
سه شنبه ٢٤ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٧
٤١

به تعداد� پژو و سمند
ها  هتل  به  دهی  سرویس  جهت 

شيفت شب و روز نيازمندیم
٩٥٣٦١١٩٣/ ف٠٩١٥٠٥٢٦٤٤٣

به تعداد� راننده
باظاهرى آراسته و بدون خودرو 

نيازمندیم
٠٩١١٧٣٩٣٥٠٧

٩٥٣٦٢٣٤٦/ ق

راننده بااتومبيل تمام وقت
 وپاره وقت باپورسانت١٣% 

نيازمندیم آژانس نوید مجيدیه٢٧
٣٥-٣٥٣١٤٥٢٥ 

٩٥٣٦١٥٤٥/ ق

�راننده متعهد با خودرو
تاکسی متردارسریعا نيازمندیم 

کارکرد باالى ٩٠ محدوده الدن صياد

٩٥٣٦٠٥٩١/ ب٠٩٣٥٥٢٩١٥٣٨

٩٥٣٦٣٨٥٧/ آ

به تعداد� راننده بااتومبيل
در محدوده شهرک شهيد رجایی 

پورسينا سریعا نيازمندیم

٠٩١٥١٨٩٣٢٨٣
 �فور

به تعدادى راننده  خانم با اتومبيل 
نيازمندیم آژانس بانوان نور

٠٩٠٣١٧٩٥٥٧٨
٩٥٣٦١٤٦٤/ ف

آژانس نو�ن 
به تعدادى ماشين با تاکسيمتر 

نيازمند است
حسن زاده٠٩١٥٠٣٩٥٣٠٣

٩٥٣٦٣٠٨١/ ف

به تعداد� راننده با 
3ار3رد باال جهت آژانس

نيازمندیم
٠٩١٥٨٥٥٦٩٤٠

٩٥٣٦٣٢٢٨/ ف

به تعداد� راننده
باالى ۴٠ سال با خودرو جهت 
آژانس نيازمندیم(آزادشهر)

٩٥٣٦٣٦٠٧/ ف٠٩١٥٨٨٢٩٦٩٨

به �= دستگاه وانت پرا�د
جهت اجاره بدون راننده 

نيازمندیم
٠٩٣٠٦٨٧٨٦٨١

٩٥٣٦٣٧٢٦/ ط

 آژانس برتر
 به تعدادى راننده بااتومبيل 

نيازمندیم
 ٣٦٢٣٩٧٦٩-٠٩١٥٢٠١٠٤٩١

٩٥٣٦٢٤٠٥/ ق

٩٥٣٦٢٦٧٦/ ف

اتوبار درخشان
تعدادى پيکان وانت آریسان ،نيسان 

مزدا با درآمد ١۵٠ به باال 
نيازمندیم ٠٩١٥٨٩٣٠٧٧٦

به تعداد� اتومبيل مدل باال
جهت سرویس دهی به هتلها

 به صورت تمام وقت نيازمندیم.
٠٩١٥٥٠٥٦٨٥٥

٩٥٣٦٢٧١٦/ خ

پژو و سمند
جهت سرویس دهی به هتل ها 

نيازمندیم امام رضا ٧۴
 نبش کافی٢٢. شرکت پارس

٩٥٣٦٣٣٢١/ ق

٩٥٣٦١٦٨٣/ آ

سر�عا به تعداد� راننده
با اتومبيل و موقعيت خوب مکانی و 
محدوده  مرتفع  آژانس  کار،  تضمين 

٠٩١٥٦٥٠١٧٨٢ بلوار فردوسی

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

 ١٠ درصد ٠٩٣٣٩٥٩٧٩٤٨
٩٥٣٦١٨٦٠/ ف

به راننده با اتومبيل- ترجيحا
نيازمندیم  شطرنجی  و  تاکسيمتردار 
زنگ باال پورسانت کم مراجعه حضورى 

