
يك شنبه  ١٠ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٥
٤٠

استخدام 
iدندانپزش- iپزش

 دعوت به همکارى 
از کليه متخصصين 

محترم
 درمانگاه شبانه روزى 
باران واقع در چناران 
  ٠٩١٥١٢٥٠٣٩٤
٠٩١٥١١٩٦١٢٨

٩١٣٤٤٤٧٣/ ش

دعوت به هم=ار& 
پزشi عموم�

اعتياد  ترک  کلينيک  جهت 
شهر جغتاى با حداقل حقوق 
٢,۵م با ٣ ساعت کار روزانه 

، تماس ۶-٨ بعدازظهر
٠٩٣٥٧٤٢٧١٢٤

٩١٣٤٥٦٧٣/ ر

٩١٢٦٦٤٢٨/ م

تعمير%ار تلفن همراه
خوداشتغال� خواهران
 آموزش آسان  با١۶٠هزارتومان

٦٦٢٣٧٠٠

مه هينا ا گو + ل شتغا ا + 
پلم د
موبا
ل+ برق صنعت� 

بلوار فردوسی پالک ٢٠٣
٩١٢٦٢٥١١/ م٧٦٥٩٩١٩

به چند صاف=ار ماهر
  و نيمه ماهر نيازمند
م

٠٩١٥٣٠٢٣١٥٥
٩١٣٤٨١٠٢/ ف

٩١٣٥٢٠٤٩/ ف

توجه توجه
دعوت به همکارى در مجتمع 

ایران خودرو، سيم کش، 
تنظيم موتور مجهز دستگاه 
دیاگ و شستشوى انژکتور

٠٩١٥٣٠٣٧٠١٠
٠٩٣٥٧٣٨٧١٤٤

٩١٠٦٦١٢٧/ ف

فرشتگان خانواده 
استخدام دائم جهت مراقبت از 

سالمند و کودک در منزل
٨٤٦٠٤٠٧ با  حقوق باال

٩١٣٢٦٧٥٧/ م

مر%ز سروش
 با مجوز بهز
ست�

استخدام خانم
جهت مراقبت از سالمندان

در منزل
مدیرمسئول: دکتر ایرج عاکف
ميدان احمدآباد- بلوارکالهدوز

 سمت راست- تقاطع سلمان 
فارسی- پالک ٨٣- طبقه دوم

٨٤٤٤٣٠٠ 
٠٩١٥٥١٦٣٢٩٩
٠٩١٥٣١٥٠٠٠٤

hمراقب %ود i
به 
در محدوده سيد رضی

نيازمندیم   ٠٩١٥٨٢٩٣٥٩٩
٩١٣٥٢٢٧٤/ ل

به 
i نفر تمام وقت 
جهت نگهدار& مر
ض

نيازمندیم (خانم)
٠٩٣٦٩١٤٦٣٦٨

٩١٣٥١٤٥٥/ م

٩١١٩٦٥٣٠/ ل

مجتمع آر
اگستر
خانم هاى  از  بيمه  با  استخدام 
کودک  از  نگهدارى  جهت  مجرب 
وقت،تمام  طورنيمه  به  سالمند  و 
به  دعوت  روزى  وقت،شبانه 
قاسم  آدرس:  نماید  می  همکارى 
بين   ۵٠ فالحی  فالحی،  بلوار  آباد 

۵٠,١٢ و ۵٠,١۴ 
 مجتمع آریاگستر

٦٢٣١١٢٤
به 
i خانم جهت نگهدار& 

نيازمندیم.  وقت  تمام  سالمند  از 
عبادى ۵٠ پالک ۴٣

٠٩٣٠٥٧٢٧٦٠٢
٩١٣٥٠٢٩٧/ ف

مراقب سالمند خانم
با حقوق ٣۵٠,٠٠٠ تومان مقابل 
پيروزى ۵۶ سالمندان امام رضا (ع) 

