
٤١
چهارشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٨

�راننده با اتومبيل فور
 نيازمندیم

سرافراز ۴٠ ، با زنگ باال
٠٩١٥٤٠٤٢٠٠٥

٩٥٣٣٠٦٠١/ ق

آژانس 3وروش 
 به تعدادى راننده با ماشين

نيازمندیم در محدوده قاسم آباد
 ٠٩٣٩٨٠٨٨٠١٥

٩٥٣٦٢٠٤٥/ ف

به تعداد� اتومبيل مدل باال
جهت سرویس دهی به هتلها

 به صورت تمام وقت نيازمندیم.
٠٩١٥٣٢٤٨٤٨٢

٩٥٣٦٢٧١٦/ خ

ساالر بار
باراننده  نيسان  و  وانت  تعدادى  به 
نيازمندیم ترجيحا محدوده قاسم آباد

٠٩١٥٣٠٥٧٢٨٠
٩٥٣٦٤١٠٠/ ف

�به تعداد
 راننده خانم
در آژانس بانوان 

در محدوده قاسم آباد 
نيازمندیم

٠٩١٥٧٠٢٤٥٧٠
٩٥٣٦٢٧٤٣/ ف

٩٥٣٦٤٠٠١/ ف

3ار3رد روز� ١٢٠ هزار 
تاکسيمتر  و  اندروید  باگوشی  راننده 
محدوده آزادشهر- تاکسی شبروز

٠٩١٥٠٢٨٩١٩٨

٩٥٣٦٠٢٥٢/ ف

درآمد ١٠٠ ال� ١٢٠
به تعدادى راننده با اتومبيل مدل 

٩٠ به باال نيازمندیم محدوده ٧ تير 
٠٩٠١٥٢٣٧٧٧٣

 �به تعداد
خودرو وانت

و ایسوزو مدل باال، اتاق 
دار و ایزوله جهت حمل 

غذاى گرم نيازمندیم.
شماره تماس:

٠٩٣٣٨٦٥٥٠٠١
٩٥٣٦٤١٤٠/ ق

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

٢٨-٠٩١٥٧٧١١٩٢٧
٩٥٣٦٣٨٠٦/ ق

آژانس خاتون به تعدادى 
راننده متعهد با اتومبيل مجهز 

به تاکسيمتر با کارکرد باال سریعا 
نيازمندیم ٠٩١٥٦٥٢٤٧٤٨

٩٥٣٦٣٩٦٧/ ف

tنفر راننده ليفترا =�
با گواهينامه رانندگی معتبر 

نيازمندیم.ساعات تماس ٩ الی١٣

٩٥٣٦٤٤٧٥/ پ٣٥٤١١٠٨٢

به تعداد� راننده 
با اتومبيل مدل باال

جهت سرویس دهی به هتلها 
نيازمندیم ٠٩١٥٠٥٢٦٤٤٣

٩٥٣٦٤٤١٧/ ف

٢٢٤٠ �ورود
زنگ و3ار3رد عال� برج� ٣ م
راننده با اتومبيل تميز نيازمندیم   ١٧%

٩٥٠٦٦١٥٠/ م٠٩٣٥٤٠٨٦٠٦٣

آژانس امين 
واقع در صياد نياز به اتومبيل 
مدل باال و تاکسيمتردار دارد

٠٩٣٥٩٩٤١٧١٩
٩٥٣٦٣٨٨٧/ ف

تا3س� تالش 
به تعدادى راننده با تاکسيمتر 

نيازمندیم 
٠٩١٩٠١٦٩٥٠٦

٩٥٣٦١٨٤٩/ ف

تا3س� افشين
به تعدادى راننده با اتومبيل مدل 

باال نيازمندیم (با تعرفه جدید)
٠٩١٥٩٠٣٨٤٨٦

٩٥٣٦٤٠٩١/ ف

٩٥٣٦٣٨٦٧/ ف

به تعداد� راننده با 
اتومبيل مدل باال نيازمند�م
کار از شما درآمد باالاز ما محدوده 

