
دوشنبه ٤ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٠
٥١

برقLار ماهر ، نيمه ماهر

گلبهار ٠٩١٥٥١٦٠٤٧٧
٩١٣٤٤٤٥٩/ ل

به تعدادM Kارگر 
درب تورى ساز و کشویی 

نيازمندیم 
٢٥٧٨٣٠٠-٠٩١٥٣١٠١٠٩٩

٩١٣٤٤٣٠٨/ ف

توليدK مبل هما 
ماهر  کوب  استيل  تعدادى  به 
نيازمند است  ٠٩١٥٥٠٨٦٤٠٤

٠٩٣٦٦٠٣٥٠٢٢
٩١٣٣٠٧٤٩/ ف

به تعدادK استادMار ماهر 
و نيمه ماهر

نيازمندیم جهت سقف هاى 
کامپوزیت ٠٩١٥١٠٤٣١٤٠

٩١٣٤٤٦٦٣/ پ

به �k نصاب 
kدرب اتوماتي
شيشه اى و پارکينگی با 

حقوق ثابت+ درصد و بيمه 
جهت استخدام نياز داریم

٠٩١٥٣١٦٧٥٧٧
٩١٣٤٠٤٣٢/ ف

به تعدادK رو�ه Mوب
 ماهر و نيمه ماهر 
با حقوق باال نيازمندیم
٠٩١٥٥١٥١٥٧٦

٩١٣٤٤٤١٨/ ف

به ٢ نفر 
رو�ه Mوب 

ساده و �ا ماهر
جهت کارگاه واقع درجاده 

شاندیز نيازمندیم.
٠٩٣٥٩٦١١٤٤٣

٩١٣٤٣٥١٣/ ف

دو نفر Mارگر ماهر
جهت کار در کارواش نيازمندیم 

ماهيانه ۴٠٠ هزار 
٠٩١٥٣٢٢١٦٧٩

٩١٣٤٤١٠٢/ ف

تعدادK استادMار 
جلوبندى ساز و کارواش درصدى 

نيازمندیم
٠٩١٥٤٢٤١٩١٥

٩١٣٤٣٦٤٠/ ف

به تعدادK رو�ه Mوب و 
Mالف زن مبل

نيازمندیم
٠٩١٥٣١٩٤٨٧٩

٩١٣٤٥٠٠٣/ ف

به تعدادK پيمانLار 
برق نيازمند�م  

٠٩٣٥٨٤٨٠٤٠٤
٩١٣٣٥١٢٦/ ف

 سيم Mش ساختمان و نصاب
 دوربين مداربسته قرنی٢١،برج 
مجد ،ادارى ۵،طبقه ٣،واحد ٣۵٨

 ٧٢٣٣٩١٧-٠٩١٥٥١٤٤٩٠٥
٩١٣٣٦٥٣٠/ م

�k شرMت توليدK مبلمان 
به تعدادى رویه کوب ماهر و نيمه 

ماهر نيازمندیم ٦٩٠٤٣٧١
٠٩١٥١٥٩٨٦٢٠

٩١٣٣٨٥٢٧/ ف

به تعدادK چرخLار  
و زیگزاگ دوز مياندوزکار آقا 

جهت کار تریکو نيازمندیم 
٠٩١٥٩٣٣٧٣٤٤-٢٧٣٤٦٦٣

٩١٣١٩٨٢٣/ ط

به تعدادK چرخLار ماهر 
عالی  مزایاى  و  حقوق  با  خانم 
نيازمندیم طبرسی شمالی ۴ پالک ٣

٠٩٣٦٢٦٩٣٨٦٩
٩١٣٣٧٥٦١/ ف

چرخLار و بيرون بر و 
بردست مانتو نيازمند�م 

نقدى تيراژ باال
 

٩١٣٣٧٢٧٠/ ف٠٩٣٣١٨٨٧٠٢٠

Kارگاه توليدM k� به
پيراهن نيازمندیم برش به عهده 

کارگاه کار دائم تسویه نقدى
٠٩١٥٧١٣٥٨٩٢

٩١٣٣٧١٦١/ ف

ز�گزاm دوز و 
مياندوزMار و بردست

جهت کار تریکو
 نيازمندیم

٣٤٤٢٩٩٠
٩١٣٣٩٠٦٦/ د

به تعدادK سردوزMار و مياندوزMار
و بردست جهت کار تریکو نيازمندیم.

