
شنبه ٦ آبان ١٣٩١ ،  شماره ١٨٢٥٣
٤٩

�� نفر فروشنده 
جهت کاردر فروشگاه مواد 

غذایی واقع در بلوار
وکيل آباد نيازمندیم

 ٠٩١٥٨٠٦٣٠٠٩
٥٠١٤٣٨٨

٩١٢٦٧٤٣٥/ ف

به �� فروشنده خانم
ترجيحا  نيازمندیم.  وقت  نيمه 
 ١٢ کاشانی  دریادل  محدوده 

٠٩١٥٩٠٠١٢٤٨سوپر سيد
٩١٢٦٨٩٤٥/ ف

فروشنده خانم 
جهت کار در عطرفروشی 

نيازمندیم 
با حقوق و مزایا بسيار باال 

الماس شرق، ورودى ٢ طبقه 
٢ پالک ۵٢۴٢٣ عطر شن 

٠٩٣٦٥٧٤٦٨٤٨
٧١١٣٤٧٥

٩١٢٦٧٨٥٢/ ف

به چند فروشنده آقا جوان
جهت فروشندگی پوشاک و کفش 

نيازمندیم. با حقوق عالی
٠٩١٥١٢٣٨٢٠٨-٧٦٥٥١٢٩

٩١٢٦٨٨٦٢/ ف

به �� فروشنده خانم
جهت کار لوازم آرایشی نيازمندیم.

 خيابان صياد- آرایشی آناهيتا
٨٦٨٧٠٦٤-٠٩١٥٣٠٠١٦٢٤

٩١٢٦٤١٨٢/ م

به تعداد� فروشنده خانم و آقا
با حقوق عالی نيازمندیم.

مراجعه حضورى فروشگاه بانو 
نبش چهارراه آزادشهر

٩١٢٦٨٣٩٤/ ف

فروشنده خانم
ترجيحا باتجربه نيازمندیم مراجعه 
 ١۴ و   ١٢ امامت  بين  حضورى 

 مانتو سراى هامون
٩١٢٦٦٤١٢/ ف

به �� فروشنده 
عطر و ادکلن نيازمندیم

 الماس شرق 
٠٩٣٩٨٠٨٨٠٤٤

٩١٢٦٥٧٩٥/ ف

 pخانم فروشنده پوشا
نيازمندیم. الماس شرق طبقه 

سوم واحد ۵٢٢١٢
٧١١٣٠٢٦

٩١٢٦٨١٢٩/ م

به �� فروشنده 
نوجوان 

براى فروشگاه پوشاک مردانه با 
حقوق خوب نيازمندیم.

 مراجعه حضورى 
قاسم آباد ميدان حجاب پوشاک 

 کالسيک

٩١٢٦٨٢٣٢/ ف

به فروشنده آقا و خانم
(بيمه + حقوق ۴٠٠) نيازمندیم 

امامت ۵ و ٧ هامون
٦٠٥٠٩٢٢

٩١٢٦٤٥٧٠/ ف

حقوق ٥٠٠ هزار تومان
آقا  و  خانم  فروشنده  تعدادى  به 
چهارراه  معلم  بلوار  نيازمندیم. 

