
شنبه ٢٨  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٥٠٠
٣٦

٩٥٢٦٦٣١٩/ پ

�3ارگاه آموزش حرفه ا
قاليبافی و گليم بافی با تضمين کار 
از٢تا٢٠ميليون درآمد،فرش ترنج

٣٨٦٧٧٥٨٦

٩٥٢٨٩٩٩٠/ پ

خوداشتغال� و�ژه 
جوانان جو�ا� 3ار
اگر به دنبال فرصت شغلی

 با درآمد باال درمنزل یاآپارتمان
 هستيدبا ما تماس بگيرید

 آموزش رایگان -تضمين خرید 
گارانتی ١٠سال 

خدمات پس از فروش
٠٩٣٧٠١٤٠٠١١-٣٨٦٩٦٤٧١

٩٥٣٣٤٤٢٢/ ف

3ار در منزل 
درآمد هفتگی ٩۵٠ ، بيمه، پيک رایگان

+ ساخت فيلتر تاج و جعبه 
٣٧٢٣٢٥٢٣-٠٩٣٧١١٣٧١٢٣

در منزل خود جهت 
 چرم دوز� مشغول 3ار شو�د

٠٩٣٩٩٠٠٤٣٧٧
٩٥٣٣٧٢١٠/ ق

٩٥٣٥٤٤٢٠/ ب

 شغل مناسب 
با 3متر�ن هز�نه 

١-دوره سيستم هاى ایمنی حفاظتی 
بسته-  مدار  دوربين  ( دزدگير- 
اعالم حریق- آیفون تصویرى و آنتن 

مرکزى) 
٢- دوره تعميرات تخصصی موبایل 
کاربردى کامال  بصورت  تبلت  و 

 ( الزمه اخذ جواز کسب)
٣- دوره PLC ( کنترلر برق صنعتی )

 و تابلوهاى روان 
۴- دوره مونتاژ کامپيوتر و تعميرات 
 ،ICDL هاى  دوره  افزار-  سخت 

اتوکد، فتوشاپ و ...
۵- دوره هاى کاربردى حسابدارى 

+  نرم افزار 
۶-مهارت هاى دیپلم ویژه بازماندگان 

از تحصيل 
گواهينامه  با  شهریار-  آموزشگاه 

فنی حرفه اى 
خيابان مطهرى جنوبی- نبش ١٣

٣٧٢٨٥٦٦٢ 
٠٩٣٣٥٩٤٨٤٨٤

عيدانه
ثبت نام دوره هاى آموزشی
تعميرات موبایل،دوربين مداربسته
درب اتومات، ساختمان هوشمند

تا۵٠% تخفيف
ابتکارسازان صنعت

٩٥٢٩٩٦٥٧/ پ٣٨٤٣٤٢٩٧

SINAWORK
چرخکار خانم ماهر و منظم جهت 

توليد لباس کار داراى سابقه کار 
حداقل ٢ سال در یک مکان  محيط 
کامال زنانه و اجرت باال ساعت کار 
٨الی۶ ساعت مراجعه ١٣الی ١۶

