
دوشنبه  ١١ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٦
٤٥

به �d فروشنده خانم
نيازمندیم بين امام رضا ۶ و ٨ 

پاساژ مسعود پالک ١٠١ 
٨٥١٤٩٣٢

٩١٣٥٢٧٨٢/ ف

فروشنده خانم حرفه ا< 
جهت پوشاک زنانه نيازمندیم 

پروما طبقه ١+ واحد ۴٢
٧٦٦٣٨٥٢

٩١٣٥٢٧٩٥/ ف

به �d فروشنده خانم 
نيمه وقت نيازمند�م 

قاسم آباد- چهارراه مخابرات 
٠٩١٥٥١١٢٣٥٦

٩١٣٥٢٨٤١/ ف

فروشگاه مر�ز< 
�الس شب 

 به تعدادى فروشنده خانم 
باسابقه کارى براى فروش 

پوشاک مجلسی زنانه
نيازمند است.

٩١-٢٢٨٢٠٩٠ 
٩١٣٤٩١٢٧/ بداخلی ۴

به چند نفر خانم 
جهت فروشندگی پوشاک 
و چند نفر آقا جهت کار در 
آبميوه فروشی فروشگاه 

بزرگ ایران نيازمند است 
مذاکره حضورى 

٠٩١٥٣١٩١١٥٠
٩١٣٥٣٩٥٤/ آ٧٣٢٩٢٨٤

بيمه پارسيان 
فروشنده  مقدم  حيرانی  نمایندگی 
حرفه اى بيمه حقوق ثابت + کارمزد+ 

٠٩١٥٥١٨٥٥٧٥بيمه 
٩١٢٨٥٣٧٨/ ف

فروشنده آرا�ش# خانم 
با حقوق خوب  الی ۶ عصر  ٩ صبح 

الماس شرق، فروشگاه ماتيک 
٧١١٣٠٣٦

٩١٣٥٣٠١٧/ ف

�d فروشنده خانم   
نيازمندیم قاصدک نبش رضوى ١۶

( محدوده رضاشهروپيروزى)
٠٩٣٨٧٥٩٠٥٥٢

٩١٣٥٣٣٠٣/ ف

LG استخدام فروشنده ماهر
دسينی  فروشگاه   ۵۵ سناباد  نبش 
پورسانت   + کار  قانون   + بيمه   LG-

 ساعت مراجعه ١٣,٣٠- ٨
٩١٣٥٠٤٥١/ ف

به تعداد< فروشنده خانم
نيازمندیم چهارراه فرامرز، 

انتهاى پاساژ یاس پوشاک ٩۵
٠٩١٥٦٢٢٧٨٢٤

٩١٣٥٣١٣٧/ ف

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

دانشجو کلبه لی
 

٩١٢٦٣٠٤٨/ ف

به تعداد< فروشنده 
جهت فروشگاه صنایع دستی 

واقع در الماس شرق نيازمندیم 
٩١٣٥٠٤٦٣/ م٠٩١٥٥١٥٧٠٢٧

به �d فروشنده خانم 
نيازمند�م
٨٤٥٠٩٠٣

 بين راهنمایی ٢-۴
٩١٣٥٣٢٥٠/ ف

به �d منش# شيفت عصر 
تاکسی  جهت  آقا  شب   ١١ الی   ٣
تلفنی نيازمندیم حقوق ٣٠٠ تومان 

٠٩١٥٦٩٠٠٥٦٠
٩١٣٥٣٠٠٦/ ف

آژانس رو�ان
به یک منشی نيازمندیم. فالحی ٢ 

٠٩١٥١٢٦٤٦١٥ آزاده ٧
٩١٣٤٢٢١٢/ ر

سر�عا به �d منش# 
نيازمند�م

آژانس رسانا - احمدآباد
٠٩٣٩٥٢٦٠٠٩٢-٨٤٢٤٠٠١

٩١٣٥١٩١٨/ ق

�d شر�ت بازرگان# 
به منشی خانم آشنا به کامپيوتر و 

روابط عمومی باال نيازمند است 
آدرس: بلوار قرنی، بين قرنی ٢١ 
ورودى  مجد  تجارى  مجتمع   ٢٣ و 

