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پنجشنبه ٢٦ اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٩

 � 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 تشر�فات 
به تعداد ٢٠ دستگاه خودرو با 

راننده نيازمندیم محدوده راه آهن 
٠٩١٥٢٢٤٣٨٠٠-٣٢٢٤٣٨٠٠

٩٥٣٦٤٧١٧/ ف

به �= راننده 
با ضامن معتبر جهت بارگيرى کارتن 
و حمل نيازمندیم در محدوده بلوار 

توس    ٠٩١٥١٦٧٥٧٣٠
٩٥٣٦٤٢٧٠/ ف

٩٥٣٦١٦٨٣/ آ

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

٠٩١٥٦٥٠١٧٨٢ بلوار فردوسی

آژانس نو�ن 
به تعدادى ماشين 

محدوده امام رضا نيازمند است
حسن زاده٠٩١٥٠٣٩٥٣٠٣

٩٥٣٦٣٠٨١/ ف

تعداد� ماشين 
با راننده نيازمندیم

 آژانس رویان 
٠٩٣٧٥١٩١٤٣٠

٩٥٣٦٥١٤٩/ ف

به تعداد� راننده 
با اتومبيل نيازمند�م

 (کارکرد روزى ١٠٠ تومان)
٩٥٣٦٥٠٧٠/ ف٠٩٣٣٦٩٤٧٣٠٦

٩٥٣٦٢٣٨٢/ ف

آژانس ابوذر 
راننده با ماشين با گوشی 

اندروید
٠٩١٥١٢٥٩١٧٤

آژانس ز�با
به تعدادى راننده با اتومبيل 

سریعا نيازمندیم فرامرز عباسی
٠٩١٥٥٢٠٥٠١٠

٩٥٣٥١٣٦٣/ ف

آژانس رونيز
شيفت  جهت  اتومبيل  با  راننده 
بعدازظهر نيازمندیم بين هدایت 

٣٩٠٩١٥٩١١٦٠١٢ و ۴١
٩٥٣٦٤٧٩٤/ ف

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

 ١٠ درصد ٠٩٣٣٩٥٩٧٩٤٨
٩٥٣٦١٨٦٠/ ف

به تعداد� راننده با تا3سيمتر 
آژانس  در  کار  جهت  شطرنجی  و 

لویزان محدوده فدایيان اسالم
٠٩١٥٢٩٧٦٢٢٢

٩٥٣٦٤٠١٣/ ف

٩٥٣٦٤٠٠١/ ف

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

٠٩١٥٠٢٨٩١٩٨

آژانس وليعصر
به تعدادى راننده تمام وقت 

نيازمنداست. کارکرد عالی
٠٩١٥٢٢٧٠١٥٠

٩٥٣٦٤٧٩٢/ ق

٩٥٣٦٠٢٥٢/ ف

درآمد ١٠٠ ال� ١٢٠
به تعدادى راننده با اتومبيل مدل 

٩٠ به باال نيازمندیم محدوده ٧ تير 
٠٩٠١٥٢٣٧٧٧٣

به تعداد� محدود راننده
تاکسی  در  کار  جهت  خودرو  با 

تلفنی نيازمندیم کالهدوز ۴٨
٩٥٣٦٣٦٩٢/ ف٠٩٣٦٨٣٥٤٧٠٨

راننده بدون خودرو
جهت کار در تاکسی تلفنی بصورت 
درصدى نيازمندیم مشخصات کلی 
فقط پيامک ٠٩١٩٠١٦٩٥٠٦

