
شنبه ٦ آبان ١٣٩١ ،  شماره ١٨٢٥٣
٥٠

خانم 
جهت امور دفتر�

 بين توس ١ و ٣ جنب بانک ملی 
٩١٢٦٦٤٣٧/ م٧٦٤٣٤٣٩

همراه گستر 
نما�نده رسم, ا�رانسل

روابط  با  خانم  منشی  تعدادى  به 
حقوق  با  همراه  باال  عمومی 
پورسانت   + تومان   ٣٠٠ ثابت 
آورد.  می  عمل  به  دعوت  عالی 
طبقه  آسيا  مجتمع  لشکر  چهارراه 

٢٨٥٥٢٠٠٥واحد٢٠١
٠٩١٥١١٣٣٥٧٣

٩١٢٦٩١٢٩/ ر

به �� منش, خانم
بين  نيازمندیم  باال  عمومی  روابط  با 
واحد   ۶٠١ پالک   ۶١ و   ۵٩ سناباد 

 ٢٠١٨٤٦٢١٦٣
٩١٢٦٦٦٢٣/ پ

به ٥ نفر نيرو� 1ارآمد 
درواحد امور خيریه یک 

موسسه قرآنی جهت پخش 
قلک  نيازمندیم

 ٠٩١٥٦٩٧٧٠٥٥
 ٠٩٣٧٠٦٣٥٧٥٥

٧٣٣٧١٨٤
٩١٢٥٥٠٩٢/ ف

به تعداد� 1ارگر ساده در 
�� شر1ت توليد� 

نيازمندیم
 

٦٥١٣٠٨٦-٠٩٣٥٧٠٠٦٠٩٧
٩١٢٦٩١١٥/ ف

فست فود 1اند�د
نيازمندیم.  ساده  کارگر  یک  به 
بين چهارراه راهنمایی و راهنمایی 

٢-٢۴٨٤٥١٣٨١ سمت چپ
٩١٢٥٨١١٨/ ب

به چند نفر 1ارگر ساده 
جهت انجام نماى آلومينيوم 

کامپوزیت نيازمندیم 
٠٩١٥٧٠١٩٢٦٤

٩١٢٦٥٩٢٧/ ف

به 1ارگر جهت 1ارواش 
حدفاصل بازار حافظ و ميدان بار 

رضوى نيازمندیم
٠٩١٥٥١٤٤٩٠٠

٩١٢٦٩٠٧٣/ ف

تعداد� خانم
جهت کار مونتاژ بسته بندى 

نيازمندیم فلکه برق بهار ١٨ 
 شوش ٩ پالک ١۵١

٩١٢٦٥١٣٤/ ف

به تعداد� 1ارگر ساده خانم 
جهت 1ار در توليد 1يسه

نيازمندیم رسالت ۵١ درب دوم 
٠٩١٥٥١٣٥٨٣٢

٩١٢٦٥٣٩٤/ ف

1ارگر ساده 
جهت کار در کارواش نيازمندیم 

٠٩٣٦٥٢٤٧٣٤٤
٩١٢٦٨٩٦١/ ف

1ارگر بسته بند� جهت 
بسته بند� نان نيازمند�م 

بلوار توس ، توس ۴١
 (شهرک حجت) نبش درودى ٣٠ 

مجتمع نان سحاب، اولویت 
با ساکنين بلوار توس می باشد
 مراجعه حضورى الزامی است
 ساعت مراجعه ٩ صبح الی ١٣

 

٩١٢٦٧١٦٧/ ف

به تعداد� 1ارگر ساده
خانم جهت کار در شرکت صنایع غذایی 
بارثاواشهرک صنعتی کالت نيازمندیم.

٩١٢٦٩٤٦٥/ م٢٤٥٤٢٨٢

تعداد� نيرو� خانم
با  نيازمندیم  کارى  مونتاژ  جهت 
روستاى  کالت  جاده  ابتداى  سرویس 

٠٩١٥١١٢٧٢٢٠گرجی
٩١٢٥٧٢٥٤/ ف

به چند نفر 1ارگر ساده 
و فنی و یک نفر قالبساز نيازمندیم 

٠٩١٥٥١٥٦٥٧٠-٢٤٠٠١٦٣
٩١٢٦٥٧٦٤/ م

به تعداد� 1ارگر 
جهت کار در کارواش ممتاز 

نيازمندیم نبش امام خمينی ٨۶
٨٥٤٨٣٥٠

٩١٢٦٠٥٧٧/ ف

به تعداد� 1ارگر 
ساده 

با سابقه کار در خدمات شهرى 
(رفتگرى) با حقوق اداره کار 

(تقریبا ماهيانه ۶٠٠٠٠٠تومان) 
و بيمه نيازمندیم.