 هاشميه ٩١,٣ نبش فرعی اول
٩٥٣٦٣٥٤٧/ ف

�به تعداد
 راننده خانم
در آژانس بانوان 

در محدوده قاسم آباد 
نيازمندیم

٠٩١٥٧٠٢٤٥٧٠
٩٥٣٦٢٧٤٣/ ف

راننده با ماشين و بدون ماشين و 
بازرس تبليغات نيازمند�م  

٢٨-٠٩١٥٧٧١١٩٢٧
٩٥٣٦٣٨٠٦/ ق

آژانس باران
به تعدادى راننده با ماشين 

نيازمندیم منطقه طالب
٩٥٣٥٦٢٤٣/ ف٠٩١٥٥٠٤١١٠٢

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

٠٩٣٣٢٧٠٩٠١٤
٩٥٣٦٢١١١/ ف

آژانس رونيز 
با  بعدازظهر  وقت  نيمه  راننده 
هدایت  بين  نيازمندیم  اتومبيل 

٣٩٠٩١٥٩١١٦٠١٢ و ۴١ 
٩٥٣٦٣١٦٨/ ف

آژانس فاميل�
راننده با اتومبيل مدل باال و منشی 
شب نيازمندیم محدوده وکيل آباد

٩٥٣٦٠٦٢٣/ ف٠٩١٥٤٢٧٧٨٦٥

آژانس افشين 
راننده با اتومبيل نيازمندیم 

شيفت عصر و شب قاسم آباد 
 حجاب ٧۵,٢ انتها سمت چپ

٩٥٣٤٩٠٨٧/ ف

٩٥٣٦٢٣٨٢/ ف

آژانس ابوذر 
راننده با ماشين با گوشی 

اندروید
٠٩١٥١٢٥٩١٧٤

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

٩٥٣٦١٩٥٣/ 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 پرواز 
تضمينی  کارکرد  اتومبيل  با  راننده 
سریعا  هاشميه  محدوده   ١٢٠ روزى 

٠٩١٥١٥٩٩٨١٠نيازمندیم 
٩٥٣٥٧٣٦٣/ ف

به تعداد� راننده  
 تمام وقت جهت کار

 در تاکسی تلفنی نيازمندیم 
٩٥٣٦٢٣٢٦/ آ٠٩٣٥٨٦٧٤٦٦٣ 

به تعداد� راننده
 با نيسان مدل باال 

جهت پخش در شرکت
 آب معدنی نيازمندیم 

  ٣٦٥١٢٧٤٨
  ٣٦٥١٢٧٤٧ 

٣٦٥١٢٥٨١
٩٥٣٦٣١٣٦/ ف

راننده با اتومبيل
نيازمندیم زنگ باال پورسانت پایين 

تاکسی گلشهر
٩٥٣٣١٨٢٥/ ف٣٢٥١٧٧٤٧

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

نيازمندیم طرحچی ١٢ شرکت حمل و
نقل درویش ٠٩٣٨٦٥٢٢٢٥٠

٩٥٣٥٩٧١٩/ ق

�راننده باماشين مدل باالفور
تاکسيمترداردراحمدآبادبادرآمدبال
٠٩١٥٦٦٢٠٨١٧ انيازمندیم 

