
يك شنبه  ١٠ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٥
٤١

به 
i منش� با تجربه خانم
با روابط عمومی باال با حقوق 
ماهيانه ۵,٠٠٠,٠٠٠ ریال 

نيازمندیم .
٦-٧٦٧٤٧٣٥

ساعت کار ٩ الی ١٣:٣٠ 
 ١۶:٣٠ الی ٢٠:٣٠ 

انتهاى خيام شمالی مقابل پارک 
ساحلی آفتاب واحد ١۶

٩١٣٥١٧٩٨/ پ

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

ابوطالب هدایت ٢۴
٩١٣٥٢٤١٧/ م ٠٩٣٨٨٦٤٦١١٥

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

٧٦٥٣٩٦٨
٩١٣٥٢٢٥٠/ ف

تا%س� سر
ع رسا
منشی خانم نيمه وقت عصر 

نيازمندیم
٦٠٥٦١٧١   آزادشهر

٩١٣٥٢١٢٨/ ف

به ٢ نفر خانم جهت %ار 
در دفتر فنی مسلط به 

تایپ و فتوشاپ ، اتوکد 
نيازمندیم. قاسم آباد

استاد یوسفی ١٧
دفتر فنی ساتراپ
٦٦٣٥٣١٨

٩١٣٥٢٦١٢/ ق

به تعداد& 
منش� خانم

مراجعه حضورى: تقی  آباد
 قصر موبایل حاتم طبقه فوقانی 

واحد ٢٧ شرکت باران پالس
مراجعه حضورى: ١۴ الی ٢٠

٩١٣٥١٢٣٩/ ف

به دو نفر منش� خانم 
سناباد  راه  سه   . نيازمندیم   

 ٨٤٠١٤٨٢روبروى بانک خون 
٩١٣٥٢٥٣١/ ب٠٩١٥٣٠٢٢٤٨١

پاسخگویی جهت  خانم  منش�   i

مستقل  دفترکار  با  نيازمندیم  تلفن 

جاهدشهر- نبش گلها ٧ آژانس قائم
٠٩٣٥٦٢٢٠٢١٨

٩١٣٥١٤١٩/ ف

سر
عا به 
i منش� 
نيازمند
م

آژانس رسانا - احمدآباد
٠٩٣٩٥٢٦٠٠٩٢-٨٤٢٤٠٠١

٩١٣٥١٩١٨/ ق

اپراتور %امپيوتر
مسلط به اتوکد و مجموعه آفيس 

جهت شرکت ساختمانی
٠٩١٥٥١٢٤٤٦٨-٧٦٧٦٦٧١

٩١٣٤٩٥٣٨/ م

به 
i منش� 
 دیپلمه یا باالتر نيازمندیم.

ساعت تماس: ١٧ تا ٢١
٩١٣٥١٧١٠/ م٠٩١٥١٦٧٢٠١٤ 

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

به دو نفر منش� 
محدوده معلم مسلط به تایپ 
تندنویسی ترجيحا با سابقه 
کار جهت دفتر اسناد رسمی 

شيفت صبح نيازمندیم 
حقوق ١۵٠ هزار تومان 
٠٩١٥٧٣٣٩٠٤٠

٩١٣٥٢٠٧٢/ ف

٩١٣٤٩٥٦٨/ ف

منش� خانم نيمه وقت 
احمدآباد پاستور ١١,١ 

پالک ١۶۵ حقوق ٢٠٠ تا ٣٠٠ 
مراجعه ١٠ تا ١٢ 

به 
i منش� خانم 
نيازمندیم بين قرنی ٢۴-٢٢

 ٧٢٩٠٣٣٣
٠٩١٥٤٠٣٥٩٠٥

٩١٣٥١٤٤٣/ ف

به چند %ارگرساده 
جهت کار در کارگاه تزریق

 پالستيک نيازمندیم
 (ترجيحا شب کار) 