ادارى ٢ طبقه پنجم واحد ۵٠١
٧١٢٧١٤٩
٧١١٢١٥٢

٠٩٣٣٣٠٣٠٥١١
٩١٣٥٢٩٧٣/ ف

منش# خانم 
در  کار  جهت  کامپيوتر  به  آشنا 
بازرگانی آگاهان تجارت نيازمندیم 

٧٦٥٣٩٦٨
٩١٣٥٢٢٥٠/ ف

منش# خانم  
 جهت دفتر ایزوگام نيازمندیم 

بين جالل ۵٨ و ۵۶ 
 ٠٩١٥٦٤٣٥٥٠٥

٩١٣٥٣٣٦٢/ ف

منش# خانم
با روابط عمومی باال باحقوق ثابت 

نيازمندیم. هنرستان ١۵
٩١٣٥٢٥١٢/ م٨٦٨٦٨١٣

استخدام 
�d شر�ت معتبر

 جهت تکميل کادر فروش خود به 
تعدادى منشی و مشاور فروش 

فعال خانم نيازمند است 
حدفاصل چهارراه راهنمایی و 
سناباد ۵٩ پالک ۵۵٣ طبقه ۴ 

٨٤٦٨٢٤٦- ٠٩١٠٥٥٤٤١٤٤
٩١٣٥٣٨٥٤/ ف

خانم تا�پيست
 آشنا با دستگاه هاى فتوکپی جهت شيفت

 صبح نيازمندیم. دفتر فنی سایان
 ٠٩٣٨٠٧٤٧٤٧١-٨٩٠٧٢٢١

٩١٣٥٣٤٥٧/ م

به �d منش# خانم 
مسلط به کامپيوتر نيازمندیم 

محدوده گلشهر
٠٩١٥٢٠٥٢٩٣٥-٢٥١٦١٣٥

٩١٣٥١٩٠٨/ ط

به تعداد< منش# خانم
باتجربه با حقوق ۴۵٠ و 

پاداش تا ١٣٠ هزارتومان  
نيازمندیم 

بين عدل خمينی ۴٧ و ۴٩ 
پ ٧٨٣ زنگ اول

٨٥١٠٤٠٤
٩١٣٥٢٧٩٢/ ف

شر�ت بيتIو
 استخدام م# �ند

دو نفر منشی خانم داراى 
روابط عمومی باال 

آشنا به نرم افزار هاى
 ادارى و اینترنت 
٠٩١٥٥١٧٣٦٣٣

٢٢١٧٨٧٦
٩١٣٥٣٨٠٢/ د

منش# خانم ،جوابگو�# تلفن  
 ٨ ساعت کار ٣٠٠هزار+بيمه

ابوطالب هدایت ٢۴
٩١٣٥٢٤١٧/ م ٠٩٣٨٨٦٤٦١١٥

به �d منش# 
پيک  تلفن  پاسخگویی  جهت 
 ١٩ الی   ٩ کار:  ساعت  نيازمندیم 

٣٦٨٣٥٦٦حقوق: ٢٠٠
٩١٣٥٣٠٥٢/ ف

به �d منش# 
با روابط عمومی باال  نيمه وقت 

نيازمندیم بلوارمعلم نبش معلم ۴۵ 
گروه بازرگانی کاالى ناب

٩١٣٥٣٣٠٥/ ف

دو نفر منش# خانم
۴٠٠نيازمندیم  ماهيانه  حقوق  با 
درب هاى اتوماتيک پارسه پاستور ۶