دانشجو کلبه لی
 

٩١٢٦٣٠٤٨/ ف

به فروشنده خانم �ا آقا 
جهت مانتو نيازمندیم. حقوق 

٣۵٠ سپاد، بازار خيام، غرفه ٩١
٠٩١٥٥١٠٩٤٩٧

٩١٢٦٦٣٣٢/ ف

چند فروشنده 
خانم نيازمند�م

جهت فروشندگی ساعت عينک 
دودى ترجيحا متاهل 

خيابان شيرازى بازار غدیر 
پالک ١٧٢

٠٩٣٩٠٠٢٥١٦٩
٢٢٨٣٨٦٨

٩١٢٦٥٩١٥/ ف

به چند فروشنده آقا 
جهت فروشندگی کفش 

نيازمندیم 
٠٩١٥٦٦٠٦٤٧٥

٩١٢٦١١٢٨/ ف

به �� فروشنده فرش 
متاهل  تحصيلکرده  تجربه  با 

نيازمندیم ساعت تماس ١٣-٩ 
٠٩٣٩٨٨٨٧٠٨٠

٩١٢٦٥٥٠٢/ ف

فروشنده خانم 
نيازمندیم . پيروزى ٢۴ 

بازرگانی مدرن
٠٩١٩٩١٨١٥٧٠

٩١٢٦٢٩٥٠/ پ

نيازمند�م
به دو نفر فروشنده 

خانم با تجربه کار 
پوشاک زنانه بين 

دانشجوى ٢ و ۴
٠٩١٥٣١٩٨٧٢٩

٩١٢٦٩١٠٦/ ف

به چند فروشنده 
سنتر  کيان  نيازمندیم  عالی  حقوق  با 
طبقه ١+ واحد ١٠۶ مراجعه: ١٠ الی 

 ١٣,٣٠ و ١٧ الی ٢٢,٣٠
٩١٢٦٨٣٤٥/ ف

به چند فروشنده 
خانم حرفه ا�

و باسابقه کار تمام وقت 
و نيمه وقت با حقوق عالی 

نيازمندیم. ١٧ شهریور، مجتمع 
تجارى حریر، طبقه ١+ پالک یک 

فروشگاه خانه لباس
٠٩١٥٣١٧٢١٩٨

٣٦٨٧٥١٨
٩١٢٦٥٨٨٩/ د

 pفروشنده پوشا
بچه گانه 

ماهر نيازمندیم 
محدوده آزادشهر 

٠٩١٥١١٦٢٥٦٤
٣٤٤٤٠٢٥

٩١٢٦٥٥٣٠/ ف

حقوق ماهيانه 
٣٠٠ هزار تومان 

به تعدادى فروشنده خانم
 نيمه ماهر نيازمندیم

محيط کامال زنانه همراه با 
سرویس شب بين ایثار ۵ و ٧ 

مانتو جزیره 
٢٧٣٤٢٠٠

٩١٢٦٥٥٩٨/ ف

به �� منش, ماهر در 
تا�پ نيازمند�م  

٨-٠٩١٥٤٠٤٠٤٤٧
٩١٢٦٥٧٢٧/ ف

منش, خانم 
مسلط به تا�پ
جهت کار دوشيفت در دفتر 

وکالت بلوارمدرس (چهارطبقه) 
جنب ساختمان مرکزى بيمه ایران 

مجتمع تجارى نگين طبقه پنجم 
شماره ۵٠۴ 

 مراجعه ١٠ تا ١٢ صبح
٩١٢٦٧٤١٣/ ل

منش, خانم مسلط به 1امپيوتر 
در دفتر و1الت نيازمند�م

سجاد، ساختمان افرا، واحد۵٠۵ 
 ساعت١٧ الی ٢٠ - ٧٦٦٢٣٣٦

٩١٢٦٨٩٧٣/ پ

منش, خانم جهت امور دفتر�
نيازمندیم بعد از توس ٩٣

 جنب پمپ بنزین، بيمه ایران
٣٦٤٣٠٠٠-٠٩١٥٩٣٦٩٠١٠

٩١٢٦٩٥٢٥/ ق

به �� نفر منش, جهت 
آژانس نيازمند�م(با ناهار)

٨٨٢٥٠٥٠
٩١٢٦٥٩٥٤/ ف

به �� نفر خانم
نيازمندیم  دفترى  امور  جهت 
مراجعه فقط حضورى بين ١٠ الی 

 ١٣ احمد آباد، تاالر داریوش 
٩١٢٦٧٦٥٧/ ف

منش, خانم با 
روابط عموم, باال

جهت دو شيفت کارى با 
حقوق توافقی نيازمندیم.
خيام ١٠ جنب تاالر خيام 

آتليه مانی
٠٩١٥١١١٦٦٥٢

٩١٢٦٨٤٠٤/ ف

به تعداد� منش, 
نيازمند�م 

٠٩١٥٨١٧٩٢٩٩
٩١٢٦٨٧٢٩/ ف٦٢١١٢٦٠

به �� منش, 
نيازمند�م

 