٩٥٣٦٤٩٩١/ ف

آژانس با زنگ باال در هاشميه 
به تعدادى راننده با تاکسيمتر 

سریعا نيازمند است 
٠٩٣٨٨٣٧١٣٣٧

٩٥٣٤٨٠٤٤/ ف

به چند راننده متعهد  و متاهل
با اتومبيل مدل باال در محدوده قاسم 

آباد یا چهارراه مخابرات نيازمندیم 
٠٩٣٥٦٦٣٢٠٩٢

٩٥٣٦٥٢٢٠/ ف

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

فورا نيازمندیم. خين عرب، انتهاى
طرحچی١۴ ٠٩١٥٣١٣١١٧٣

٩٥٣٦١٦٤٧/ ق

به تعداد� راننده با اتومبيل 
نيازمندیم محدوده حرم

 بلوار وحدت ١٧ جنب آپارتمان پيمان
 آژانس رضوى ٠٩١٥١٠٦٦٧٠٧

٩٥٣٦٤٩٠٩/ ف

تعداد� راننده با اتومبيل 
محدوده قاسم آباد شریعتی٧٠ 

نرگس ۶ آژانس سهندنيازمندیم 
٠٩٣٦٥٧٩٧٧٤٩

٩٥٣٦١٩٤٠/ ف

تا3س� آزادشهر
راننده با اتومبيل تاکسيمتردار 

و گوشی اندروید نيازمندیم 
٣٦١٦٥

٩٥٣٦٤٧٣٧/ ف

راننده خانم 
آژانس  در  کار  جهت  خودرو  با 
بانوان در منطقه جانباز نيازمندیم 

٠٩٣٣٨٩٢٩١٨٤
٩٥٣٦٥٢٠١/ ف

آژانس باران
به تعدادى راننده با ماشين 

نيازمندیم منطقه طالب
٩٥٣٥٦٢٤٣/ ف٠٩١٥٥٠٤١١٠٢

آژانس پرواز 
تضمينی  کارکرد  اتومبيل  با  راننده 
سریعا  هاشميه  محدوده   ١٢٠ روزى 

