
دوشنبه  ١١ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٦
٤٦

�d واحد توليد< 
مواد غذا�# 

جهت خط توليد خود نياز به
 ١٠ نفر نيروى خانم دارد

ستارى ١٩، انتهاى خيابان 
سمت چپ توليدى مقدم 

٨٦٩٩٧١٦
٠٩٣٦٥٩١٥٧٦٥

٩١٣٥٢٧٤١/ ف

به �d �ارگرساده 
نيازمند�م

ترجيحا شهرستانی
٧٥٩٥٤٣٩

٩١٣٥٣٣٦٧/ ف

تعداد< �ارگر ساده
جهت کار کافی شاپ در محدوده تقی 

آباد و بلواروکيل آباد نيازمندیم
٠٩١٥٨١٣٤٥٨٨

٩١٣٤٨٢٧٩/ ف

�ارگر ساده آقا  
 ۴٠٠هزار با بيمه نيازمندیم 

٧٥١٣٧٩٢
انتهاى ابوطالب ۶۶،کنارخياطی سناتور 

٩١٣٥٢٤١٨/ م

تعداد< خانم
جهت کار در توليدى

 کيسه هاى پالستيکی 
نيازمندیم ميدان فهميده 

بلوار کشاورز

٠٩١٥٣١٧٥٨٧٨
٩١٣٥٢٩٨١/ ف

به تعداد< �ارگر 
ساده خانم

درمحيطی زنانه با حقوق عالی 
نيازمندیم 

چهارراه خسروى 
آخوند خراسانی ٧- پالک ۵

٠٩١٥٩١١٦٢٢١
٩١٣٥٣٤٩٣/ د

�d شر�ت توليد< ميزها< 
شيشه ا< به یک کارگر دیاموند کار

نيازمندیم ٦٦٥١٥٣٤
  ساعت تماس ٨ الی ١٨

٩١٣٤٨٢٨٧/ ف

به چند ترا�ت پخش �ن 
نيازمند�م 
با حقوق عالی 

٠٩٣٦٤٢٢٧٤٩٤
٩١٣٥٢٨٥٤/ ف

�ارگر جهت آشپزخانه
پيتزاساندویچ فروشی جهت 

شيفت صبح نيازمندیم
٠٩١٥٤١١٦٩٢٩

٩١٣٥٣١٨٢/ ف

نيرو< خانم و آقا 
جهت کار در خط توليد نيازمندیم 

عبدالمطلب ۴٠- سمت راست
٠٩١٥٩٩٦٢١٧٦پالک ١,١۴ 

٩١٣٤٤٠٩٣/ م

به تعداد< �ارگر ماهر 
 پل# استر�ار نيازمند�م

٠٩٣٧٠٤٠١١٦٦
٩١٣٥١١٨٣/ ف

تعداد< �ارگر ماهر جوشIار
ترجيحا آشنا به تابلوسازى 

نيازمندیم
٠٩١٥١٢١٥٢٥٧

٩١٣٥٠٤٣٠/ ف

٩١٣٤٨٥٤٣/ ف

به �ارگرماهر 
نيازمندیم.  باال  مزایاى  و  با حقوق 

کارواش باران، فلکه برق 
٨٥٢٧٤٣١

 نيازمند�م  
 به تعدادى کالف ساز ، یا نجار 

جهت توليدى مبلمان نيازمندیم 
٠٩١٥٩١٥٨٣٨٥-٧٢٣٥٥٨٧ 

٩١٣٥٢٧١٨/ م

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

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

رو�ه �وب
نجار

 پلی استرکار
حقوق عالی+بيمه+ سرویس

ساعت مراجعه ٧ الی ١۶
یک،  فاز  توس  صنعتی  شهرک 
قطعه  آخرین   ٧,۶ شمالی  تالش 

سمت چپ پالک ۵٢٠
 

٩١٣٥٣٤٢٨/ م 

به تعداد< نصاب ماهر
در هرکدام از موارد دوربين 

مداربسته ، اعالم سرقت، اعالم 
حریق، درب و کرکره اتومات و 
شبکه با حداقل تحصيالت فوق 