بلوار پيروزى چهارراه مخابرات 
نرسيده به خاقانی ١٧
٨٧٨٠٠٠٣

٩١٢٦١٥٦٧/ ف

شر1ت تعاون, 
مهرطوس رضا(ع)

به تعداد زیادى کارگر ساده 
ساختمان روزى ٢٧٠٠٠ تومان 

تسویه روزانه نيازمندیم.
٧١١١٨٠٣

٠٩١٥٧١٩٩٤٣٧
٠٩٣٠٢٨٨٤٤٤١
٠٩١٥٨٢٣٨٠٩١

٩١٢٦٦٨٧٧/ ف

به �� شاگرد ساده 
جهت نصب آسانسور نيازمندیم 

٠٩٣٩٧٢٥٣٥٣٢
٩١٢٦٣٨٥٨/ ف

به تعداد� 1ارگر 
ساده آقا

جهت کار در رستوران با حقوق 
٣٠٠ هزار تومان و سه وعده غذا 

و جاى خواب نيازمندیم
 مراجعه: مقابل کوهسنگی  ٨ 

 ٨٤٦٠٦٦٦
٠٩١٥٩١٥٠٦٥٩

٩١٢٦٩٠٩٧/ ف

به تعداد� نيرو� 1ار 
جهت کار در کارگاه تزریق پالستيک 

نيازمندیم. جاده سيمان، دهرود 
٠٩١٥٢٣٧٦٠٧٧

٩١٢٦٩١٣٩/ ف

به تعداد� نيرو� 1ار
خشکبار  فروشگاه  در  کار  جهت 
حرم  محدوده  در  زعفران  و 

٠٩١٥١٠٤٣٢٣٤نيازمندیم.
٩١٢٦٨٩٥٧/ ف

به تعداد� 1ارگر خانم
نيازمندیم.  کارگاه  در  کار  جهت 

جاده قدیم کاظم آباد تن صنعت
٠٩٣٧٣٤٩٢٣٠٠

٩١٢٦٨٩٥٩/ ف

تعداد� خانم جهت 
 pبسته بند� پوشا

در محيطی کامال زنانه و 
یک کارگر ساده خانم در 
محدوده مطهرى شمالی 

نيازمندیم
٧٢٣٦٦٣٧

٩١٢٦٤٠٦١/ ف

1ارگر ساده (خانم وآقا)
نيازمندیم محدوده شهرک رجایی 

بابانظر ١٠۴ پالک ٣
٣٧١٢٦١٧

٩١٢٥٥٢٣٤/ ف

تعداد� خانم جهت 1ار
در 1ارگاه توليد� 

نيازمندیم. 
سيدرضی ۵٧ نبش 

سه راه اول، پالک ١١
٦٠٣٣٠٤٨

٩١٢٦٧٨٢٤/ ف

به چند نفر آقا 
مونتاژ  کارگاه  در  کار  جهت 
نيازمندیم  دستی  صنایع  کارى 

٧٥٢٩٦٨٤ایثارگران ١٨ 
٩١٢٦٩٣٥٨/ ف

به تعداد� 1ارگر ساده
جهت کار درکارخانه شيشه 

نيازمندیم ساعت تماس ٨ الی ١۴
٧٦٦١١٩٦-٧٦٦١٩٦٥

٩١٢٦٣٨٦٠/ ف

1ارگر شهرستان, 
جهت رستوران نيازمندیم همراه 
با مزایا و سه وعده غذایی سن ١٨

٢٢٠٩١٥٧٠٧٥٢٠٦ سال
٩١٢٦٦٦٢٨/ م

1ارگر ساده خانم جهت
توليدى کفش نيازمندیم. 