آدرس: جاده قدیم قوچان
 بعد از کال زرکش- کافی ١٠ 
٠٩١٥٦٩٦٢٢٩٤

٩١٣٥٢٦٧٤/ م

٩١٣٥٠٧٦٠/ ف

به تعداد& بسته بند
و بردست برشکار تریکو 

نيازمندیم
٠٩٣٧٥٣٧٩٣٥٧

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

٠٩٣٠٥٣٣٨٠٠٨دوستان 
٩١٣٥٢٣٦٤/ د

به چند جوان 
جهت کار در آکواریوم فروشی 

نيازمندیم
٠٩١٥٥١٧٦٨٨٠

٩١٣٤٥٤٣٢/ 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 تعداد& خانم جهت بسته بند& 
فلکه  طالب  نيازمندیم  تزئينات  و 

ميرزا کوچک خان مجتمع قاسمی 
٠٩١٥٧٠٦٠٧١٧

٩١٣٥٢٠٣٣/ ف

تعداد& %ارگر ساده
در کارگاه قنادى محدوده 

قاسم آباد نيازمندیم
٠٩١٥٧١٥٨٠٩٧-٥٢٣١٣٥٦

٩١٣٤٤٥٠٩/ ف

به تعداد& %ارگر 
جهت کار در کارواش محدوده 

پيروزى نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٦٣٤٣١-٨٦٥٣٢٠١

٩١٣٤٣٧٩٨/ پ

به تعداد& %ارگر ساده 
جهت تراش=ار&

نيازمندیم (بلوارتوس)
٠٩١٥١١٠١٤٧٤

٩١٣٥٢١٤٤/ ف

به چند %ارگر ساده 
نيازمندیم جهت کار در کبابی 

٧٦١٧١٧٥
٩١٣٥١١٨٨/ ف

به چند نفر خانم جهت %ار 
توليد& %ي^ نيازمند
م

محدوده ٣٠ مترى خيابان وحيد ١۴
٠٩٣٧٨٤٠٨٢٤٠

٩١٣٤٨٤٠١/ ط

%ارگر ساده شهرستان� 
جهت پيتزا ساندویچ با جاى خواب 

نيازمندیم 
٠٩٣٠٧٧٨٧٢٧٢

٩١٣٥٢٠١٢/ ف

به دو %ارگر نوجوان
جهت کار در الستيک فروشی 

و خدمات نيازمندیم
٦٠٥٧٧٩٠-٠٩١٥٣١٨٠٥٦١

٩١٣٥٢٤٦١/ ل

تعداد& برق %ار ساختمان 
 و هنرجو و بردست برق کار را 

به همکارى دعوت می کنيم.
٩١٣٥١٩٦١/ م٦٠٧١٦٨٤ 

به تعداد& %ارگر جوان
جهت کار در کارگاه توليدى 

نيازمندیم مراجعه فقط 
حضورى از ساعت ٩ الی ١٣ 

حاشيه ١٠٠ مترى بين ميدان 
امام حسين (ع) و خيابان 

مسلم بعد از نانوایی کرمانی 
داخل زیر زمين

 

٩١٣٤٤٨٨٠/ ف

به تعداد& %ارگر ساده 
با روابط عمومی باال جهت جایگاه 

CNG نيازمندیم 
٢-٢١٧٤٥١٠-٠٥١١

٩١٣٥٠٦٨٦/ ب

به 
i %ارگر جوان 
در اغذیه و بوفه دانشگاه 

نيازمندیم 
٠٩٣٧١٦٧١١٠٩

٩١٣٥٢٢٦١/ ف

به تعداد& %ارگر ساده خانم
نيازمندیم مقداد ٢٢ 
نبش طلوع ١۵ پالک ۴
٠٩١٥١١٣٢٩٢٣

٩١٣٤٥٩٨٢/ ف

به 
i شاگرد فن�
جهت نصب آسانسور نيازمندیم

زمانی      ٠٩١٥٢٠٩٠٥٨٠
٩١٣٥٢٣٣٧/ ل

به تعداد& پرسنل 
آقا 

جهت کار در فست فود با 
ساعت کارى ١٠ الی ٢٢ 

نيازمندیم 
با حقوق ٣۵٠ الی ۴٠٠ 
مراجعه حضورى ٩ صبح 
الی ١٧ نبش احمد آباد 

٢١ ساندویچ سرد صدف 

٠٩٣٦٥١١٥٨٤٥
٩١٣٤٤٨٧٠/ ف

 تعداد& بردست بنا 
روزانه ٢۵٠٠٠ تومان با کارت 
شناسایی به آدرس عبدالمطلب 

۴٩ پالک ٢٧ مراجعه نمایيد. 
٩١٣٤٦٢٠٣/ ف

به تعداد& %ارآموز بر ق 
با بيمه نيازمند
م.