دیپلم و حداقل ٢سال
 سابقه کارى نيازمندیم

٨٥٢٠٢٥٧
٩١٣٥٢٧٢٥/ ف

به چند نفر �ارگر ماهر
جهت مرغ بریان نيازمندیم

٠٩٣٥٦٢٠٣٤٥٧
٩١٣٥٠٦١٨/ ف

به تعداد< نيرو< جوان 
 جهت کار سقف کاذب کناف 

نيازمندیم 
 ٠٩٣٧٨٨٩٢٢٢٦

٩١٣٥١٦١٨/ پ

تعداد< سنگ �ار ماهر 
�ا شومينه �ار 
سریعا نيازمندیم

٠٩٣٦٠١١٧٥١٦
٩١٣٤٨٠٦٦/ ف

به تعداد< برقIار
 ماهر و نيمه ماهر 

ساختمانی نيازمندیم 

 

٩١٣٥٣٦٩١/ م٠٩١٥٣١٣٢٥٧٣

به چند نفر نصاب ماهر 
LED در زمينه نصب

 و نوار RGB نيازمندیم 
٨٤٤٨٨٤٨

٩١٣٥٢٧٧٦/ ف

به تعداد< نصاب �ناف
 با شرایط و مزایاى عالی 

نيازمندیم.
٩١٣٥٣٧٨٧/ ب ٠٩٣٣٤٩٥٩٦٧٩

ا�يپ �اش# �ار 
نيازمند�م

٠٩١٥٨٩٩٣٠٦١
٠٩٣٥٨٤٥٨١٢٨

٩١٣٤٩٩٦١/ ف

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

انعام عالی نيازمندیم 
٠٩١٥٨٠٠٠٩٥١

٩١٣٤٩٧٦١/ ف

dالسي�مبلمان 
به تعدادى رویه کوب ماهر و نيمه 

ماهر با حقوق عالی نيازمند است
٠٩١٥٩٢١١١٧٥

٩١٣٤٩٨٤٨/ ف

استخدام فور<
۵٠ نفر نيروى خانم و آقا 

کارگر ساده خانم ، کارگر ماهر 
و نيمه ماهر آقا، تراشکار، 

جوشکار، پرسکار و کمک قالب 
ساز شهرک صنعتی توس فاز 
٢ اندیشه ٧ انتهاى دانش ٨ 
قطعه ۶٠٨ شرکت مهرآرین 

خودرو پرنيان
 ساعت تماس ٨ الی ١۴ 

 ٥٤١٣٣٥٣
داخلی ١١٧

٩١٣٤٨٤٨٩/ ف

به تعداد< �ارگر فن#
آشنا به دستگاههاى ریسندگی 

نيازمندیم
٠٩١٥١٠٧٦٠٠١

٩١٣٥٢٨١٧/ ف

 به تعداد< برق �ار
 ماهر و نيمه ماهر 
 به صورت فورى نيازمندیم 

٩١٣٥٣٣٩٣/ م ٠٩٣٦٤٤٩٤٠١٣

به تعداد< نيرو< 
نيمه ماهر برقکار و تعدادى بردست  

٠٩١٥٩٢٥٠٣٠١نيازمندیم 
٠٩١٥٧٣٦٤٨٤٢

٩١٣٥٣١٧٦/ ف

به تعداد< �ارگر نيمه ماهر 
رنگ کار و کابينت کار نيازمندیم 

 ٠٩١٥٥٢٠٨٠٢٤
٠٩١٥٥٠٥٦٩٢١

٩١٣٤٣٢٥٩/ ف

به تعداد< نيرو< �ار 
کابينت و فلز و ام دى اف

 در گلبهار نيازمندیم.
٠٩١٥٣١٤٨٤٥١

٩١٣٤٦٢٢٤/ ش

نيازمند�م
به تعدادى کارگر با 

مهارت هاى زیر جهت کار در 
گلبهار نيازمندیم:

کارگر کنيتکس کارونقاش
ماهر یا نيمه ماهر

کارگر عایق هاى رطوبتی
کارگر PVCکار جهت سقف 

کاذب ماهر یا نيمه ماهر
تماس: ٨-١٢ و ۴-٩ شب
٠٩٣٧٢٠٤٧٩١٩

٩١٣٥٢٩٤٢/ م

به چند�ارگر ماهر 
 در و پنجره نيازمندیم.