معلم ٠٩٣٠١٢١٢٣٣٢

مر3زفروش تا3سيمتر
تک کانال آژانسی- چهار کانال

سه سال گارانتی تعویض
٠٩٣٠٩٧٢٣٥٣٦فرهاد ٢٧-

٩٥٣٣٣٩٣١/ م

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

٩٥٣١٢١٦٥/ ف٠٩٣٩٩٧٢٠٢٤٠

٥٠ دستگاه نيسان وانت 
مزدا با 3ار3رد باال

سریعا نيازمندیم
٠٩٠١٥٤٩٥٩٥٤

٩٥٣٦٤٤٣٦/ ف

آژانس با زنگ باال در هاشميه 
به تعدادى راننده با تاکسيمتر 

سریعا نيازمند است 
٠٩٣٨٨٣٧١٣٣٧

٩٥٣٤٨٠٤٤/ 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

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

٩٥٣٦٣٩٦٢/ ف

تعداد� راننده با اتومبيل
نيمه  و  تمام  تلفنی  تاکسی  جهت 
وقت نيازمندیم سجاد بهارستان ٩

٠٩٣٦٠٣٩١٤٦٠

راننده با اتومبيل 
جهت شيفت شب و روز 

نيازمندیم. آژانس تورج 
٠٩٣٦١٣١١٩٣٠

٩٥٣٦٤٣٠٦/ ف

آژانس تشر�فات 
دهی  سرویس   ۴٠۵ سمند،  پارس، 
رضا  امام  خيابان  محدوده  ها  هتل  به 

٠٩١٢٨٤٥٦٦٤٠نيازمندیم 
٩٥٣٦٠٣٧٩/ ف

تعداد� راننده خانم
جهت آژانس بانوان

 بومی قاسم آباد و الهيه نيازمندیم 
٠٩١٥٨٦٩٠٩٨٩-٣٥٢٤٤١٦٨

٩٥٣١٩٢٤٨/ ف

آژانس راننده با اتومبيل 
تا3سيمتر نيازمند�م 

کارکرد روزانه ١٠٠ هزار تومان
٩٥٣٥٢٣٩٣/ ف٠٩١٥٨١٩٧٢٤٦

همKار محترم راننده
جهت کار در آژانس با خودروى 
تميز (منظم و فعال) کوى امير

٠٩١٥٩٢١٩٠٠٦
٩٥٣٦٤٤٣٥/ ف

تعداد� راننده
 با اتومبيل تا3سيمتردار 

ترجيحا ساکن الهيه نيازمندیم 
همراه: ٠٩٣٨٣٩٧٤٠٣١

٩٥٣٦٤٠٦٦/ م

٩٥٣٦٢٣٨٢/ ف

آژانس ابوذر 
راننده با ماشين با گوشی 

اندروید
٠٩١٥١٢٥٩١٧٤

٩٥٢٦٧٣٥٨/ ف

آژانس قدس (فلسطين)

٣٧٠٣٥
(VIP طرح) باالترین کارکرد

٩٥٣٤٧٧٨٦/ ف

آژانس افشين 
راننده با اتومبيل مدل باال 
داراى تاکسيمتر نيازمندیم 

 حجاب ٧۵,٢ انتها سمت چپ 

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

٩٥٣٦١٩٥٣/ ف

راننده با خودرو 
مدل ٩٠ به باال 

به صورت تمام وقت جهت 
تاکسی تلفنی محدوده خيابان 

امام رضا نيازمندیم (شطرنجی و 
تاکسيمتر الزامی ميباشد)

آژانس مهر رضا 
٠٩١٥٥٧٥٧٧١٥

٩٥٣٦٠٢٨٣/ ق

آژانس ماهان سير 
 به ١٠ دستگاه اتومبيل با راننده 

نيازمندیم کارکرد ١۵٠ هزار 
داخل امامت ۴۴

٩٥٣٦٢٠٥٢/ ف 

آژانس ز�با
به تعدادى راننده با اتومبيل 

سریعا نيازمندیم فرامرز عباسی
٠٩١٥٥٢٠٥٠١٠

٩٥٣٥١٣٦٣/ ف

٩٥٣٦٣٨٥٧/ آ

به تعداد� راننده بااتومبيل
در محدوده شهرک شهيد رجایی 

پورسينا سریعا نيازمندیم

٠٩١٥١٨٩٣٢٨٣

به تعداد� راننده  
با اتومبيل تمام وقت جهت کار
 در تاکسی تلفنی نيازمندیم 

٩٥٣٦٢٣٢٦/ آ٠٩٣٥٨٦٧٤٦٦٣ 

پورسانت ٩%
تاکسيمتردار  ماشين  با  راننده 
براى آژانس تشریفات نيازمندیم 

٩٥٣٦٢٠٠٠/ م٠٩٠٣٤٢٢٣٦٦٦

به �= راننده پا�ه دو 
نيازمندیم  کمپرسی  و  خاور  به  آشنا 
مراجعه حضورى: طبرسی شمالی ۴ بين 
فروشی  مصالح   ۴ و   ٢ نسب   حيدرى 

٩٥٣٦٤٠٠٢/ ف

به تعداد� نيرو� انتظامات
جهت کار در کارخانه نيازمندیم.