٠٩١٥١٥٩٩٨١٠نيازمندیم 
٩٥٣٥٧٣٦٣/ ف

به تعداد� اتومبيل مدل باال
جهت سرویس دهی به هتلها

 به صورت تمام وقت نيازمندیم.
٠٩١٥٣٢٤٨٤٨٢

٩٥٣٦٢٧١٦/ خ

به تعداد� راننده 
تمام وقت نيازمندیم

 آژانس توسن
٠٩١٥٨٨٠١٥٤٨

٩٥٣٦٥٢١٠/ ف

به تعداد� راننده با اتومبيل
مدل باال نيازمندیم ترجيحا 

محدوده وکيل آباد
٩٥٣٦٤٧١٣/ ف٠٩٠١٦١١٩٥٩٦

به تعداد� راننده 
با اتومبيل مدل باال نيازمندیم 

آژانس نياوران
٠٩١٥٠٥٨١٥٦٣

٩٥٣٦٤٧٨٧/ ف

آژانس افشين 
راننده با اتومبيل نيازمندیم 

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

٩٥٣٤٩٠٨٧/ ف

٩٥٣٦٥٠٥٨/ ف

پورسانت ١٦% 
زنگ و درآمد عالی ورودى ١٩۵٠

راننده با اتومبيل٠٩١٥٣٥٨٧٥٦٥  

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

شيفت شب و روز نيازمندیم
٩٥٣٦١١٩٣/ ف٠٩١٥٠٥٢٦٤٤٣

�= زوج
� جهت نظافت و سرا�دار

در سوئيت آپارتمان نيازمندیم
٩٥٣٦٣١١٣/ ف٠٩٣٣٥٨١٣٧١٢

به �= طراح فوق العاده 
حرفه ا� خانم 

جهت کار با کورل نيازمندیم در 
دفتر طالسازى ٠٩١٥٣٢٣٩٨٤٦

٩٥٣٦٥٢٥٨/ ف

طراح و فتوشاپ 3ار ماهر 
خانم نيازمند�م  

٠٩١٢٩٤١٢٣٥٩
٩٥٣٥٧٥٧٨/ ف

 3ارآموز خانم 
 و نيروى نيمه ماهر مونتاژگر 

فيلم عروس نيازمندیم
٩٥٣٦٥١٣٠/ م٠٩١٥٢٠١٥٩٣٥ 

شر3ت نظم اند�شان به یک 
 3DMAX طراح مسلط به فتوشاپ و

نيازمندیم ٣٠-٣٨٤٦٧٦٢٦
٠٩١٥١٦٧٣٠٦٠

٩٥٣٦٤٩١٨/ ف

به �= فروشنده خانم
نيازمندیم جهت لوازم آرایشی

٠٩١٥٧٩٩٦٢٥٣
٩٥٣٦٤٨٩٩/ ف

به �= فروشنده خانم �ا آقا
جهت کار در بازار بعثت با حقوق 

ماهيانه ١٢٠٠ م تومان نيازمندیم 
٠٩١٥٣١١٩٦٥٩

٩٥٣٦٤٦٨٣/ ف

فروشنده باتجربه 
پوشاt خانم و آقا 
با ساعت کار اختيارى

 با حقوق مکفی
ویالشهر طرقبه

 فروشگاه اطلس پوش
٠٩١٥٣١١٦٨٢٤

٩٥٣٦٣٠٧٢/ ف

نيازمند 
به یک فروشنده خانم در پروما 

٠٩٣٦١٧٠٣٣٢٢
٩٥٣٦٥١٤٤/ 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

٩٥٣٦٤٧٤٠/ ف

فروشنده ماهر و باتجربه 
فروشندگ� 3فش

 در محدوده حرم نيازمندیم
٠٩٠٣٢٩٤١١٢١ 

استخدام
� فور

به ٢ نفر صندوقدار
 خانم و آقا 

جهت کار در یک رستوران 
اطراف حرم نيازمندیم 

 ٠٩٣٧٠٤٩٥٤٩٢
خيابان امام رضا دانش غربی 

نبش دانش غربی ٢,١ 
رستوران سورن

٩٥٣٦٥١١٠/ ف

استخدام 
فروشنده عطر و ادکلن  باسابقه 

کار آقا یا خانم منطقه طالب 
٠٩٣٧١٣٥٨٦٤٤

٩٥٣٦٤٣٧٩/ 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

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

٠٩١٥١١٣٠٣٨٥
٩٥٣٦٤١٨٤/ ف

به تعداد� فروشنده و 
صندوقدار نيازمند�م

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

٩٥٣٦١٢٤٧/ ف

شر3ت شهد�نه 
جهت تکميل کادر فروشندگی 

خود براى فروشگاه هاى
 افق کوروش 

به تعدادى فروشنده خانم 
مجرب باسابقه کارى فروشندگی 

نيازمنداست
 مراجعه فقط حضورى

 از ساعت ٩ صبح الی ١۶ بعدازظهر
 آدرس :بين صياد شيرازى ١٠ و ٨ 

پالک ٢ طبقه ٢

٣٨٦٥١٩٦٧
٩٥٣٦٥٠٥٥/ ف

به �= فروشنده خانم 
نيازمندیم ١٧شهریور سراى ٣ 

پالک ١,١١ 
شریفی ٠٩١٥٥١٨٩٩١٥

٩٥٣٦٤١٩٤/ ف

به چند نفر فروشنده جوان
با روابط عمومی قوى جهت فروش 

زرشک و زعفران نيازمندیم
٠٩١٥٨٣٢٧٠٧٧

٩٥٣٦٠١٠٩/ ف

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

دفتر پيشخوان دولت
استخدام همکار خانم مسلط به 

ADSL (حقوق + بيمه + پورسانت)
٣٨٩٣٩٦٧٠

٩٥٣٦٤٧٧٣/ ر

به تعداد� نيرو� باتجربه
خانم و آقا با مدرک حداقل فوق دیپلم 

نيازمندیم جهت امور دفترى 
٩٥٣٦٤٨٣٢/ ف٣٨٥٣١٠٤٣

٩٥٣٦٣٥٦٢/ ط

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

٠٩٠٣٣٩٢٥٩٨٦

به �= 3ارگر ساده 
(متاهل)

جهت کار در مرغدارى تخم گذار 
نيازمندیم

 (آب و برق و گاز رایگان)
 حقوق ماهيانه ٨٠٠,٠٠٠ تومان

٠٩١٥٦٦٣٠٠٧٠
٩٥٣٦٤٧٠٦/ ف

٩٥٣٦٤٢٩٢/ ق

 �= نفرخانم جهت رسيدگ�
 بيمارى خانم و امور منزل باحقوق 
۵٠٠به طورتمام وقت نيازمندیم

 ٠٩١١٤٠٧٦٣٢٨ميثاق،اميریه۴٨

به چند نفر نيرو با مدرt د�پلم
جهت پمپ بنزین نيازمندیم

 در محدوده مصلی
٣٣٦٩٠٤٩٠

٩٥٣٦٤٦٩٠/ ف

3ارگر جوان 
جهت گلخانه با حقوق مکفی 

نيازمندیم 
٩٥٣٦٣٨٨٨/ ف٠٩٠٣٣٥٥٤٠٠٩

تعداد� نيرو� خانم
جهت کار در سوپرمارکت نيازمندیم 
نبش کوثر شمالی ٨,١ بامداد مارکت