٠٩١٥٩١٦٤١٤٣ 
٩١٣٥٣٨٥٧/ م٠٩١٥١٠٨٠٢٣٥

به تعداد< راسته دوز 
ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم 

حقوق عالی 
٠٩١٥٨٠٨٢٧٠٥

٩١٣٤٨٨٠٤/ ف

فقط تيراژ باال 
مانتو اسپرت

 تسویه نقدى 
طالب 

گلی 
٠٩١٥١٠٥٩٥٦١
٠٩١٥١٢٠٥٦٧١

٩١٣٤٩٢٢٦/ ب

به تعداد< چرخIار ماهر 
بيرون بر پيراهن دوز

نيازمندیم اجرت باال و تسویه 
نقدى ٠٩١٥١٠٤٨٧٨٩

٩١٣٤٩٤٢٢/ ف

 �ارگاه خياط# خانم جهت دوخت  
ساده در  محدوده  طالب نيازمندیم.
پنجتن ٣سلمان ١٠مقابل پالک ۶۶
٠٩١٥٩١٠٧٧٦١-٢١٥٠١٠٤ 

٩١٣٥٣٤٦٩/ م

بسته بند< �ار، راسته دوز
 زیگزاگ دوز جهت تریکو 
نيازمندیم. چهارراه گاز 

٠٩١٥٩٠٨٩٤٨٥-٢٧٢٨١٢٣
٩١٣٢٤١٨٦/ ط

به تعداد< مانتودوز بيرون بر 
( یک تا دو پایه چرخ ) نيازمندیم 

( کارتميز تسویه نقدى)
٠٩١٥٥٠٠٤٢١١-٢٧٤٤٣٦٨

٩١٣٥٠٦١٣/ ط

�ارگاه بيرون بر مانتو دوز 
نيازمندیم . تسویه نقدى

 اجرت ۶۵٠٠-٧٠٠٠
٠٩١٥٨٩٢٤٢٧٤

٩١٣٥٣٨٥١/ د

چرخIار پيراهن دوز 
با بيمه تامين اجتماعی و تسویه 

هفتگی نيازمندیم 
٢٧٣٥٩٢٥-٠٩١٥٥٠٩١٦١٢

٩١٣٥٠٣٨٩/ ف

به تعداد< ز�گزاf دوز 
و مياندوزکار و یک نفر 

برشکار ماهر جهت توليدى 
پوشاک نيازمندیم

توليدى آرميتا 

٠٩١٥٢٤٤٥٤٦٨
٩١٣٤٩٦٣١/ ف

اسپرت دوز پيراهن 
و بردست  نيازمند�م  
٠٩١٥٢٠٤٦٧٨٢

٢٧٢٦٣٣٩
٩١٣٤٩٨٣٠/ ف

توليد< پوشاf ثان#
جهت تکميل کادر پرسنلی خود 

به افراد ذیل نيازمند است
(همراه با بيمه)

