
دوشنبه  ١١ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٦
٤٧

به تعداد< بردست چرخIار
تنه دوز- بيرون بر(خانم) نيازمندیم 
 ٢ موعود  حر١٢  شهيدرجایی  شهرک 

٠٩١٥٦٥٢٦٩٧٩پالک ۶
٩١٣٥٣٠٦٣/ ف

چرخIار و بيرون بر مانتو
مجلسی دوز ماهر آقا نيازمندیم 

۶۵٠٠ الی ٩٠٠٠ تسویه نقد
٠٩٣٨٤٨٥٨٧٩٤

٩١٣٥١٦٩٢/ ط

چرخIار ، ز�گزاگ دوز 
 ماهر خانم و بردست نيازمندیم بعد 
از عبدالمطلب ٩ ایستگاه اتوبوس

٩١٣٥٢٥٢٤/ م٧٥١١٦١١ 

به تعداد< چرخIار خانم �ا آقا 
جهت پيراهن دوزى نيازمندیم 

طبرسی شمالی ٣٨
٠٩١٥٩١١٥٧٣١

٩١٣٥٣٨٠٦/ ط

به تعداد< چرخIار 
پيراهن دوز نيازمند�م

بلوارطبرسی
٠٩٣٦٧٢٩٢٨٢٦

٩١٣٥٢٧٦٩/ ف

به �d شاگرد نيمه ماهر 
اى  حرفه  ميکاپيست  و  کار  شينيون 
 ٨ راهنمایی  نيازمندیم  باال  درصد  با 

پالک ١,١۴           ٨٤٥١٨٣٠
٩١٣٥٣٢١٩/ ف

به �d شاگرد مبتد< تمام وقت
جهت کار در سالن آرایش زنانه 

در احمدآباد نيازمندیم. 
٨٤٠٥٨٩٧

٩١٣٤٣٢٢١/ ف

اجاره صندل# 
جهت کليه امور آرایشی شنيون 

خدمات ناخن و ...  
٧٦٢٢٦٨٣-٠٩١٩٠٢٥٦٦٠٣

٩١٣٥٣٢٠٢/ ف

آرا�شگر آقا
نيازمندیم  آرایشگاه  واگذارى  جهت 
فی  سعيد  موچين   ۴ و   ٢ مهدى  بين 

٢٢٠٩٣٥٧٤٧١٥١٧م
٩١٣٥١٣١٨/ ف

به �d آرا�شگر نيمه ماهر
نيازمندیم تماس ١١ تا ۵

٨٤٢٥١٩٩
٩١٣٥٠٦٦٠/ ف

اپيالسيون �ار حرفه ا< 
با سابقه �ار 

نيازمندیم
٦٠٢٣٣١٤

٩١٣٥٣١٥٣/ ف

تدو�ن گر فيلم
عروسی و غيره خانم و آقا 

حرفه اى با سابقه کار با 
شرایط و حقوق عالی جهت کار 
درآتليه محدوده سجاد ساعت 

تماس ١١ الی ١۴ 
تلفن: ٧٦٦٤٤٢٤

٩١٣٤٩٢٦٨/ ر

به �d نفر فتوشاپ �ار آقا
جهت کار در عکاسی حرم بارگاه 

نيازمندیم.
٢٢١٨٣٣٤

٩١٣٤٩٩٩٤/ ف

تخليه بار تهران
به تعدادى تایپيست خانم نيمه وقت 
١۵٠هزارتومان  ماهيانه  حقوق  با 

٠٩١٥٨٩٦٤٠٦٠نيازمندیم
٩١٣٥٢٧٧٥/ ف

به �d خانم آشنا به فتوشاپ 
نيازمند�م

بلوار شهيد رستمی ۴۴-۴۶ 
 آتليه مهيار ٣٦٥٨٣٨٩

٩١٣٤٩٧٠٨/ ف

به �d طراح 
پاره وقت نيازمندیم  
چاپ و تبليغات پایدار

٩١٣٤٧٧٠٥/ ف٠٩١٥٣٠١٥٥٨٠

 �d مجموعه فرهنگ# 
هنر<

 به یک طراح فتوشاپ کار با سابقه 
٨٤٦٤٠٦٥ کارى نيازمند است.