٨٤٥٧٦٤١
٩١٢٦٨٣٤٦/ ف

به �� منش, خانم
آشنا به تایپ و اینترنت نيازمندیم 

آدرس مطهرى شمالی ۶۶
٧٣٤٧٢٦١-٠٩٣٦٤٨٠١٢٨٤

٩١٢٦٣٧٥١/ ر

منش, خانم
جهت تکميل کادر شرکت 

توليدى- بازرگانی باحقوق 
و مزایا+ بيمه نيازمندیم 
بزرگراه شهيد کالنترى، 
حدفاصل ميدان پارک و 
تلویزیون بين ٢٢ و ٢٠ 

پالک ٢٩٠ 
٨٧٩١٠٥٠
٨٧٩١٠٦٠

تماس: ١۴ الی ٨,٣٠
٩١٢٦٩١١٠/ ف

تا�پيست خانم
وقت)  تمام  و  وقت  (نيمه 
قصر  پاساژ  آباد،  تقی  نيازمندیم. 

 حاتم، واحد ١٨ 
٩١٢٦٩٣٤٩/ ف

منش, خانم 
 آشنایی با کامپيوتر حوالی بلوار 

هدایت شرقی در بيمه نيازمندیم.
٠٩١٥٥١٩٢٩٩١-٧٥١٠٢٢٨ 

٩١٢٦٥٩٠١/ م

استخدام سر�ع 
منش, و مسئول دفتر

تماس ٩ الی ١۵
٨٩١٨١٨٧-٨٩٢٨١١٠

٩١٢٦٧٢٠٢/ ف

به �� منش, 
ترجيحا آشنا به کامپيوتر نيازمندیم 

محدوده ميدان بار رضوى
٢٥٠٠٠٢٧

٩١٢٦٨٥٧٥/ ف

تا1س, تلفن, را�ان
تلفن  پاسخگویی  جهت  منشی  به 

نيازمندیم کوهسنگی ٣١
٠٩١٥٤٤٤٩٩٤٧

٩١٢٦٥٨٥٨/ ف

شر1ت خدمات فن, حميد� 
به یک منشی خانم مسلط
 به کامپيوتر نيازمندیم 

٨٤٣٦٣٢١
٩١٢٦٢٠٥٤/ ف

استخدام (شر1ت ماهر)
منشی خانم با روابط عمومی

باال نيازمندیم
 

٠٩٣٩١٧٦٧٧٦٠-٢٥٨٥٠٧٠
٩١٢٦٥٥٣٨/ ف

به �� منش, خانم 
با روابط عمومی باال نيازمندیم 

بيمه ایران بلوار توس
٠٩١٥٥٠٥٥٦٠١

٩١٢٦٨٣٦١/ ف

 استخدام 
منش, خانم 
 شرکت ساختمانی پی طاق 

به یک نفر آشنا به اتوکد و 
امور ادارى در شيفت صبح 

نيازمند است 
آدرس : نبش قرنی ٢١ 

ساختمان مجد یک 
٠٩١٥١٠٥٠٥٩١ 
٠٩٣٥٤٤٨٩٤٢٤

٩١٢٦٩٣٠٠/ م

به �� منش, 
با روابط عمومی باال نيازمندیم 

٦٠٦٤٠٠٦
٩١٢٦٤٦٢٨/ ل

به �� منش, خانم
جهت پاسخگویی تلفن و انجام 

امور ادارى جهت کار در آژانس 
مسافرتی نيازمندیم 

مراجعه حضورى: 
ميدان راهنمایی - دستغيب ٢ 

ساعت مراجعه:
 ٨,٣٠ الی ١٩,٣٠

٠٩١٥٣١٣٠١٩٤ 
٩١٢٦٨٦٣٢/ د

٢ نفر منش, خانم 
نيازمندیم شهرک شهيد رجایی، 

حر ٢۴ اولين در سمت چپ 
٠٩١٥٦٥٠٧٤٣٣

٩١٢٦٦٢٩١/ ف

٩١٢٦٨٦٢٥/ ف

 طوس همراه

 به تعدادى منشی 
خانم با 

روابط عمومی باال 
همراه با حقوق ثابت 

٣٠٠تومان+ پورسانت 
عالی نيازمندیم.