٠٩١٥٦٠٠٤١٠٦ پالک ١٧
٩١٣٥١١٢١/ ف

شر�ت ساختمان# 
تd پالن دژ

به یک منشی آشنا به 
کامپيوتر با روابط عمومی 

باال نيازمند است .
٨٦٥٣١٩٣  -٨٦٧٧٨٤٧

٩١٣٥٣٨١٦/ ق

منش# خانم 
 جهت کار در دفتر بيمه ایران 

نيازمندیم سناباد ۵١  پالک ٧۵
٨٤١٧٧٩٧ 

٩١٣٥٣٢٧١/ ف

به �d نفر همIار 
د�پلم آقا 

و یک نفر تایپيست آقا 

 corel مجرد آشنا به
نيازمندیم 

٠٩١٥١٠٩٠٦٩٠
٩١٣٤٧٦٨٥/ ف

شر�ت نو�ن آر�ا 
به یک نفر منشی مسلط به 

نرم افزار اکسل آشنا به امور 
دفترى نيازمندیم.

 بلوار سجاد چهارراه بزرگمهر 
ساختمان ١١٠ واحد ١٩ 

تلفن ٧٦٧٧٢٤٢
٩١٣٥١٩٥٢/ ر

#Iمنش# دندانپزش d� به
شيفت عصر ترجيحا بلوار پيروزى 

نيازمندیم
٠٩١٥٣١٤١٦٣٦

٩١٣٥٢٩٠٢/ ف

منش# خانم 
جهت دفتر فروش

 پنجره هاى دوجداره 
نيازمندیم دانشجو ١١ 

پالک ١١۵
٠٩١٥٣٨٦٠٤٠٠

٩١٣٥٣١٢٢/ ف

 منش# دندانپزشI# خانم 
 چهارراه گلستان ، مجتمع مهر 

٠٩١٥٢٣٣١٧٥٩ 
٩١٣٥١٧٢٠/ م

 به �d منش# خانم جهت 
 همکارى در شرکت ساختمانی مسلط 
 ٣ سنایی  نيازمندیم  کامپيوتر  به 

 ٠٩١٥١١٦٢٠٢٤پالک ٢٩٠
٩١٣٥٣٠٤٨/ م

به �d منش# خانم 
نيازمند�م

بين پيروزى ٨٠ و ٨٢ پالک ٩٠
٠٩١٥١١٥٤٩٣٤

٩١٣٥٣٣٧٢/ ف

به �d منش# 
با روابط عمومی باال نيازمندیم 

٧٢٥٥٥٥٧-٠٩١٥٦٦٠٥٥٦٥
٩١٣٤٩٢٥٦/ ر

به دو نفر منش# خانم 
سناباد  راه  سه   . نيازمندیم   

 ٨٤٠١٤٨٢روبروى بانک خون 
٩١٣٥٢٥٣١/ ب٠٩١٥٣٠٢٢٤٨١

٩١٣٥٢٧٤٦/ ف

fمشاور�ن امال
 شهر پوشش 

منشی
 استخدام می نماید 

٨٤٥٩٠٠٠
٠٩١٥٥٠٣٠٠٥١

به �d منش# خانم جهت �ار
در دفتر مهندسی مسلط به کامپيوتر و 
حسابدارى نيازمندیم ميدان ابوطالب 
پالک ٢                 ٠٩١٥٣١٣٢٠٦٠

٩١٣٥٣٤٢٠/ ف

استخدام منش# 
با شرا�ط عال#  

٨٤٨٥٥٠٦-٨٤٤٣٧٦٣
٩١٣٥٣٩٠٤/ پ

توليد و پخش دو قلوها
منشی خانم تمام وقت نيازمندیم

 سی مترى طالب مفتح ۶ پالک ٢٢۴
٠٩٣٦٨٩١٧٩٩٣

٩١٣٥٣٨١٥/ ط

به چند نفرمنش# خانم 
باروابط عموم# باال 
جهت کار در دفتر مهندسی 

با حقوق و پورسانت عالی 
نيازمندیم. 