 مراجعه ١٩-٩
٩١٣٤٦٨٥٣/ پ

مهرآذر پاسارگاد
تعدادى خانم و آقا جهت نگهدارى، 

نظافت استخدام می نماید.
٠٩١٥٤٧٢٩٣٥١-٦٦٤٢٣٩٢

٩١١١١٦٩١/ ب

به تعداد& خانم
معلول  کودکان  نگهدارى  جهت 

نيازمندیم. پيروزى ٨ و ١٠
٠٩٣٨٢٠٢٥٩٥٣

٩١٣٣٧٦٧٥/ ف

به 
i نفر خانم جهت 
نظافت 

و خدمات در مرکز توانبخشی 
کودکان با محيط کار سالم 

نيازمندیم 
ساعت کار ٧ الی ١۶ 
فلسطين ۶ پالک ۶٧

٧٦٦٤٥٨٨
٩١٣٥٢٠٠٤/ ف

حقوق ٧٠٠ هزار تومان 
تمام  آقا  مستخدم  تعدادى  به 
معلم،  بلوار  نيازمندیم  وقت 

 چهارراه دانشجو، کلبه لی 
٩١٢٧١٠٠٠/ ف

سالمندان صفا
جهت  خانم  و  آقا  کار  نيروى  به 

مراقبت از سالمندان نيازمندیم
 ٧٦٣٠٠٥٥-٠٩٣٥٢٩٤٩٥٤٤

٩١٣٥٠٠١١/ ف

٩١٣٥٢١٨٧/ ف

مجتمع آفتاب
خانم با حقوق باال جهت مراقبت از 

سالمند در منزل نيازمندیم
٧٦٢١٣٢٤

تعداد& %ارگر آقا 
بين ١٧ تا ٢٣ سال جهت نظافت
 ( درصدى ) نيازمندیم ( آبادگران)

٨٥١٦٠٤٣
٩١٣٥٠٧٧٨/ پ

به تعداد& %ارگر نظافت� 
با سابقه کار به صورت روزمزد 

نيازمندیم
٧٦٧٩٠٠٨

٩١٣٤٩٥١٢/ ل

 نظافت� پرد
س 
 به تعدادى نيروى خانم جهت کار 

در شرکت نظافتی نيازمندیم 
 ٠٩٣٩٧٦٢٥٠٠٧-٧٢٨٣٩٤٧

٩١٣٤٩١٣٨/ م

٩١٣٥٢٤١٠/ د

به 
i پرستار
 متاهل 

جهت مراقبت از کودک 
با حداقل  تحصيالت دیپلم 

نيازمندیم . ساعت کارى
 از ٨ صبح تا ١٧ عصر 

٠٩١٥٥٠٨٧٧٥٧

به 
i خانم مسلط به 
%امپيوتر و حسابدار& 

نيازمندیم 
خيابان امام خمينی، مقابل 

اداره کل آموزش و پرورش 
آتليه سزاوار 

٠٩١٥١١١٦٣٥٢
٩١٣٤٩٧٨٣/ ف

به 
i حسابدار باتجربه
خانم نيازمندیم 

طالب، رسالت ٣٢ پالک ٣۶
٠٩١٥٣٠٢٦٣٢٣

٩١٣٥٢١٠٢/ ف


i شر%ت توليد& 
معتبر 

به ٢ نفر حسابدار خانم
 با مدرک ليسانس

 نيازمند است 
شماره تماس : 

 ٩-٨٤٦٣٠٦٧
ساعت تماس و مراجعه : 

١٠ الی ١٣ 
آدرس مراجعه : خيابان 
آبکوه، آبکوه ١٨ پالک ۵

 

٩١٣٤٩٣١٠/ ر

٩١١٩٥٣٥٨/ ف

حسابدار& پيشرفته 
شماره ثبت : ١٧٧٢

استخدام از كليه رشته ها 
و مقاطع تحصيلی جهت امور 

حسابدارى شركت ها و 
كارخانجات معتبر به انضمام دوره 

آموزشی مدرن ویژه بازاركار با 
پشتيبانی رایگان و تضمين ٣ 

سال سابقه كار معتبر قابل قبول 
و تعهدنامه كتبی معرفی به كار 

٨٤١٤٧٣٥-٨٤٤٤٣٩٧

 استخدام 
حسابدار

 شماره ثبت :٢٠١٩
به تعدادى نيرو از سطح دیپلم
و  مقاطع  کليه  در  ليسانس  تا 
و مالی  امور  جهت  ها  رشته 
پروژه هاى حسابدارى در شهر 
عملی  کارگاه  با  همراه  مشهد 
حسابدارى سریعا نيازمنداست 
٨٤١٠٢٠٨-٨٤٥١٢٠٩ 