گاز رسالت ۴۵ پالک ٣۴
٠٩١٥٦٢٠٥١٥٦

٩٥٠٦٧٦٤٣/ ف

چرخKار خانم با سرو�س
ساعت کار ٧ الی ٣ 

پایه ۶٠٠
٩٥٣٦٣٥٩٠/ ف٠٩١٥٩٠٠٥٠٢٠

 �فور
به تعدادى بردست چرخکار خانم 

نيازمندیم محدوده گلشهر
٩٥٣٦٤٦٦٩/ ف٠٩٣٦٠٧٥٠١٠٣

به تعداد� راننده با ماشين
جهت سرویس دهی به هتل ها 

نيازمندیم کار از شما درآمد عالی 
از ما ٠٩٣٧٩٠٤٨٧٥٧

٩٥٣٦٤٤٤٢/ ف

مر3زفروش تا3سيمتر
تک کانال آژانسی- چهار کانال

سه سال گارانتی تعویض
٠٩٣٠٩٧٢٣٥٣٦فرهاد ٢٧-

٩٥٣٣٣٩٣١/ م

٩٥٣٦٠٢٥٢/ ف

درآمد ١٠٠ ال� ١٢٠
به تعدادى راننده با اتومبيل مدل 

٩٠ به باال نيازمندیم محدوده ٧ تير 
٠٩٠١٥٢٣٧٧٧٣

مپ س�
جذب راننده با شرایط عالی 
خودرو تميز با سال توليد بعد از٩٠ 

بين پيروزى۴ و۶  ،پالک ١۵٨ 
اطالعات بيشتر در کانال تلگرام : 

@map30
 مراجعه ٨صبح تا ١۴ بعدازظهر

٩٥٣٤٤٢٦٧/ پتلفن:١٨٣٣

 � 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

راننده با اتومبيل
نيازمندیم زنگ باال پورسانت پایين 

تاکسی گلشهر
٩٥٣٣١٨٢٥/ ف٣٢٥١٧٧٤٧

آژانس با زنگ باال در هاشميه 
به تعدادى راننده با تاکسيمتر 

سریعا نيازمند است 
٠٩٣٨٨٣٧١٣٣٧

٩٥٣٤٨٠٤٤/ ف

٩٥٣٦٢٣٨٢/ ف

آژانس ابوذر 
راننده با ماشين با گوشی 

اندروید
٠٩١٥١٢٥٩١٧٤

٩٥٣٦٥٦٨٦/ ف

به تعداد� راننده 
با  اندروید  گوشی  و  ماشين  با 
محدوده  نيازمندیم.  باال  کارکرد 

٠٩١٥٩١٤٥٦٠٠آزادشهر 

به تعداد� راننده 
با خودرو مدل باال ترجيحا تمام وقت 
نيازمندیم (پورسانت ١۵درصد)

٠٩٣٣٥٣٠٩١١٠
٩٥٣٦٥٥٦٠/ ف

٩٥٢٦٧٣٥٨/ ف

آژانس قدس (فلسطين)