تلفن تماس:
٠٩٣٣٨٦٥٥٠٠١

٩٥٣٦٤١٦٦/ ق

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

٩٥٣٥٥٠٠٦/ ب

به �= فتوشاپ 3ار ماهر 
نيازمند�م

آتليه سلنا - هتل درویشی
٣٨٥٣٨٢٥٢

٩٥٣٦٤٢٧٥/ ف

 �طراح حرفه ا
مسلط به فتوشاپ و کورل 
نيازمندیم بلوار ابوطالب 

٠٩١٥٥٢٤٨٣٥٨
٩٥٣٦٤٢٥٢/ ر

�به �= مونتاژ 3ار حرفه ا
جهت کار در آتليه نيازمندیم 

آتليه ناردانا
٠٩١٥٠٩١٦٣٧٥

٩٥٣٦٣٩٠٠/ 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

صندوقدار 
مسلط به فروش و آشنا با سپيدز 

رستوران سامان  
٩٥٣٦٣٩٦١/ رتلفن : ٣٦١٥١

به �= فروشنده مجرب خانم 
جهت فروش پالستيک و بلورجات 

واقع در دستغيب نيازمندیم 
٩٥٣٦٣٥٣٨/ م٠٩٣٥٤٧١٦٤١١

 (tپوشا) به �= فروشنده آقا
 نيازمندیم. ميدان طبرسی، بازار 
شرق زیست طبقه همکف پالک ١۵

