
شنبه ٦ آبان ١٣٩١ ،  شماره ١٨٢٥٣
٥١

به تعداد� 1ارگر مرد 
جهت  بسته بندى تخم مرغ در پيچ 

دوم تلگرد نيازمندیم 
٢٥٦٢٣٩١- ٠٩١٥٥٠٢٧٥٥٣

٩١٢٦٩١٢٧/ ف

٩١٢٦٧٢١٤/ ف

تعداد� نيرو� خانم و آقا 
بندى  بسته  شرکت  در  کار  جهت 
موادغذایی نيازمندیم با سرویس 
ساعت   ٨ و  بيمه  برگشت  و  رفت 
 ٧٩ توس  بين  توس،  بلوار   ، کار 
مروارید  سراميک  جنب   ٨١ و 
واحد٢ شرکت نگين هزار مسجد 

٦٦٥٣٠٣٠

به تعداد� 1ارگر 
ساده نيازمند�م 

٠٩١٥٥١٣٠٠٤١
٩١٢٦٨٩٥٠/ ف

1ارگر خانم جهت 1ار
در سوئيت نيازمندیم. طبرسی ١۶ 
١,١٣ پالک  شهيدصفاریان  کوچه 

٠٩٣٧١٣١٤١٢٥
٩١٢٦٩٢٧٣/ ف

به تعداد� قصاب
 پاچال دار 

جهت کار در فروشگاه نيازمندیم 
دهقان ٠٩١٥١٠١٥٩٨٩

٩١٢٦٨١٥٣/ ل

به تعداد� نيرو� جوان 
براى اجراى سقف کاذب کناف 
نيازمندیم تماس تا یک هفته 

٠٩٣٥٩١٠٥٦٢١
٩١٢٦٤٥٦٧/ ف

شر1ت خدمات فن, مهندس,
(برق رسا) به تعدادى برق کار 
ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم 