بين امامت ٢۵ و ٢٧ پالک ٣۶٣ 
 ٦٠٧٩٩٢٣

٠٩١٥٧٦٦٨٢٢٣
٩١٣٥١٣٧٤/ ش٠٩١٥٥٠٦١٨١١

آژانس فاميل#
منشی  نفر   ٢ الهورى  اقبال  در  واقع 

شيفت صبح و شب نيازمند است.
٠٩١٥٤٢٧٧٨٦٥

٩١٣٥٣٣٨٠/ ف

منش# خانم 
مسلط به آفيس، اینترنت،

 با روابط عمومی باال پاسخگو تلفن 
٨٥٢٥٨٣٣ 

٩١٣٥١٩٦٠/ ر

منش# با سابقه جهت شيفت
شب نيازمندیم. آژانس ساالر 

احمدآباد ابوذر ٢٠
٨٤١٦٠٥١

٩١٣٥٣٢٦٢/ ف

منش# خانم
٨الی ١۴ جهت کار در دفتر ساختمانی 
نبش چهارراه صياد - ساختمان کسرى 

٨٦٥٦٤٤٥
٩١٣٥٣٩٣٦/ پ

٩١٣٤٩٥٦٨/ ف

منش# خانم نيمه وقت 
احمدآباد پاستور ١١,١ 

پالک ١۶۵ حقوق ٢٠٠ تا ٣٠٠ 
مراجعه ١٠ تا ١٢ 

شر�ت زو�اوب
براى تکميل کادر پرسنلی 
همکار  چند  به  خود 
کامپيوتر  به  مسلط  خانم 
خانم  یک  و  اینترنت  و 
انگليسی  زبان  به  مسلط 
با حقوق مکفی به صورت 
نيمه وقت نيازمند است.