٠٩٣٥١٨٤٥٩٥٣
٩١٣٣١٣٠٥/ م٠٩١٥٤٤٣٣٨٣٢

تعداد& %ارگر ساده 
نيازمندیم حقوق ٣۵٠ تومان 

محدوده سجاد 
٠٩١٥٨٢٠٧٠٦٤

٩١٣٤٩٧٤٩/ ف

%ارگر ساده جهت %ار 
فن� نيازمند
م   

٨٤٣٦٣٢١
٩١٣١٣١٣٥/ ف

نيرو& خانم و آقا 
جهت کار در خط توليد نيازمندیم 

عبدالمطلب ۴٠- سمت راست
٠٩١٥٩٩٦٢١٧٦پالک ١,١۴ 

٩١٣٤٤٠٩٣/ م

به چند نفر %ارگر ساده 
جهت کار در کارگاه آلومينيوم 

نيازمندیم
٠٩١٥٣٠١٦٧٠١

٩١٣٥٢١٣٦/ ف

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

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

٩١٣٣٦٦٦٠/ م

به تعداد& %ارگر
با خانواده جهت کار در 

مرغدارى نيازمندیم
٠٩٣٦١٩١٦٠٢٠
٠٩١٥٣٠٠٦٢٠٠
٠٩١٥٥٥٩٣٣٤٢

٩١٣٥٠١٧٨/ ف

%ارگر ساده 
 + تومان   ۶٠٠ الی   ۴٠٠ حقوق  با 

بيمه + سرویس ٧٦٦٣٣٨٧
٩١٣٤٣٠٤٩/ ف٠٩٣٠٦٦٥٤١٣١

به تعداد& %ارگر ساده 
با حقوق قانون کار نيازمندیم 

٧٦٢٥٥١٥
٩١٣٥٢٣١٨/ ف

شر%ت سفير گاز 
به تعدادى کارگر جهت خط توليد 

اجاق گاز نيازمند است 
٧٢٩٦٧٠٤

٩١٣٥١٠٨٩/ ف

%ارگر ساده آقا  
 ۴٠٠هزار با بيمه نيازمندیم 

٧٥١٣٧٩٢
انتهاى ابوطالب ۶۶،کنارخياطی سناتور 

٩١٣٥٢٤١٨/ م

به چند نفر %ناف %ار 
نيازمند
م

آموزش- بيمه- قانون کار
٩١٣٥٢٥٠٨/ م٠٩٣٠٢٤٠٨١٨٤

%ارگر ساده نيازمند
م 
جهت کار در لبنيات 

٠٩١٥٣٢٤٣٦٩٩
٩١٣٥٢١٩٤/ 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& نصاب ماهر 
و نيمه ماهر پرده دوز جهت کار 

ثابت نيازمندیم.
٨٤٢٧٩٢٠-٠٩١٥٥١١٠٠٧٠

٩١٣٤٠٦٩٧/ ف

به تعداد& %ارگر 
جهت کار در کارواش ممتاز 

نيازمندیم نبش امام خمينی ٨۶
٠٩١٥١١١٥٩٥١-٨٥٤٨٣٥٠

٩١٣٤٦١٣١/ ف

به چندنفر %ارگر 
نيمه ماهر %انال ساز

نيازمندیم
٠٩١٥٣٠٦٣٨٨١

٩١٣٥٠٥٤١/ ف

به چند نفر %ارگر ماهر
جهت مرغ بریان نيازمندیم

٠٩٣٥٦٢٠٣٤٥٧
٩١٣٥٠٦١٨/ ف

رو
ه %وب ماهر  
 پلی استرکار 

نجار 
حقوق عالی + بيمه + سرویس 

ساعت مراجعه ٧ الی ١۶
شهرک صنعتی توس فازیک 

تالش شمالی ۶,٧ 
آخرین قطعه سمت چپ 

 