امت ٢٢ پالک ٣٨۴
٠٩١٥١٠٠١٣٢٨

٩١٢٦٥٨٨٤/ ف

استخدام در 1اف, شاپ
آقایان شرایط سنی ٢٠ الی ٣٠ 

سال
٠٩١٥٨١٣٤٥٨٨

٩١٢٦٨٧١٢/ ف

به �� نفر 1ارگر 
جهت کار در فروشگاه فرش 

نيازمندیم.
 بين سناباد ۵۴ و چهارراه 
راهنمایی پشت ایستگاه 

اتوبوس فروشگاه فرش قرن

٨٤٤٤٩٧٩
٩١٢٦٦٤٥٨/ ف

به �� شاگرد نوجوان 
جهت کار دائم در رینگ و الستيک 

فروشی نيازمندیم 
٠٩٣٥٦٨٦٥١٥٨

٩١٢٦٩١٢٢/ ف

پيتزا تو1ا
به چند نفر نيروى ساده آقا  

و خانم جهت کار در پيتزا 
و ساندویچی نيازمندیم 

(ترمينال مسافربرى مشهد)

٠٩١٥١٠٢٣٠٠٢
٩١٢٦٥٣٥٧/ ف

1ارگر خانم و آقا
جهت کار در شهرک صنعتی 
کالت کوشش جنوبی ۶ پالک 

٧٠ شرکت اختر سنباده 
خراسان ساعت کار

 ۶ صبح الی ١٧ نيازمندیم.
٢٤٥٤٣٣٦

٩١٢٤٥٧٤٤/ ف

به تعداد� 1ارگر 
نوجوان آقا

جهت کار در کارگاه توليدى نبات 
نيازمندیم 

شهرک شهيد رجایی، حر ١ 
مهریز ١٧، پالک ٢٠٧ 

٠٩١٥١٥٦٨٩١٠
٩١٢٦٤٣٦٤/ ف

به چند1ارگر ساده 
در محدوده جاده قدیم قوچان 

نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٣٦٢١٣

٩١٢٦٩١٤٩/ ف

به �� 1ارگر ساده 
 جهت کار در خشکشویی 

نيازمندیم.
٩١٢٦٨٦٨٣/ م ٠٩٣٦٦١١٢٥٢٤

به تعداد� 1ارگر ساده
با  پالستيک  کار  به  آشنا  ترجيحا 

حقوق مکفی نيازمندیم 
٢٤٠٠٣٣٠-٠٩٣٦١١٥٧٥٠٥

٩١٢٦٣٩٨٠/ ف

٩١٢٦٨٧٢٢/ ف

٢ نفر شاگرد نوجوان شهرستان,
جهت کار در چایخانه با جاى خواب 

نيازمندیم. کافه سنتی بيشه
٠٩٣٥٥٤٢٠٩٥٦

به بيست نفر 1ارگر ساده
با شرایط قانون کار- بيمه- 

سرویس و حقوق مکفی نيازمندیم. 
٠٩١٥٤٧٣٨٤١٠فورى

٩١٢٦٨٣٨٩/ م

به �� 1ارگر 
جهت کار در آپاراتی نيازمندیم 

 ٦٠٨٠٠٥٣
٠٩١٥٦١٥٦٧٢٥

٩١٢٦٨٨٤٩/ ف

 تعداد� 1ارگر ساده
 ماهيانه ٣۶٠هزارتومان و بيمه 
جهت پيتزافروشی نيازمندیم.

