
دوشنبه ٤ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٠
٤٩

به چند 
فروشنده خانم

جهت کار در فروشگاه پوشاک 
نيازمندیم 

بين امام رضا ۶ و ٨ مقابل 
هتل مدائن پاساژ مسعود 

طبقه همکف فروشگاه فکرى
٨٥٤٨٦٩٧

٩١٣٤٤٤٨٨/ ف

نوجوان' جهت Mار در 
عطرفروش' نيازمندیم.

ساعت کارى ٨:٣٠ الی ١۶:٣٠ حقوق 
٢٠٠ تا ٣۵٠ هزار ٢٢٩٥٢١١

٩١٣٤٥٣٢٣/ ف

به تعدادK صندوقدار باتجربه
جهت کار در فروشگاه مواد 

پروتئينی نيازمندیم
٠٩١٥٧٦١٩٤٥٠

٩١٣٤٤٨١٠/ ف

�k فروشنده خانم 
با حقوق باال نيازمندیم. احمدآباد، 
مجتمع خورشيد طبقه ١-، پالک ١٢

٨٤٦٠٥٣٧
٩١٣٤٤١٨٨/ ف

به �k صندوقدار آقا و 
چند تعميرMار جاروبرق'

نيازمندیم
٧٦٨١٩٠٠

٩١٣٤٥٠٠٦/ ف

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

دانشجو کلبه لی
 

٩١٢٦٣٠٤٨/ ف

به �k فروشنده خانم
نيازمندیم امام رضا ۶ و ٨ 

پاساژ مسعود پالک ١٠١
٨٥١٤٩٣٢

٩١٣٤٥١٣٤/ ف

به �k فروشنده 
جهت کار در فروشگاه 
مرغ و ماهی نيازمندیم
٠٩٣٨٣٠٢٨١٠٠

٩١٣٤٥٢٥٥/ پ

به چندجوان 
فروشی  آکواریوم  در  کار  جهت 

نيازمندیم ٠٩١٥٥١٧٦٨٨٠
٩١٣٤٥٤٣٩/ ف

فروشنده آقا
جهت فروش پارچه و کاالى 

خواب نيازمندیم 
ساعت کار: ٩ الی ١٣:٣٠ 

و ١۶:٣٠ الی ٢٢:٣٠
حداقل حقوق ۵٠٠ تومان

تماس ١٨ الی ٢٠
٨٤٣٢٢٩٠

٩١٣٤٥٠٣٣/ ف

فروشنده خانم
جهت مجلسی زنانه- ميدان 
احمدآباد- نبش پاساژ هما

٠٩٣٦٧٣٨٧٥١٠-٨٤٥٤٧٧٥
٩١٣٤٣٢٠٧/ د

حقوق ٥٠٠ هزار تومان
به دو نفر صندوقدار خانم 

نيازمندیم. بلوار معلم چهارراه 
 دانشجو کلبه لی

٩١٢٦٣٠٦٠/ ف

دو نفر فروشنده خانم
جهت کار در فروشگاه فرهنگی و 

مذهبی نيازمندیم
٠٩٣٥٥٦٢٤٠٠٤

٩١٣٤٥٢٢٣/ ف

به فروشنده جهت Mار 
در مغازه پرده فروشی نيازمندیم 

٠٩١٥٥١٧٧٠٥٩
٩١٣٤١٩١٢/ ف

دو نفر فروشنده با سابقه جهت 
موبا�ل فروش' نيازمند�م  

٠٩١٥٦٨٩١٠٤٠
٩١٣٣٩٧٧٢/ ف

�k برند معتبر
جهت کادر فروش خود نياز 

به تعدادى فروشنده خانم و 
آقا دارد 

(مراجعه الزاما حضورى)
حقوق حداقل ۵٠٠ هزار تومان 

آدرس: ميدان ١٧ شهریور پاساژ 
افشار طبقه ٢ پالک ٢٠

 

٩١٣٤٤١٢١/ ف

به �k فروشنده خانم 
جهت کار در مانتو فروشی نيازمندیم 

نبش شيرازى یک مجتمع اميد 
٠٩٣٣١٠٤٥٥٧٦

٩١٣٤٤٨٨٨/ ف

فروشنده خانم
با سابقه کار تمام وقت

 و نيمه وقت با حقوق عالی 
نيازمندیم.