٠٩١٥٤٢٣٠٠٥٢
٩٥٣٦٣٠٤٧/ د

آژانس راننده با اتومبيل 
تا3سيمتر نيازمند�م 

کارکرد روزانه ١٠٠ هزار تومان
٩٥٣٥٢٣٩٣/ ف٠٩١٥٨١٩٧٢٤٦

آژانس ا�ران 
به تعداد زیادى راننده 

با اتومبيل نيازمند است 
٠٩١٥٩٠٥٤٨٥٨

٩٥٣٦٣٥٥٥/ ف

به تعداد� راننده 
با اتومبيل مدل باال جهت 

سرویس دهی به هتل ها نيازمندیم 
٩٥٣٦٣٠٥٣/ ف٠٩١٥٣٧٧١٦١١

 به تعداد� راننده 
 مجهز به تاکسيمتر نيازمندیم 

کارکرد عالی محدوده سرافرازان
 ٠٩٣٥٠٧٩٦٦٤١

٩٥٣٦٢٢٣٣/ ف

تا3س� خان ساالر
راننده با اتومبيل تاکسيمتردار 

نيمه وقت و شيفت شب
٩٥٣٦١٣٠٥/ ر٠٩٠٣٣٧٢٦١٢٣

راننده با اتومبيل
جهت کار آژانس نيازمندیم 
محدوده پيروزى با درآمد باال

٩٥٣٤٦٦٧٩/ ر٠٩٣٥٧٣٧٧٢٧٨

٩٥٣٦٢٢٨٧/ ف

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

٠٩٢١٥٣٠٤٧٣٢

به تعداد� محدود راننده
تاکسی  در  کار  جهت  خودرو  با 

تلفنی نيازمندیم کالهدوز ۴٨
٩٥٣٦٣٦٩٢/ ف٠٩٣٦٨٣٥٤٧٠٨

 راننده با اتومبيل 
تا3سيمتردار

 نيمه و تمام وقت نيازمندیم 
ميدان حر، سرافرازان ١٣

شهيد راضی ١
تماس فقط صبحها: 

٠٩١٥٨١٨٩٢٧٦
٩٥٢٩٩١٠٩/ م

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

٩٥٣٦٢٥٩٥/ ف

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

فورا نيازمندیم. خين عرب، انتهاى
طرحچی١۴ ٠٩١٥٣١٣١١٧٣

٩٥٣٦١٦٤٧/ ق

تا3س� تالش 
به تعدادى راننده با تاکسيمتر 

نيازمندیم 
٠٩١٩٠١٦٩٥٠٦

٩٥٣٦١٨٤٩/ ف

راننده با اتومبيل 
با کارکرد ١٠٠ هزار بهشتی ۴٠ 

پالک ٧٠ آژانس همسایه
٩٥٣٦٠٠٨٩/ م٠٩١٥١١٣٤٨٠٤

٩٥٣٦٠٢٥٢/ ف

درآمد ١٠٠ ال� ١٢٠
به تعدادى راننده با اتومبيل مدل 

٩٠ به باال نيازمندیم محدوده ٧ تير 
٠٩٠١٥٢٣٧٧٧٣

فور�     به تعدادى
راننده با اتومبيل نيازمندیم با کارکرد 
عالی محدوده پنجراه آژانس معين سير