٠٩٣٩٩٧٠٨٠٩٩ 
٨٥٥٣٢٩٠

 به �� منش, مسلط 
به اتو1د نيازمند�م.

٠٩١٢١٤٤٩٦٥٥ 
٩١٢٥٧٥١٨/ ش

استخدام منش, خانم
به یک نفر منشی خانم با تسلط  

کامل به کامپيوتر با روابط عمومی 
باال جهت کار در یک شرکت معتبر 

و رسمی نيازمندیم.
ميدان عدل خمينی بين خرمشهر 

٢١ و ١٩ بيمه کارآفرین 
٨٥٥٣٨٠٨

٠٩١٥١٥٦٧٢٩٠
٩١٢٦٥٤١٥/ ف

 به دو نفر منش, خانم 
 excel و word آشنا با 

نيازمندیم 
شرکت پندآزما شرق 

ميدان ده دى 
روبروى بانک سپه 

٨٥١٠٤٥٢ (شش خط) 
٩١٢٦٩٢٧١/ آ

به منش, خانم
 جهت امور بيمه اى نيازمندیم. ترجيحا 
آشنا به کامپيوتر شهرک باهنر-مقابل 

 ٠٩١٥٦٠١٩٤٩٠مخابرات
٩١٢٦٧٤٠٣/ م

منش, 
جهت دفتر پيک محدوده ١٧ شهریور 
ساعت   ٢٠٠-٨ تا   ١٨٠ حقوق  با 

٣٤٤٦٨٩١توافقی نيازمندیم
٩١٢٦٨٥١٥/ ف

منش, خانم 
جهت فروش دفتر کاشی 

سراميک نيازمندیم 
بازار آهن خين عرب

 بعد از رب شيفته انبار اول 
 ٦٥٤١٣٦٥

٠٩١٥٥٠١٧٥٤٧
٩١٢٦٤٨٦٢/ ف

به تعداد� منش, 
جهت کار در دفتر تعاونی 

نيازمندیم   ٠٩١٥٥٠٦٣٦٠٨
٠٩١٥٤٠٦٣٦٠٨

٩١٢٦٩١٢٤/ ف

منش, خانم 
با روابط عمومی باال نيازمندیم. انتهاى 
غذایی  مواد  مجتمع  شمالی،  خيام 

،٠٩١٥٧١٧٨٢٣٧سپاد، پالک ۴ 
٩١٢٦١١٩١/ ف

به �� منش, خانم 
نيمه وقت نيازمندیم کالهدوز ۴۶ 

سمت راست قطعه سوم 
٧٢٥٧٠٣٢ - ٧٢٣٠٨٧٥

٩١٢٦٨٣٣٩/ ف

به �� منش, خانم
جهت امور ادارى 

نيازمندیم 
هاشميه ٢۶

٠٩١٥١٠٨٧٠٠٣
٩١٢٦٩٤٤٦/ ف

منش, خانم مسلط به 
انگليس, و 1امپيوتر 

جهت کار در یک مرکز مشاوره 
مهاجرت نيازمندیم 

فرهاد ٢۴ ساختمان هتل 
ستاره طبقه ۵ واحد ۵٠٢
٧٦٦٢٩٥١-٧٦١٧٠٨٦

٣-٠٩٣٥٢٢٣٠٠٠١
٩١٢٦٨٣١٩/ ف

به دو نفر منش, 
خانم تحصيلDرده
با روابط عمومی باال و آشنا به 

روش هاى مذاکره و بازاریابی 
جهت پذیرش در دفتر قنادى 
رنگينک نيازمندیم. آدرس: 