هاشميه ١١ ، پالک ۴٧
٨٨٣٤٩٩١-٠٥١١

٩١٣٥٣٦٦٦/ ر

به �d نفر منش# آقا 
جهت کار در شيفت 

صبح و آشنا به کامپيوتر 
نيازمندیم 

آژانس پویا : 
٠٩١٥٢٠٠٣٣٦٨

٥١٣٦٨٦٢
٩١٣٥٢٩٧٦/ ف

به ٢ نفر منش# خانم 
با روابط عمومی باال جهت 

پاسخگویی به تلفن و امور 
حسابدارى در دفتر امالک 

نيازمندیم. بلوار الهيه ميدان 
ولی عصر مجتمع ولی عصر
 امالک مرکزى ولی عصر 

 ٥٣١٣٥٩٦
آخوندى ٠٩١٥٨٠٣٧٢٢٦

٩١٣٥١٨٩٥/ ق

آموزش و اشتغال ١٠٠%
 حسابدار<ICDL (٣ ماهه)  
بلوارفردوسی۴راه مهدى پالک ٢٠٣ 

٩١٢٩١٦٩١/ م     ٧٦٥٩٩١٩

٩١٣٥٢٨١٨/ ف

تا�س# احسن 
به ٢ نفر منشی آشنا با کامپيوتر 
نيازمندیم خيابان امام رضا ٣٧ 

٠٩١٥٩٠٣٩٥٠٥

به �d منش# خانم 
ترجيحا مسلط به کامپيوتر نيازمندیم

 نبش حرعاملی ٧۴ پالک ٨۴۶ 
٠٩١٥٦١١٥٢٦٠-٧١٣٠٩٨٠

٩١٣٥٣٤٧٥/ م

دو نفر �ارگر ساده 
نيازمند�م 

٠٩٣٦٠٧٢١٧٧٧
٩١٣٥٢٨٧٧/ ف

تعداد< برق �ار ساختمان 
 و هنرجو و بردست برق کار را 

به همکارى دعوت می کنيم.
٩١٣٥١٩٦١/ م٦٠٧١٦٨٤ 

استخدام فور<
به تعدادى کارگر ساده 
خانم جهت کار مونتاژ 

نيازمندیم 
آدرس: قاسم آباد، 
ادیب جنوبی ٧,١ 

پالک ١٢۴
تلفن: ٦٦٣٧٣٦٩

٠٩١٥١١١٧٧١٠
٩١٣٢٩٥٧٧/ ل

به �d شاگرد نوجوان 
جهت کار در مغازه نيازمندیم  

محدوده خيام
٠٩١٥٣٢٣٨٠٧٤

٩١٣٤٩٩١٥/ ف

به تعداد< هنرجو نوجوان 
جهت کار در جواهرسازى 

نيازمندیم 
٢٢٥٧٠٤٨-٠٩١٥٦٤٤٧٠٤٩

٩١٣٥١٥٤٠/ ف

به �d �ارگر ساده 
نيازمندیم. کارگاه آهنگرى

٠٩١٥٣٠٣٩٧١٢-٦٩٠٣٦٨٥
٩١٣٥٣٦٨٣/ ل

�ارگاه صحاف# ترنج
به کارگر ساده نوجوان و خانم

 در محدوده گلشهر نيازمندیم 
٠٩١٥٣٢٥٢٤١٥

٩١٣٥٣٨٠٩/ ط

به چند نفر �ارگر ساده 
جهت کار در کارگاه آلومينيوم 

نيازمندیم
٠٩١٥٣٠١٦٧٠١

٩١٣٥٢١٣٦/ ف

به چند نفر جهت �ار 
در کارواش نيازمندیم.
٠٩٣٥٦٤٨٣٦٢٣

٩١٣٥٣٢٧٩/ ف

به تعداد< �ارگرساده 
با سابقه کار در خدمات شهرى 
(رفتگرى) با حقوق اداره کار و 

بيمه نيازمندیم
 بلوار پيروزى

 چهارراه مخابرات نرسيده 
به خاقانی ١٧ پالک ۶٢

٨٧٨٠٠٠٣
٩١٣٤٨٧٧٦/ ف

جهت توليد< ورزش# 
کارگر ساده نيازمندیم 

٠٩١٥٣٢٥٦٥٨٩
٩١٣٥٣٤٠٥/ ف

استخدام 
�ارگر ساده آقا 

دیپلم مجرد بين ٢٠ تا ٢۵ سال 
جهت اپراتورى دستگاه هاى 

صنعتی گلدوزى 
با حقوق ٣٩٠ و ٨ ساعت کار 

تماس ٩:٣٠ الی ١٣:٣٠

٩١٣٥٣٦٩٩/ خ٣٤٣٨٦٦٦

صنا�ع چوب# تو�ا 
براى تکميل کادر خط رنگ 

خود به تعدادى نيروى 
ساده و نيمه ماهر 

نيازمند است 
 ٧٦٣٧٣٠٠
٧٦٢٧٢٠٠

٩١٣٤٢٥٥٠/ ف

استخدام
١- کارگر ساده جهت آهنگرى

٢- تراشکار نيمه ماهر
٩١٣٤٨١٧٠/ م٥٤١٣٨٤٢

آگه# استخدام 
شرکت دونات پدر تعدادى 

کارگر آقا جهت ارتقاء 
خط توليد جذب می نماید. 

شرایط متقاضيان: 
١- دارا بودن کارت پایان خدمت 

٢- سن کمتر از ٢٨ سال 
٣- مدرک تحصيلی دیپلم 

 ١٠,٩ تاریخ  از  مراجعه  زمان 
لغایت ١٠,١٩ از ساعت٧ الی ١۵ 
به آدرس: شهرک صنعتی توس- 
بين  اندیشه-  بلوار   -٢ فاز 
 A  ٣٢٢ پالک   -٩ و   ١١ اندیشه 

می باشد. 