٩١٣٥٢٣٣٩/ م

به 
i حسابدار خانم 
رینگ  کوچه  قوچان  جاده  نيازمندیم 
سازى کوچه دوم سمت راست شرکت 

ثامن بتن             ٦٥١٦٠٨٦
٩١٣٥٠٠٢٤/ ف

به 
i حسابدار 
جهت کار در امور مشترکين 

شيفت صبح و عصر نيازمندیم 
٦٢١٩٠٠١-٦٢٣٢٠٠٥

٩١٣٥١٥٦١/ ف

به 
i نفر حسابدار 
پاره وقت نيازمندیم 
٠٩١٥٥٢٣٤١٦٩
٠٩١٥٦٥٣٥٠٠٧

٩١٣٥٢٢٧٥/ ف

به ٢ نفر حسابدار
آشنا به امور کامپيوتر 

نيازمندیم 
٨٤٦٢١٦٣-٠٩١٥٣١٥٦٠٣٥

٩١٣٥١٧٩٤/ پ

ا
ران تا%س� 
به تعدادى راننده با اتومبيل 

نيازمندیم -قاسم آباد 
٥٢٣٣٠٠٣-٦٦١١٩٨٠

٩١٣١٨٩٤٢/ م

٥راننده تمام وقت
با اتومبيل نيازمندیم آژانس رها 

بين پایدارى ٨ و فکورى ۵٩
٨٢١٩٣٨٧

٩١٣٤٧٨٥٨/ ف

راننده مين� لودر 
(توماس) نيازمند
م   

٠٩١٥٧٣٤٣٨٦٨
٩١٣٤٦٤٥٣/ ف

به تعداد& راننده مجهز 
به تا%س� متر با اتومبيل 

نيازمندیم آژانس زیبا
 

٩١٣٤٣١٤٦/ ف٠٩١٥٥٢٠٥٠١٠

به چند راننده مجرب
با ماشين جهت کار در آژانس 

سعدآباد- سناباد ٢٧ نيازمندیم
٠٩١٥٩١٤٦٧٨٣-٨٤٨٦١٣٣

٩١٣٤٧٨٤٨/ ف

استخدام
با مدارک  راننده جرثقيل ۴٠ تن 

٣٤١١٥٥٥ کامل 
٠٩١٥١١٥٩٣٣٤

٩١٣٣٤٥٠٦/ ف

٩١٣٥٢٦٥٠/ م

تا%س� سرو
س همسا
ه 
راننده با اتومبيل با درآمد ٧٠ هزار

 مجهز به تاکسيمتر بهشتی ۴٠ 
٠٩١٥١١٣٤٨٠٤

آژانس خزر
واقع در سجاد نياز به راننده با 

اتومبيل تاکسی متردار دارد
٠٩١٥٩٠٣٢٨٤٧

٩١٣٥٠٠٢٠/ ف

آژانس با زنگ باال
 %١۴ پورسانت  ۵٠هزار  کارکرد 

راننده با اتومبيل نيازمندیم
٠٩١٥١٠٦٣٦٨٣

٩١٣٥٢٢١١/ ف

به 
i راننده مجرب و متعهد
جهت کار با نيسان نيازمندیم 

 ٠٩١٥٨٥٨٤٨٩٦
 ساعت تماس ١۴ به بعد

٩١٣٥١٣٨٤/ ف

٩١٢٨٨١٨٥/ ف

آژانس پاستور
راننده با اتومبيل نيازمندیم 

 احمدآباد پاستور ١١

آژانس شتاب سير
راننده با اتومبيل نيازمندیم سرویس 
نقدى، ترافيک پایين، شهرک صنعتی 

٠٩١٥٤٤٤٦٧٧١توس
٩١٣٠٨٩٣١/ ق

به تعداد& راننده 
 B2 با گواه� نامه
جهت پخش مواد غذایی 

نيازمندیم مدرک حداقل 
سيکل حداکثر سن

 ٣٠ سال 
٣٦٦٤٧٠٧

٩١٣٤٩٦٤٦/ ف

به 
i راننده با نيسان 
سردخانه دار 

با مجوز حمل مواد غذایی
 باالى صفر نيازمندیم.