٩١٣٥١٩١٧/ ب

استخدام گرافيست حرفه ا<
کانون تبليغات خراسان

٨٤١٦٧٩٤
٩١٣٤٨٨٠٥/ ر

فتوشاپ �ار خانم 
نيمه وقت نيازمندیم سجاد مجتمع 

افرا طبقه سوم واحد ٣٠٢ 
٠٩١٥٨٠١٨١٨٧

٩١٣٥٢٨١٠/ ف

به �d نفر طراح 
آشنا به فتوشاپ و فر< هند 
و یک نيروى طراح سایت آشنا 
به آى تی بصورت پاره وقت و 

تمام وقت نيازمندیم 
لطفا رزومه کارى خود را به 

٣٠٠٣٤١٧
ارسال نمایيد 

٩١٣٥٣٨٩٥/ ب

پيd آر�انا 
در موقعيت عالی و درآمد عالی به تعداد 
است  نيازمند  موتورسوار  نفر   ١٠٠

٨٤٤٧٠٧٠
٩١٢٩٣٨٨٧/ ف

به تعداد< پيd موتور< 
جهت غذا< آماده 

نيازمندیم تماس ١١ به بعد
٨٤١٠٦٠٣

٩١٣٥١٣٦٦/ ف

پيd پارس
به تعدادى پيک موتورى با درآمد 

عالی نيازمندیم منطقه توس
٨٠-٦٩٠٢٤٧٠

٩١٣٤٨٦٢٩/ ف

dا�ران پي
(افتخار می کنيم که ارزش 

پيک هاى مجرب را می دانيم) 
در موقعيت عالی با محيطی سالم 
و درآمدى فوق العاده به تعدادى 

موتورسوار نيازمندیم.

٨٥٩٥٤٤٤
٩١٣٤١٣٧٣/ ف

به تعداد< پيd موتور<
نيازمندیم غذاى آماده مطبخ 

ساعت تماس ٨ الی ١٢ و ١٧ الی ٢٢
٦٠٧٤٧٠٠

٩١٣٥٣٦٢٣/ ل

fموتور< قاصد dپي
با  پيک  تعدادمحدودى  به  سریعا 

پورسانت ١۵% نيازمندیم
٣٤٤٤٩٢٧

٩١٣٥٣٢٠٧/ ف

پيd خاورميانه
درآمد  با  موتورى  پيک  تعدادى  به 

روزانه ٣۵ تا ۴٠هزار نيازمند است
٠٩٣٦٤٤٧٢٢٦٨

٩١٣٥٣٣٦٣/ ف

پيd موتور<
٦٠٦٣٦٨٢ 

 سریعا به تعدادى پيک نيازمندیم
٩١٣٤٩٤٦٣/ ل

رستوران بيستون 
پيک موتورى نيازمندیم چهارراه 

پل خاکی جنب تاالر کسرى 
مراجعه فقط حضورى: ١٢ تا ١۶

٩١٣٥٣٠٤٤/ ف

پيd موتور<
جهت آشپز خانه در بلوار قرنی 

نيازمندیم
٩-٧٢٣٦٦٧٨

٩١٣٥١٨٢٤/ ق

از چند پيd موتور<
با درآمد روزى ۴٠ تومان به 
باال دعوت به عمل می آورد
لشکر  چهارراه  آدرس 
واحد   ٢ طبقه  آسيا  مجتمع 

٢٠١ همراه گستر
مراجعه فقط حضورى

٩١٣٥٣٤٤٩/ ر

�d شر�ت بازرگان# 
به تحصيلدار آقا با 

موتورسيکلت نيازمند است 
آدرس: بلوار قرنی، بين قرنی ٢١ 
ورودى  مجد  تجارى  مجتمع   ٢٣ و 