٩١٢٦٦٤٤١/ م٠٩١٥٥٠٩١٧٠٣ 

به چند نفر نيرو
جهت کار  در مجتمع نان 

نيازمندیم. کوهسنگی ٣١
٠٩١٥٨٢٤٨٨١٠

٩١٢٦٨٤٩٢/ ف

به تعداد� 1ارگر ساده خانم
جهت توليدى کفش زنانه 

نيازمندیم کفش جهان
٠٩١٥١١٣٠٦٧٤

٩١٢٦٧٢٠٠/ د

تعداد� 1ارگر ساده
جهت کار کارگاه آلومينيوم و  

UPVC نيازمندیم.
٣٤٣٥٤٠٩

٩١٢٦٨٤٥٩/ ف

به تعداد� 
شاگرد نوجوان

جهت کار پيتزا و ساندویچ 
با پایه حقوق ٣۵٠,٠٠٠ 

نيازمندیم. 
تماس ١٠ الی ٢٢

 ٠٩١٥٨٢٣٣٤٣٢
٩١٢٦٩٢١٥/ ف

به چند نفر جهت پخش 
ترا1ت نيازمند�م  
٠٩١٥٦٩٢٥٥٣٢
٠٩٣٥٨٩٤١٢٦١

٩١٢٦٨٤٤١/ ف

به ٢ نفر خانم 
کبابی  آشپزخانه  در  کار  جهت 
نيازمندیم بين شریعتی ۵٢ و ۵۴ 

٠٩١٥٧٠٢٤٠٧٠
٩١٢٦٧١٤٤/ ف

استخدام در نما�ندگ, خودرو 
عمومی  روابط  با  آقا  جوان  نيروى 

باال جهت تحویل خودرو 
٠٩١٥١٢٢٠٠٤٦

٩١٢٦٨٤٥١/ ف

تعداد� آقا 
جهت بسته بندى شيرینی با 

حقوق خوب و سرویس رفت و 
برگشت نيازمندیم 

جاده سيمان، بعد از علی آباد، 
پالک ٢٣۶ 

 ٢٢٤٠٩٧٩
٠٩٣٨٥٠٥٥٠٣٢

٩١٢٦٨٦٢٨/ ف

به تعداد� 1ارگر 
جهت کار درميوه فروشی 

نيازمندیم
٠٩١٥٩٠٣٣٠٩٦

٩١٢٦٩٠٤٧/ ف

به �� 1ارگر ساده 
جهت کار در اغذیه نيازمندیم 

٠٩١٥٩١٣٣٧٩٩
٩١٢٦٨٩٦٨/ ف

1ارگر ساده جهت 
1ار در 1ارگاه

 MDF با حقوق مکفی و 
بيمه نيازمندیم.

چهارراه لشگر امام خمينی 
۴٠ نوین کابين 

مراجعه ١٧ الی ١٩
 

٩١٢٤٩٤٩٠/ ف

�� نوجوان جهت 
پخش ترا1ت 

درب دانشگاه 
٠٩١٥٣١٣٨٦١٨

٩١٢٦٨٢٤٣/ ف

1ارگرساده خانم  
 ٨ ساعت کار ٣٠٠ الی ۴٠٠ هزار
+بيمه ، ابوطالب هدایت ٢۴ کنار 

٧٥١٣٧٩٢ خياطی 
٩١٢٦١٠٢٩/ م

1ارگر ساده 
 با حقوق ۴٠٠ الی ۶٠٠+ بيمه+ 

سرویس
 ٠٩٣٩٠٠٢٣٠٤١-٧٥١٥٨٣٧

٩١٢٦٢٣٣٩/ م

تعداد� 1ارگر خانم جهت
کار در کارگاه بسته بندى نيازمندیم. 
١۶ طباطبایی  عسکریه  ميدان 

٠٩١٥٦٢١٧٧٢١
٩١٢٦٥٧٢٦/ ف

به �� شاگرد نوجوان
نيازمندیم. به صورت دائم چاپ 

سيلک آسمان 
٠٩١٥٧٠١٦٩٨٦-٦٠٣٠١١٣

٩١٢٦٧٣٦٢/ ف

به تعداد� 1ارگر ساده 
با حقوق ماهيانه ۵٠٠ هزار 

تومان نيازمندیم.
٠٩١٥٩٠٨٨٠٢٤-٦٩٠٥١٧٣

٩١٢٦٨٣١٦/ ف

شر1ت توليد� صنعت, 
مهرآر�ن خودرو پرنيان 
به تعداد ۵٠ نفرنيروى کارگر ساده 

آقا و خانم با حقوق و مزایاى سرویس 
رفت و آمد بيمه و قانون کار نياز 

دارد آدرس شهرک صنعتی توس، 
فاز ٢،اندیشه ٧، انتهاى دانش ٨، 

قطعه ۶٠٨ 
تلفن تماس: ٥٤١٣٣٥٣

٩١٢٥٣١٢١/ ف

به ١٠ نفر 1ارگر ساده 
نيازمندیم  کارگاه  در  کار  جهت 
 ١۵,٣٠  -١۴ الی   ٨ کارى  ساعت 

٠٩١٥٣٠٤٩٠٤٠الی ٢٠ 
٩١٢٦٥٥٤٥/ ف

استخدام فور�
جهت  ساده  کارگر  تعدادى  به 
جابجایی در انبار mdf نيازمندیم 
تامين  بيمه  کار+  قانون  حقوق 
از  حضورى  مراجعه  اجتماعی 
فاصل  حد   ١٩ الی   ١۵ ساعت 
حاشيه  فهميده  و  سپاد  ميدان 
صد مترى نبش کشاورز یک کاالى 