 ١٧ شهریور- مجتمع حریر  
طبقه ١+ پالک یک 

فروشگاه خانه لباس 
٠٩١٥٦٠١٦٩٤٦

٩١٣٤٢٠٥٧/ د٣٦٨٧٥١٨

به �k فروشنده آقا و خانم
جهت فروشندگی پوشاک 

نيازمندیم خيابان جنت پالک ۴۶
٠٩١٥٦٩٧٠٠٧٣

٩١٣٤٤٧٦٦/ د

فروشنده باتجربه آقا
جهت فروشگاه پوشاک در جنت 

نيازمندیم
٢٢٢٢٣٦٩

٩١٣٤٤٦٣٢/ ف

فروشنده با تجربه خانم 
نيازمندیم چهارراه شهدا بازار 

مرکزى فاز یک پالک ١۴۴
٠٩١٥٦٩٠٥٥٣٥

٩١٣٣٩٣٥٥/ ف

 Kبه تعداد
فروشنده  بانو 

نيازمندیم
 با حقوق عالی مراجعه

 فقط حضورى خيابان ایثار 
 بين ایثار ۶ و ٨ مانتو باران 

٩١٣٤٥٣٣٧/ ف

به چند فروشنده 
خانم 

جهت همکارى در فروشگاه 
بانوان به صورت نيمه وقت

 و تمام وقت نيازمندیم 
٠٩١٥٩١٣٤٥٩٧

٣٦٥٤٩٤٤
٩١٣٤٤٢٥٧/ ف

استخدام 
 به یک خانم با روابط عمومی باال جهت 
ملک آباد  نيازمندیم.  عروس  مزون 

 ٠٩١٥٥٠٧٦٤٩٢مزون رسپينا
٩١٣٤٤٧٠٦/ م

دو نفر خانم جهت فروش
لوازم آرایشی نيازمندیم فلکه 

طبرسی بازار شرق زیست 
٠٩١٥٣١٤٣٢٧٦

٩١٣٤٤٣٠١/ ف

به چند نفر فروشنده آقا 
نيازمند�م٠٩١٥٦٥٧٠٦٢٠

لبنيات عليزاده
 هاشميه ٣٧ و ٣٩

٩١٣٤٥٤٤٥/ ف

به فروشنده مسلط به
کامپيوتر و حسابدارى، تایپ و 

اینترنت داراى سابقه کار نيازمندیم.
٢٢-٧٦٦٢٠١١

٩١٣٤١٧٦٥/ ف

٢ نفر فروشنده خانم
در نانوایی سنگگ نيازمندیم

٠٩١٥٨٢٠٣٦٥٢-٧٥١٠٢٢٩
 بين هدایت ۴٩ و خيام

٩١٣٤٤٧٧٦/ ف

فروشگاه 
بزرگ رMورد
٨ نفر فروشنده 

خانم و ٢ نفر 
صندوقدار 

نيازمند است.
٠٩١٥٩١٣٤٥٩٧
٠٩١٥١٥٨٦٠٤٦

٩١٣٤٤٣٥١/ ف

به فروشنده خانم 
نيازمند�م

الماس شرق پالک ٢١١٣٧
٠٩١٥٥٠٦٦٥٦٣

٩١٣٤٤٤١٢/ ف

به �k نفر نيروM Kار 
جهت بوفه شهربازى نيازمندیم 

نبش صياد شيرازى ١٨
٨٦٨٢٤٩٤

٩١٣٤٤٣٧٤/ ف

 Kبه تعداد
فروشنده خانم

جهت فروش مانتو نيازمندیم 
با حقوق و پورسانت عالی

چهارراه آزادشهر، فروشگاه 
پوشيران طبقه ١-

٠٩٣٧٧٩٤٢٥٤٤
٩١٣٠٥٤٤٤/ ف

فروشنده خانم باتجربه Mار
جهت پوشاک زنانه نيازمندیم ساعت 
کار ٩,٣٠ الی ١۶ پروما طبقه مثبت ١ 