٠٩١٥٨٢٤٨٨٤٩
٩١٢٦٩٠٥٥/ ط

استخدام برقDار 
ساختمان

دفتر فنی برق توس
٩١٢٦٢٨٦٤/ م٠٩١٥٩٠٣١٦٢٠

به تعداد ٣٠ نفر برقDار  
 ماهر و نيمه ماهر جهت کار در 

گلبهار و مشهد نيازمندیم 
٩١٢٦٩٥٩٤/ م٠٩١٥٣٢٢٠٣٧٥ 

به ٥ نفر نقاش
آشنا به پيستوله نيازمندیم

زینل نيا ٠٩١٥١١٠٩٦٩١
٩١٢٦٤٦١٠/ آ

به تعداد� استاد1ار 
ماهر و نيمه ماهر نقاشی 

ساختمان نيازمندیم
٠٩٣٧٣٣٥٠٣٩٩

٩١٢٦٥٩٠٦/ ف

به چند 1ارگر نيمه ماهر
جهت تابلوسازى نيازمندیم 

٢٢١٨٣٩٠
٩١٢٦٧٣٦٤/ ف

1اشيDار  گچDار-  ا1يپ 
نيازمند�م گلبهار

٠٩١١٩٥١٣٠٣٣حاجيان 
٩١٢٦٧٤٤٦/ م٠٩٣٨٩٥٣٧٤٧٥

به تعداد� 1ارگر ماهر و نيمه ماهر 
قالب بندى دیوار بتنی نيازمندیم 

٠٩٣٦٢٦٩٥٧٤٩
٠٩١٥٤٨٢١٤٠٢

٩١٢٦٢٨٩٩/ پ

به تعداد� رو�ه 1وب 
ماهر نيازمندیم سرویس +بيمه 

٠٩٣٥٧٣٢٥٠٦٥
٩١٢٥٧٠١٣/ ف

به تعداد� شاگرد برقDار
ماهر ونيمه ماهر جهت کار ساختمانی 

٠٩١٥٩١٩٤٨٦٨نيازمندیم.
٩١٢٦٩٥٥٩/ م٠٩٣٦٩٣٨١٦١٣

توليد و دوخت 1ار
پالستيک نيازمندیم

 شهرک صنعتی کالت 
ابراهيميان ٠٩١٥٥١٠٩٠٨٤

٩١٢٦٣٣٤١/ ف

به ٢ نفر استاد1ار 
آلومينيوم 1ار نيازمند�م  

٠٩٣٨٠٦٢٧١٤٣
٩١٢٦٩٢٣١/ پ

نيازمند�م نصاب سيستم ها�
حفاظتی ساعت تماس: ١٣,۵ الی ۵,٨

٧٦٧٤٦٦٣-٧٦٨٩٣٨٣
٠٩١٥١١١٧٦٨٠

٩١٢٦٨٦٨٤/ ف

 به تعداد� بردست و 
1ارگر ماهر

 جهت کار لوله کشی آب نيازمندیم. 
 ٠٩١٥٣١٨٤٢٠٣رضوانی

٩١٢٤٩٢٩٤/ م

به ٢ شاگرد نيمه ماهر جهت 
کار در اغذیه با ظاهرى مناسب 

نيازمندیم ٠٩١٥٩١٥٦٥١٤
 

٠٩١٥٩٧٦٢٦٠٠
٩١٢٦٣٨٢٧/ ف

برق 1ار ماهر و پيمانDار 
ماهر برق ساختمان  

٠٩١٥٧٦٧٠٢٠٩
٩١٢٦٩٠٦٢/ ف

استخدام نيرو� 1ار 
آشنا به ساخت 
تابلو تبليغاتی 

٠٩١٥٥٠٨١٩٥٠
٩١٢٦٢٨٧٧/ پ

فور� به تعداد� همDار 
جهت نقاشی ساختمان نيازمندیم 

با سرویس 
٠٩١٥٦٢٩٥٣٥١

٩١٢٦٨٩٣٨/ ف

استخدام 1ارگر فن, 
- توانمند در انجام کار اجرایی و دقيق 
- معتقد به نظام جمهورى اسالمی 

و مقيد به احکام اسالم 
- داراى حسن شهرت و انضباط کارى
-  داراى روحيه ابتکار و خالقيت 

به  را  واجدین شرایط رزومه خود 
شماره ٥٤١٥٠٠٩-٠٥١١

٩١٢٥٨٦٣٦/ مفکس نمایند. 

 به �� استاد1ار 
 در زمينه شيشه نيازمندیم

 نبش دستغيب ٣٣
٠٩١٥٥١٤١٨١٥-٧٦٧٢١٥٦

٩١٢٦٩٥٨٤/ م

به �� 1ارگر 
نيمه ماهر درب و پنجره ساز 

نيازمندیم 
٠٩١٥١٠١٧١٩٢

٩١٢٦٨٢٩٨/ ف

به �� نصاب
 و چند بردست جهت نماى 

کامپوزیت نيازمندیم .
٠٩٣٥٦١٠١٥٤٥

٩١٢٦٥٨٤٥/ ل

به تعداد� 1ارگر ر�خته گر
آلومينيوم ماهر نيازمندیم.

٠٩١٥٨٧٨٠٨٢٨
٩١٢٦٨٢٦٩/ ف

استخدام دائم, نيرو� برقDار  
 ، )ماهر  مزایا  و  (باحقوق  ساختمانی   
نيمه ماهر و بردست و اکيپ برقکار 

٠٩١٥٩١٨٢٥٤٣ نيازمندیم  
٩١٢٦٨١٧٩/ م

به تعداد� 1ارگر ماهر 
کارواش نيازمندیم با جاى خواب
٠٩١٥١٢٥٨٥٩٨

٩١٢٦٨٨٠٧/ ف

به تعداد� برق 1ار 
در  ماهر  نيمه  یا  ماهر  ساختمانی 

شاندیز نيازمندیم با سرویس 
 ٠٩١٥٥١٠٢٢٨٥

٩١٢٦٣٨٩٢/ ف

برق 1ار صنعت, آقا
کار  سابقه  سال  دو  حداقل  با 
نيازمندیم. ساعت تماس ٩ الی ١٣

٢-٥٤١٠٥٥١
٩١٢٦٨٨٧٨/ ف

رو�ه 1وب ماهر مبل استيل 
با بيمه و حقوق بسيار باال جهت 
کار در منطقه سناباد نيازمندیم 