ادارى ٢ طبقه پنجم واحد ۵٠١ 
٧١٢٧١٤٩-٧١١٢١٥٢

٠٩٣٣٣٠٣٠٥١١
٩١٣٥٢٩٧٠/ ف

پيd طوفان
به تعدادى پيک موتورى با درآمد 

عالی نيازمندیم. 
 ٠٩٣٨٧١٢٠٤٢٩

٩١٣٢١٩٧٠/ ف

پيd آبتين در محدوده 
احمدآباد با درآمد باال به تعداد 

۵٠ موتورسوار نيازمند است
٨٤٦٧٧٦٢-٠٩٣٩٣٢٢٨٠٥٤

٩١٣٢٥١٤٧/ ر

آموزش تضمين# تابلوفرش 
وتضمين کار به همراه بيمه و وام

 سی مترى طالب 
٢٧٧٢٢٨١-٠٩٣٦٠٠٧٣١٩١

٩١٣١٢٥٧٩/ ط

با هز�نه �م 
درآمد باال

آموزش نصب- راه اندازى و 
عيب یابی

دوربين هاى مدار بسته تحت شبکه
سيستم هاى ایمنی 

(دزدگير اعالن حریق)
سيستم هاى الکترونيکی 

(آیفون تصویرى- آنتن مرکزى) 
با ارائه مدارک بين المللی

انفورماتيک بيان
٨٤٣٣٦٥٦
٩١٢٠٠١٣٥/ ف٠٩١٥٣٠٢٦٩٨٦

�ار در منزل
به تعداد ١٠٠ نفر نيروى سرمه دوز 

ماهر نيازمندیم ٦٢٠٧٥٨٤
٠٩٣٥٥٨٤٥١٣٣

٩١٣٤٦٠٩٩/ ف

�ار در منزل
 آموزش تابلو فرش و گليم 

٦٠٤٣٦٨٩بيمه و وام 
٦٦٧٨٩٧٥-٧٣١٦٢٢٣

٩١٣٢٦١٦٨/ ش

٩١٣٤٩٨٧٣/ ل

 اقتصاد موفق 
 سرمایه کم ، درآمد عالی 
با خرید ۵٠٠ هزار تومان 

دستگاه فيلتر هوا 
آموزش + تامين مواد اوليه +

تضمين خرید توليدات 
حتی بانوان در منزل 

٧٢٤٤٧٩٣ - ٠٥١١ 

٩١٢٦٦٤٣٢/ م

تعمير�ار تلفن همراه
خود اشتغال# خواهران
 آموزش آسان  با١۶٠هزارتومان

٦٦٢٣٧٠٠

٩١٢٥٠٥٨٦/ پ

ابتIار سازان صنعت
جهت  اى  حرفه  و  فنی  مجوز  با 
با  کاربردى  هاى  دوره  آموزش 
امکان معرفی به بازار کار ثبت نام 

می نماید.
١- دوربين مدار بسته ، دزدگير  
و  تصویر  انتقال  حریق،  اعالم 
سانترال   ، تصویرى  شبکه،آیفون 

 آنتن مرکزى 
٢- تعميرات تلفن همراه

AVR-MATLAB -٣
Dialux-Eplan -۴

٨٤٣٤٢٩٧

آموزش را�گان
تابلو فرش، خرید کارها 

 مدرک - بيمه 
فرش سيرمان ٦٠١٣٩٤٧

٩١٣٥٢٣٦٩/ د

٩١٣٥٣٢٥٧/ ف

آموزش بافت تابلو فرش
کار در منزل بيمه و وام -  آخر از 

همه با ما تماس بگيرید.
٠٩٣٥٥٧٠٠٩٠٦-٥٢١٦٣٢٤

 آموزش تابلوفرش
 همراه با بيمه- مدرک- تضمين کار

 ٠٩٣٥٥٩١٦٩١٤-٦٦٢٧١٣٩
٩١٣٠٨٢١٣/ م

٩١٣٠٣٩٠٨/ ل

فرهنگسرا< شهردار<
برگزار ميIند

با یک ماه آموزش حرفه اى ميکس 
و مونتاژAfter effect،کليپ سازى 
فتو شاپ ،فيلم بردارى و عکاسی ،

3D Max-VRay
ماهيانه حداقل ٣٠٠هزار تومان 

درآمد قطعی کسب نمایيد 
٦٠٩٣٥٧٠-٠٩١٥٤٧٦٦٦٠٦

 تعمير�ارتلفن همراه 
با ١٦٠هزار تومان 

 آموزش ببينيد ومشغول کارشوید
٩١٢٥٨٢٥٢/ م٧٦٣٩٨٨٩ 

قابل توجه بانوان 
جو�ا< �ار در منزل

کادویی  هاى  جعبه  ساخت 
شمع هاى تزئينی کليپس مليله 
دوزى و عروسک سازى سرمه 
تابلوفرش   - عروسک  دوزى 
بافت با تضمين صد درصد کار 
هزار   ٣٠٠ اى  هفته  درآمد  با 
رو   ٢٩ کالهدوز  باال  به  تومان 
به رو تعميرات مبل جنب پالک 
فقط  مراجعه  صورتی  درب   ۶

حضورى ساعت ١٣-٨,٣٠

 