٢٥٦٢٦٥٢-٠٩١٥٣٠١٢٠٤٢
٩١٣٣٣٩٦٦/ ف

خانم هاK جو�اM Kار
به چند نفر دوزنده نيازمندیم 
وکيل آباد، تربيت ۶ پالک ۵۵

٨٩٠٠٥٥٠-٠٩٣٥٢٤٤٤١٠٣
٩١٣٤٥١٣٠/ ف

بسته بندM Kار 
ز�گزاگ دوز،راسته دوز

حرفه اى جهت تریکو 
نيازمندیم .

مفتح ١٠
٠٩٣٥٦٤٠٣٥٦٣
٠٩٣٦٦١٠٧٥٢٠

٩١٣٤٠٩٠١/ ط

mت توليد پوشاMشر
دوز  زیگزاک  و  چرخکار  استخدام 
نيمه ماهر خانم ميدان عدل خمينی 

تلفن: ٨٥٤٢٣٦٤پالک١٨٩
٩١٣٣٠٥٧٥/ ر

به تعدادK چرخLار 
بيرون بر مانتو مجلسی آقا 

نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٤٣٧١٧

٩١٣٤١٤٧٩/ ف

به تعدادK چرخLار و بردست
خانم و آقا و بيرون بر نيازمندیم.

چمن ۵۶ پالک ١٨
٣٦٥٧٠٤٢

٩١٣٤٤٧٨٤/ ف

به تعدادK چرخLار
 و بيرون بر مانتو دوز 

نيازمندیم 
رضایی ٠٩١٥٦١٥٩١٣٩

٩١٣٤٥١٣٦/ ف

به چند چرخLار 
ز�گزاگ دوز 

مياندوز کار و راسته دوز 
و بردست ماهر در توليدى 
پوشاک بچه گانه با حقوق 

عالی فورا نيازمندیم 
٣٤٣٠١٨٤

٩١٣٣٨٦٦٩/ ف

Mارگاه بيرون بر 
کمک برشکار، مياندوزکار، 
راسته دوز، زیگزاگ دوز، 

اجرت تهران کار دائم

٢١٢٥٤٦٦
٩١٣٤٥٠٣٤/ ف

چرخLار و
 بيرون بر 

مانتو اسپرت دوز و 
بردست خانم و آقا 

نيازمندیم .
تسویه نقد تيراژ باال

٠٩١٥٩٠٧٧٠٩٨
٩١٣٤٥٥٩٥/ ط

به تعدادK خياط ماهر 
خانم 

(مياندوز و زیگزاگ دوز) 
و بردست بطور پاره وقت 

نيازمندیم خيابان گاز، مسلم 
جنوبی ١٧، پالک ٣٢ 
 ٧٣٤٧٨٥٠

٠٩٣٦١١٥٥٠٥٢
٩١٣٣٩٣٥٠/ ف

آرتيميس
از افراد ماهر دعوت به 

همکارى می نماید
 - سردوز کار ماهر ۵ نفر

 - راسته دوز ماهر ٢ نفر

- برشکار یک نفر
 ٧٣١٥٧٧٠

٠٩٣٩٣٠٥٩٦٦٠
٩١٣٣٩٣٤٩/ ف

به تعدادK چرخLار ماهر 
راسته دوز 

با حقوق عالی و تسویه آخر هفته 
نيازمندیم  ٠٩١٥٦٤٣٤٦٠٤

٩١٣٤٤٧٦١/ ف

به تعدادK چرخLار 
و کارگاه بيرون بر مانتو دوز 

نيازمندیم فقط تيراژ 
٩١٣٤١٥٢٤/ ف٢١٣٩٦٨٣

بردست چرخLار خانم 
باال  حقوق  با  زنانه  کامال  محيطی  در 
نيازمندیم چهارراه گاز  رسالت، ایران 

پوشش       ٠٩١٩٣٦١٩٣٠١
٩١٣٤٥١٠٣/ ف

شلوارمردانه دوز
به تعدادى چرخکار حرفه اى سرى 

دوز نيازمندیم تسویه هفتگی
٠٩١٥٦٩٠٥٧١٥

٩١٣٤٤٤٥٥/ ف

به تعدادK چرخLار و Mارگاه 
بيرون بر ماهر مانتودوز

نيازمندیم کار دائم+ تسویه نقدى 
٠٩١٥٩٠٤٧٠٠٦

٩١٣٤٥١٥٤/ ف

بسته بندM Kار، راسته دوز
 زیگزاگ دوز جهت تریکو 
نيازمندیم. چهارراه گاز 

٠٩١٥٩٠٨٩٤٨٥-٢٧٢٨١٢٣
٩١٣٢٤١٨٦/ ط

راسته دوز- ز�گزاm دوز
مياندوزکار و بردست خانم نيازمندیم 

مصلی ٣١ جنب پالک ٨
٠٩١٥١٢٢٩٣٤٥

٩١٣٤٤٣١٤/ ف

به چند نفر ز�گزاm دوز 
ماهر و محدوده قاسم آباد 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٩٠٥٧٣-٦٢٠٩٠١٧