١-زیگزاک دوز  
٢-مياندوزکار

٣-کمک برشکار 
۴-بردست چرخکارخانم وآقا

٦١-٢٥٧٢٠٦٠
٢٥١٢٠٤٠ 

٩١١٩٨١٦٦/ ف

به تعداد< �ارگاه بيرون بر 
جهت توليد کت و شلوار زنانه 

نيازمندیم 
شاکرى ٠٩١٥٤٧١٠٧٧٤

٩١٣٤٥٦٠٢/ ط

به تعداد ز�اد< �ارگاه 
بيرون بر 

پيراهن دوز پسرانه، 
اسپرت و ساده با دوخت 

عالی نيازمندیم 
اجرت عالی و تيراژ باال 

٠٩٣٨١٨٨٩٨٩٣
٩١٣٥٢٧٥٣/ ف

مانتو اسپرت
اگر توان تيراژ باال وتسویه 

نقدى می خواهيد تماس 
بگيرید ١٠ نفر چرخکار و 

کارگاه هاى بيرون بر
 ٠٩١٥٤١٨٧٠٠٢
 ٠٩٣٥٧١٩٠٩١٢

٧٣٤٠٤٩٦
٩١٣٣٦٧٤٩/ ف

چرخIار ماهر خانم 
جهت دوخت پيراهن مردانه 

نيازمندیم .
کاردائم، تسویه نقدى

 سی مترى طالب
 چهارراه ابوریحان

٠٩١٥٩١٢١٨٥٧
٩١٣٥٣٥٢٨/ ط

به تعداد< چرخIار
 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< چرخIار ساده 
خانم نيازمند�م

طالب، عليمردانی ٢٧ پالک ۵٧
٢٧٨٩٥٩٧-٠٩١٥٩٠٧٢٠٢٤

٩١٣٥٢٩١٤/ ف

چرخ �ار 
مانتودوز خانم 

و کارگاه بيرون بر 
نيازمندیم. اجرت (٧٠٠٠)

١٨-٠٩١٥٧٩٠٠٠١٦
٩١٣٥٠٢٠٢/ ف

مزون آستين
طراح- خياط و بازاریاب آقا و خانم 

می پذیرد
٠٩٣٥٤٠٧٦٧٥٢-٨٥٤٦٦٥٦

٩١٣٤٤٤٢٠/ ف

�d شر�ت صنعت# معتبر
واقع در شهرک صنعتی طوس 
فعال در زمينه توليد پوشاک 

براى تکميل کادر خود تعدادى 
دوزنده ماهر (پيراهن-شلوار) 

استخدام می نماید: افراد داراى 
سابقه کار و مهارت مرتبط در 

اولویت می باشند.
تلفن تماس: ٥٤١٢٩١٠

٩١٣٥٣٣٢٩/ فساعت تماس: ٨ الی ١۵

مياندوز�ار، ز�گزاf دوز و 
راسته دوز ماهر، ت# شرت مردانه
با اجرت نقدى نيازمندیم، مفتح ٣٠

٠٩٣٨١٩٠٠٨٧٣-٢٧٨٨٧٦٠
٩١٣٤٤٦٧٤/ ط

به تعداد< چرخIار
 و برش �ار

جهت  توليدى مبل 
نيازمندیم

٠٩١٥٥٥٧٠٩٢٦
٩١٣٤٩٣٦٥/ ف

به �d چرخIار خانم
جهت کار در شخصی دوزى 

نيازمندیم راهنمایی ۴، پالک ١٢
٨٤٦٧٣٢٩-٠٩١٥١٢٥٣٥٣١

٩١٣٥٣٢٦٠/ ف

از چرخIاران و �ارگاه توليد< 
جهت توليدى مانتو بدون تکميلی دکمه 
و مادگی با تيراژ باال دعوت به  عمل می 

٠٩٣٩٢٥٠٠٦٦٤آوریم 
٩١٣٥٣٠٦٠/ ف

توليد<
 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 تعداد< �ارگاه 
بيرون بر و تر�Iو دوز ماهر 

با تسویه نقدى نيازمندیم 
٣٤١١٧٢٢

٩١٣٤٨٣٦٧/ ف

بسته بند< �ار 
ز�گزاگ دوز،راسته دوز

حرفه اى جهت تریکو 
نيازمندیم .

مفتح ١٠
٠٩٣٥٦٤٠٣٥٦٣
٠٩٣٦٦١٠٧٥٢٠

٩١٣٤٠٩٠١/ ط

به سه نفر خانم
توليدى  شرکت  در  کار  جهت 
پوشاک نيازمندیم بين شيرودى ٩ 

و ١١ پالک ١١٠-٣٤٣٧٠٥٤
٩١٣٥٣٤٠٨/ ف

به تعداد< سردوز�ار و مياندوز�ار
و بردست جهت کار تریکو نيازمندیم.