٩١٣٣٧٥٣٧/ م

به تعداد& %ارگر ماهر
 MDF و نيمه ماهر جهت کار 

نيازمندیم 
٠٩١٥٨٠٧٠٥٨٠

٩١٣٥٠٤٣١/ ط

به تعداد& نصاب 
شيشه اى  اتوماتيک  درب   

 ٨٤٣٦٠٤٨نيازمندیم.
٩١٣٥٠٩٠٧/ ب

%ارگر ماهر %ارواش
با حقوق روزانه ١۵ هزار تومان با 

انعام عالی نيازمندیم 
٠٩١٥٨٠٠٠٩٥١

٩١٣٤٩٧٦١/ ف

%ناف سيستم مشهد
نصاب ماهر می پذیرد

٨٩٢٨٦٢٧-٠٩٣٥٢٤٥٢٩٤٠
٩١٣٥٠٠٢٧/ ف

چند نفر %ارگر ماهر و نيمه ماهر 
 upvc کار و آلومينيوم کار 

نيازمندیم
٠٩١٥٣١٠٢٩٨٣ 

٩١٣٤٦٥٥٤/ ف

به تعداد& نيروجهت هم=ار& در
 کناف نيازمندیم

٠٩١٩٨٣٩٠٣٩٨
٠٩٣٥١١٠٦٦٣٠

٩١٣٤٦٢٨٤/ ف

به تعداد& نصاب جهت 
نصب CNG نيازمند
م   

٠٩٣٥٣٥٨٤٨٦٦
٩١٣٥٠٩٢٣/ ب٢-٦٦٦١٤٤١

تعداد& %ارگر ماهر
جهت کار در کارواش محدوده 

پيروزى حقوقی یا درصدى نيازمندیم 
٠٩٣٥٦٥٧٠٩٩٦

٩١٣٥٠٧٠٨/ پ

ا%يپ %اش� %ار 
نيازمند
م

٠٩١٥٨٩٩٣٠٦١
٠٩٣٥٨٤٥٨١٢٨

٩١٣٤٩٩٦١/ ف

نو
ن پنجره رو
ال
کارگر ماهر و نيمه ماهر و ساده 

٠٩١٥٨٨٣٣٣٥١-٦٠٥٨٨٣٩
٩١٣٥٢٢٠٥/ ف

تعداد& %ارگر ماهر جوش=ار
ترجيحا آشنا به تابلوسازى 

نيازمندیم
٠٩١٥١٢١٥٢٥٧

٩١٣٥٠٤٣٠/ ف

توجه، توجه
آقا و خانم هایی که تمایل 

دارید پس از آموزش 
چند ماهه جهت یادگيرى 

کارنانوایی و حتی آموزش 
کارفرمایی از حقوق خوب 

برخوردار شوید با ما تماس 
بگيرید بين کریمی ٨ و ١٠ 

هنر در دستان ماست 
٧٢٧٦٢٥١

٠٩٣٠٥٧١٤٠٣٥
٩١٣٥١٢١٦/ ف

به چند نيرو& برق=ار
ماهر-نيمه ماهروبردست 
سریعابطوردائم نيازمندیم

٠٩٣٧٠٧٩٨٨٣٧
٩١٣٤٨١١٦/ ل

به تعداد& برق=ار ساختمان�
نيمه ماهر و ماهر به صورت نيمه 

وقت و تمام وقت نيازمندیم
٠٩١٥٣٠٣٣٠٧٦

٩١٣٤٩٣٨٨/ ف

دربها& اتوماتيi هوشمند 
سازه به نيرو& فن�

 آشنا به ابزارآالت نيازمندیم 
 

٠٩١٥٣١٢٧٨٩٨
٩١٣٥١٧٥٧/ ف

تعداد& چرخ=ار مانتودوز 

خانم و آقا و تعدادى بردست و 
چرخکار نيازمندیم ١٧ شهریور 

پاساژ افشار  ٣٤٤١٣٥١
٩١٣٥٢٠٠٢/ ف

به ٢ نفر اتو%ار ت=ميل� مانتو و 

i نفر جاد%مه دوز صنعت�

نيازمندیم
٠٩٣٦٢٩٣٠٣٠٤

٩١٣٤٩٤٤٤/ ف

به تعداد& چرخ=ار
و کارگاه بيرون بر و بردست جهت 

کار مانتو نيازمندیم
٠٩٣٥٠٥٥٣٧٢٦

٩١٣٤٥٥٠٠/ ف

تعداد& %ارگاه پيراهن 
اسپرت دوز مردانه نيازمندیم 

(پيراهن تکميلی ٣٠٠٠ تومان) 
٠٩١٥٩٠٢٦٥٥٤

٩١٣٤٦٣٥١/ ف

به چند نفر شلواردوزماهر 
(شخص� دوزآقا)