٠٩١٥٥١٥٠٧١٤-٨٤٣١٣٧٩
٩١٢٦٥٦٠٥/ م

به نصاب ماهر 
کاغذ دیوارى نيازمندیم
٠٩١٥٤٤٤٤٣٣١

٩١٢٦٠٣٦٦/ ف

شر1ت آر�ا تهو�ه 
صنعتی  شهرک  در  کار  جهت 
نيازمند  افراد ذیل  به  چناران 

است: 
١- جوشکار 

٢- برقکار 
٣- کارگر فنی 

٧٦٦٠٢٣٤
٩١٢٦٢٦٨٠/ ف

تعداد� نيرو� ماهر 
و نيمه ماهر جهت کار تأسيسات 

(لوله کشی) نيازمندیم 
٠٩٣٦٠٤٣١٦٩٠

٩١٢٦٥٨٠٥/ ف

�� شر1ت 
معتبر توليد�

جهت همکارى به سرپرست تزریق 
با سابقه کار مرتبط نيازمند است. 
یک  فاز  توس  صنعتی  شهرک 
۴۴١ قطعه  شمالی  کوشش  بلوار 

٥٤١٠٢٧٠
٩١٢٦٧٨٨٦/ ف

برق 1ار ماهر و نيمه ماهر 
و پيمان 1ار برق نيازمند�م

٠٩١٥٥٠٦٠٨٧٦
٩١٢٦٦٥٩٥/ ف

شر1ت �اراب درجاده شاند�ز
به ٢ نفر ریخته گر با حداقل ٢ 

سال سابقه نيازمند است
٠٩١٥١١٥٩٠٧٩

٩١٢٦٤٤٦٧/ پ

به تعداد� سرو�سDار 
ماهر آسانسور نيازمند�م 

٩١٢٦٨٧٧٤/ آ٨٤٤٨٨٣١ 

به �� ا1يپ لوله 1ش 
گالوانيزه همراه با دستگاه جوش و 

دستگاه حدیده برقی نيازمندیم 
٠٩١٥١٥٧٥٧٢٢

٩١٢٦٨٤٧٩/ ف

به تعداد� رنگ 1ار و رو�ه 1وب
جهت کار مبل نيازمندیم. با حقوق 

٠٩١٥٣٠٦٤٢٤٤عالی
٠٩١٥٨٠١٥٦٨٨

٩١٢٥٥٢٤٩/ ف

به ٢ نفر رو�ه 1وب ماهر 
و نيمه ماهر نيازمندیم   

٠٩١٥٩٢١٨٩٠١
٩١٢٦٦٧١٣/ ف

به �� فر1ار نيمه ماهر
جهت اغذیه
 نيازمندیم 

٠٩٣٥٦٧٣٩٦٠٦
٩١٢٦٩٣٨١/ پ

به تعداد� برقDار 
ساده و نيمه ماهر 

نيازمندیم 
٠٩١٥١٢٣٨٣٠٣

٩١٢٦٨٠١٨/ ل

به تعداد� 1ارگر ماهر 1ارواش
با حقوق و مزایاى عالی نيازمندیم

 ٠٩٣٧٢٥٤٩٩٤٧
٠٩١٥١٠٥٤١٦٥

٩١٢٦٤١٢٨/ ف

تعداد� 1ارگر ماهر و نيمه 
 ماهر تاسيسات نيازمند�م.

