در  بستنی  و  آبميوه  در  کار  جهت 

محدوده آزادشهر نيازمندیم
٠٩٣٥٧٤٠٥٩٦٣

٩٥٣٦٠٦٥٨/ ف

�به �= شاطر ماهر نان تنور
جهت کار در رستوران نيازمندیم. 

ساعت کار ١١ تا ٣٠/١۵ 
عصر١٩- ٢۴ ٠٩١٥٩١٥٨٤٨٢

٩٥٣٦٢٠٨٠/ پ

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� 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

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

@ Tooskar کاریابی آرمان توس
٧-٣٦٥١٨٩٧٦-٣٦٥٨٥٨٧٦

٩٥٣٥٧٢٦٦/ 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� 3وشا 
اشتغال کارجویان تسهيالت ماده ٨٠ 

مشاوره کار و تامين اجتماعی 
٩٥٢٠٠٧٠٧/ ف  ٣-٣٧٢٣٣٣٠١

�استخدام 3ارشناس پرستار
خانم جهت مدیریت شيفت عصر 

مرکز سالمندان
٠٩٣٩٥٠٥٤٦٤٤

٩٥٣٦٢٧١٤/ ل

اپتومتر�ست 
جهت همکارى به تعدادى 

اپتومتریست ، خانم و 
آقا، با شرایط عالی جهت 

همکارى نيازمندیم
٠٩١٥٣١٦٩٦٠٩

٩٥٣٥٦٩٥١/ ف

اپتومتر�ست (بينا�� سنج)
باتجربه براى نورآباد (فارس) 

مسکن+ امکانات رفاهی
٠٩٣٠٨٣٣٧٦٦٩

٩٥٣٦٢١٦٢/ ق

به �= خانم پرستار- ماما  
بهيار شيفت عصر کلينيک ترک 
اعتياد محدوده فدائيان اسالم 

نيازمندیم ٠٩٣٧٤٣١٠٨٥٥
٩٥٣٦٢٦٤١/ ف

 پزش= عموم� دارا� پروانه مطب
مشهد- جهت کار در درمانگاه شيفت 
عصر و شب نيازمندیم با سرویس رفت

 ٠٩٣٥٩٤٢٥٠٤٤ و برگشت 
٩٥٣٦٢٦٤٣/ م

پرستار �ا ماما آشنا به 
خالبردار� نيازمند�م 

درمانگاه عمومی ميدان شهدا 
  ٠٩١٥٥٠٥٧١٤١

٩٥٣٦٠٨٦٩/ ق

�Lپزش � تLنسين فور�ت ها
 بهيار جهت پذیرش درمانگاه 

شبانه روزى-شهرک شهيد رجایی 
 ٠٩١٥٥١٤٣٣١٢نيازمندیم

٩٥٣٦٢٠٠٢/ ق

به �= خانم ماهر 
در کار ليزر موى زائد جهت کار

 در مطب  نيازمندیم
٠٩٠٣٠٧٤٢٠٠٢

٩٥٣٦٠٣١١/ ق

 �واگذار
�Lواحد دندانپزش

درمانگاه در بلوار وکيل آباد
٩٥٣٥٧٨٣٣/ ف٠٩٣٦٧٦٢٣٧٩٧

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

 ٠٩١٥٣٠٠٧٨٨٤عصر نيازمندیم.
٩٥٣٥٩٠٤٤/ م

 موسسه آموزش�

 عالمه 
 جهت تکميل کادر آموزشی 

زبان آلمانی و فرانسه 
خود از ميان اساتيد و 

متخصصين توانمنددعوت 
به همکارى می نماید.
ازمتقاضيان محترم 

درخواست می شود رزومه 
و سوابق کارى خود را به آدرس

webmaster@atmc.ir 
ارسال نمایيد. این آگهی تا 

اول خرداد ماه ٩۶ اعتبار دارد
٩٥٣٦٠٥٩٣/ م

 �موسسه خير�ه ا
به تعدادى خانم سرپرست خانوار 

بين ٣٠ تا ۴۵ سال با مدرک 
کارشناسی و دیپلم به عنوان 

مربی و کمک مربی نيازمند است.
ساعات تماس :

 ٩الی١٣ و ١٨ الی٢٠
٠٩١٥٠٠٢٢٩٣٩

٩٥٣٦٢٦٣٤/ پ٣٨٨٤٦٢٤٤

به �= دانشجو ترجيحا خانم
خوشنویسی  و  ریاضی  زمينه  در 
دبستانی  کودک  به  آموزش  جهت 