 ساعت کارى ١٧ الی ٢١ 
٦-٧٦٧٤٧٣٥

انتهاى خيام شمالی مقابل پارک 
ساحلی آفتاب واحد ١۶

٩١٣٥١٧٩٦/ پ

به چند نفر راننده با وانت 
با سابقه توزیع مواد غذایی و با 

پورسانت عالی نيازمندیم 
٠٩١٥٨١٥٧٣٨٠

٩١٣٥١٢٩٣/ ف

آژانس شادگل 
به تعدادى راننده با اتومبيل 

نيازمندیم 
٠٩١٥٥٢٣٥٦٢٦

٩١٣٥٢١٨٥/ ف

آژانس بهزاد
اتومبيل  با  راننده  تعدادى  به 
نيازمند است نصف روز ٣٠ هزار 

٦٠٢٣٠٢١تومان با تضمين
٩١٣٥٢١٣٩/ ف

پي=ان وانت با راننده
جهت پخش لبنيات ۶٠٠ثابت 

بدون پورسانت+ بيمه
١٣-٧٢٣٥٨١١ابوطالب

٩١٣٥٢١٢٠/ ف

استخدام
یک نفر راننده لودر

٩١٣٢٧٢٨١/ م٥٤١٣٨٤٣

آژانس ا
ران سير
استخدام راننده با اتومبيل 
ترجيحا داراى تاکسی متر با 

شرایط ویژه ٠٩٣٩٦٠٦٠٠٣٤
٩١٣٤٤٣٨٤/ ف

٩١٣٥١٥٠٥/ ف

پورسانت ١٠% 
%ار%رد باال 

راننده با اتومبيل نيازمندیم 
٠٩٣٥٤٠٨٦٠٦٣

به تعداد& 
١٠چرخ

و تریلی کمپرسی 
جهت پروژه بندرعباس 

نيازمندیم
٠٩٣٦٢٨٧٩٠٧٠

٩١٣٥٢٣٤٣/ ف

به 
i نفر خانم جهت غرفه 
عطرفروشی شرکت تعاونی برق 
نيازمندیم (محدوده آب و برق) 

٠٩٣٦١٩٥٢٦٦٨
٩١٣٥٢٠٨٧/ ف

به تعداد& فروشنده
 با تجربه آقا 
ا خانم

جهت کار در چند شعب 
فروشگاهی پوشاک زنانه 

نيازمندیم .

( با حقوق عالی ) 
آدرس: انتهاى سی مترى طالب 

بازار بزرگ فردوسی 
 طبقه همکف- پالک ١٧۵ 

مراجعه حضورى
 ١٠ الی١٢ 

و ١٧ الی ١٩ 
مدیریت : زرینی 

 

٩١٣٥١٨٠٣/ ط

جهت %ار در 
سوپرمار%ت

به فروشنده با ضامن معتبر 
از ٧ صبح الی ٢٠ نيازمندیم 

ساکنين نخریسی و بولوار 
فرودگاه در اولویتند

٠٩١٥٥١٥٤٥٠٦
٩١٣٥٢١٢٣/ ف

به دو فروشنده خانم 
 نيازمندیم طالب ( خيابان وحيد 

پالک ٢٠۴) فروشگاه کيف
 ٠٩١٥١٠١٧٧٦٩-٢٧٨١٩٧٥

٩١٣٤٨٨٠٣/ ط

به تعداد& فروشنده خانم باتجربه 
نيازمندیم مجتمع تجارى وصال 

غرفه ٢٣۴
٠٩٣٨٨٣١٣٦٠٥-٧١١٤٧٦٣

٩١٣٤٩٨٤٦/ ف

حقوق ٥٠٠ هزار تومان
به دو نفر صندوقدار خانم 

نيازمندیم. بلوار معلم چهارراه 
 دانشجو کلبه لی

٩١٢٦٣٠٦٠/ ف

فروشنده آقا مجرب
با حقوق و مزایاى عالی نيازمندیم

٠٩١٥٤٤٢٢١٥٠
٩١٣٤٩٨٦٠/ ل

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

دانشجو کلبه لی
 

٩١٢٦٣٠٤٨/ ف

به دو نفر فروشنده خانم
مانتوفروشی  جهت  تجربه  با 
چهارراه  آباد  قاسم  نيازمندیم 