٩٥٣٦٣٤٢٠/ ف٠٩١٩٩٣١١٩٤٠

�= نگهبان ٢٤ ساله 
 جهت شهرک صنعتی کاویان

 با اسکان نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٢٣٧٨١ 

٩٥٣٦٣٠٨٣/ ف

�= زوج
� جهت نظافت و سرا�دار

در سوئيت آپارتمان نيازمندیم
٩٥٣٦٣١١٣/ ف٠٩٣٣٥٨١٣٧١٢

 جهت نگهبان�  در شهرک ویالیی 
مناسب  فيزیکی  شرایط  با  نفر  یک  به 

به صورت تمام وقت نيازمندیم
 ٠٥١٣١٤٤٢-٠٩١٢١٣٠٣٩٣٥

٩٥٣٦٣٢٣٣/ ف

به �= زوج جوان 
جهت باغدارى با حقوق 

ماهيانه ۴٠٠ هزار تومان
 و منزل رایگان 

ترجيحا بدون فرزند
 با ضامن معتبر

٩٥٣٦٣٢٦١/ پ٣٥٥٩٣٢٦٨

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

طراح و فتوشاپ 3ار ماهر 
خانم نيازمند�م  

٠٩١٢٩٤١٢٣٥٩
٩٥٣٥٧٥٧٨/ ف

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

عکاسی حرم بارگاه نيازمندیم
٠٩٣٦٣٠٨٣٦٣٢

٩٥٣٦١٤١٥/ ف

به �= خانم عKاس مسلط 
به فتوشاپ نيازمند�م

داخل فرامرز عباسی ٣۴ 
آتليه شایگان ٣٦٠٤٦١٩٩

٩٥٣٦٣٢٤٤/ ف

٩٥٣٦٢٥٣٧/ ف

به چند نفر فروشنده  
با تجربه پرده نيازمند�م 

 

٠٩١٥٨٢٢٩٨٥٥-٣٧٢٥٠٤٦٦

١م تومان ثابت + ٥% فرو ش
نيمه وقت، مهندس فروش 

(بازاریاب) خانم و آقا نيازمندیم.
٠٩١٥٢٠٧٧٦٤٣       

٩٥٣١٧١٤١/ ق

به �= فروشنده خانم
جهت کار در فروشگاه 

اسباب بازى نيازمندیم 
حقوق ٨٠٠ + پورسانت 

نبش شریعتی ۵٢
٠٩١٢٠٦٩١١٩٢

٣٥٢٣٦٨٣٥
٩٥٣٦١٥١٠/ ف

 �صندوقدار حرفه ا
پوشاt ٢نفر خانم

 فروشنده حرفه اى ٢نفر
 آقا و خانم حقوق و مزایا 

١,٣٠٠م ساعت کارى  ١٠ 
الی ٢٣ ویالژتوریست طبقه 
 ١- پالک ۵ مراجعه حضورى

٩٥٣٦٣٥٥٣/ ف

به �= فروشنده خانم 
بصورت دو شيفت در برج کيان ٢ 

نيازمندیم 
٠٩٣٩٣٦٦٥٤٧٠

٩٥٣٦٣٦٧٧/ ف

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

٠٩٣٥١٧٤٣٤١٢
٩٥٣٦٢٣٧٥/ ف

به تعداد� فروشنده 
 خانم جهت فروش

 لوازم جانبی موبایل 
نيازمندیم 

حقوق ثابت ٧٠٠ + پورسانت
 احمدآباد مجتمع موبایل مشهد

٣٨٤٧٩٩١٧
 ٠٩٣٨٢٠٢٢٤٤٣

٩٥٣٦٢٩٩٧/ ف

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

باپورسانت عالی
٠٩١٥٦٥٨٨٢٥٠

٩٥٣٦٢٨٧٦/ ق

به �= فروشنده جوان 
جهت کار در روسرى فروشی حقوق 
٧٠٠ به باال نيازمندیم ١٧ شهریور

٠٩١٥٦٢٩٣٦٥٤
٩٥٣٦١٣٥٤/ ف

به ٢ فروشنده خانم و آقا
تمام وقت جهت کار در عطر و ادکلن 
شرق  الماس  در  عالی  حقوق  با 