 

٩١٣٥٠٩٩٠/ م

�افه  سنت# ا�ران
به یک شاگرد دائم نيازمندیم 
شریعتی ٧۵ کافه سنتی ایران 

٠٩٣٦١٧٢٣٠٥٨
٩١٣٥٢٨٠٥/ ف

به �d شاگرد جوان
جهت کار در آبميوه و بستنی 

نيازمندیم (سجاد) ساعت کار ١٨ 
الی ٢۴ ٧٦١٣٩١٤

٩١٣٥٢٨٩٠/ ف

 فروشگاه پارس مار�ت
 به تعدادى نيروى خانم جهت 

همکارى نيازمند است
 نبش ٧ تير ١۵

٩١٣٥٣٢٨٥/ ف

به تعداد< �ارگر ساده 
با روابط عمومی باال جهت جایگاه 

CNG نيازمندیم 
٢-٢١٧٤٥١٠-٠٥١١

٩١٣٥٠٦٨٦/ ب

�ارگر ساده 
خيابان  نيازمندیم  کبابی  در  کار  جهت 
کبابی  لشگر-  چهارراه  خمينی-  امام 

٠٩٣٠٥٣٣٨٠٠٨دوستان 
٩١٣٥٢٣٦٤/ د

آجيل حسين# و پسران 
به تعدادى کارگرساده نيازمندیم 

نبش قرنی ١۵ 
٩١٣٥٣٨٩٠/ ب٧٢٥٨٦٤٤

به چند �ارگرخانم و آقا 
نيازمندیم. ضلع جنوبی بازار رضا 

سوهان پزى رضوى 
٨٥٢٩٥٨٣

٩١٣٥٢٧٦٢/ ف

به ٣ نفر �ارگر ساده 
خانم نيازمندیم خيابان چمران 

مقابل ١١پالک ٧٨
٨-٢٢٥٢٨٩٧

٩١٣٥١١٦٠/ ف

به تعداد< شاگرد ساده 
خانم نيازمند�م   

٠٩١٥٥٢٥٦٤٣٢
٩١٣٥٣٥٣٢/ ط

به تعداد< نيرو< جوان و متعهد
جهت توزیع پيک با حقوق و مزایا 

نيازمندیم
٨٩٢٨٢١٨-٠٩١٥٥١٦٣٣٠٣

٩١٣٥٣٣٦٥/ ف

به تعداد< �ارگر 
رفت و روب خدمات شهرى
با حقوق قانون کار+ بيمه+ 

سرویس رفت و برگشت 
نيازمندیم

بين معلم ۴٢ و ۴۴ 
جنب نمایشگاه اتومبيل 

سناتور پالک ١١٢۴ 
طبقه دوم 

شرکت 
توسعه پيمان آوران خراسان

٨٦٤٩١٤٤
٠٩١٥٥١٧٤٤١٤

٩١٣٥٢٥٤٩/ ف

به چند �ارگر خانم و �ا 
نوجوان آقا 

در محدوده جاده قدیم قوچان 
نيازمندیم 

جاده قدیم قوچان باغون آباد 
شهيد حسين زاده ٨ قطعه نهم 

سمت راست 

٠٩١٥٥١٣٢٠٠٩
٩١٣٥٣٢٥٩/ ف

به چند جوان 
جهت کار در آکواریوم فروشی 

نيازمندیم
٠٩١٥٥١٧٦٨٨٠

٩١٣٤٥٤٣٢/ ف

�ارگر ساده خانم و آقا 
با مزایا و حقوق باال و بيمه نيازمندیم 
جنب   -٣٠ طبرسی  دوم-  بلوار 

٠٩٣٥١٥٢١٠٩٤اغذیه تک 
٩١٣٥٠٨٦٥/ م

به تعداد< �ارگر ساده خانم
و آقا جهت کار توليدى نيازمندیم 

چهارراه بيسيم - نبش جهاد ۵
٠٩١٥٦٤١٤٢١٨

٩١٣٥٣٨٤٥/ خ

به چند �ارگرساده 
نيازمند�م  

٢٤٥٣٣٨٥
٩١٣٤٩٩١٤/ ف

به تعداد< �ارگر ساده 
خانم نيازمند�م
نبش محمد آباد ٢٨

٠٩٣٥٧٠٩٨٦٢٦
٩١٣٥٣٢٣٣/ ف

به تعداد< �ارگر نوجوان
جهت شيفت شب نيازمندیم 

محدوده گلشهر و مهرآباد
٠٩١٥٣٠٨٨٦٩٩

٩١٣٥٢٨١٥/ ف

به �d خانم  جهت همIار< 
بين  نيازمندیم  مارکت  هایپر  در 
پيروزى ۴٧ و ۴٩ هایپر مارکت آیبک 