رضاشهر فاز یک تجارى (رودکی 
شمالی ٨) مراجعه ١٧ الی ١٩

٩١٢٦٩٠٨٨/ م٨٧٦٠١٦٥

تعداد� منش, خانم با روابط 
قراردادى  و  وقت  تمام  باال  عمومی 
ميدان راهنمایی شرکت محقق ماهيانه

٠٩١٥٢٠٠٧٦٦٠ ٣۵٠ هزار 
٩١١٠٩٨٦٠/ م

به دو نفر منش, خانم
جهت انجام امور دفترى در 

امالک واقع در سجاد خيابان 
حامد با حقوق ٣٠٠ هزار 
تومان و پورسانت عالی 

نيازمندیم

٠٩١٥١٠١٨٠٠٩
٩١٢٦٧٦٣٧/ ف

سر�عا به �� منش, 
در نوبت بعدازظهر نيازمندیم 

آژانس رسانا 
٠٩٣٦٨٠٩٤٨٧٠

٩١٢٦٧٥٠٥/ ف

به ٢ نفر منش, خانم
جهت کار در مطب 

نيازمندیم.
 نبش وکيل آباد ٢٣

 پالک ۴٧۵ 

٦٠٧٩٠٩٦
٩١٢٦٧٤٧١/ ل

منش, خانم
بين معلم ۴ و ۶

 رژیم درمانی سبحانی
 تاریخ مراجعه ٩١,٨,٨ 

 ساعت ١٢-١٠

٩١٢٦٦٧٨٣/ ل

شر1ت دارو�, آر�ن
از یک نفر منشی خانم 

مسلط به امور ادارى و نرم 
افزارهاى ورد و اکسل دعوت 

به همکارى می نماید. 
امامت٢٨ پالک٨٢

ساعت تماس ٨ الی ١٨
٦٠٥٢٨٢٧

٩١٢٦٧٤٦٧/ ف

به �� منش, 
سابقه  با  ایران  بيمه  امور  به  وارد 
کار نيازمندیم نبش پروین اعتصامی 

 ٣٣٠٩١٥١٠٦١٠١٩
٩١٢٦٨٢٣٥/ ف

منش, خانم
 با روابط عموم, باال

جهت کار در یک شرکت 
خصوصی نيازمندیم 

قاسم آباد، نبش شریعتی 
۴٠ مجتمع مهران واحد ١
٠٩١٥٨٩٠٠٠٣٢

٩١٢٦٦١٦١/ ل

�� شر1ت معتبر به �� 
منش, نيازمند�م  

٦٠٣٨٠٤٧
٩١٢٦٧١٢٠/ ف٦٠٦٣٨٣٢

شر1ت سرما�ه گذار� 
 جهت امور دفترى خود به صورت 
نيمه وقت در نوبت صبح استخدام 

 ٠٩٣٠١٣٤٢٧٥٧می نماید.
٩١٢٦٨٩٥٥/ م

به �� خانم مسلط
به کامپيوتر نيازمندیم. 

احمدآباد سه راه راهنمایی
٨٤٦٥٦٦٣

٩١٢٦٧٨٩٢/ ف

استخدام
از منشی خانم با روابط عمومی 

باال و مسلط به اینترنت و 
office دعوت به همکارى 
می شود. بين ابوذر ٢ و ۴ 
پالک ١٢٣-ارسال رزومه:

malpes90@gmail.com
٣٢-٨٤٦٩٥٣٠ و ٨٤٦٦٣٠٠

٩١٢٦٧٠٦٣/ م

٩١٢٦٣٤٩٢/ م

منش, خانم 
مسلط به کامپيوتر نيمه وقت

 با حقوق مکفی
 فعاليت در دفتر فروش بليط قطار 

و هواپيما-ميدان طبرسی
مجتمع شرق زیست

راست)  سمت  هاى  (پله  ورودى   
طبقه پایين پالک ۶٠- گردشگران

 ساعت مراجعه ١۴ تا ١۶ 

 