٢٥٦٢٦٥٢-٠٩١٥٣٠١٢٠٤٢
٩١٣٣٣٩٦٦/ ف

به تعداد< مياندوز�ار
نيازمندیم بردست  و  سردوزکار 

٢٢٢٦٧٣٦            تلفن:  
٠٩١٥٥٢٤٨٠٠٤

٩١٣٥٣٥٧٥/ ر

دوزنده بيرون بر تر�Iو 
تميزدوز با تسویه نقدى 

چرخ کار، زیگزاگ دوز، ميان دوز 
خانم و بردست آقا نيازمندیم 

آرتين تریکو ميدان ١٧ شهریور 
مجتمع رضا تماس تا یک هفته

 ١١ صبح الی ۵ بعدازظهر 
٠٩١٥١١٦٣٣٦٥-٣٦٥١٠٠٥

٩١٣٥٢٨٨٤/ ف

به تعداد< چرخIار 
پيراهن دوز آقا و بردست 

نيازمندیم اجرت ١٣٠٠ تومان 
٠٩١٥٥١٢٢٦٩٠

٩١٣٣٣١٧٧/ ف

چرخIار و اتو�ار و سردوززن
حقوق عالی محيطی کامال زنانه 

مفتح ٣١ پالک ١۶٧ 
٠٩٣٩٨٠٧٢٥١١

٩١٣٥٣١٠٨/ ف

به چند نفر خانم 
جهت کار در توليدى تریکو 

نيازمندیم. راسته دوز، 
مياندوزکار، زیگزاک دوز و 

بردست هر ماه تسویه نقدى 
دور ميدان ١٧ شهریور، ١٧ 
شهریور شمالی ٩ پالک ١٠,١

٣٦٥٩٦٧٣
٠٩١٥٨٩٩٦٧٢٠

٩١٣٤٧٦٧٩/ ف

به تعداد< چرخIار و راسته دوز 
و اتوکار مانتو نيازمندیم محدوده 

گلشهر ٠٩٣٥٤٦٤٤١٠٦
٠٩١٥٣٥٨٩٣٧٧

٩١٣٥١٦٩٦/ ط

چرخIار خانم نيازمند�م
امام خمينی ١۵ 

درب آخر سمت راست
٠٩١٥٣٢٥٦٥٨٩

٩١٣٥٣٢٠٤/ ف

مياندوز�ار و بردست 
خانم 

جهت کار تریکو بچه گانه 
نيازمندیم 

محيط زنانه، کار دائم
چهارراه راه آهن، عبادى ۵۵ 

پالک ٧
٢٢٢٧٦٨٩

٩١٣٤٩٤٦٥/ ف

راسته دوز ماهر 
جهت دوخت چرم مصنوعی در 
کارگاه کيف سازى نيازمندیم 

٨٤٣٩١٦٣
٩١٣٥٣١٠٩/ ف

به تعداد< سردوز�ار 
مياندوزکار راسته دوز و بردست 
(محدوده  نيازمندیم  بند  بسته 

٠٩٣٧٠٦٨٦٥٩٤گاز)
٩١٣٤٤٨٠٧/ ف

به تعداد< چرخIار مانتودوز
 و کارگاه بيرون بر نيازمندیم

 در محدوده طالب تسویه نقدى
٠٩١٥٨١٩٦٣٨٤

٩١٣٥٣٨٠٨/ ط

به تعداد< خانم 
راسته دوز و بردست 

جهت کار در توليدى تریکو 
نيازمندیم چهارراه شهدا

 انتهاى شيرازى١٧ زیرزمين
 مسجد امام حسن عسگرى (ع)