چوب هخامنش
 

٩١٢٥٧٨٨٩/ ف

به دو نفر 
آقاى جوان و تعدادى خانم
 با حقوق خوب نيازمندیم 

عبادى ١٨
 نبش حسين باشی ٣ 

پالک ٢٣ 
٠٩١٥٦٥٤٠٥٠٨

٩١٢٦٩٢١٧/ ف

تعداد� خانم جهت 
بسته بند� 

شيرینی با حقوق خوب و 
سرویس رفت و برگشت 

نيازمندیم. جاده سيمان بعد 
از علی آباد پالک ٢٣۶

٢٢٤٠٩٨٠
٠٩٣٨٥٠٥٥٠٣٢

٩١٢٦٨٣٤٤/ ف

نظافت, رضوان 
کارگر ساده

 ۶٠٠ + بيمه 
با موتور یا 

گواهينامه موتور 
٧٣٣٣٩٨٩

٩١١٧٤٦٩٢/ ف

خانم جهت بسته بند�
کفش نيازمندیم. عبادى ١١ 

پالک ١٩١
٢٢٣٨٨٤٦

٩١٢٦٣٥٢٤/ ف

به تعداد� 1ارگر خانم 
جهت کار در قالب سازى 

نيازمندیم. محدوده طبرسی دوم
٠٩١٥١٠٥١٥٩٤

٩١٢٦٤٨٠٦/ ط

تعداد� نيرو� خانم و آقا
با حقوق باال نيازمندیم. 

صبا ۵٧ پالک ۶٨
٣٨١٧١٧١-٠٩٣٨٢٠١٦٤٤٠

٩١٢٥٨٢٠٩/ م

به �� شاگرد جوان 
جهت کار در امالک نيازمندیم 

٠٩١٥١١٨١٥٤٤
٩١٢٦٨٦٤٢/ ف

به دو نفر 1ارگر 
جهت کار در کافه سنتی 
واقع در بلوار وکيل آباد 

نيازمندیم 
حتی االمکان شهرستانی 

٠٩٣٦٣٦٦٨٤٨٥
٩١٢٦٩١٣٠/ ف

به دو1ارگر ساده شهرستان,
�ا سا1ن مشهد جهت کار در 
فست فود نبش وکيل آباد ٢١

٠٩٣٥٥٩٣٢٤٠٠
٩١٢٦٩١٤٠/ ف

به تعداد� 1ارگر
 شنيسل زن 

و قطعه کار مرغ نيازمندیم 
٠٩٣٥٥٨٧٧٧٢٥

٩١٢٦٨٣١٠/ ف

به تعداد� 1ارگر 
ساده خانم

جهت کار در واحد توليد و مونتاژ 
تزریق پالستيک نيازمندیم 

همراه با سرویس رفت و برگشت 
جاده سيمان، سه راهی قصر

٢٥١٨١٦٣
٩١٢٦٦٧٦٣/ ق

به �� 1ارگر ساده
جهت کار درتراشکارى 

(مجرد نوجوان) در 
محدوده خيابان گاراژدارها 

(کوشش) نيازمندیم
اقبال ٠٩١٥٣١٤٥٣٥٥ 

٠٩٣٥٩٤٣٦٣٤٣
٩١٢٦٧١١٩/ ف

آگه, استخدام
واحد توليدى به تعدادى نيروى 

خانم و آقا متولدین ١٣۶۵ به 
بعد با حقوق پایه قانون کار و 

بيمه کامل از ابتدا نيازمند است. 
آدرس: شهرک صنعتی توس 

سوله ۴١۴
٥٤١٣٨٩٣

٩١٢٦٢٧٨١/ ل

به تعداد� 1ارگر ساده
غذایی  مواد  فروشگاه  در  کار  جهت 
شهر  جاهد  و  آباد  قاسم  محدوده  در 

نيازمندیم    ٠٩١٥٨١٩٩٠٢٢
٩١٢٦٢٤٥٠/ ف

به �� 1ارگر ساده 
نيازمندیم 

ساعت تماس ١۶- ١٢ 
٤١-٧١١٢١٤٠

٩١٢٦٩٠٥٩/ ف

ده نفر 1ارگر ساده خانم
نيازمندیم.  لباس  چاپ  جهت 
شهرک شهيد رجایی حر١٢ پالک ۴
٠٩١٥٥٠١٤١٣٨-٣٧١٨٧٥٨

٩١٢٦٢٤٠٣/ ف

٩١٢٦٩٥٨٦/ م

به �� 1ارگر جوان  
 UPVC جهت توليد درب و پنجره 
نيازمندیم  کار  قانون  حقوق  با 
 ٧٦٧٢١٥٦-٠٩١٥٥٠٩٥٤٤٣

�� همDار آقا ترجيحا جوان 
جهت 1ار در سوپر

 نيازمندیم.
 