به �� تلفن چ, خانم 
جهت کار در تاکسی تلفنی نيازمندیم 

مقابل الدن ۴۵، آژانس شهرما 
٠٩١٥٦٩٩٤٧١٨

٩١٢٦٧٢٥٣/ ف

منش, خانم
صورت  به  باال  عمومی  روابط  با 
نيمه وقت نيازمندیم نبش سناباد ١٢  

هالی پارت ٠٩٣٧٩٣٧٤٥٠٦
٩١٢٦٨٨٠٨/ د

به دو نفر منش, خانم
باتجربه و �� نفر آقا
به طور درصدى جهت کار 

در امالک نيازمندیم 
نبش هاشميه ۴٩

 امالک پارسه 
٠٩١٥٥١٥٨٥٤٧

٩١٢٦٧٣٥٠/ ف

به �� منش, خانم  
نيازمند�م

 بين معلم ٣۴ و ٣۶ تهران کابين
٩١٢٦٥٥١٨/ ف٠٩١٢٣٢٢٧٨٢٣

پشم�
 حاج عبدا...

منشی خانم نيازمند است 
آزادى ٩۵ روبروى 

مخابرات خاتم پالک ١۵

٦٦٦٨١١٥
٩١٢٦٨٣٣٨/ ف

تا1س, بستان 
منشی از ساعت ١١ الی ٢٣ ماهيانه 
٣٠٠ هزار تومان (محدوده حرم)

٠٩١٥٣٢٠٦٧٢٧
٩١٢٦٧٥٨٤/ ف

آژانس ناصر-و1يل آباد ١٧
سریعا به دو منشی خانم 

جهت پاسخگویی نيازمندیم
٠٩٣٥٥٦٠٩٦٧٤

٩١٢٦٩٥٣٥/ ق

منش, خانم - دفتربيمه
محدوده قاسم آباد آشنا به کامپيوتر 
و ویندوز، تماس صبح ٩ تا١ و عصر 

۶٠٩١٥١١١٥٧٣٧تا ٨
٩١٢٦٨١١٩/ ر

منش, 
خانم

مسلط به کامپيوتر 
نيازمندیم

٨٤١٢٣٠٧
٩١٢٦٧٦٧٧/ خ

به �� منش, خانم 
مسلط به کامپيوتر نيازمندیم 

دانش آموز ٢٠ پالک ١ واحد ٣ 
٨٩٣١٢٨١

٩١٢٦٥٤٧٨/ ف

استخدام 
نمایندگی ایران خودرو چادرچی 

به یک منشی خانم آشنا به 
کامپيوتر و حسابدارى
 به صورت تمام و قت 

خيابان کوشش (گاراژدارها) 
بين کوشش ١۵ و ١٧ 

٣٤١١٥٦٧-٣٤١٤٥٠٠
٩١٢٦٤٣٧٢/ ف

به �� منش, خانم
به صورت نيمه وقت نيازمندیم 

 ٧١١١٨٠٣-٠٩٣٥٤٧٢٥٣٢٢
٠٩١٥٧١٩٩٤٣٧

٩١٢٦٨٢٠٤/ ف

به �� منش,
جهت کار در بينایی سنجی 
نيازمندیم بين راهنمایی 

١۶ و ١٨ عينک والیت 
 ٨٤٢٩٦٥١

٠٩٣٥٧٥٤٤٦٨٥
٩١٢٦٧١١٣/ ف

 به چند نفر منش, 
بازرگانی  شرکت  کاردر  جهت   

 ٨٦٧٤١٣٦نيازمندیم 
٩١٢٦٩٥٥٠/ م٠٩٣٠٦٩٩٩٨٢٢

به �� منش, 
جهت آژانس بيمارستان
 دکتر شيخ نيازمندیم 
٠٩١٥١٠٦١٩٥٥

٩١٢٦٨٣٧٣/ ف

١٥٠٨
منش, و تا�پيست

٩١٢٦٧١٢٧/ ف