٣٧٠٣٥
(VIP طرح) باالترین کارکرد

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

آباد یا چهارراه مخابرات نيازمندیم 
٠٩٣٥٦٦٣٢٠٩٢

٩٥٣٦٥٢٢٠/ ف

٩٥٣٦٥٠٥٨/ ف

پورسانت ١٦% 
زنگ و درآمد عالی ورودى ١٩۵٠

راننده با اتومبيل٠٩١٥٣٥٨٧٥٦٥  

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

٩٥٣٦١٩٥٣/ ف

به �= راننده  3م= 
تا3س� نيازمند�م   

٠٩٣٦٤٩٨٢٣٣٥
٩٥٣٦٥٦٨٩/ ف

آژانس ميزبان 
 به تعدادى راننده با اتومبيل 

تاکسيمتردار نيازمندیم  محدوده 
هاشميه ٠٩٣٨٥٠٠٩٥٩٧

٩٥٣٦٠١١٥/ ف

تا3س� آزادشهر
راننده با اتومبيل تاکسيمتردار 

و گوشی اندروید نيازمندیم 
٣٦١٦٥

٩٥٣٦٤٧٣٧/ ف

به تعداد� راننده 
با اتومبيل مدل باال

جهت سرویس دهی به هتلها 
نيازمندیم ٠٩١٥٠٥٢٦٤٤٣

٩٥٣٦٤٤١٧/ ف

آژانس راننده با اتومبيل 
تا3سيمتر نيازمند�م 

کارکرد روزانه ١٠٠ هزار تومان
٩٥٣٥٢٣٩٣/ ف٠٩١٥٨١٩٧٢٤٦

 آژانس پو�ا(قاسم آباد)
 به تعدادى راننده متعهد با اتومبيل 

مدل باال تاکسيمتر دار نيازمندیم 
٩٥٣٦٥٩١٨/ م ٠٩١٥٦٥٧٧٧١٦

آژانس دار�وش 
نيازمندیم  اتومبيل  با  راننده 
کارکرد عالی پورسانت پایين الهيه 

٠٩٠٣٧٥٥٢٢٤٢
٩٥٣٦٥٥٦١/ ف

آژانس رونيز
با  بعدازظهر  وقت  تمام  راننده 
هدایت  بين  نيازمندیم  اتومبيل 

٣٩٠٩١٥٩١١٦٠١٢ و ۴١
٩٥٣٦٥٦٩٥/ ف

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

٠٩١٥١٥٩٩٨١٠نيازمندیم 
٩٥٣٥٧٣٦٣/ ف

٩٥٣٤٧٧٨٦/ ف

آژانس افشين 
راننده با اتومبيل مدل باال 
داراى تاکسيمتر نيازمندیم 

 حجاب ٧۵,٢ انتها سمت چپ 

به �= راننده ماهرو با سابقه
با نيسان جرثقيل در امداد  جهت کار 
تا  ظهر   ١١ تماس  نيازمندیم  خودرو 

١٢٠٩٣٥٧٧٤٢٢٧٧ شب
٩٥٣٦٥٤٥٨/ ف

آژانس قائم به تعدادى راننده
وقت  نيمه  و  وقت  تمام  صورت  به 
نيازمندیم کارکرد ٧٠ الی ١١٠اعتبار 

٠٩١٥٤٧٤٤٣٨١یک هفته
٩٥٣٦٥٥٣٩/ ف

آژانس دانش به تعدادى راننده 
خانم و آقا ترجيحا با اتومبيل مدل باال 

و تاکسيمتردار نيازمندیم 
فرامرزعباسی ۴١-   ٣٦٠٨٢٠٩٠

٩٥٣٦٥٦٩٩/ ف

�راننده با اتومبيل فور
 نيازمندیم

سرافراز ۴٠ ، با زنگ باال
٠٩١٥٤٠٤٢٠٠٥

٩٥٣٣٠٦٠١/ ق

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

٠٩١٢٨٤٥٦٦٤٠نيازمندیم 
٩٥٣٦٠٣٧٩/ ف

به تعداد� نيسان �خچالدار
 و بدون یخچال جهت پخش 

بستنی نيازمندیم
٠٩١٠٥٦٢٨٧٨٢

٩٥٣٦٥٢٣٠/ ق

به تعداد� راننده جرثقيل 
با گواهينامه جرثقيل و راننده 

وانت نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٥١٧٢٨

٩٥٣٦٥٤٤٠/ ف

به تعداد� جرثقيل 
٣ تن خاور وانت نيسان گازسوز 

نيازمندیم
٩٥٣٦٥٤٤٦/ ف٠٩١٥٣١٥١٧٢٨

آژانس بانوان درقاسم آباد
به راننده خانم بااتومبيل ترجيحا 
داراى تاکسی متر نيازمند است

 ٠٩٠٣٨٢٢٨٧٩٤پوسانت١٢درصد
٩٥٣٦٥٤٩٣/ ق

٩٥٣٦٤٠٠١/ ف

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

٠٩١٥٠٢٨٩١٩٨

راننده خانم و آقا
با اتومبيل مدل باال جهت 

سرویس به هتل ها نيازمندیم 
٩٥٣٦٣١١٠/ ف٠٩٣٦٤٩٨٦٧٥٤

به تعداد� راننده با ماشين 
نيازمندیم آژانس توریستی 

بدون زنگ خانگی 
٠٩١٥٣١٣٩١٢٩ حسين زاده

٩٥٣٦٥٤٦٧/ م

به تعداد� اتومبيل مدل باال
جهت سرویس دهی به هتلها

 به صورت تمام وقت نيازمندیم.
٠٩١٥٥٥٨٤٤٥٢

٩٥٣٦٢٧١٦/ خ

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

٩٥٣١٢١٦٥/ ف٠٩٣٩٩٧٢٠٢٤٠

به تعداد� راننده با اتومبيل
مدل باال نيازمندیم کار از شما 
درآمد باال از ما محدوده معلم 