٩١٣٤٤٤٥١/ ف

مياندوزMار سردوزMار 
راسته دوز و بردست خانم نيازمندیم

 طبرسی شمالی ۵۶ پالک ٢٩ 
٠٩٣٩٧٧٠٧٦٠١

٩١٣٤١٦٣٦/ ف

به تعدادM Kارگاه 
مانتودوز نيازمند�م  

٠٩١٥٥١٢٣٦٢١-٢٧٤٣١٧٢
٩١٣٤٥١٦١/ ف

١ -مادگ' و دMمه زن پيراهن
٢ -اتوکارى و بردستی

٣ -بسته بندى و مرتب کردن اجناس
٣٤٤٣٢٠٩

٩١٣٤٣٢١٢/ ف

 Kبه تعداد
خانم

بردست، زیگزاگ دوز، راسته دوز 
جهت کار در توليدى تریکو 

نيازمندیم. خيابان خواجه ربيع بين 
عبادى ٨۶ و ٨٨ پالک ١١١۶

٧٣٣٨٠٣٣
٩١٣٢٠٧٦٢/ ف

چرخLار و بيرون بر، مانتو
مجلسی دوز ماهر آقا نيازمندیم 

۶۵٠٠ الی ٩٠٠٠ تسویه نقد
٠٩٣٨٨٢٧٨٣٤٨

٩١٣٣٩٦٥٧/ ط

به تعدادK چرخLار 
و بردست آقا در کار تریکو 

نيازمندیم 
٢٥٨٣٠٢٧-٠٩١٥٨٠٢١٢٥٢

٩١٣٢٩٨٢٠/ ط

چرخLار ماهر مانتودوز خانم 
نيازمند�م محيط Mامال زنانه

خواجه ربيع، ایثارگران ١٢ پالک ۴٨
٠٩٣٨٢٤٢٦٨٨٠

٩١٣٤٥٤٥٨/ ف

ز�گزاگ و راسته دوز
جهت توليدى تریکو محدوده
  آزادشهر     ٠٩٣٥٢٢٢٤٩٩٠

٠٩١٥٥١١٣٠٣٥
٩١٣٣٨٨٧٩/ ل

 به تعدادK راسته دوز و 
ز�گزاm و بردست

 نيازمندیم. با سرویس
٩١٣٤٤٨٥٨/ م٨٥٤٨٨٩٢ 

توليدK پوشاm ثان'
جهت تکميل کادر پرسنلی خود 

به افراد ذیل نيازمند است
(همراه با بيمه)

١-زیگزاک دوز   ٢-مياندوزکار
٣-راسته دوز    ۴-کمک برشکار 

۵-بردست خانم 
۶-کارگاه بيرون بر تریکو

٦١-٢٥٧٢٠٦٠
٩١١٩٨١٦٦/ ف٠٩١٥٥٠٤٨٤٣٤

Kتوليد
 سان سيت' 

جهت همکارى به افراد زیر 
نيازمند است. 

راسته دوز ماهر خانم و آقا ١٠ نفر 
سردوز کار ماهر خانم و آقا ١٠ نفر 

بردست چرخکار خانم ۵ نفر با 
سرویس رفت و برگشت 

به صورت رایگان کار دائم و بيمه 
کيلومتر ٣ جاده کالت 

 ٢٦٢٦٣٢٥
 ٠٩١٥١٠٣٢٨٠٠
 ٠٩١٥٧٦١٧٥٢٥
٠٩٣٥٥٨٤٢٩١١

٩١٣٣٤٠٠٤/ ف

به تعدادK بيرون بر پيراهن دوز
ماهر  اتوکار  نفر  دو  و  تميز 

٠٩١٥٢٠٤٧٧٠٢نيازمندیم
٠٩١٥٩٧٦٧٢٩٣

٩١٣٤٤٣٥٤/ ف

تعدادK چرخLار ماهر 
اتوکار  بردست  و  خانم  دوز  مانتو 
مانتو   ،١ ایثار  نبش  نيازمندیم 