٩١٣٤١٨٣٦/ ف

٩١٣٤٩٠٧٩/ ف

شرا�ط عال# �ار در منزل
درآمد هفتگی ٢٠٠ هزار به 

باال تعداد کار با شما توليد تاج، 
کليپس، جعبه هاى کادویی، 

آموزش و پيک رایگان مشهد 
و حومه بين قرنی ۶ و ٨ داخل 

عقب نشينی مجتمع توس طبقه ٢ 
واحد ۴ مراجعه: ٩ الی ١۴

٠٩٣٨٨٨٠٠٢٩١-٧٢٣٣٨٨٨

٩١٢٩٩٦٦٧/ پ

خوداشتغال#
با سرمایه اندک
صاحب کارخانه 

توليد اسکاچ در منزل شوید 
با تضمين خرید محصوالت

٨٦٧٨٨٩٤
٠٩١٥٩١٦٦٠٠٨

اشتغال دائم
درآمد هفتگی ١۵٠ الی ۴٠٠ 

آموزش توليد جعبه پيک رایگان
٨٩٢٩٤٦٦

٩١٣٤٨٩٣٧/ ل

 با هز�نه �م 
و درآمد باال 

 آموزش تخصصی تعميرات 
قطعات کامپيوتر و لپ تاپ 

و موبایل 
LCD ، مادربورد ، هارد 
انواع پرینترها و غيره 

١٠٠% عملی و کاربردى 
براى اشتغال 

انفورماتيک بيان
٨٤٣٣٦٥٦ 

٩١٢٠٠١٣٨/ ف٠٩١٥٣٠٢٦٩٨٦

شغل دوم شما �ار در منزل  
ا�نترنت# - تلفن#   
٠٩٣٥٦٨٦٢٤٠٠ 

٩١٣٥٢٦١٠/ م١٨-٧٣٨٣٠١٧

٩١٣٣٥١٧٢/ ل

�ار در منزل
آموزش تابلوفرش، قاليبافی 
سنتی و گليم بافی، با ارائه 

گواهينامه بين المللی و تضمين 
بيمه و معرفی به بازار کار 

آموزشگاه هخامنش
٨٤٠١٩٥٤-٠٩١٥٧٧٦٢٨٩٩

٩١٣٣٤٨٩٣/ ق

 پرورش قارچ و توليد بذر
ثبت  شماره  انرژى  مصرف  بدون   
١٠١٩٧٩ تضمين خرید - کالس 

 ٥٢١٧٥٧٢-٠٥١١رایگان

آموزش بافت تابلو فرش
 ( بيمه و وام ) ١٠٠٠٠ تومان 

٠٩١٥٨١٩٦٣٨٥
٩١٣٤٢٤٠٠/ ط

٩١٢٩٢٦١٨/ پ

تابلوفرش ترنج
آموزش رایگان، خریدکارها
مدرک، بيمه ٨٦٦٥٩٥٣

٣٨٥٥٥٩١-٧٥٩٤١٩٥
٦٣٨٥١٤٢

شر�ت پرورش قارچ 
شلتوf طال�#

ارائه کليه خدمات پرورش  
قارچ مشاور و ارائه مدرک 

طراحی و راه اندازى

٤٩-٠٩١٥٤٢٩٧٥٤٨
٩١٢٥٠٩٢٥/ ف

آموزش بافت تابلو فرش
١۵٠٠٠ تومان-طالب 
٠٩١٥٢٣٩٦١٥٩

٩١٣٤٨٨٤٢/ ط

همIار< و بازار�اب#
صفحات وب در منزل و محل کار

٠٩١٥٥٥٧٢٠٢٩
٩١٣٥٣٦٧٢/ ر

مهارت با تضمين اشتغال
فتوشاپ حرفه اى،ميکس ومونتاژ 

اتوکد،3DSMAX،حسابدارى بازارکار
٦٠٦٦٣٦٠

٩١٣٣٩٦٠١/ ل

�ار در منزل آموزش بافت تابلوفرش
گليم با تضمين کار و بيمه و وام

 توسط عضو رسمی اتحادیه فرش بافان
٨٤٦٩٥٨٧-٠٩٣٦٠٠٨٨٥٩٨

٩١٣٢٨١٨٤/ م

آموزش را�گان تابلوفرش
سوزن دوزى (پته) خانه کارگر 

برگزار می کند. همراه با بيمه- 
تضمين خرید محصوالت بافته 

شده و وام
آدرس: چهارراه ابوطالب 

قرنی ٣٢ خانه کارگر
٢٢٢٤٦٤٦

٠٩١٥٦٨٤٥٠٩٤
٩١٣٤٥٨٧٠/ ف

درآمد ماهيانه واقع#
هاى  جعبه  ساخت   ٣٠٠ الی   ٢٠٠
قرارداد   + بيمه   + آموزش  کادوئی 