٠٩١٥٦٨٦٠٩٢٨
٩٥٣٦٤٢٧٤/ ف

به �= نفر صندوقدار 
خانم 

جهت کار در رستوران 
نيازمندیم. ساعت کارى

 ٧:٣٠ شب الی ١٢ شب 
ترجيحا محدوده آزادشهر 

سرویس برگشت با ما بين معلم 
٢٣ و ٢١ رستوران حاج صفر 

٠٩١٥٣٠٠٨٦٥٢ 
٩٥٣٦٣٩٣٩/ ف

به �= صندوقدار خانم 
جهت رستوران نيازمندیم 
ترجيحا محدوده قاسم آباد 

٠٩١٥١١٣٠٣٨٥
٩٥٣٦٤١٨٤/ ف

فروشنده خانم
 با روابط عموم� باال 

پروما پوشاک کودکان حقوق مناسب
٩٥٣٦٣١٤٣/ ر٠٩١٢٢١٨١٧٢٢

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

باپورسانت عالی
٠٩١٥٦٥٨٨٢٥٠

٩٥٣٦٢٨٧٦/ ق

استخدام 
فروشنده عطر و ادکلن  باسابقه 

کار آقا یا خانم منطقه طالب 
٠٩٣٧١٣٥٨٦٤٤

٩٥٣٦٤٣٧٩/ ف

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

٠٩١٥٢٠٢٣٠٥٠
٩٥٣٦٢١٢٣/ ف

به صندوقدار خانم
در فست فود پاپریکا واقع 
درنبش مجلسی ۶ نيازمندیم

٠٩١٥١١٣٠٦٩٠
٩٥٣٦٤٠٣٠/ ق

٩٥١٩٥٧٦٤/ ق

فروشنده حضور� (بازار�اب) 
مشهد و شهرستانها نيازمند�م 

حقوق:٢ميليون تومان 
٠٩١٥٢٠٧٧٦٤٣

به چند فروشنده 
با حقوق عالی جهت مزون لباس 

عروس نيازمندیم 
٠٩١٥٥٧٤٥٠١٢-٣٢٢٢٨٦٤٨

٩٥٣٦١٦٤٥/ ف

به دو فروشنده 
باتجربه نيازمندیم (سن بين ٢٠ 

تا ٣٠سال)  بلوار شاهد 
٠٩٠١١٥٢٢٠٤٩

٩٥٣٦٤٣٩٨/ ف

٩٥٣٦٠٥٧٢/ خ

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

٠٩١٥١٥٩٤٤١٠

به چند فروشنده باتجربه  
 خانم جهت کار در

 مزون لباس عروس نيازمندیم 
 ٠٩١٥٩١١٤٥٠٠-٣٢٢٣٢٢٥٣

٩٥٣٦٤١٨٩/ ف

به تعداد� فروشنده خانم 
در بخش حجاب باسابقه کارى تمام 

وقت نيازمندیم ميدان شهدا
٣٢٢٩٣٣٠٠-٠٩١٥٨٦٩٦٢٩٠

٩٥٣٦٣٦٢٧/ ف

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

٠٩٣٥٢٢٢٣٣٣٤
٩٥٣٦٢٥٥٩/ ق

فروشنده خانم جهت 3ار 
در موبا�ل فروش�

نيازمندیم
٠٩١٥٢٠٠٧٥٠٤

٩٥٣٦٤٠٠٩/ ف

فروشنده خانم 
نيازمند�م

پنج راه بازار هشتم
٩٥٣٦٤٥٣٠/ م٠٩٣٣٤٣٥٠٠٧٩

 �به تعداد� صندوقدار حرفه ا
خانم و آقا نيازمندیم 

ساعت تماس ١٠ الی ١٢ و ۵ الی ٧
٠٩١٥٣١٥١٨٣٠

٩٥٣٦٤٢٩٣/ ف

به �= فروشنده خانم 
جهت فروش روغن کنجد 

در فرامرز نيازمندیم 
٩٥٣٦٤١٣٧/ ف٠٩١٥٥٠٣٧٥٣٣

�= فروشنده خانم
جهت فروشندگی 
پوشاک نيازمندیم
٣٨٩١٧١٥٧

٩٥٣٦٤٢١٩/ پ

به تعداد� فروشنده 
خانم و آقا

با سابقه کار 
و حقوق و مزایاى عالی 

و سرویس شب نيازمندیم 
محدوده سی مترى طالب 

و خيابان ایثار و بازار فردوسی 

٠٩٣٩٩٩١٥٨١٣
٩٥٣٦٤٤٩٣/ ف

به چند نفر فروشنده جوان
با روابط عمومی قوى جهت فروش 

زرشک و زعفران نيازمندیم
٠٩١٥٨٣٢٧٠٧٧

٩٥٣٦٠١٠٩/ ف

به چند�ن فروشنده 
آرا�ش� و عطر خانم 

جهت مناطق توس و ميدان امام حسين 
نيازمندیم ٠٩١٥٤٠٣٨٠٤٦

٩٥٣٦٢٦٦٨/ ف

به �= فروشنده مجرد
و متعهد جهت فروشندگی عطر و 

ادکلن نيازمندیم
٩٥٣٦٤٤٠٢/ ف٠٩٣٩٧٤٤١٣٩٥

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

گالر� آرا�ش� بهداشت� خاطره
به یک خانم درساعت ٩تا ١۴ 

نيازمندیم
٠٩٣٨٠٠٣٥١٨٥

٩٥٣٦٤٠٩٥/ ق

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

 با سابقه کار نيازمندیم
٣٦٠٤٨٥٦٢

٩٥٣٤٧٠٢١/ ق

شر3ت پا�دار سلولز 
لوتوس

واقع درشهرک صنعتی 
بينالود به یک داروساز جهت 

کارشناس فنی نياز دارد. 
تماس

٣٨٠٤٩٠١٧ مرکز غذا ودارو
٣٣٥٦٣٠٢٧

٠٩١٥٨١٠٠٠٥٠
٩٥٣٦٤٠٣٦/ ق

٩٥٣٦٣٨٦٠/ ف

 �جهت اخذ رتبه بند
مشاورژ ئوتKني=
 به یک نفر داراى سابقه

 بيمه معادل ۶ سال
 به مشاور ژئوتکنيک در یکی از 

رشته هاى زیر نيازمندیم : 
مهندسی معدن استخراج معدن 

یا فرآورى ،اکتشاف معدن ، زمين 
شناسی ( ساختمانی ،تکتونيک ، 

مهندسی یا شهرى )
 سنگ شناسی ، رسوب شناسی 

و چينه شناسی، ژئوفيزیک ، 
آبشناسی و عمران
 ( محيط زیست )،

هيدروژئولوژى ، شيمی
 و مهندسی شيمی 

٠٩٣٦٢٩٣٤٧١٧

آژانس هواپيما�� تشر�فات 

پرواز 
جهت تکميل کادر پرسنلی از 
تعدادى نيرو با شرایط ذیل 
دعوت به همکارى می نماید :