٠٩٣٣٥٥٤٣٦٩٠
٩١٢٦٨٤٤٧/ ف

به دو نفر 1ارگر ماهر 
جهت کارواش با مزایاى عالی 

نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٤٢٥٤٠

٩١٢٦٦٩٣٠/ ف

قابل توجه استاد1اران 
ساختمان,

بنا ،سنگ کار، کاشی کار
 گچ کار جوشکار و غيره

 دعوت به همکارى می نماید.
٧١١١٨٠٣

٠٩١٥٧١٩٩٤٣٧
٠٩٣٠٢٨٨٤٤٤١
٠٩١٥٨٢٣٨٠٩١

٩١٢٦٦٨٨٩/ ف

به تعداد�
 رو�ه 1وب مبل  
 ماهر و نيمه ماهر مبل 

استيل نيازمندیم 
٠٩١٥١٧٧٧٢٠٠ 

٩١٢٦٢٥١٢/ ف

به تعداد� گچDار 
و سفيد1ار نيازمند�م  

 ٦٥٧٠٨٢٨
٠٩١٥٣٠٢٥٩٠٩

٩١٢٦٩٥١٢/ ق

تراشDار و فرز1ار 
آشنا به قالب سازى نيازمندیم 

 ٥٤١١٢٨٦
٠٩١٥١٠١٩٩٦٧

٩١٢٦٤١٥٧/ ف

به چند نفر 1ارگر 
ماهر و نيمه ماهر جهت کار در کارواش 

نيازمندیم  ٠٩١٥١٢٤١٩٣٢
٠٩٣٩٧٤١٠٣١١

٩١٢٦٨٥٦٦/ ف

٩١٢٦٥٥٧٢/ ف

در و پنجره ساز 

 UPVC
با حقوق و پاداش 

نيازمندیم 
٠٩١٥٤١٥٥٩٠٠

به �� 1ارگر اغذ�ه 
نيازمندیم ميدان ١٠دى 
 دادلی تماس ١٠ به بعد

٠٩٣٦٥٢٨٢٨٩٣
٩١٢٦٧١٢٨/ ف

به تعدادى کارگر ماهر و نيمه 
ماهر پليستر کار نيازمندیم

٠٩١٥٥١٧٥٦٠٩
٩١٢٦٦٣٦٦/ ر

�� شر1ت 
توليد� صنعت, 

به یک نفر ریخته گر 
آلومينيوم

ترجيحا با ۵ سال سابقه کار
 نيازمند است 

٠٥١٢٨٦٨٣٠٣٠
٩١٢٦٨٩١٥/ م

به تعداد� رو�ه 1وب
ماهر و نيمه ماهر و

 پوليستر کار نيازمندیم .
٠٩١٥٧٦٠٢٩٨٨-٥٥٩٣٢٠٨

٩١٢٦٧٠٤٦/ ل

به تعداد� چرخDار 
و کارگاه بيرون بر مانتودوز 

تيراژ باال نيازمندیم
 تسویه نقدى

 ٠٩١٥٣١٤٦٦٤٧
 ٠٩١٥٨٣٦٦٦٤٧
 ٠٩١٥٤٤٠٩٨٦٢
٠٩٣٥٦٥٨٥٩٨٤

٩١٢٦٧٣٠٣/ ف

به تعداد�
 1ارگاه بيرون بر
ماهر تریکو دوز با تسویه 

نقدى نيازمندیم
٣٤١١٧٢٢

٠٩١٥٣١٨٢٦٠٧
٩١٢٦٦٠٦٩/ ف

تعداد� چرخDار ساده 
و اسپرت دوز 

پيراهن مردانه و یک 
کابوى دوز داخل کارگاه 

نيازمندیم 
محيط کامال زنانه 

٧٣٢٤١٩٢
٩١٢٦٨٤٠٣/ ف

به تعداد� چرخDار زنانه دوز 
خانم نيازمند�م

نبش سه راه آب و برق
٠٩١٥٥١٩٥٣٥٠

٩١٢٦٥٦١٢/ ف

به �� برشDار ماهر خانم
شرایط  و  حقوق  با  دوزى  مانتو  جهت 

عالی نيازمندیم رسالت ١ پالک ۵۵
٢٧٦٨٦٥١-٠٩١٥٥١٦٦٣٤٤

٩١٢٦٥٩٩٣/ ف

٩١٢٦٨٦٤٧/ ف

خانم آشنا به خياط, 
لباس  اندازه گيرى  و  تعمير  جهت 

زنانه نيازمندیم پاساژ آسيا 
٣٤٩٩٧٧٠-٠٩١٥٣٠٦٤٥٧٨

به �� همDار و خياط ماهر 
نيازمند�م  

٠٩١٥٦٥٩٩٤٦٥
٩١٢٦٨٥٠٨/ ف

شر1ت توليد� 
اولو�ون 

به تعدادى نيروى کار خانم 
جهت کار در این توليدى 

نيازمندیم. 
١-١٠نفر راسته دوز ماهر 

٢-دونفر مادگی دکمه
 ٣-سه نفر بردست

 ۴- یک نفر برشکار با حقوق 
نقد بلوار اول طبرسی
 بين طبرسی ۵۴ و ۵۶

٠٩١٥٩٠٢٦٥٥٤
٩١٢٤٩٥٦٦/ ف

به تعداد� 1ارگاه بيرون بر 
تر�Dو، تميزدوز 
ویسکوز نيازمندیم

 