نيازمندیم
٦٦٢١١٤٣-٠٩١٥٥٢١٧٨٥٢

٩١٣٤٦٠٢٩/ ف

به تعداد& چرخ=ار ماهر 
راسته دوز، زیگزاک و بردست خانم

 نيازمندیم محدوده شهرک رجایی حر 
۵٢ پالک ٧٠۶- ٣٧٢٧٦٩٧

٩١٣٤٩٨١٧/ ف

سردوز%ار، ميان دوز%ار 
چرخکار  بردست  و  دوز  راسته 
نيازمندیم. محدوده بلوار دوم طبرسی 
٢١٣١٥٤١-٠٩٣٧٠٣٤٩١٩٩

٩١٣٣٠٨٩٦/ ف

به تعداد& چرخ=ار
و بيرون بر مانتودوز نيازمندیم 
تسویه نقدى کار دائم تيراژ باال

٠٩٣٥٤٥٦٥٤١٩
٩١٣٥١٤٠٣/ ف

مزون آستين
طراح- خياط و بازاریاب آقا و خانم 

می پذیرد
٠٩٣٥٤٠٧٦٧٥٢-٨٥٤٦٦٥٦

٩١٣٤٤٤٢٠/ ف

تر
=ودوز ماهر خانم
 نيازمندیم. محيط زنانه- حقوق باال

توليدى پوشينه
 ٠٩١٥٣١٠٥٥٦٨-٧٢٤٣١٤٨

٩١٣٤٣٦٥٢/ م

به تعداد& بيرون بر 
پيراهن نيازمند
م 

٠٩١٥٣١٩٩٩٨٧
٧٣٢٢١١٩

٩١٣٥٢٢٧٩/ ف

به تعداد& خياط مبل
و  بردست  ماهرو  نيمه  و  ماهر 
عالی  حقوق  با  مبل  کوب  رویه 

٠٩٣٣١٥٢٤٩٩٠نيازمندیم 
٩١٣٤٦٤٠٦/ ف

چرخ=ارخانم
 راسته دوز

سردوز و بردست نيازمندیم. 
تریکودوزى- طبرسی اول- کافی 

جنب پالک ٣٧ (اجرت خطی) 
٠٩١٥٨١٠٠٦١١

سرویس برگشت محدوده 
طبرسی اول- طالب- گاز

 رسالت- مسلم
٩١٣٤٧٩٣٥/ ف

iتوليد& %ي^ ني
به تعدادى چرخکار خانم نيازمندیم 
فدائيان اسالم ١٢، کوچه نسترن 

٠٩١٥٤٠٣٠٧٢٧
٩١٣٣٤٦١٢/ خ

تيراژ باال به تعداد ز
اد&
چرخکار و بيرون بر مانتو نيازمندیم 

تسویه نقدى +کار دائم(جمعه بازار) 
٠٩١٥١٠٠٩١٥٠

٩١٣٣٠٤٣٠/ ف

٩١٣١٤٣٠٨/ ف

مانتودوز آقا و خانم و بردست
 ۵۴٠٠ اجرت  نيازمندیم.  خانم 

تومان نقدى نبش ابوطالب ۵١
٠٩١٥١٠٢٦٠١٠-٧٥٢٧١١٢

به تعداد& خانم چرخ=ار
 راسته دوز و سردوزکار 

نيازمندیم. کوثر جنوبی ١٠ 
٨٨٢٤٣٢٢-٠٩١٥٧٣٧١٥٨٧

٩١٣٥٢٥٥١/ پ

به چندبردست %ار خانم 
توليدى  در  کار  چرخکارجهت  و 
 ٣۶ بابانظر  نيازمندیم  پوشاک 