نيروى حرفه اى
 جهت تبليغات در محيط

 وب و شبکه هاى اجتماعی
 با توانایی باال در خلق ایده 

و محتوا گذارى
 و آشنا به فتوشاپ 

نيروى حسابدارى
 با سابقه کارى
 نيروى مترجم 

زبان عربی  و انگليسی 
کارآموز

 در قسمت داخلی و خارجی
 آدرس : خيابان احمدآباد

 بين احمدآباد ١ و ٣ 
ساختمان تشریفات پرواز 

٠٩١٢٨٨٨٢٦٦٧
٩٥٣٦٤٣٨٠/ ر

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

است ٠٩١٥٧٧٦٠٠٦١
٩٥٣٦٢١٣٧/ ف

�= 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 تعداد� نيروخانم
 جهت قسمت روابط عمومی و

دبيرخانه نيازمندیم 
٠٩١٢٠٧٦٥٩٢٩ 

٩٤٤٩٥٧٥٩/ ق

به �= نيرو� خانم آشنا به 
3امپيوتر و ا�نترنت

جهت کار در امور مشترکين 
نيازمندیم ٠٩١٥٥١٨١٣٦٥

٩٥٣٦٣٩٧٨/ ف

نيرو آقا محدوده قاسم آباد
جهت ميوه فروشی نيازمندیم

 ٨ صبح الی ٢٢ حقوق ٨٠٠
٠٩٣٦٧٠٠١٩٥٠

٩٥٣٦٢٧٤٨/ ف

به �= 3ارگر ساده  
 در مصالح فروشی نيازمندیم 

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

 

٩٥٣٦١٨٦٤/ ف

به تعداد� 3ارگر 3ارواش 
نيازمندیم -پایه حقوق 

 روزانه ٢٠ الی ٣٠هزار تومان
٠٩١٢٠٢٠٧٦٧٠

٩٥٣٦٢٤٠٧/ ق

به دونفر خانم 
جهت کار بسته بندى در کارگاه 

ساعت   ٨ کارى  ساعت  نيازمندیم 
حقوق ۴٠٠ -  ٠٩١٥٥٧٩٦٣١١

٩٥٣٦٤٤١٠/ ف

 �به تعداد
3ارگر ساده 

جهت کار در رستوران نيازمندیم 
آدرس: بلوار فردوسی روبروى 
آپارتمان هاى مرتفع سفره خانه 

فانوس آبی
 ساعت مراجعه ١٢ الی ١٨ 

 

٩٥٣٦٣٨٧٩/ ف

3ارگر ساده
به تعدادى خانم جهت کار در 

طباخی نيازمندیم 
آخوندى ٠٩٣٦٤١١٢٥٢٢

٩٥٣٦٤١٩٢/ م

به �= شاگرد ساده 
جهت آبميوه فروش�

نيازمندیم
٠٩١٥٦١٤٩١٩٩

٩٥٣٦٤٤٤١/ ف

به �= خانم و آقا 
جهت کار در کافی شاپ 

نيازمندیم 
٠٩١٥٦٢٤٩٧١٨

٩٥٣٦٢٤٠٠/ ف

3ارگر ساده 
جهت کارواش نيازمندیم نامجو یک 
کارواش نوشادى روزانه ۴٠,٠٠٠ 
تومان      ٠٩١٠٥٥٤٠٩٤٠

٩٥٣٦٣٩٩٦/ ف

٩٥٣٥٩٨٧٢/ ف

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

٣٧٦٥٥١٩٢

به �= 3ارگر ساده جهت کار
با  گوسفند  فروش  و  نگهدارى  در 
ميثاق  دربلوار  متأهل  ترجيحا  مسکن 

٠٩٣٨١٠٠٤٨٧٥نيازمندیم
٩٥٣٦٤١٣٨/ ف

فروشنده و صندوقدار

كارگرساده

3ارشناس وطراح و گرافيست
3ارشناس ارشد 

�3ارمند ادار

سرا�دار و نگهبان

٩٥٣٦١٧٢٤/ م

٩٥٣٢٧٧٩٧/ ف