٠٩١٥٥٢٠٥٩٣٦
٩٥٣٦٥٠٧٣/ ف

تعداد� 3ارگر
جهت نظافت با ١٢ ساعت کار 

حقوق یک ميليون محدوده الهيه
٠٩٣٠١٨٥٤٣٧٤

٩٥٣٦٤٨٠٣/ ق

به �= 3ارگر ساده
جهت کار در آبميوه فروشی 

نيازمندیم
٩٥٣٦٤٥٠٤/ ف٠٩١٥٤٨٧٢٦٩٠

تعداد� 3ارگر 3ارواش
فقط براى روزهاى جمعه در 

محدوده الهيه نيازمندیم
٠٩١٥٥٢١٤٢٧٥

٩٥٣٦٤٨٠٦/ ق

شاگرد ساده 
جهت کار ساندویچی نيازمندیم 

دو شيفت ساعتی ١۵٠٠ مطهرى شمالی
٩٥٣٦٤٦٩٢/ ف٠٩٣٩٧٦٤٤٢٤٤

به 3ارگر اغذ�ه 
نيازمند�م   

٠٩٠١٣٩٠٤٧٤٨
٩٥٣٦٤٨٦٢/ م

 �به �= نفر آقادارا
موتور سيKلت

جهت کار خدماتی و پيک 
موتورى جهت شيفت صبح 

(٧:٣٠ الی ١٨:٠٠) با 
حقوق ٨٠٠ هزار تومان + 

بيمه نيازمندیم.
آدرس: نبش هاشميه ١٠ 

فست فود آنسه
شماره تماس:

٣٨٨٤٠٦٥١
٩٥٣٦٥٠٠٢/ ق

به �= 3ارگر متاهل جهت 
3ار در مرغدار� تخم گذار
نيازمندیم ٠٩١٥٨٠٨٦٠٥٨

٠٩٠١٩٨٧٤٢٢٥
٩٥٣٦٤٩١٢/ ف

نيرو� خانم و آقا 
نيازمندیم شهرک صنعتی توس 

 فاز ٢ اندیشه ٩ پالک ۴۵۶
٩٥٣٦٣٣٨٢/ ف

استخدام نيرو
داراى گواهينامه موتور سيکلت 

حقوق یک ميليون تومان
٠٩٩٠٥٠٦٠٩٦٢

٩٥٣٥٦٧٠٦/ ق

به �= نفر جوان 
جهت پيک در کارگاه نقره سازى 

نيازمندیم 
٩٥٣٦٣٥٩١/ ف٠٩٣٥٦٨٦٠٤٦٠

به تعداد� 3ارگر خانم
پزى  شيرینی  کارگاه  در  کار  جهت 

نيازمندیم مجتمع مواد غذایی سپاد
٠٩١٥٥١١٩١٦٩-٣٧٦٥٤٧٠٦

٩٥٣٦٤٤٢٥/ ف

به �= آقا دارا� گواهينامه
جهت کار در فروشگاه لوزم یدکی 

نيازمندیم.
٣٨٥٣١٧٧٥

٩٥٣٦٥٠١٤/ خ

به تعداد� 3ارگر 
جهت شرکت نظافتی نيازمندیم 

٠٩١٥٩٠٢١٦٧٠
٩٥٣٦٥٣٤٢/ ف

به تعداد� نيرو� خانم و آقا
مجرب و متعهد نيازمندیم مراجعه ٩ 
تا ١٣وکيل آباد ۵٩ شریف ٣ پالک ۵٨

٣٨٩٠٠٤٥٢
٩٥٣٦٢٣٥٦/ ف

به �= نيرو جهت 3ار در 
�سوپرمار3ت باسابقه 3ار

حقوق  عصر  شيفت  جهت  نيازمندیم 
٨٠٠ تومان ٠٩١٥١٥٦٥٣٠٦

٩٥٣٦٤٠٧٩/ ف

 
به چند نفر کارگر ترجيحا 

شهرستانی جهت کار در رستوران 
نيازمندیم شاندیز ابرده ٨ 

 شبهاى دربند حقوق ۶۵٠
٩٥٣٦٥٢٢١/ ف

نصاب،متخصص
سيستم هاى حفاظتی، IT، کامپيوترى  

شبکه، مخابراتی، صوتی، برق 
٠٩٣٣٦٦٦٠٢٢٠نيازمندیم

٩٥٣٦٤٥٥٠/ ق

به 3ارگر ماهر 3ارواش 
نيازمندیم محدوده قرنی 
   ٠٩٣٦٣٦٨٥٦٧٢

٠٩٣٥٨٧٧٠٨٨١
٩٥٣٦٥٢٠٥/ ف

به �= سيم پيچ الKتروموتور 
و یا تعميرکار لوازم خانگی 

نيازمندیم 
٣٢٧٢٨٨٨٣

٩٥٣٦٥١٢٢/ ف

به �= 3ارگر ماهر 
(متاهل)