٠٩١٥١٠٢٢٨٩٩
٩١٢٦٧٢٥٩/ د

به �� نفر برشDار 
ماهر نيازمند�م 

٠٩٣٦٧٢٧٧٤٢٣
٩١٢٦٩٠٣٩/ ف

آگه, 
استخدام

سان  پوشاک  توليدى  شرکت 
سيتی به افراد ذیل جهت همکارى 

نيازمند است.
نفر   ٢٢ خانم  ماهر  چرخکار 

سردوزکار ماهر خانم ٣٨ نفر
مياندوزکار ماهر خانم ١٠ نفر

چاپ سيلک کار ماهر خانم ١۴ نفر
بسته  (جهت  خانم  ساده  کارگر 

بندى) ٨ نفر
برگشت  و  رفت  سرویس  بيمه+ 

+ کارمزد باال+ کار دائم
روى  روبه  کالت  جاده   ٣ کيلومتر 
حسن  شهيد  کوچه  بنزین  پمپ 
کوچه  انتهاى   ٣ جابرى  جابرى- 

درب نارنجی 

٢٦٢٦٣٢٥
٠٩١٥١٠٧٩١٥٥
٠٩١٥١٠٣٢٨٠٠
٠٩٣٧٦٠٠٩٢٩٧

٩١٢٦٣٨٣٢/ ف

تعداد� چرخDار مانتودوز
و بردست نيازمندیم تسویه نقدى، 

اجرت عالی-کارگاه (محدوده گاز)
٠٩١٥٣١٢٩٢٨٧

٩١٢٥٥٨٦٨/ ف

١٠ نفر ز�گزاگ راسته و بردست  
 ماهر نيازمندیم. حقوق ٣٠٠ تا ٧٠٠

 ( محيط زنانه ) بلوار مصلی، 
دوزندگی کيا   ٠٩٣٩٢٤٤٢٣٠٣

٩١٢٦٩٠٧٧/ ط

به تعداد� چرخDار و  1ارگاه 
بيرون بر مانتو نيازمند�م  

٠٩٣٩٨٥٨٥٠٢٦
٠٩٣٥٤٠٧٤٩٩٢

٩١٢٦١١٨٨/ ف

1ار دائم اجرت عال,
 و تسو�ه نقد�

چرخکار ماهر و بيرون بر مانتو و پالتودوز 
نيازمندیم          ٠٩١٥٣٠٢٠٧٠٥

٩١٢٦٧٤٧٤/ ف

 به تعداد�
 ز�گزاp دوز خانم
 با اجرت خطی ١٨ تومان و به 
بردست خانم با اجرت ٢٣٠ 
تومان و تعدادى راسته دوز 

نيازمندیم.
 توليدى متين

 ٠٩١٥١٠٢٢٨٩٩
٩١٢٦٨٠٤٨/ د

به تعداد� ز�گزاگ دوز 
با حقوق ۴٠٠  و راسته دوز ماهر 
هزار تومان به باال و تسویه نقدى 

٧٤٢٤٩٦٨ نيازمندیم.
٩١٢٦٣٠٨١/ ف

چرخDار خانم 
زیگزاگ دوز ۴ نفر 
مياندوزکار ٢ نفر 

به ١٠ نفر خانم جهت بردستی
لباس  بندى  بسته  و  اتوکشی 
کارگاه  داخل  در  گانه  بچه 

نيازمندیم. 
چهارراه خواجه ربيع- عبادى ١٨

 حسين باشی ٩ کوچه اول سمت 
راست ٩,١ پالک ٣ 

٠٩١٥١١١٥١٤٨
٩١٢٦٢٨١٤/ م٧٢٤٧٤٤٢

چرخDار پيراهن دوز 
 یقه دوز، بيرون بر و بردست خانم 
نيازمندیم. امام رضا ۶٣ پالک ١٠
٨٥٥٥٠٢٢-٠٩١٥٩١٣٥٧٨٦ 