٧٦٦٣٨٥٢واحد ۴٢
٩١٣٤٢١١٥/ ف

فروشنده خانم و آقا
۴٠٠ با بيمه-کفش هامون 

چهارراه ميالد بين امامت ۵ و ٧
٦٠٥٠٩٢٢

٩١٣٤٠٧٩٧/ ف

جهت Mار در سوپر 
حقوق+ بيمه+ پورسانت حضورى 

بين امام خمينی ٨٠ و ٨٢ 
سوپر ١٢١

٩١٣٤٤١٣٨/ ف

تعدادK فروشنده
باسابقه کارى در مزون لباس 

عروس نيازمندیم
٨٤٠٣٣٧٦-٠٩١٥٣١٦٩٩٦١

٩١٣٣٨٥٧٥/ ف

به �k صندوقدار خانم  
 در محدوده وکيل آباد 

جهت کار در پيتزا فروشی 
نيازمندیم 

آدرس : صياد شيرازى 
بين پاساژ زمرد و هتل پارس 

 ٠٩١٥١٢٥٧٧٩٦
٩١٣٤٥٠٣٢/ ب

٩١٣٤٤٣٤٦/ ف

مجموعه اK از
Kزنجيره ا Kفروشگاه ها

جهت تکميل پرسنل 
فروش فروشگاههاى خود 
به فروشنده حرفه اى آقا 
تحصيلکرده، داراى کارت 

پایان خدمت و حداقل ٢ سال 
سابقه کارى نيازمند است 

متقاضيان مشخصات خود را 
به شماره ٣٠٠٠٧٦٥٠٠٥ 

پيامک نمایند.
 

 حقوق ٤٥٠هزار تومان 
 به تعدادى فروشنده آقا 

نيازمندیم 
فرامرز عباسی

 مجتمع کيان سنترواحد ٣٠۴

٦٠٧١٧٠١ 
٠٩٣٧٠٠٩٦٩٦٦

٩١٣٤٥٦٣١/ ب

Mارمند بازنشسته آقا
نان  مجتمع  در  فروشندگی  جهت 

محدوده بلوار معلم نيازمندیم
٨٦٤٨٥٤٢-٠٩١٥٢٠٤٣٦١٨

٩١٣٤٢٤٥٧/ ف

آژانس تاMس' سجاد 
به دو منشی آقا نيازمندیم 

محدوده قاسم آباد 
٩١٣٤٥٦٤٤/ ق٠٩٣٨١٦٧٢٤٩٥

منش' خانم نيازمند�م
استقالل ، س استقالل واحد١١

تلفن:٠٩١٥٢٢٢٧١٥٦
٩١٣٤٤٩١٣/ ر

به �k منش' خانم
جهت کار در دفتر خدماتی ماهان 
نيازمندیم. حقوق باال+ پورسانت

٩١٣٤٤٧٩٨/ م٠٩١٥٨٢٠٣٣٠٦

به �k نفر 
منش' خانم

باتجربه جهت کار در 
بازرگانی ماک نيازمندیم 

گلشهر، ميدان اول
 سمت چپ

٢٥٩٢٤٨٧-٢٥٦٠٦٢٣
٩١٣٤٤٣٠٢/ ف

به ٢ منش' خانم- با روابط
 ٣٠ هاشميه  نيازمندیم  باال  عمومی 
 ٩  -  ١٣:٣٠ کار  ساعت   ٩ پالک 

 ۴ -٢٠٠٩١٥٣١٨١٨٤٦
٩١٣٤١٩٦٦/ ف

شرMت خصوص'
به یک خانم جهت امور دفترى 

و ادارى آشنا به تایپ فارسی و 
التين به صورت پاره وقت (از 
٨,٣٠ الی ١٣,٣٠) نيازمندیم

مراجعه ١٠ الی ١٢ - ١٧ الی ١٩ 
آدرس: راهنمایی ١١ بخارایی ٩ 

پالک ۴٨
 

٩١٣٤٤٧٤١/ ف

آموزشگاه زبان معراج 
اند�شه (١٣)

word منشی مسلط به
٨٥٣٥٢٢٥

٩١٣٤٤٨٨٧/ خ

به دو نفر منش' خانم 
حداقل  و  باال  عمومی  روابط  با 
سيستم  جهت  دیپلم  فوق  مدرک 