نيازمندیم ٠٩٣٧٣١٨٤٥٩٦
٩٥٣٦٣٦١١/ ف

به �= نيرو آشنا 
 �به امور 3امپيوتر

جهت کار در قنادى نيازمندیم 
٩٥٣٦٣٢١٧/ ف٠٩١٥٧٦٤٤٣٥٦

tبه �= فروشنده پوشا �فور
پليس  محدوده  نيازمندیم  خانم 

راه قاسم آباد و بلوار توس
٠٩٣٨٢١١٧٧٧٢

٩٥٣٦٣٢٤٠/ ف

به تعداد� فروشنده و 
صندوقدار نيازمند�م

شيخ  بين  رضا  بازار  جنوبی  ضلع 
 طوسی ٧ و ٩ فروشگاه زینل زاده

٩٥٣٦١٢٤٧/ ف

٩٥٣٤٣١١٥/ ف

حقوق ٩٠٠ هزار تومان
 تعدادى فروشنده خانم و آقا نيازمندیم

 توس ۶۵ بين نجف ٢ و ۴ 
 پوشاک آتيش کش

فروشنده خانم
 با روابط عموم� باال 

پروما پوشاک کودکان حقوق مناسب
٩٥٣٦٣١٤٣/ ر٠٩١٢٢١٨١٧٢٢

به �= فروشنده خانم 
جهت 3ار در نانوائ�

نيازمندیم (تمام وقت)
٠٩١٥٥٣٣٥٢٣٠

٩٥٣٦٣٦٠٤/ ف

به چند نفر فروشنده جوان
با روابط عمومی قوى جهت فروش 

زرشک و زعفران نيازمندیم
٠٩١٥٨٣٢٧٠٧٧

٩٥٣٦٠١٠٩/ ف

به تعداد� نيرو� آقا 
جهت کار در آجيل 

و زعفران فروشی با حقوق عالی
 از ساعت ١۶:٣٠ الی ١٢:٣٠ 

بامداد نيازمندیم
 بين چهارراه مقدم وميدان 

طبرسی بين طبرسی ٢۵ و ٢٣ 
نبش طبرسی ٢۵ فروشگاه 

سوغات مشهد - اسالمی 
 

٩٥٣٦٢٩٧٣/ ف

به تعداد� فروشنده خانم 
در بخش حجاب باسابقه کارى تمام 

وقت نيازمندیم ميدان شهدا
٣٢٢٩٣٣٠٠-٠٩١٥٨٦٩٦٢٩٠

٩٥٣٦٣٦٢٧/ ف

پوشاt اميد
به تعدادى فروشنده

 آقا و خانم با حقوق و مزایاى 
عالی نيازمندیم

 ١٧ شهریور خيابان عنصرى 
شرقی، خيابان نسترن، بين 

١ و ٣
 

٩٥٣٦٣٧١٢/ ف

به �= فروشنده خانم در پروما
نيمه وقت عصر نيازمندیم

 با حقوق عالی
٠٩٣٨٧٩٥٦٠٥٠

٩٥٣٦٣٤٢٢/ ف

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

٠٩١٥٢٠٢٣٠٥٠
٩٥٣٦٢١٢٣/ ف

به �= فروشنده خانم
جهت روسرى فروشی در محدوده 

١٧شهریور نيازمندیم
٠٩١٥٣٢٥٣١٤٩

٩٥٣٦٣٨٢٢/ ق

به چند فروشنده 
با حقوق عالی جهت مزون لباس 

عروس نيازمندیم 
٠٩١٥٥٧٤٥٠١٢-٣٢٢٢٨٦٤٨

٩٥٣٦١٦٤٥/ ف

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

٠٩٣٥٢٢٢٣٣٣٤
٩٥٣٦٢٥٥٩/ ق

به �= فروشنده خانم 
با تجربه با روابط عمومی باال 

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

به �= فروشنده مجرب خانم 
جهت فروش پالستيک و بلورجات 

واقع در دستغيب نيازمندیم 
٩٥٣٦٣٥٣٨/ م٠٩٣٥٤٧١٦٤١١

به �= فروشنده با تجربه عطر 
نيازمندیم حقوق ثابت + پورسانت 

عالی تماس از ساعت ١۴ به بعد 
٠٩١٥٥٦٨٠١١٤

٩٥٣٦١١١٨/ ف

به �= خانم 
جهت فروشندگ� 

در مزون پارت 
در ٢ شيفت ساعت ١٠ الی 

١٣:٣٠ و عصر ١٧ الی ٢١:٣٠ 
نيازمندیم

 احمدآباد بين ابوذر غفارى
 ٨ و ١٠ 
٩٥٣٦١٣٩٦/ ف٠٩١٥٥٠٠٤٧٣٥

در   کار  جهت  صندوقدار  یک  به 
فروشگاه پروتئينی ترجيحا آشنا به 
 ٢٢ الی   ١٧ تماس  نيازمندیم  کار 
شيفت عصر ٠٩١٥١٢٠٥٧٧٩