٩١٢٦٣٩٨٢/ م

به تعداد� ز�گزاگ دوز 
و مياندوز کار ماهر نيازمندیم 

 ٢١٤٢٥٠٤
٠٩١٥٥١٢٦١١٤

٩١٢٥٦٠٨٩/ ف

به تعداد� چرخDار و 
بردست چرخDار 

مانتودوز خانم و آقا و تعدادى 
نيازمندیم  بر  بيرون  کارگاه 

(اجرت باال- تسویه نقدى) 
نبش عليمردانی ١۶ جنب نانوایی 

٠٩٣٦٨٢٨٣٥٧٥
٠٩١٥٤٤٩٩٣٨٣

٩١٢٦٥٦٩٨/ ف

تعداد� چرخDار 
خانم  بردست  و  دوز  زیگزاگ 
مفتح  طالب  مترى  سی  نيازمندیم 

٩٢٧٦٠٨٧٤، پالک ٢٠۵ 
٩١٢٦٩٣٦١/ ف

چرخDار و 
سردوز1ار خانم

جهت کار در محيط کامال زنانه 
اجرت باال تسویه نقدى - کار 

دائم رسالت ۴١ پالک ٢١ شرکت 
لباس کار سينا

 ٠٩١٥٦٢٠٥١٥٦
٢٧٦٥٦٧٦

٩١٢٦٦٣٣٩/ ف

به تعداد� بردست و 
راسته دوز ماهر خانم 
با حقوق عالی و تسویه حساب 
توليدى  در  کار  جهت  نقدى 

پيراهن نيازمندیم. 
آدرس: ٣٠ مترى طالب مفتح ١٠ 

پالک ۴٨۵ 
٠٩٣٥٤٨١٦٣٦٤حسينی

٩١٢٦٨٥٥٨/ م

به تعداد� بردست 
و چرخ 1ار خانم و آقا 
و کارگاه بيرون بر جهت دوخت 

پالتو و مانتو نيازمندیم.
 کار دائم تسویه نقدى

 بين رسالت ١۵ و ١٧ پالک ٢۴١
 ٠٩٣٣٥٩٣٨٧٩٠
٠٩٣٧٠٣٢٦٣٢٥

٩١٢٦٥٧٠٦/ ف

به چندز�گزاگ دوز و بردست خانم 
نيازمندیم . توليدى صفدرى 

٠٩١٥١٠٥٧٧٤٣
٠٩١٥٧١٠٤٣٩٩

٩١٢٦٩٠٨٧/ ط

تعداد ز�اد� چرخDار و 
بردست و 1ارگاه بيرون بر

پالتو یا مانتودوز نيازمندیم
٠٩١٥١٠٨٧٢٩٩-٢٧٧٠٨١٥

٩١٢٥٢٩٢٩/ ط

توليد� بعثت
به  خود  پرسنل  تکميل  جهت 

افرادذیل نيازمند است. 
آقا  دوز  پيراهن  چرخکار   -١

۵ نفر 
٢- چرخکار پيراهن دوز خانم 

۵ نفر 
بيرون  کارگاه  تعدادى  به   -٣
بر حرفه اى تسویه نقد - کار 

دائم

٨٥٤٥٢٥٩
٩١٢٥١٧٤٦/ ف

به تعداد� ز�گزاگ دوز
مياندوز راسته دوز خانم و کارگاه 
بيرون بر نيازمندیم. طبرسی ٢۵ 

٠٩٣٥٧٣١٣١١٤پالک ۶٧
٩١٢٦٩١٠٨/ ف

شر1ت 1يميا 
به چند زیگزاگ دوز 
ماهر و نيمه ماهر و 

چند چرخکار نيازمندیم 
 ٠٩١٥٢٠٣٣٢٩٧

٧-٢٤٢٦٣٦٦
٩١٢٦٨٩١٨/ ف

١٥١٠
1ارگــــر ماهر

١٥١١
خياط و چرخ 1ار

٩١٢٦٧٤٠٤/ ف

شرکت توليدى سازه سازان 
 جهت تکميل کادر خود به تعدادى قالب ساز 

باتجربه و باسابقه کار باال باحقوق و مزایاى باال 
نيازمند است.

زینل نيا ٠٩١٢١١٥٨٨٧٦-٠٩١٥١١٠٩٦٩١
٩١٢٦٤٦٠٦/ آ