٢١٢١٢٧٢پالک ٣٢
٩١٣٥٢١٧٠/ ف

به تعداد& چرخ=ار
 آقا و خانم مانتودوز
اجرت ۵۵٠٠ تسویه نقد، 
١٠ نفر بردست و بردست 

چرخکار خانم، ٢ نفر اتوکار خانم 
نيازمندیم طبرسی ۶۵، ابوذر ٣ 

پالک ١,٧٢۶
٠٩١٥٤١٤١١٨٢
٠٩٣٧١٠٦٦٧٩٢

٩١٣٥٢٣٠٧/ ف

به تعداد& چرخ %ار و 
%ارگاه بيرون بر مانتو
با اجرت باال و تسویه نقدى 

نيازمندیم ٠٩١٥١٥٩٦١٠٠
٩١٣٤٩٤٤٠/ ف

به تعداد& چرخ=ار 
سردوزکار و راسته دوز 

نيازمندیم محيط زنانه 
٠٩١٥٥٠٥١٤٩٥

٩١٣٤٦٦٦٠/ ط

فور& فور&
سردوز%ار نيازمند
م  

٠٩٣٣٥٩٣٩٧٩٩
٩١٣٥٢١٦٦/ ف

توليد& خاتم 
به تعدادى چرخکار و بردست 

خانم با حقوق عالی در محيط زنانه 
نيازمندیم 

طبرسی اول، طبرسی ۵٨ 
صاحب الزمان ١، جنب مهد قرآن 

٢٧٠٨٤٤٤
٩١٣٥٠١٠١/ ف

چرخ=ار، ميان دوز%ار
و بردست آقا جهت کار تریکو 

نيازمندیم تسویه نقدى چهارراه گاز
٢٧٠١٧٨٧-٠٩١٥٣٢١٦١٩٩

٩١٣٣١٦٦٨/ ط

به تعداد& چرخ=ار و 
بردست خانم و آقا مانتودوز 
نيازمندیم ٠٩١٥٤٢١٢١٧١

٠٩١٥٤٠٥٠٢٠٨
٩١٣٤٦٠٣٦/ ف

 به 
i چرخ=ار راسته دوز
توليدى  جهت  بردست  یک  و   

درمحيطی کامال زنانه نيازمندیم 
٧٢٩٧٩٢٦-٠٩٣٥٦١٢٦٧٩٥ 

٩١٣٥٠١٣٥/ م

جهت توليد& چادر زنانه
نيازمندیم.  خانم  چرخکارهاى 
جمهورى ١٧ بزرگمهر ٨ پالک ١١۵
٠٩١٥٨٠٣٥٠١٩-٣٤٣٦١٥٨

٩١٣٤٦٥٣٧/ ف

به 
i خانم
آشنا به مياندوز دائم و یک

 کمک برشکار تریکو خانم در 
محيط زنانه نيازمندیم

مصلی ٣١
 توليدى نعمتی

٠٩١٥٥١٩١٤٩١
٩١٣٥٢٠٥٦/ ف

به چندنفر بردست چرخ=ار 
آقا و بردست برش=ار آقا 

با حقوق باال نيازمندیم 
٠٩٣٦٦٢٣٨١٤٧

٩١٣٤٦٨٦١/ ف

به ٢ نفر سردوز %ار حرفه ا& 
تریکو با حقوق ماهيانه بين ۵٠٠ 
الی ٧٠٠ هزار تومان نيازمندیم 

٠٩٣٦١٧٢٠٨٢٨
٩١٣٤٧٢٢٦/ ط

تيراژ باال& مانتو نقد
چرخکار بيرون بر 

٠٩١٥٧٠٠٩٨٠١-٢٧٠٩٤٣٥
٩١٣٥٠١٤١/ ف

به تعداد& چرخ=ار
 و برش %ار

جهت  توليدى مبل 
نيازمندیم

٠٩١٥٥٥٧٠٩٢٦
٩١٣٤٩٣٦٥/ ف

به تعداد& %ارگاه بيرون بر 
(مجلسی دوز) تميز نيازمندیم با 

اجرت عالی، کار دائم
٠٩٣٩٩٩٨٧٦٩٠

٩١٣٥٢٢٤٨/ ف

١٥٠٩
%ارگــــر ساده

١٥١٠
%ارگــــر ماهر

١٥١١
خياط و چرخ %ار