٠٩١٥٥١٢٠٧٨٠اطلس پود 
٩١٣٤٢٣٨٩/ ف

به تعدادK چرخLار 
پيراهن دوز آقا و بردست 

نيازمندیم اجرت ١٣٠٠ تومان 
٠٩١٥٥١٢٢٦٩٠

٩١٣٣٣١٧٧/ ف

به تعدادK خانم 
راسته دوز و بردست 

جهت کار در توليدى تریکو 
نيازمندیم چهارراه شهدا

 انتهاى شيرازى١٧ زیرزمين
 مسجد امام حسن عسگرى (ع)

٢٢١٩٤٣٤
٩١٣٤٠٩٣٥/ ف

برشLار ماهر تر�Lو 
و زیگزاگ دوز و بردست با 

درآمد عالی و کار دائم نيازمندیم 
٩١٣٣٧١٠٥/ ف٧٣٣٠٧٢٢

به تعدادK چرخLار ساده خانم
نيازمندیم طالب-عليمردانی ٢٧ 

پالک ۵٧
٢٧٨٩٥٩٧-٠٩١٥٩٠٧٢٠٢٤

٩١٣٤٤٤٤٠/ ف

به �k برشLار باتجربه 
جهت کار در توليد پوشاک تریکو 

نيازمندیم
٠٩١٥٩١٥٦٦٨٧

٩١٣٤٤٥٢٩/ ف

به چند نفر خانم
آشنا به خياطی نيازمندیم 
(کار دائم) ٧٢٨٨٧٧٦ 
 قره نی ١١ - خدمات ثامن

٩١٣٤٤٣٣٤/ ف

تعدادK چرخLار ماهر
با اجرت باال جهت کار در توليدى 

پوشاک نيازمندیم
٨٤٤٢٣١٨

٩١٣٤٤٥٦٧/ ف

چرخLار پيراهن دوزمادگ' دوز
 و بردست خانم نيازمند�م

 امام رضا ۶٣ پالک ١٠ 
٨٥٥٥٠٢٢

٩١٣٣٧٠١٢/ م

به تعدادK چرخLار مانتو دوز 
و راسته دوز نيازمندیم. کار دائم، 

تسویه نقدى، ميثم شمالی 
٠٩٣٠٥٥٦٢٩٦٣

٩١٣٢٦٠٧٩/ ف

توليدK سن تيLن
 به تعدادى سردوزکار،مياندوزکار  

چرخ کار ، راسته دوز خانم یا آقا 
تریکودوز حرفه اى حقوق ثابت 
٣۵٠تا۶٠٠هزارتومان بردست 

ساده و بسته بند ٢۵٠هزار تومان 
نيازمندیم بلوار راه آهن

 بين کامياب ٣۶ و ٣٨ 
جنب درب مسجد حجت المهدى

٢٢٥٣٤٤٤-٠٩١٥٣١٥٠٦٣٣ 
٩١٣٤٠٠٠٢/ ف

به تعدادM Kارگاه بيرون بر 
جهت توليد کت و شلوار زنانه 

نيازمندیم 
شاکرى ٠٩١٥٤٧١٠٧٧٤

٩١٣٤٥٦٠٢/ ط

چرخLار مانتودوز ماهر و اتوMار 
زنانه  کامال  عالی ومحيطی  با حقوق 

نيازمندیم.مفتح ٣١ پالک ١۶٧
٠٩٣٩٨٠٧٢٥١١

٩١٣٤٢٠٨٨/ ف

به تعدادK سردوزMار 
مياندوزکار راسته دوز و بردست 
(محدوده  نيازمندیم  بند  بسته 

٠٩٣٧٠٦٨٦٥٩٤گاز)
٩١٣٤٤٨٠٧/ ف

Mارخانجات نساج'
استخدام می نماید

 سردوز کار خانم ٨ نفر مياندوز 
کار خانم ۵ نفر محيط کامًال زنانه 
+ کار دائم حقوق ماهيانه ٣٠٠ 
هزار تومان ميدان ١٧ شهریور 