%١٠٠٠٩١٥٨٦٩٦٢٧٨
٩١٣٢٨٥٨٤/ ف

آ�نده شغل# خود را 
تضمين نما�يد

با دریافت مدرک بين المللی 
مهندسی صنایع 

 MSP به همراه دوره رایگان
فارغ التحصيالن دانشگاه

 ٩ ماهه شهریه ۶۵٧,٠٠٠ت 
دیپلمه ها ١,٢٠٠,٠٠٠ت 

با اقساط بلندمدت- وام بانکی

٨٥١٣٧٩٣-٨٥٢٨٩٤٢
٠٩١٥٣١٠٥١٨١ 

٩١١٠١٠٤٩/ خ

�ار هنر< در منزل
ویژه بانوان آموزش فورى 
سرمه دوزى با تضمين کار 

٠٩٣٥٧٤٨٣٦٨٠-٢١٢٢١٦٥
٩١٣١٣٧٤٩/ ط

به �d نفر مسلط به توليد 
در  استقرار  جهت   شيرینی  انواع 
سبزوار  صنعتی  شهرک  کارخانه  یک 

٠٩١٥٦٨٩٤٤٦٢نيازمندیم 
٩١٣٥٢٨٨٣/ ف

به �مd آشپز
 ماهر و نيمه ماهر

ترجيحا شهرستانی نيازمندیم
٩١٣٥٢١٢١/ م٠٩١٥١١٩٩٢٤٧

به �d استاد�ار تر�ار
کيک ساز و خشک کار ماهر در چناران 
نيازمندیم.       ٠٩١٥١٢٥٨٧٣٥

٠٥٨٢٦٢٢٨٩٤١
٩١٣٥١٧٨٩/ ش

قناد< شهرشب
به یک استادکار خشک کار 

نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٤٤٢٦٢-٦٦٣٧٩٦٠

٩١٣٥٣١٤٩/ ف

بردست ماهرقناد
ترجيحا محدوده وکيل آباد 
نيازمندیم شيرینی شادى

٠٩٣٥٦٨١٠٥٥٠
٩١٣٥٣٣٣١/ ف

فور< 
به یک کمک آشپز نيازمندیم نبش 

امامت ۶٠ آشپزخانه آل جواد 
٠٩١٥٥١٠٨٢١٠

٩١٣٥٣٢٠٩/ ف

به �d استاد �ار
شيرینی پز و

 ٢ بردست ماهر 
نيازمندیم .

٠٩٣٦٦١٠٧٥٥٠
٩١٣٤٨٤٢١/ ف

به �d شاطر نان تنور< 
نيازمندیم آدرس نانوایی 

محدوده ابوطالب 
٧٥١١١٧٢-٠٩١٥٣١٦٥٢٣٤

٩١٣٥٣٠٥٤/ ف

شاگرد خانم و آقا در قناد<
نيازمندیم بين پيروزى ٧٣ و 

ميدان الدن شيرینی تبریزى ها
٠٩١٥٩١٠٥٣١٢-٨٦٤٢٦٦٠

٩١٣٤٩٩٨٠/ ف

به �d نفر آشپز ماهر
جهت کار در آشپزخانه نيازمندیم 

محدوده بلوار چمن
٠٩٣٥٢٦١٦٥٤٩

٩١٣٥٢٨٩٦/ ف

به �d آشپز و تخته �ار 
ماهر نيازمند�م  

٠٩١٥٢١٦٦٥٩٤
٩١٣٥١١٩٨/ ف

به تعداد< جوشIار ماهر
جهت کار در چاهک آسانسور 

نيازمندیم ( اسکلت درب و ریل )
٠٩١٥٥٠٩٠٤٣١

٩١٣٤٨٦٢٥/ ل

به �d نفر تراشIار
و قالب ساز ماهر نيازمندیم

٠٩١٥١١٣٢٢٤٠
٩١٣٥١٠٥٢/ ل

استخدام تراشIار 
به  توليدى  معتبر  شرکت  یک   
ماهر  تراشکار  نيروى  تعدادى 

 ٢٤٦٣٤٨٠نيازمند می باشد.
٩١٣٤٥٠٢٦/ م

به چند نيرو< 
ماهر جوشIار

 نيازمندیم. جاده قوچان  کيلومتر 
۵ آزادى ١٣١ ميالن اول سمت 

چپ دراول سمت چپ 
شرکت صنعت تراش توس

٠٩١٥٣١٠٠٨٧٠
٩١٣٥٢١٠٧/ ف

به تعداد< جوشIار
 آرگون �ار نيازمند�م 

ترجيحا استيل کار 

 