٢٢١٩٤٣٤
٩١٣٤٠٩٣٥/ ف

�ارگاه بيرون بر 
کمک برشکار، مياندوزکار، 
راسته دوز، زیگزاگ دوز، 

اجرت تهران کار دائم

٢١٢٥٤٦٦
٩١٣٤٥٠٣٤/ ف

به تعداد< چرخIار ماهر
 و �ارگاه بيرون بر

باال  اجرت  باال  تيراژ  نيازمندیم 
٠٩٣٧٨٤٥٠٠٧٨خواجه ربيع

٩١٣٥٢٨١١/ ف

چرخIار ماهر مانتودوز 
نيازمندیم .تسویه نقدى
 اجرت- ۶٠٠٠-۶۵٠٠
٠٩١٥٨٩٢٤٢٧٤

٩١٣٥٣٨٥٠/ د

به تعداد< چرخIار 
بيرون بر مانتو مجلسی آقا 

نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٤٣٧١٧

٩١٣٤١٤٧٩/ ف

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

٢١٢١٢٧٢پالک ٣٢
٩١٣٥٢١٧٠/ ف

به تعداد< چرخIار ماهر 
مانتودوز آقا نيازمند�م

بيمه + تسویه نقدى + تيراژباال
٠٩١٥٧٠٧٣٠٢٦

٩١٣٥٢٣٢٠/ ف

توليد< سن تيIن
 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 
٩١٣٥٣٣٨٤/ ف

به تعداد< چرخIار مانتو دوز 
و راسته دوز نيازمندیم. کار دائم، 

تسویه نقدى، ميثم شمالی 
٠٩٣٠٥٥٦٢٩٦٣

٩١٣٢٦٠٧٩/ ف

به تعداد< چرخIار 
مانتودوز خانم �ا آقا

و کارگاه بيرون بر نيازمندیم 
تيراژ باال- تسویه نقدى

 محدوده طالب

٠٩٣٩٥١١٢٢٦٥
٩١٣٥٠٣٩٢/ ط

به چند خانم 
چرخIار ماهر 

زیگزاگ دوز و بردست 
در توليدى زنانه نيازمندیم.

 ١٧ شهریور عنصرى غربی ١٩ پالک 
٢١٩ با حقوق عالی محل کار: قابل 

رفت و آمد با مترو هم می باشد.
٨٥٤٧٤٨٥

٠٩١٥٣١١٧٦٧٩
٩١٣٤٩٨٠٣/ ف

به تعداد< چرخIار 
ماهر نيازمند�م   

٠٩١٥٣٢١٧٣٢٣-٢٧٣٠٨٦١
٩١٣٤٧٢٧٩/ ف

چرخ �ار راسته، ميان دوز، 
ز�گزاf دوز خانم با حقوق ٣٠٠
به باال نيازمندیم چمن ۵٠ پالک ١٩

٠٩٣٥٣٤٩٣٩٧١
٩١٣٥١٣٥٥/ ف

به تعداد< چرخIار 
و کارگاه بيرون بر مانتو دوز 

نيازمندیم فقط تيراژ 
٩١٣٤١٥٢٤/ ف٢١٣٩٦٨٣

 fت توليد< پوشا�شر
به چند خانم طراح

 لباس زنانه 
یا  اى  حرفه  (فنی  مدرک  داراى 
دوخت  به  مسلط  و  دانشگاهی) 
انواع تریکو (جهت نمونه گيرى از 
ژورنال هاى روز دنيا) نيازمند است 
الماس شرق جنب پایانه اتوبوسرانی

٩١٣٥٠٣٩١/ م٢-٧١١٩٧٦١

توليد< خوزم
مانتو  چرخکار  و  بر  بيرون  تعدادى  به 

نيازمندیم. ٠٩٣٥٦٥٢٤٠٩٤
٠٩١٥٥٠١٥٨٠٦

٩١٣٥٣١٧٣/ ف

به تعداد< خياط 
راسته دوز ماهر نيازمندیم 

 ٠٩١٥١٢٠٦٣٣٥
٠٩١٥٥١٨٣٩٧٨

٩١٣٤٨٨٢١/ ف

به �d خانم
جهت مدیریت کارگاه توليد پوشاک 
الزم  مهارتهاى  و  کارى  سابقه  با 

٠٩١٥٥١٣٨٢١١نيازمندیم.
٩١٣٢٣٧٩١/ ر

١٥١٠
�ارگــــر ماهر

١٥١١
خياط و چرخ �ار

 به تعداد< �ارگر ساده
 ماهر و نيمه ماهر 

 جهت رو�ه �وب# مبلمان نيازمند�م 
٠٩١٥١١٨١٠٩٧ 

٩١٣٥٣٥٦٧/ ب