بلوار شهيد صدر
٠٩١٥٥٢٣٥٧٢٥
٠٩٣٥٨٣٦٩٧٣٠

٩١٣٣٦٤٣٢/ ف

تعدادK چرخLار ماهر خانم 
مردانه  پيراهن  دوخت  جهت 

نيازمندیم اندیشه ٧١ پالک ٣١ 
٠٩٣٦٠٧٣٨٨٩٩-٦٢٠٩٤١٧

٩١٣٤٤٩٨٥/ ف

به تعدادK ز�گزاگ دوز 
مياندوز کار و چرخکار خانم نيازمندیم 
جمهورى  برگشت  و  رفت  سرویس  با 

٠٩١٥١٠٦٣٩٦٤اسالمی ٢٢  
٩١٣٣٨٩٦٦/ ف

به تعدادK چرخLار
و کارگاه بيرون بر و بردست جهت 

کار مانتو نيازمندیم
٠٩٣٥٠٥٥٣٧٢٦

٩١٣٤٥٥٠٠/ ف

به تعدادK چرخLار ماهر 
مانتو دوز نيازمندیم تسویه نقدى 

کار دائم ٠٩٣٧١٣٠٦٦٢٧
٩١٣٤٣٦٧٣/ ف٢٧٦١٠٨١

به تعدادM Kارگاه بيرون بر
  مانتودوزنيازمندیم 

٢٥٨٥٣٣٤
٠٩١٥٩١٣٣٣٧٣

٩١٣٣٨٥٧١/ ف

به �k آرا�شگر آقا 
نيازمندیم ترجيحا محدوده 

عبدالمطلب 
٩١٣٤٥٢١٨/ ف٠٩١٥٦٩٢١٣٠٢

به �k شاگرد 
Mارآموز

نيازمندیم. یک اتاق جهت 
اپيالسيون اجاره داده می شود 

محدوده امامت 
خسروى ٠٩١٥٩١٢٦٠٨٩

٩١٣٤٥٥٤٤/ ف

به �k شاگرد ساده
جهت کار در آرایشگاه زنانه ترجيحا 

محدوده هاشميه نيازمندیم
٠٩١٥٨٢٤٣٧٧٢

٩١٣٤٤٥٧٠/ ف

آرا�شگر آقا
جهت واگذارى آرایشگاه نيازمندیم 

بين مهدى ٢ و ۴ موچين سعيد 
فی ٢٢م ٠٩٣٥٧٤٧١٥١٧

٩١٣٤٢١١٧/ ف

به �M kارآموز 
و �k شاگرد خانم

نيازمندیم راهنمایی ٨ پالک ١,١۴
٩١٣٤٤٩٠٥/ ف٨٤٥١٨٣٠

�k آرا�شگر آقا نيازمند�م
و صندلی آرایشگاه اجاره داده 

می شود در خيابان مهدى
٠٩١٥٤١٨٠٣١٨

٩١٣٤٢٣١٢/ ف

ز�با�' بهارآفر�ن هاشميه ٢۶
نيازمندیم  ماهر  نيمه  شاگرد  دو  به 

صندلی کار اجاره داده می شود
٨٨١٦٣٥٣-٠٩١٥٣٠١٨٠٧٥

٩١٣٤٤٧٣٩/ ف

استخدام 
استخدام

زیبایی  زمينه  در  فعاليت  جهت 
با  همراه  اندام  تناسب  و  پوست 
 ٧ چمران  مقابل  رایگان  آموزش 

پالک ۵۶ طبقه دوم مجتمع قائم

٠٩٣٧٢١١٩٦٩٨
٩١٣٤٣٠٣٩/ ف

سالن ز�با�' 
واقع در فرامرز در شيفت صبح جهت 
کار پوست و ناخن یا اپيالسيون اجاره 

٠٩٣٨٦١٢٦٠٨٤داده می شود 
٩١٣٤٥١٦٠/ ف

صندل' سالن ز�با�'
در آزادشهر به همکاران ماهر 

اجاره داده می شود
٦٠٦٧١٠٥-٠٩٣٥٣٣٥٠٨٤٩

٩١٣٤٢٤٢٨/ ل

 kز�با�' عروس
Kشيشه ا

با  را  خود  استخدام  نهم  دوره 
آغاز  رایگان  ماهه   ۴ دوره  پيش 
می نماید. از کليه بانوان آرایشگر 

دعوت به همکارى می نمایيم.