٩١٣٥١٨٤٤/ ق٠٩١٥٥١٧٩٢١٧

به �d نفر تراشIار ماهر 
�ا استاد�ار ماشين ساز

با حقوق باال و بيمه 
نيازمندیم 

مراجعه حضورى: 
توحيد ٢۵ بعد ازمسجد 

خدمات فنی حجت
 ساعت مراجعه ٢ الی ۶

٩١٣٥٢٧٩٧/ ف

به تعداد< جوشIار ماهر
گازرسانی نيازمندیم. 
به صورت مترى یا ثابت

٨٩٣٩٥٠٨-٠٩١٥٣١٣٧٦٣٨
٩١٣٥٠٢٦٣/ ف

تعداد< جوشIار برق و
آرگون  تعداد< تراشIار

نيمه ماهر نيازمندیم
 کيلومتر ۵ مشهد- قوچان 

مقابل گرم ایران 
ماشين سازى آى تک 

٠٩١٥٢٩٠٩٠٩٩
٩١٣٤٩٦٥٨/ ف

جوشIار تاسيسات
و گالوانيزه کار تاسيسات نيازمندیم.

٠٩٣٦٥٩٨٤٤٨٦
٩١٣٥٣٢١٢/ ف

استخدام جوشIار
سازى  ماشين  شرکت  در 
مزایا  و  بيمه  همراه  به 
کامل شهرک صنعتی کالت 

ساعت کارى ٧ الی ١٨
٢٤٥٤٢٥٣

٩١٣٤٧٤٣٩/ ر

تراشIار ماهر
شهرک صنعتی فن آوریهاى

 برتر  (کورده)
٠٩١٥١١٦١٧١٥

٩١٣٥٣٧٧٢/ ل

٢نفر جوشIار سر�عا 
نيازمند�م   

٠٩١٥٥٠٠٦٦٥٢
٩١٣٤٨٥٧٣/ ف

به �d �ارگر جوشIار ماهر
 و �ا نيمه ماهر جهت �ار

آسانسورسازى  کابين  کارگاه  در 
نيازمندیم  ٠٩١٥٦١٤٣٣٩٥

٩١٣٥٣١٤٠/ ف

به چند جوشIار 
CO٢ نيازمند�م  

٠٩١٥١٠٨١٧٥٩
٩١٣٥٢٢٠٢/ ف

جوشIار 
نيازمند�م 

 

٠٩٣٨١١٥٣٥٤٧
٩١٣٤٨٣٠٥/ ف

به تعداد< تراشIار ماهر
نيازمندیم. جاده سيمان

٢٦٥٣٤٤٤-٠٩١٥٣٢٥٦٩٧٧
٩١٣٤٠٨٣٥/ ر

به جوشIار آرگون
جهت کار در شهرستان نيازمندیم

٧٥١٥١٦٣
٩١٣٥٣١١٠/ م

به تعداد< جوشIار 
CO2 وبرق و مونتاژ�ار 

جهت کار در شرکت
 سوله سازى نيازمندیم 

آدرس: شهرک صنعتی توس 
فاز ٢ اندیشه ٧ دانش ١٠ 

پالک ٨٠۵
٧-٥٤١٤٧٧١

٩١٣٥١٤٨٧/ ف

�d شر�ت
 توليد<  معتبر 

جهت اجراى امور 
جوشکارى سبک نياز 

به ٢ نفر جوشکار ماهر
 با حقوق روزمزد دارد 

٩١٣٥١٩٢٥/ ب٧٦٦٤٨٠٢

مد�ر توليد آشنا به انباردار< 
نيازمندیم. ساعت تماس: ٧ الی ١۴

٢٤٥٣٢٥٩ 
شهرک صنعتی مشهد-جاده کالت

٩١٣٥٣٤١٥/ ف

١٥١٢
آرا�شــــگر

١٥١٣
طـراح و گرافيست

١٥١٤
تحصيلدار و پيd موتور<

١٥١٥
خوداشتغـــال#

١٥١٦
آشپز و شير�ن# پز

١٥١٧
تراشIار و جوشIار

١٥١٨
مد�ـــــر