٨٧٩٩٩٧٣
٩١٢٦٧٣٤١/ ف

به چند نفر 1ارگر 
ساده 

جهت کار در آشپزخانه خانم یا آقا 
نيازمندیم. 

رسالت ۵۵، قطعه سوم، سمت 
چپ، آشپزخانه کسرى 

 ٠٩١٥٨٠٤٣٠٠١
٠٩١٥٥١٣١٠٧٠

٩١٢٦٨٢٠٢/ ف

به تعداد� نيرو� خانم
قطار  ملحفه  بندى  بسته  جهت 
انتهاى  ربيع  خواجه  نيازمندیم. 

٠٩٣٧٠٤٠١٦٨٦بلوار بهمن
٩١٢٦٢٨٩٦/ ف

نيرو� خانم و آقا+ حقوق ٣٠٠
نيازمندیم.  سرویس   +۴٠٠ الی 
ابوطالب ٢۵ بعد از ٢۵,٩ پالک ٨٢,١
٧٢٥٠٣٧٩-٠٩٣٦٨٥٣٤٩٥٠

٩١٢٦٢٢٠٥/ م

تعداد� خانم جهت بسته بند� 
پوشاک نيازمندیم ميدان بار 

رضوى، خيابان شهيد فيض زاده 
٣٧٢٣٦٩٥

٩١٢٦٣٢٩٩/ ف

به �� 1ارگر ساده جهت
کار در صنایع فلزى نيازمندیم. 

جاده کالت با سرویس
 ٠٩١٥٥٠٧٩٦٩٣

٩١٢٦٧٧٤٦/ ف

1ارگر ساده جهت 1باب, 
محدوده هاشميه نيازمند�م   

٠٩١٥١٢٧٧٧٢٧
٩١٢٦٩٣٨٦/ پ

به �� نفر شاگرد 
جهت کار در مغازه نيازمندیم 

٠٩٣٥٨٨٢٨٨١٣
٩١٢٦٨٥٧٧/ ف

به �� 1ارگر ساده 
جهت کار در سوپر مارکت نيازمندیم 
بين سيدرضی ٢٢ و ٢۴ سوپر  معلم 

٦٠٧١٤١٨شقایق 
٩١٢٦٧٥٨٧/ ف

به �� 1ارگر ساده 
جهت کار در اغذیه نيازمندیم 

٠٩١٥٧٠٥٧٤٣٣
٩١٢٦٦٩٢٩/ ف

به چند 1ارگر ساده خانم 
رضا  بازار  جنوبی  ضلع  نيازمندیم 

نبش شيخ طوسی ۵ سوهان پزى
٨٥١٤٩١٣

٩١٢٦٧٣٦٠/ ف

به تعداد� 
1ارگر ساده 

خانم و آقا نيازمندیم 
رضا شهر فرخی شمالی 

 قنادى یزدیها

٩١٢٦٥٣٦٨/ ف

چند 1ارگر جوان جهت 1ار 
صنعت, حت, از شهرستان

نيازمندیم
٠٩١٥٨٠٢١٦٣٠

٩١٢٦٨٧٥٢/ ل

شر1ت شير�ن آوران 
بيات شرق 

به  نياز  خود  پرسنل  تکميل  براى 
همکار آقا و خانم دارد

چناران  صنعتی  شهرک  آدرس:   
انتهاى صنعت ١٧ نبش کوشش یک 

حقوق کافی- سرویس و بيمه 
٠٩١٥١٠١٤٩٥٩

٠٩١٥٣١٧١٧٤٥
٩١٢٦٩٤٠٣/ م

 استخدام
 اپراتور دستگاه تزریق 

پالستيک خانم و آقا
آدرس: شهرک صنعتی توس، فاز 
تالش  شمالی،  بلوارتالش  یک، 
مراجعه  صنعتگران،   ۵ فاز   ،۵

 حضورى ساعت مراجعه ٨ الی ١۶

٩١٢٢٣٠٥٠/ م

 به تعداد� 
1ارگر ساده

 خانم و آقا جهت یک واحد 
توليدى نيازمندیم.

ساعت کار ٨ الی ١٧ با سرویس

تلفن: ٢٦٧٢٨١٤
جاده سنتو، جنب پمپ بنزین ناظریه

 

٩١٢٦٨٧٤٨/ م

١٥٠٩
1ارگــــر ساده