٧- ٨٤٥٩٩٤٦
٩١٣٤٢٠٥١/ ف

گرافيست 
مسلط به نرم افزارهاى مرتبط 

پاره وقت نيازمندیم 
٨٤٣١٧٥١

٩١٣٤٠٠٥٥/ ف

فتوشاپ Mار 
نيازمند�م  

٨٤٣٥٤٧٠
٩١٣٤٥٤٧١/ ف

�k خانم با 
 Kمعمار mمدر

جهت همکارى
 در دفتر فنی 

٢٥١٦١٣٥
٠٩١٥٢٠٥٢٩٣٥

٩١٣٤٢٤١٤/ ط

به �k خانم 
 MAX و CAD مسلط به

نيازمندیم ميدان حر پالک یک 
٠٩١٥١٠٨٩٠٠١

٩١٣٤١٩٠٤/ ف

آتليه آموند
فتوشاپ کار ، مونتاژکار ، عکاس 

فيلم بردار (خانم)
٧٦٥٢٢١٨-٠٩١٥٥١٣٣٩٨٣

٩١٣٤٣٩١٨/ ر

طراح مسلط به
  coreldrow نيازمند�م

٠٩١٥٣٠٧٨١٦١
٩١٣٤٥٥٩٨/ ل

طراح گرافيست
مسلط به فتوشاپ با حداقل ٢ سال 

سابقه کارى معلم ٢۶ ، پالک ٣٣۴
٠٩١٥٤١٢٨٠٦٩

٩١٣٤٤٥٧٢/ ل

به طراح مسلط 
به فتوشاپ و کرل نيازمندیم 

(چاپ پاپيروس) 
٠٩١٥١٠٣٧٩٣٦

٩١٣٣٥٤٨٠/ ف

به تعدادK طراح گرافيست 
حرفه اK مسلط به فتوشاپ

نيازمندیم (هنر هشتم)
٨٨٣٩٢١١-٠٩١٥٥١٣٣٩٩٦

٩١٣٤٥١٤٥/ ف

 k١٥ نفر پي
جهت پيک موتورى ٩ صبح 
تا ٣ظهر ٣٠٠ هزار تومان 

٣ ظهر تا ٩ شب ٣٠٠ هزار 
تومان ٩ صبح تا ٩ شب 

٧٠٠هزار تومان
٨٤٢٥٩٤٠

٩١٣٤٥٠٠٥/ ر

 Kموتور kپي Kبه تعداد
با درآمد ٢۵٠٠٠ الی ۴۵٠٠٠ 

بدون ضامن نيازمندیم 
٣٤٤٦١٠٠

٩١٣٤٤٢٩١/ ف

پيk موتورK پر�شاد 
درآمد  با  موتورسوار  تعدادى  به 
روزانه ٣٠ الی ٣۵ تومان نيازمندیم 

٠٩١٥٩٠٢٣٧٧٩
٩١٣٤٢١٢٩/ ف

 Kموتور kپي Kبه تعداد
با حقوق مکفی جهت کار در 

رستوران نيازمندیم 
٠٩١٥٣٠٤٦١١٢

٩١٣٤٥١٧٧/ خ

٩١٣٤٣٠٧٤/ ف

جهت سوار  موتور   Kتعداد به 
کار در پيک موتورى نيازمندیم درآمد 

روزانه باالى ٢۵-٣٠ هزار تومان 
٦٠٧٣٦٢١ -٠٩٣٠٥٦٦٣٣٢٧

پيk طوفان
به تعدادى پيک موتورى با درآمد 

عالی نيازمندیم. 
 دستغيب ٢٨ - فرهاد ٢٧

٩١٣٢١٩٧٠/ ف

به تعدادK موتورسوار 
جهت پيک موتورى محدوده 

چهارراه لشکر نيازمندیم
پایتخت ٨٥٣٥٨٣٦

٩١٣٣٩٥٧٩/ ف

مرغ سوخارM Kارو
به تعدادى پيک موتورى در 

شيفت ظهر و شب نيازمند است
٠٩٣٦٣٣٢٥٧٨٨

٩١٣٤٣٣٧٣/ ل

پيk موتورK جهت 
رستوران نيازمند�م  

٤-٣٦٩٧٠٠١
٩١٣٤٤١٦٥/ ف

به تعدادK موتور سوار 
موتورى  پيک  در  کار  جهت 
 ٣٠ حداقل  روزانه  نيازمندیم 

٠٩١٥٨٨٣٥٤٩٥هزار تومان 
٩١٣٤٣٩٢٠/ ف

١٥١١
خياط و چرخ Mار

١٥١٢
آرا�شــــگر

١٥١٣
طـراح و گرافيست

١٥١٤
Kموتور kتحصيلدار و پي