نيازمندیم ٠٩١٩٤٨٩٤٣٤١
٩٥٣٦٢٤٤٧/ ف

جذب مدرس زبان انگليس� 
آموزشگاه واقع در 

سيمترى طالب -مفتح 
تلفن تماس ٠٩٣٠٨٠١٨٧١٢

٩٥٣٦٠١٥٥/ ق

جذب مدرسين 
آلمان� 

فراخوان جذب مدرسين 
و عالقه مندان به تدریس 

آلمانی در کالج آلمانی گلبانگ 
بلوار سجاد،یاسمن ١ 

٣٨٤٦٦٤٩٥
٣٧٦١٤٨٢٨

٩٥٣٠٠٥٨٢/ ف

�= شر3ت معتبر 
ساختمان�

جهت تکميل کادر فروش به یک 
مدیر فروش داراى حداقل ٣ 

سال سابقه کار با حقوق و مزایاى 
عالی نيازمند است

٠٩٣٣٧٢٩٤٦٥٢
٠٥١٣٧٦٠٣٨٦٠

٩٥٣٦٠٠٩٥/ ف

به �= خانم جهت انجام 
3ار منزل تمام وقت

نيازمندیم
٠٩١٥٩١٤١٣٢٨

٩٥٣٦١٩٦٨/ ف

٩٥١٣٠٩١٢/ ف

پرستار� نو�د زندگ� 
جهت مراقبت از سالمند خانم و 

آقا به مراقب در منزل نيازمندیم  
٣٨٤٧٦٤٧٦

به �= خانم
جهت مراقبت از بيمار و کاردرمنزل 

بصورت تمام وقت نيازمندیم 
٩٥٣٥٣٦٤٢/ م ٠٩١٥٥٥٩٢٩٦٩

٩٥٢١٨٣٧٥/ ف

 فرشتگان خانواده
استخدام فورى بامجوز سازمان 

بهزیستی به تعدادى نيرو بصورت 
نيمه وقت، ١٢ ساعته و شبانه روزى 
جهت مراقبت از سالمند و کودک در 

منزل با حقوق ویژه نيازمندیم .

٣٨٤٦٠٤٠٧

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

در منزل ،بدون پورسانت
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٣٠٥٧٤٣/ ل

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

٩٥٣٤٨١٤٦/ ق

مر3ز نيLان
استخدام خانم جهت مراقبت

 از سالمند و کودک و امور منزل
٠٩٠١١٨٩٨٧٩١-٣٦٦١٩٢٤١

 �به خانم� جهت نگهدار
 از سالمند و به بانویی جهت 
مراقبت از کودک نيازمندیم 

٩٥٣٦١٨٢٦/ م ٠٩١٥٣١٣٩١٦٣

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 ٢ نفر منش� 
جهت کار در موزه هاى حيات وحش 
باغ وکيل آباد و چاليدره نيازمندیم

٩٥٣٦٢٥٠٧/ پ٠٩١٥٣١١٤٥٨٥

منش� خانم مجرب جهت 
دربها� اتوماتي= نيازمند�م

 (چراغچی ۵٣)
٠٩٣٣٧٤٠٠٩٨٠-٣٦٩٠٥٠٥٥

٩٥٣٥٨٠٨٠/ ف

شر3ت معتبر تبليغات�
جهت تکميل کادر پرسنلی خود تعدادى
باال  عمومی  روابط  با  خانم  همکار 

٠٩١٥٢٥٢٥٠٠٤نيازمنداست
٩٥٣٥٨٩١٩/ ل

به منش� آقا شيفت صبح
از ساعت ۶ الی ١۴ نيازمندیم 

مراجعه ١۴ الی ٢٠ شب 
 بين صدف ٢۶ و ٢٨ آژانس پروا

٩٥٣٦٢١٢٧/ ف

به �= نفر منش� خانم
 حداقل فوق دیپلم جهت کار در 

دفتر فنی مهندسی ساختمان
نيازمندیم         ٣٨٤٠٨٤٨٢

٩٥٣٥٩٥٩٨/ ق

منش� شب آقا
١٩ الی ٨ صبح فردا با حقوق 
۶٠٠هزار تومان نيازمندیم.

٠٩١٥٥٥٨٤٤٥٢
٩٥٣٦٢٧٢١/ خ

به �= دفتر دار باگواه� نامه 
از ٨ صبح تا ٨ شب نيازمندیم 

محدوده بولوار  وکيل آباد 
٠٩١٢٨٤٦٠٠٩٢

٩٥٣٦٢٥٣٠/ ط

یک شرکت معتبر جهت تکميل کادر 
ادارى خود به یک منشی خانم مسلط 
به امور ادارى نيازمند است (شهرک 

صنعتی توس) ٣٥٤١١١٤٠

 

٩٥٣٥٨٢١٠/ ف

�به �= نيرو� دفتر
خانم آشنا به اکسل آدرس: بين 

معلم ۴۴ و ميدان دانش
٩٥٣٦٢٧٧١/ ر٣٨٦٨٢٣٦٥

د�پلم آشنا به امور 3امپيوتر 
تمام   ۴۵٠ وقت  نيمه  نيازمندیم. 
خاور،  زیست  مجتمع   ٩۵٠ وقت 

٠٩١٥٥١٣٧١٣٢عکاسی نمونه
٩٥٣٦١٨٦٥/ آ

گروه پزشك� و درمان�

منش� و تا�پيست

3ارگر ماهر

مد�ــــر

مدرس  و مرب�

3ار�ابــــ�

مراقب 3ودt و سالمند

٩٥٣٦٢٩٠١/ ف

٩٥٣٦٢٢٠٠/ ف

٩٥٣٦٢٦٤٩/ ف