فروش نيازمندیم. 
جمهورى اسالمی ٧ و ٩ پالک ١٣٧ 

فوالد بلبرینگ ۴ -٣۴۴۶۶٠١ 
داخلی ٣

٣٤١٠١٧٧
٩١٣٤٤٣٩٦/ ف

نيازمند�م 
قاسم  محدوده  در  منشی  به 
و  حقوق  با  امالک  دفتر  جهت  آباد 

٠٩١٥٩١٦٨٢٠٦پورسانت 
٩١٣٤٥٧٦٤/ ب

به �k نفر منش' خانم
ترجيحا آشنا به امور دفاتر 

بيمه در محدوده شهرک 
شهيد رجایی نيازمندیم 

شهرک شهيد رجایی، بين 
حر ١۴ و ١۶ کاگزارى کاظمی 

٣٧٦٩٢٦٣
٩١٣٤٤٤٨٥/ ف

به �k منش' با روابط عموم'
باال نيازمندیم.
٨٤١٨٠٢٠

٩١٣٤٤٤٠٠/ ف

به �k منش' آقا
جهت شيفت شب تاکسی تلفنی سریعا 

نيازمندیم. محدوده خيابان شهدا
٠٩٣٨٩٣٩٣٩٢٩

٩١٣٤٤٦٠٢/ ف

منش'
جهت شيفت بعدازظهر نيازمندیم. 
ملک آباد نبش فرهاد ٢٧ آژانس 

٠٩١٥٥١٢٧٩٥٧باهوش
٩١٣٤٥٠٧٠/ م

 KارLدعوت به هم
(Kفور)

در یک مرکز بزرگ فرهنگی 
در مشهد تایپيست 

حرفه اى (آقا)  نيازمندیم
٠٩١٥٣١١٠٩٦٩ اسدى

٩١٣٤٤٤٨٣/ ف

منش' خانم 
 ٠٩١٥١١٣٤٨٠٤

 نيمه وقت صبح یا عصر تاکسی تلفنی
  حقوق ٣٠٠هزاربهشتی ۴٠(همسایه)

٩١٣٤٤٢١٢/ م

به �k منش'
آشنا به حسابدارى 

نيازمندیم 
٦٠٣٩٠٣٣

٠٩١٥٥٨٤٤٥٩٧
٠٩١٥١٢٥٧٩٨٤

٩١٣٤٤٦٤٢/ ف

منش'
مسلط به word و تایپ نيازمندیم. 

انتهاى خيام
٠٩٣٥٨١٩٨٨٥٤

٩١٣٤٤٨٦٤/ ل

به �k منش' خانم 
جهت Mار در آتليه

نيازمندیم. کوثرشمالی ٨
٨٨١٥٠٥٧

٩١٣٤٥١١٤/ ف

منش' خانم
آشنا به کامپيوتر نيازمندیم 

بيمه پاسارگاد کد ٢٣٣٢
٨٩٣٦١٦٨-٠٩١٥٢٠٠٦١٦٨

٩١٣٤٤٥٥٩/ ف

منش' خانم با روابط 
عموم' بسيار باال 

و تسلط به امور دفترى و آشنایی 
به کامپيوتر نيازمندیم 

ساعت کار: ٨ صبح الی ٣ 
بعدازظهر 

مطهرى جنوبی ٣٢ 

٠٩١٥٦١٥٤٥٧٩
٩١٣٤٤١٠٠/ ف

منش'
مسلط به کامپيوتر جهت شرکت 

ساختمانی نيازمندیم
٨٤٢٠٥٩٣

٩١٣٤٥٥٠٤/ ف

منش' خانم- جهت شرکت 
مهندسی آشنا به حسابدارى سنایی 
بين ١٢ و ١۴ شماره ١٠٩ واحد یک