٠٩٣٥٤٠٨١٥٥٧مخابرات
٩١٣٥٢٥٨٨/ ق

به چند فروشنده خانم
نيازمندیم. باحقوق ۵٠٠هزار 

تومان پنجراه بازار عدالت
٠٩٣٧٩٦٩٧٤٣٣

٩١٣٤٩٨٥٨/ م

 hفروشنده آقا جهت پوشا
آقا
ان با سابقه کار و تجربه  
نيازمندیم حقوق ۵٠٠ هزار 

تومان ٨٥٢٠٩٥٠
 

٩١٣٥٢٣٧٣/ ف

به چندجوان 
فروشی  آکواریوم  در  کار  جهت 

نيازمندیم ٠٩١٥٥١٧٦٨٨٠
٩١٣٤٥٤٣٩/ ف

به 
i فروشنده خانم 
نيازمندیم.

 الماس شرق پالک ٢١١٣٧
٠٩١٥٥٠٦٦٥٦٣

٩١٣٥٢١٩١/ ف

فروشنده خانم
جهت کار مزون عروس نيازمندیم
٢٢١٢٤١١-٠٩١٥١٠٨٤٠٨٤

 خسروى، پاساژ خوشبختی
٩١٣٤٩٧١٤/ ف

به 
i جوان جهت 
فروشندگ� %ي^ و %فش

بلوار سجاد
٠٩١٥٧٦٠٢١٠٠

٩١٣٤٩٥٤٧/ ف

به 
i فروشنده خانم 
جهت بدليجات نيازمندیم بلوار معلم 

معلم ٧١ نبش چهارراه ستارى 
٠٩١٥٦٦٠٧٤٦٦

٩١٣٥٢١٨٠/ ف

فروشنده آقا 
نيازمندیم  قوى  عمومی  روابط  با 
مبلمان شهرشب نما نبش کالهدوز۴۴

٧٢٣٥٢٣١
٩١٣٤٨٥٣٩/ ف

به 
i خانم جهت فروشندگ�
 پوشاک زنانه نيازمندیم.قاسم آباد 

 بين شریعتی ۴ و ٢ پوشاک سحر
٦٦١٦٧٩٠-٠٩١٥٨٩١٣٩٠١ 

٩١٣٥٢٦٨٦/ م

به 
i فروشنده 
پوشاh نيازمند
م   

٠٩٣٠٨٧٧٢٩١١-٢٢٩١٠٠١
٩١٣٤٩٨٥٧/ ف

حقوق ٣٠٠ هزار تومان
به تعدادى فروشنده خانم 

نيازمندیم ایثار ٧ مانتو جزیره
٢٧٣٤٢٠٠

٩١٣٥١٥٢٢/ ف

تعداد& فروشنده باتجربه
ميدان  لناسنتر  نيازمندیم  خانم 
١٧شهریور مجتمع تجارى حریر طبقه 