٠٩٢٢٣٩٨٦٤٧٤
٩٥٣٦٥٣٨٤/ ف

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

تعداد� ماشين 
با راننده نيازمندیم

 آژانس رویان 
٠٩٣٧٥١٩١٤٣٠

٩٥٣٦٥١٤٩/ ف

به تعداد� راننده با اتومبيل 
نيازمندیم.  وقت  نيمه  یا  وقت  تمام   
کارکرد یا شيفت کارى ۵٠,٠٠٠ تومان

٩٥٣٦٥٧٨٤/ م٣٨٢٣٣٥١٦ 

 به تعداد� راننده 
 با خودرو تميز جهت آژانس در محدوده
 سيدى سریعا نيازمندیم. مدیریت :

 ٣٣٨٥٩١١١فکورى
٩٥٣٦٦٠٥٩/ م

هتل چهار ستاره  
 جهت تکميل تاکسی سرویس 

به تعدادى اتومبيل پژو یا 
سمند سفيد مدل ٩٠ به باال 

نيازمند است.
 تماس ٩ تا ١۴، ١٩ تا ٢٣
 ٠٩١٥٣٠٧٢٠٧٦

٩٥٣٦٥٧٦٦/ م٠٩١٥١١٠١٦٦٥

 فور� فور� -به تعداد� راننده
 متعهد و مجرب تمام وقت و نيمه وقت 
نيازمندیم . ترجيحا محدوده دالوران