٠٩١٥١١٥٠٨٤٤-٧٢٣٢٠٠٨ 
٩١٣٤٤٩٠٩/ م

به �k منش' نيازمند�م 
٨٨٣٠٠٣٨

٠٩٣٦٨٢٤٣٤٣٠
٩١٣٤٤٩٢٧/ ف

دو نفر منش' آقا 
جهت آژانس آشنا به کامپيوتر 
محدوده احمدآباد نيازمندیم 

٠٩٣٩٢٤٠٢٥٦٠
٩١٣٤٤٣٢٨/ ف

سر�عًا به ٢نوبت منش'
صبح و یا عصر نيازمندیم 

احمدآباد آژانس رسانا
٠٩١٥٦٤٦٠٩٨٦

٩١٣٤١٢٢٤/ ق

تعدادM Kاربر جهت Mار 
با تلفن نيازمند�م  

٨٩٠٦٠٤١
٩١٣٤٢٠٧٩/ ف

به �k منش' خانم
با حقوق ماهيانه ٧٠٠ 

تا ١ ميليون نيازمندیم. 
محدوده دفتر بلوار 

کوهسنگی

٠٩٣٦٣٦٨١١٥٠
٩١٣٣١٩٥٥/ ر

آموزش و مشاوره شغل' را�گان
ICDL اتوMد، برقLار،حسابدار  
بلوارفردوسی۴راه مهدى پالک ٢٠٣ 

٩١٢٩١٦٩١/ م     ٧٦٥٩٩١٩

منش' خانم جهت آژانس خان بابا
 ١۵٠ حقوق  ماهيانه  با  عصر  شيفت   

هزار تومان نيازمندیم (کوهسنگی)
٠٩٣٥٩٦٩٢٨٢٧

٩١٣٤٤٨١٩/ ف

به تعدادK منش' خانم 
 با سابقه کار در دفتر امالک 

نيازمندیم حقوق ماهيانه 
۵٠٠٠٠٠٠ ریال 

گروه مشاورین امالک کارن 
بين هاشميه ٢٢ و ٢۴
تلفن ۴ رقمی ٨٠٨٤

حميدى ٠٩١٥١٢٥٥٦٧٥ 
٩١٣٤٥٣١٨/ پ

به دو نفر منش' خانم 
مسلط به کامپيوتر جهت شيفت 
صبح و عصر جهت کار در تاکسی 
منطقه  در  واقع  زمان  تلفنی 
کوهسنگی- دکتر بهشتی بين 

٣٠ و ٣٢ نيازمندیم 
٠٩١٥٣٢٢٥٤٩٤

٩١٣٤١٣٥٤/ ف

به �k نفر منش' خانم 
جهت مطب دندانپزشکی 

نيازمندیم عارف ۴ پالک ١٧
٨٤٦٨٥٩٥

٩١٣٤٢٦١٢/ ف

 EXCEL منش' خانم آشنا به
با روابط عموم' باال

نيازمندیم ٧٢٨٨٨٧١
 ابتداى آبکوه ٩-پالک ٢,١

٩١٣٤٥٣١٩/ ف

به �k منش' خانم
نيازمندیم بين عدل خمينی ٧٢ و 

٧۴ پالک ١,١٢٨۴
٨٥٢٨٩٩٤

٩١٣٤٥٤٩٩/ ف

Kاستخدام فور
به یک منشی خانم جهت کار 

در امالک در محدوده فهميده 
نيازمندیم 

آدرس: فهميده داخل توس ٣٣ 
امالک ثامن

٠٩٣٠٦٢٢٣١٠٠
٩١٣٤٤١٢٦/ ف

تاMس' احسن 
به ٢ نفر منشی آشنا با کامپيوتر 
نيازمندیم خيابان امام رضا ٣٧ 

٩١٣٤٤٨٧٧/ م٨٥٤٤٨٨٥

اپراتور Mامپيوتر
و آشنا به معمارى جهت دفتر 

پيشخوان شهردارى
٠٩٣٣٦٤٥٩٨٢٥

٩١٣٤٤٩٣٨/ ر

استخدام
به یک خانم جهت کار در شرکت 
نيازمندیم شرکت مشهد پارسا

٠٩٣٧٥٣٧٤٨٨٢
٩١٣٣٥٧٣٨/ د

�k شرMت ساختمان' 
جهت انجام امور دفترى و ادارى 

نياز به منشی خانم مسلط به 
کامپيوتر دارد 

خيام شمالی ۴۶ 
شرکت ساختمانی طاق گستر 

٧٦٧٣٧٤٣
٠٩١٢١٤٤٩٦٥٥

تماس ١۶-٩
٩١٣٤٤٧٤٠/ ف

تعدادK منش' خانم  فعال و تمام
 وقت در نما�ندگ' همراه اول
ميدان راهنمایی حقوق ماهيانه ۴٠٠ 