+٢٠٩٣٥٤٨٢٩٤٩٤
٩١٣٤٩٤٣٥/ ف

به 
i نفر فروشنده 
جهت کار در قسمت آرایشی 

بهداشتی داروخانه نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٥٥٦٧٧

٩١٣٤٩٩٥٤/ ف


i شر%ت معتبر
به یک فروشنده جهت کار در 
مجتمع الماس شرق نيازمند 
است ٠٩١٥٧٣٦٢٤٠٢

٩١٣٥٠٦٠٥/ ف

به تعداد& فروشنده خانم
نيازمندیم. نبش امامت ١٣ 

پوشاک تک گل
٠٩١٥٥١٥٠٩٤٧

٩١٣٥٢٣٥٨/ ل

به 
i فروشنده باتجربه آقا  
 جهت کار در مغازه لوازم کفاشی 

در محدوده مطهرى نيازمندیم 
٩١٣٤٧٩٣٨/ م ٧٢٣٠٦٥٢

به 
i فروشنده خانم
نيازمندیم بين رسالت ۴٧ و ۴٩ 

پوشاک جواد
٢٧٢٨٣١٥

٩١٣٤٥٩٢١/ ف

 (hپوشا) تعداد& فروشنده خانم
اول خيابان شيرازى مجتمع 

تجارى ونک 
٢٢٩٥١٢٥-٠٩١٥١١٥٦٧٩٣

٩١٣٥٠٦٠٢/ ف

به تعداد& فروشنده 
جهت نمایندگی فروش محصوالت 

LG  نيازمندیم
٣٨٩٩٢١٥

٩١٣٤٧٣٧٣/ پ

به 
i فروشنده خانم 
باتجربه جهت لوازم آرایشی 

نيازمندیم نبش قرنی ١۴ 
٩١٣٣٨٤٩٠/ ف٧٣٢٧٤٠٧

به تعداد& فروشنده 
در قنادى محدوده قاسم آباد 

نيازمندیم
٠٩١٥٧١٥٨٠٩٧-٨٦٥٧٣٥٤

٩١٣٤٧٨٥٦/ ف

به چند فروشنده 
خانم 

جهت همکارى در فروشگاه بانوان 
به صورت نيمه وقت و تمام وقت 

با حقوق باال نيازمندیم 
ميدان ١٧ شهریور حاشيه 

مجتمع رضا جنب بانک صادرات 
فروشگاه پرستو 

٣٦٥٤٩٤٤
٩١٣٥٢٠٠٧/ ف

به 
i منش� با روابط عموم� باال
و ظاهرى آراسته و ترجيحا مسلط 

به حسابدارى نيازمندیم 
٨٤٦٣٥٥٢-٠٩٣٧٢١٣٣٤١٥

٩١٣٥١٣١٥/ ف

دعوت به هم=ار&
آقا و خانم با روابط عمومی باال

٨٤٢٠٢٠٧
٩١٣٣٩٨٨٩/ ق

 

به تعداد& منش� خانم 
 با روابط عمومی باال 

نيازمندیم.
٩١٣٥١٠٠٥/ ب ٠٩٣٥٣٥٨٤٨٦٦

منش� خانم 
مسلط به آفيس، اینترنت،

 با روابط عمومی باال پاسخگو تلفن 
٨٥٢٥٨٣٣ 

٩١٣٥١٩٦٠/ ر

به چند نفر خانم
جهت اپراتورى در دفتر صدور 
بليط نيازمندیم فلکه آب اول 

بازارچه عيدگاه رو به روى 
کالنترى سابق کنار فضاى سبز 

دفتر صدور بليط

٠٩٣٥٥٩٠٨١٠٨
٩١٣٤٤٧١٤/ ف

منش� خانم
با روابط عمومی باال باحقوق ثابت 

نيازمندیم. هنرستان ١۵
٩١٣٥٢٥١٢/ م٨٦٨٦٨١٣

به 
i منش� آشنا به %امپيوتر 
جهت دکوراسيون داخلی 

نيازمندیم
٧٦١٧٧٨٧

٩١٣٤٩٨٥٠/ ف

به 
i منش�
با روابط عمومی باال ترجيحا 
درمحدوده طالب نيازمندیم

٠٩١٥١٢٥٩١٦٥
٩١٣٤٦٤٩٩/ ف

به 
i خانم آشنا به زبان 
نيازمندیم  کامپيوتر  و  انگليسی 
شرکت داتيس هفت تير ١١ پالک ٨ 

٨٩٠٩٤٢٩طبقه همکف 
٩١٣٥٢٠٤٠/ ف

منش� خانم 
 ٠٩١٥١١٣٤٨٠٤

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

٩١٣٥٢٦٥١/ م

به منش� فروش خانم
حقوق  نيازمندیم  باال  عمومی  روابط  با 
+ پورسانت ( ابتداى مطهرى شمالی) 

٧١٢٥٥٣٥
٩١٣٥٢٥٦٩/ پ

١٥٠٣
تعميــر%ار

١٥٠٤
خدمتگــزار

١٥٠٥
حســابدار

١٥٠٦
راننـــده

١٥٠٧
فروشنده و صندوقدار

١٥٠٨
منش� و تا
پيست