٠٩١٠٥٥٦٨٠٤٤ آژانس ماهان
٩٥٣٦٦٠٦٩/ م

 زوج جوان شهرستان�
 بدون فرزند 

 جهت گلخانه، کشاورزى، 
مرغدارى با مسکن 

نيازمندیم
٠٩٩٠١٥٤٨١٢٥ کالتی

٩٥٣٦٦٠٣١/ م

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

نيازمندیم ٣٠-٣٨٤٦٧٦٢٦
٠٩١٥١٦٧٣٠٦٠

٩٥٣٦٤٩١٨/ ف

 3ارآموز خانم 
 و نيروى نيمه ماهر مونتاژگر 

فيلم عروس نيازمندیم
٩٥٣٦٥١٣٠/ م٠٩١٥٢٠١٥٩٣٥ 

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

٠٩١٥١١٣٠٣٨٥
٩٥٣٦٤١٨٤/ ف

به فروشنده خانم 
نيازمند�م 

پيروزى ٢۴ آراميس 
٠٩١٩٩١٨١٥٧٠

٩٥٣٦٥٦٧٥/ ف

به �= فروشنده 
حرفه ا� آقا 

جهت فروشگاه لوازم خانگی 
و آشپزخانه نيازمندیم رزومه 
و مشخصات خود را به شماره 

 ٠٩١٥١١٧٢٨٩٦
 پيامک کنيد 

٩٥٣٦٥٤٠٦/ ف

به �= صندوقدار خانم 
نيازمندیم ترجيحا محدوده قرنی 

٧ صبح الی ١٩ 
٠٩١٥٢٠٥٧٥٣٨

٩٥٣٦٢١٠٧/ ف

به �= فروشنده خانم 
جهت کار در دکوراسيون داخلی 

نيازمندیم منطقه هاشميه 
٠٩٣٦٥٥٩٣٠٥٠

٩٥٣٦٥٥٩٨/ ف

به چند نفر فروشنده جوان
با روابط عمومی قوى جهت فروش 

زرشک و زعفران نيازمندیم
٠٩١٥٨٣٢٧٠٧٧

٩٥٣٦٠١٠٩/ ف

به �= فروشنده خانم  
 با تجربه براى غرفه

 روغن کنجد نيازمندیم 
٩٥٣٦٥٨٩٩/ م٠٩٣٦٣١٠٨٦٢٥ 

به چند�ن فروشنده 
آرا�ش� و عطر خانم 

جهت مناطق توس و ميدان امام حسين 
نيازمندیم ٠٩١٥٤٠٣٨٠٤٦

٩٥٣٦٢٦٦٨/ ف

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

به �= نفر خانم 
خانم  نفر  چند  و  صندوقدارى  جهت 

فروشنده با حقوق عالی نيازمندیم
٠٩١٥١١٦٣٦٢٢-٣٣٤٠٥١٣٠

٩٥٣٦٥٧٦٩/ م

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

صندوقدار خانم 
نيازمند�م

اماميه ۴۴ پيتزا قطعه اى از بهشت
٠٩٣٨٢٩٤٤٠٨٠

٩٥٣٦٥٤٢٦/ ف

دفتر پيشخوان دولت
استخدام همکار خانم مسلط به 

ADSL (حقوق + بيمه + پورسانت)
٣٨٩٣٩٦٧٠

٩٥٣٦٤٧٧٣/ ر

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

جهت کار در امور مشترکين 
نيازمندیم ٠٩١٥٥١٨١٣٦٥

٩٥٣٦٣٩٧٨/ 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

به �= نيرو� ساده
جهت کار در خيابان سعدى 

نيازمندیم حقوق ۵٠٠
٣٢٢٢٥٨٦٥

٩٥٣٦٤٤٢٣/ ف

SINAWORK
کارگر ساده خانم جهت بردستی 
و بسته بندى محيط کامال زنانه 
در توليدى پوشاک نيازمندیم 

ساعت کارى ٨الی۶ حقوق هر ماه 
۵٠ هزارافزایش از ٣۵٠ تا ۶٠٠ 

هزار ساعت مراجعه ١٣ الی ١۶
گاز رسالت ۴۵ پالک ٣۴

٠٩١٥٦٢٠٥١٥٦
٩٥٠٦٧٦٣١/ ف

 
به چند نفر کارگر ترجيحا 

شهرستانی جهت کار در رستوران 
نيازمندیم شاندیز ابرده ٨ 

 شبهاى دربند حقوق ۶۵٠
٩٥٣٦٥٢٢١/ ف

به چند نفر 3ارگر خانم 
باتجربه جهت شرکت نظافتی 

نيازمندیم 
٠٩٣٩٦٣٤٦٨٩٢

٩٥٣٦٥٦٨٣/ ف

به دونفر خانم 
جهت کار بسته بندى در کارگاه 

ساعت   ٨ کارى  ساعت  نيازمندیم 
حقوق ۴٠٠ -  ٠٩١٥٥٧٩٦٣١١

٩٥٣٦٤٤١٠/ ف

٩٥٣٦٣٥٦٢/ ط

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

٠٩٠٣٣٩٢٥٩٨٦

 �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

به �= نفر شاگرد ساده
جهت کار در چينی فروشی نيازمندیم 

حقوق ۵٠٠ تومان سيدى بازار امير
٣٣٨٩٩٢٢٤

٩٥٣٦٥٦٤٩/ ف

به �= آقا �ا خانم
جهت کار در طباخی نيازمندیم 

(با حقوق مکفی)
٠٩٣٨٠٦٨٢٤١٥

٩٥٣٦٥٥٥٩/ 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

استخدام نيرو
داراى گواهينامه موتور سيکلت 

حقوق یک ميليون تومان
٠٩٩٠٥٠٦٠٩٦٢

٩٥٣٥٦٧٠٦/ ق

٩٥٣٦٤٧٤٤/ ف

به �= 3ارگر ساده 
(متاهل)