جهت شيردوشی در یک 
گاودارى واقع در قوچان 

نيازمندیم.
٠٩٣٥٥٤٤٨٩١٦

٩٥٣٦٤٧٥٦/ قباقریان

به تعداد� 3ارگر ماهر 
3ارواش واقع در فرهاد ٢٥

نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٥٦٥٧٢

٩٥٣٦٤٨٤٣/ ف

به تعداد� سيم 3ش 
نيمه ماهر ساختمان 

نيازمندیم .
٠٩١٥٥٠٨٤٧٧٩

٩٥٣٦٤٨٠١/ م

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

  ٠٩١٥١٠٤٦٠٠٥
٩٥٣٦٢٤٣٩/ خ

به �= آبميوه زن ماهر 
جهت کار در محدوده هاشميه 

نيازمندیم
٠٩١٥٨١٩٨١٩٩

٩٥٣٦٥١٨٤/ ق

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

@ Tooskar کاریابی آرمان توس
٧-٣٦٥١٨٩٧٦-٣٦٥٨٥٨٧٦

٩٥٣٥٧٢٦٦/ ف

اپتومتر�ست 
جهت همکارى به تعدادى 

اپتومتریست ، خانم و 
آقا، با شرایط عالی جهت 

همکارى نيازمندیم
٠٩١٥٣١٦٩٦٠٩

٩٥٣٥٦٩٥١/ ف

به �= نيرو� پرستار
 ماما، بهيار 

جهت کار در درمانگاه شبانه روزى 
نيازمندیم ٠٩٠٣٨٢٦٩٩٧٢

٩٥٣٦٣٤٦١/ ف

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

مسکن+ امکانات رفاهی
٠٩٣٠٨٣٣٧٦٦٩

٩٥٣٦٢١٦٢/ ق

پزش= عموم�
و متخصص پوست خانم داراى پروانه 
مطب مشهد جهت شيفت صبح و عصر 

نيازمندیم ٠٩١٥٣٠٠٧٨٨٤
٩٥٣٦٣٨٦١/ م

مد�ر داخل� خانم 
جهت کار در دفتر باغسراى ميزبان 

شرایط :
- سابقه کارى مفيد و روابط عمومی باال 

- آشنا به امور تشریفات 
- داشتن وسيله نقليه 

- مدرک فوق دیپلم به باال
 پایه حقوق ١/٠٠٠/٠٠٠ ت

 ساعت کارى ١٠:٣٠ الی ١۴ ١٧:٣٠ 
الی ٢٢:٣٠ مراجعه حضورى :
ساعت ١٧:٣٠ الی ٢٢

آدرس: جاده سنتو ،دوربرگردان 
منزل آباد به سمت مشهد، بعد از 

پمپ بنزین ،باغسراى ميزبان
٩٥٣٦٤٩٣٥/ پ

به �= نفر مراقب خانم 
جهت نگهدار� از سالمند

با محل سکونت نيازمندیم
٠٩٣٥٤٧٤٧٢٨٣

٩٥٣٦٤٠٢٨/ ف

سرا� بهشت-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩

٩٥٣٠٥٧٥٩/ ل

٩٥٣٦٥٢٤٦/ خ

به �= خانم جوان تحصيلKرده
کودک  نگهدارى  جهت  منزل  در 
نيازمندیم(محدوده عدل خمينی)

٠٩٠٣٩١٥٨٢٤٣

استخدام خانم 
جهت نگهدارى از سالمند 

درمنزل با ضامن معتبر
٠٩٣٥٦١٤٠٥٥٣

٩٥٣٦٥١٥٦/ ف

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

در منزل ،بدون پورسانت
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٣٠٥٧٤٣/ ل

�به �= خانم جهت نگهدار
سالمندنيازمندیم شوش١٨و٢٠ 
پالک١/١١۶         ٣٨٥١٥٩٤٥ 

٠٩٣٩٧٩٥٠٥٠٤
٩٥٣٦٣٥٠١/ خ

به �= خانم
tآشنا به امور 3ود
 (دختر بچه ٩ و ١١ ساله ) 

و امور منزل ، محجبه 
و حداقل دیپلم با ضامن

 معتبر ، تمام وقت در محدوده 
امامت نيازمندیم 

٠٩١٠٣١٣٨٧١٨
٩٥٣٦٥١٩٤/ ل

گروه پزشك� و درمان�

فروشنده و صندوقدار

كارگرساده

3ارگر ماهر

طراح و گرافيست

مد�ــــر

�3ارمند ادار

سرا�دار و نگهبان

3ار�ابــــ�

مراقب 3ودt و سالمند