٩٥٣٦٣١٥٢/ ف

� فروشنده آقا حرفه ا
 جهت فروشگاه عينک آفتابی

 ٠٩١٥٠٦٧٦٣٤٤-٣٥١٤٤٠٨٤
٩٥٣٦٢٦٨٩/ ق

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

عمومی باال نيازمندیم منطقه ثامن 
٠٩١٥٥١٦٦١٣٩-٣٣٣٩٠٤١٦

٩٥٣٦١٨٧٧/ ف

فروشنده باتجربه 
پوشاt خانم و آقا 
با ساعت کار اختيارى

 با حقوق مکفی
ویالشهر طرقبه

 فروشگاه اطلس پوش
٠٩١٥٣١١٦٨٢٤

٩٥٣٦٣٠٧٢/ ف

مزون عروس مطب�
جهت تکميل کادر فروش 

خود به خانمی عالقمند به کار 
عروس وترجيحا با سابقه کار 
در این زمينه نيازمند است 

چهارراه بزرگمهر مجتمع افرا 
طبقه ۴ واحد ۴٠١

٠٩١٥١١٧٠٣٦٣
٩٥٣٦١٥٢٢/ ف

به چند�ن فروشنده 
آرا�ش� و عطر خانم 

جهت مناطق توس و ميدان امام حسين 
نيازمندیم ٠٩١٥٤٠٣٨٠٤٦

٩٥٣٦٢٦٦٨/ ف

�= فروشنده خانم 
با روابط عمومی باال با حقوق

 و درصدعالی در زمينه 
عطر و ادکلن در محدوده
 ١٧ شهریور نيازمندیم 
 ٠٩٠١٣٩٦٩٧٣٤

٣٨٥٨٢٣٦٣
٩٥٣٦٣٣٧٦/ ف

استخدام� فوق د�پلم وليسانس
خانم جهت امور بازرگانی فروش

 در یک شرکت مهندسی
٩٥٣٦١٤٢٤/ ف٣٧٦٢٠٣٦٩

 �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

در شر3ت 3امپيوتر� معتبر 
٣ نفر خانم جهت امور ادارى 

آشنا به آفيس
٩٥٣٦٣٢٥٢/ پ٣٨٧٦٤١٤٧

3انترفروش بليط 
خارج� وداخل�

مسلط به زبان عربی 
باسابقه حداقل ٢سال و

آقایی جهت جذب مشترى عرب زبان 
نيازمندیم.فلکه آب کوچه عيدگاه 

اول عباسقلی ستایش گشت

٠٩٣٨٠٨٦٦٧٠٠
٩٥٣٥٧٦١٨/ ق

به �= 3ارگر ساده 
در فست فود نيازمندیم 

٠٩٣٦٦٤٠٧٦٥٠
٩٥٣٦٢٣٧٦/ ف

استخدام نيرو
داراى گواهينامه موتور سيکلت 

حقوق یک ميليون تومان
٠٩٩٠٥٠٦٠٩٦٢

٩٥٣٥٦٧٠٦/ ق

 به نيرو� 3ار 
 در فالفلی مامان جون 

محدوده پيروزى نيازمندیم 
٠٩١٢١٩٦٥١٩٨-٣٨٨٢٥٠١٣

٩٥٣٦١٨٧٢/ ف

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

حقوق قانون کار + بيمه + 
سرویس ٦-٣٦٥١٩٣٩٥

٩٥٣٦٠٩٩٤/ ف

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

٩٥٣٦١٦٤١/ ف

فروشنده و صندوقدار

كارگرساده

طراح و گرافيست

�3ارمند ادار

سرا�دار و نگهبان