٠٩١٥٥١٤٢٢٤٧
٩١٣٥٣٣٥٦/ ف

به تعداد< �ارگر خانم با 
بيمه جهت بسته بند<

نيازمندیم مجتمع مواد غذایی 
سپاد پالک ۴   ٧٦٧٩٥٨٠

٩١٣٥١١٧٩/ ف

�d �ارگرساده جوان 
جهت �ار در نانوا�#

نيازمندیم
٠٩٣٠٦٨٤١٧١٧

٩١٣٥٣١٤٤/ ف

به تعداد< �ارگر ساده 
 MDF جهت کار نجارى و

نيازمندیم 
٠٩١٥٨٠٧٠٥٨٠

٩١٣٥٠٤٢٥/ ط

خانم و آقا +حقوق ٣٠٠ال#٤٠٠ 
 +بيمه و سرویس +ابوطالب ٢۵، 

بعد از ٢۵,٩ پالک ٨٢,١
 ٠٩٣٦٨٥٣٤٩٥٠-٧٣٨٢١٣٠

٩١٣٣٦٦٦٠/ م

آموزش + اشتغال +گواهينامه
تعمير موبایل+ حسابدارى

ICDL + برق صنعتی            
 ٧٦٥٩٩١٩ 

٩١٢٧١٧٦٢/ م

به تعداد< نيرو< 
خانم 

جهت کار در طالسازى همراه 
با آموزش نيازمندیم 

ملک الشعراء ١٨ پالک ٧٨,١

٠٩٣٥١١٥٧٥٨٤
٨٥٥٤٨٩٠

٩١٣٤٩٦٢٠/ ف

�ارگر ساده 
 + تومان   ۶٠٠ الی   ۴٠٠ حقوق  با 

بيمه + سرویس ٧٦٦٣٣٨٧
٩١٣٤٣٠٤٩/ ف٠٩٣٠٦٦٥٤١٣١

به دو خانم جهت �ار 
در �ارگاه صحاف# 

نيازمندیم 
به صورت یک شيفت 
٨ الی ١۴ یا ١٣ الی ٨ 

احمدآباد بلوار بعثت، بعثت ١١ 

٨٤٣٩١٦٣
٩١٣٥٢٩٥٧/ ف

تعداد< �ارگر ساده
در کارگاه قنادى محدوده 

قاسم آباد نيازمندیم
٠٩١٥٧١٥٨٠٩٧-٥٢٣١٣٥٦

٩١٣٤٤٥٠٩/ ف

به تعداد< هنرجو جهت �ار 
در جواهر ساز< نيازمند�م  

٢٢١٧٢٢٧-٢٢٣١٥١١
٩١٣٥١٣٧٢/ ف

به �d �ارگر منضبط 
با کارت پایان خدمت جهت کار در آبميوه 
نيازمندیم  آباد  فروشی محدوده تقی 

١۶٠٩١٥٣٠٢٨٣٢٤ الی ١٨
٩١٣٥٣٦٩٣/ م

به تعداد< نيرو< آقا و خانم 
جهت همکارى در شرکتهاى 

صنعتی و بسته بندى نيازمندیم 
٠٩١٥٩٢٣٦٢٥٤-٢٦٧٧٥٠٨

٩١٣٥٣٧٠٢/ م

به تعداد< �ارگر ساده
جهت کار در کارگاه

 تزریق پالستيک نيازمندیم
٠٩٣٨٦٣٥٠٦٨٣

٩١٣٥٢٨٧٨/ ف

١٥٠٨
منش# و تا�پيست

١٥٠٩
�ارگــــر ساده