٧٢٦٢٢٤٧هزار تومان 
٩١٣٣٤٦٣١/ م

�k منش' خانم
آشنا به حسابدارى نيازمندیم 

فلسطين ٢١ پالک ۵
٠٩١٥٣٠١٠٩٧١

٩١٣٤٣٧٢١/ ف

به �k منش'
با روابط عمومی باال جهت 

پاسخگویی به تلفن نيازمندیم
٠٩١٥٤٧٥٨١٦١

٩١٣٤٤١٩٤/ ف

آژانس ماهان
منشی آقا متعهد و منظم 

مسلط به کامپيوتر با 
سابقه کارى با حقوق خوب 
و (درصدى) در محدوده 

پيروزى عصرها نيازمندیم
٨٧٦٢٩٣٠

٩١٣٤٤١٠٤/ ف

به �k نفر منش' خانم
مسلط به کامپيوتر نيازمندیم. 

سناباد ۵٢ پاساژ سناباد 
٨٦٩٨٠٦٠واحد ١١

٩١٣٤٢٩٩٩/ م

منش' خانم 
زمينه  در  تلفن  جوابگویی  جهت 
مشاوره خودرو نيازمندیم آزادشهر 

٠٩١٥٨١٩٨٩٨١امامت ۴٠ 
٩١٣٤٤٠٨٧/ م

به ٢ نفر خانم
جهت امور دفترى در 

دفترباربرى حمل توشه 
مسافر مستقر در پایانه 

مسافربرى نيازمندیم
٠٩١٥٥٠١٤٦٠٢
٠٩٣٧٠٥٤١٩٣٠

٩١٣٤٤٨٨٦/ ف

شرMت ميالن افزار
جهت تکميل کادر خود به تایپيست

( Excel ، Word ، خانم ) 
نياز دارد                 ٦٠٨٩٤٤٠

٩١٣٤٤٢١٨/ ل

آژانس رو�ان
به یک منشی نيازمندیم. فالحی ٢ 

٠٩١٥١٢٦٤٦١٥ آزاده ٧
٩١٣٤٢٢١٢/ ر

منش' خانم آشنا به تا�پ
کامپيوتر با روابط عمومی باال جهت کار 

در دفتر بيمه در محدوده آب و برق
٠٩١٥١٢٤٥١٩١-٨٦٨٩٦١٠

٩١٣٣٨٣٩٤/ م

خانم منش'
 با روابط عموم' باال

نيازمندیم 
٨٩١١١٤٦

٠٩١٥٣٢٤٦١٣٠
نبش دانشجو ١٣- ساختمان 
اکسين طبقه ٢- واحد ٢٠۴

٩١٣٤٤٤٠٥/ ف

٩١٣٤٥٧٨٤/ ق

به �k منش' خانم نيازمند�م  
 سيمترى دوم احمد آباد بين ابوذر 

٢٨ و ٣٠ شيشه سریع خراسان 
 ٨٤٣٦٥٨٣ -٠٩١٥٣١٠٦٩٤٨

  Kاستخدام منش' حرفه ا
باروابط عموم' باال 

٨٤٨٥٥٠٦
٩١٣٤٥٧٣٣/ پ٨٣٨٠٠٣٦ 

منش' مسلط به تا�پ
نيازمند�م

٨٩٠٦٠٤١
٩١٣٤٢٠٨٢/ ف

تاMس' تلفن' فرهنگ
نياز به دو نفر منشی دارد . سه راه 
آب و برق ، فرهنگ غربی ، پالک ۵٠

٠٩١٥٥٥٧٧١٥٣
٩١٣٤٤٦٩٣/ ل

نيروK خانم و آقا 
جهت کار در خط توليد نيازمندیم 

عبدالمطلب ۴٠- سمت راست
٠٩١٥٩٩٦٢١٧٦پالک ١,١۴ 

٩١٣٤٤٠٩٣/ م

١٥٠٨
منش' و تا�پيست

١٥٠٩
Mارگــــر ساده