جهت کار در مرغدارى تخم گذار 
نيازمندیم

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

٠٩٣٦٢٦٥٧٥٠٩

به �= نيرو  ساده 
 نيازمندیم. بين دانشجو ١۴ و ١۶

کافی شاپ تمشک سياه
٠٩٣٥٧٤١٠١٣٠

٩٥٣٦٣٩٧١/ ف

به �= نفر با سابقه 3ار 
در آبميوه و بستنی و چند نفر 

نيروى کار ساده نيازمندیم.
٩٥٣٦٥٩٩٥/ پ٠٩١٥٧٠٨٥٢٢٠

به �= خانم و آقا 
جهت کار در کافی شاپ 

نيازمندیم 
٠٩١٥٦٢٤٩٧١٨

٩٥٣٦٢٤٠٠/ ف

به �= شاگرد مومن نيازمند�م
جهت کار در سوپرمارکت 

حقوق ١م (عبادى ٧٣)
٠٩٣٧٩٥٦٤٤٠٣

٩٥٣٦٥٣٩٧/ ف

3ارگر جهت 3ار در آبميوه 
فروش� نيازمند�م   

٠٩١٥٨٧٧١٢٢٧
٩٥٣٦٥٦٨٥/ ف

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

٣٨٩٠٠٤٥٢
٩٥٣٦٢٣٥٦/ ف

�بردست نان فانتز
 و 3ارگر ساده

جهت شيفت شب نيازمندیم 
٩٥٣٦٥١٩٩/ ف٠٩١٥١٠٨١٨٠٠

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

٠٩٠١٩٨٧٤٢٢٥
٩٥٣٦٤٩١٢/ ف

به تعداد� همKار خانم
جهت کار در کارگاه توليدى 

نيازمندیم ٠٩١٥٦٢٢٨٤٦٤
٠٩٣٧١٣١٩١٨٥

٩٥٣٦٣٣٣٩/ ف

به �= 3ارگر ساده خانم �ا آقا
جهت آبميوه بستنی در خيابان 

امام رضا نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٥٩٦٠٥

٩٥٣٦٥٤٧٥/ ف

به �= 3ارگر ساده  
 در مصالح فروشی نيازمندیم 

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

 

٩٥٣٦١٨٦٤/ ف

 نيرو ماهر 
وا3س، پوليش
 و دور اکلين نيازمندیم

نبش اندیشه٧٧

٠٩١٥٤٣٠٠٢٠٠ 
٩٥٣٦٥٩٤٩/ ق

نصاب،متخصص
سيستم هاى حفاظتی، IT، کامپيوترى  

شبکه، مخابراتی، صوتی، برق 
٠٩٣٣٦٦٦٠٢٢٠نيازمندیم

٩٥٣٦٤٥٥٠/ ق

 3ارگرماهر
 کارواش نيازمندیم 

باسرعت عمل باال و تميز کار 
حقوق٣٠+ انعام ۵٠ به باال 

نبش اندیشه٧٧
 ٠٩١٥٤٣٠٠٢٠٠

٩٥٣٦٥٩٥٥/ ق

3ار�اب� افق 
فرصت هاى شغلی،معافيت بيمه 
تامين نيروى مجرب کارفرما 

قرنی ٧ پالک ۴
 @ofoghjob

٣٧٢٥٥٤٧٧
 ٣٧٢٤٨٢٨٥

٩٥٢٦٢٣٥٦/ ف

3ار�اب� 3وشا 
اشتغال کارجویان تسهيالت ماده ٨٠ 

مشاوره کار و تامين اجتماعی 
٩٥٢٠٠٧٠٧/ ف  ٣-٣٧٢٣٣٣٠١

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� پو�ا
معافيت بيمه جهت کارفرمایان- ثبت
 @karyabipuya نام از کارجویان

٩٥٢٥٩٢٦٨/ ق٣٦٠٦٠٢٢٢

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

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

نيازمندیم ٠٩١٥٣٠٠٧٨٨٤
٩٥٣٦٣٨٦١/ م

گروه پزشك� و درمان�

راننـــده

فروشنده و صندوقدار

كارگرساده

3ارگر ماهر

خياط و چرخKار

طراح و گرافيست

�3ارمند ادار

سرا�دار و نگهبان

3ار�ابــــ�


