
دوشنبه ٤ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٠
٥٠

به �k شاگرد نوجوان
ساختمان  تاسيسات  کار  جهت   

 ٠٩١٥٦٠١٠٣٧٢نيازمندیم.
٩١٣٤٤٨٠١/ م٠٩٣٦٤٢٥٣٣٣٥

به چند نفر
جهت پخش تراکت باحقوق 

مناسب نيازمندیم
٦٦٧٨٣٠٥-٠٩١٥٣١٨٨٨٩٣

٩١٣٤٤٦٧١/ م

شرMت نظافت' 
آرتا

و  خانم  ساده  کارگر   ۵٠ تعداد  به 
آقا با تضمين ١٠٠% کار با حقوق 
بيمه  تومان+  هزار   ۶٠٠ حداقل 
 ١۵ و   ١٣ معلم  بين  نيازمندیم. 

جنب سوپر پالک ١۵۵
٦٣٨٤٢٤٧

٩١٣٤٤١٢٩/ ف

به تعدادM Kارگر خانم 
نيازمندیم  کارگاه  در  کار  جهت 
اول  چهارراه  نبش   ۴ جمهورى 

٨٥٤٥٨٨٥جهان شبرنگ 
٩١٣٤٥٥٤٥/ ف

به تعدادM Kارگر 
جهت کار در کارواش محدوده 

پيروزى نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٦٣٤٣١-٨٦٥٣٢٠١

٩١٣٤٣٧٩٨/ پ

به ٤ نفر خانم 
جهت کار در کارگاه کفاشی نيازمندیم

 آبکوه مجد شمالی ٩ پالک ۴
٠٩١٥٢٤٧٠٤٨٦

٩١٣٤٥٠٧٢/ ف

تعدادK خانم 
جهت بسته بندى پوشاک نيازمندیم 

ميدان بار رضوى، خيابان شهيد 
٣٧٢٣٦٩٥فيض زاده 

٩١٣٤٣٤٥٢/ ف

 Kخانم جهت بسته بند Kتعداد
نان نيازمندیم حاشيه وکيل آباد 

بين ١٠ و ١٢ نان مشهد 
٨٨١٣٧٤٧

٩١٣٤٤٥٥٣/ ف

به تعدادM Kارگر ساده 
خانم و آقا نيازمندیم جهت بسته 

بندى غذا عبادى ٩۵ آشپز باشی 
٠٩١٥٣٢٠٣٠٩٢

٩١٣٤٢٦٢٦/ ف

�k نوجوان جهت 
تبليغات و پخش تراMت

شيرازى،  خيابان  نيازمندیم 
 مجتمع ونک طبقه ١- پالک ١٠٣

٩١٣٤٤٦٠٧/ ف

 به چند خانم وآقا 
 جهت کار در پيتزا فروشی هما 
در بلوار وکيل آباد نيازمندیم 

٩١٣٤٢٧٤٥/ م ٠٩١٥٣١٣٢٦٧٧

تعدادM Kارگر ساده خانم 
نيازمند�م بازارسپاد غرفه١٩
٧٦٥٤٦٠٨ (ترجيحا محدوده 

 بلوار طبرسی تا رسالت)
٩١٣٤٥٤٢٩/ ف

Mارگرساده خانم وآقا  
 با مزایا و حقوق باال و بيمه نيازمندیم 
طبرسی شمالی ٣٠ جنب امالک صدف 

٩١٣٤٢٦٨٩/ م٠٩٣٥١٥٢١٠٩٤ 

به چند نفر
 Mارگر خانم 

جهت کارگاه قنادى نيازمندیم. 
ساعت کار ٧ صبح تا ۵ بعدازظهر 

حقوق ٣٠٠ تومان 
١٧ شهریور یک انتهاى کوچه 

سمت راست پالک ٣,۵
٠٩١٥٧١٣٨٠١٠

٩١٣٤٤٧٥٦/ ف

به �M kارگر ساده جهت 
Mار در پيتزافروش'

نيازمندیم
٩١٣٤٠٨٥٠/ ف٧١١٣٥٣١

Mارگر ساده جوان 
جهت کار در کافی شاپ نيازمندیم 
بلوار سجاد ساعت کار: ١٨ الی ٢۴

٧٦١٣٩١٤
٩١٣٤١٦٧١/ ف

٢٠ نفر Mارگر ساده
جهت کار در کارخانه حقوق قانون 

کار+ بيمه+ سرویس
٩١٣٤٢٨٣٠/ م٠٩١٥٤٧٣٨٤٢٠

Mارگر ساده
جهت کار در فست فود و یک 
کمک آشپز پيتزا نيازمندیم

٠٩٣٥٤٠٨٥٥٣٢
٩١٣٤٤٣٤٢/ ف

به تعدادK نيروK ساده
جهت فعاليت درکارگاه صنایع 

فلزى نيازمندیم
٦٥١٢٧٤٥-٦٥١٢٥٤٩

٩١٣٤٥٦٩٧/ ق

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

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

٩١٣٣٦٦٦٠/ م

به ٢ نفر نوجوان 
مارکت  سوپر  در  کار  جهت 

٦٠٧١٤١٨نيازمندیم 
٩١٣٤٥١٤٧/ ف

به چند نفر شاگرد
و  سيدى  (ساده)درمحدوده  نوجوان 
گاراژدارها جهت کار در سرى تراشی 

٠٩١٥٣١٤٥٤٦٥نيازمندیم.
٩١٣٤٤٦٥٧/ ف

تعدادM Kارگر 
نوجوان آقا

جهت کار در کارگاه توليدى 
نبات نيازمندیم 

شهرک شهيد رجایی حر ١ 
مهریز ١٧ پالک ٢٠٧

٠٩١٥١٥٦٨٩١٠
٩١٣٣٧٣٨٨/ ف

به �M kارگر متاهل
جهت انبار آهن نيازمندیم 
(۴٢٠+بيمه) منطقه سيدى

٠٩١٥٣٠١٤٢١٨
٩١٣٤٤٦٠٣/ ف

به چند نفر Mارگر ساده 
خانم و آقا نيازمند�م

عبدالمطلب ٣، کوچه اول، سمت راست 
پالک ۶٩ ٠٩٣٥٦٦٢٤٢٧٦

٩١٣٤١٩٥٩/ ف

به ٢ نفر Mارگر 
ساده تمام وقت

جهت مبلمان فيلون 
واقع درجاده شاندیز 

نيازمندیم.
٠٩١٥٤٨١٠٦٨٨

٩١٣٤٣٥١٠/ ف

Kاستخدام فور
به تعدادى کارگر ساده 
خانم جهت کار مونتاژ 

نيازمندیم 
آدرس: قاسم آباد، 
ادیب جنوبی ٧,١ 

پالک ١٢۴
تلفن: ٦٦٣٧٣٦٩

٠٩١٥١١١٧٧١٠
٩١٣٢٩٥٧٧/ ل

آموزش واشتغال ودرآمد عال'
 تربيت نيروى برقکار و حسابدار

و تعميرکار موبایل 
 ٧٦٥٩٩١٩ چهارراه مهدى 

٩١٢٧١٧٦٢/ م

Mارگر ساده 
 + تومان   ۶٠٠ الی   ۴٠٠ حقوق  با 

بيمه + سرویس ٧٦٦٣٣٨٧
٩١٣٤٣٠٤٩/ ف٠٩٣٠٦٦٥٤١٣١

به تعدادK نيروK ساده و جوان 
بين سن ١٨ تا ٢٢ سال براى کار 

برق نيازمندیم با حقوق ثابت 
٠٩٣٥٣٣٨٧٢٦٥

٩١٣٤٥٢٤٦/ ف

به تعدادM Kارگر 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 چند Mارگر 
ساده نيازمند�م
تمام وقت و نيمه وقت 
بلوارمصلی، مصلی ٢۵ 

لبنيات رضازاده
٠٩١٥٣٠٥١٩٩٧

٩١٣٤٤٧٥١/ ف

استخدام نيروM Kار  
 حقوق + بيمه 

٠٩١٥٥٠٨١٩٥٠ 
٩١٣٣٧٦٣٣/ م

 Kنيرو Kبه تعداد
خانم و آقا

نيازمندیم محدوده خيابان 
رسالت جاده سيمان بين 

رسالت ١١٠ و ١١٢
 ٢٤٢٠٢٤٥

٠٩١٥٩٢٣٩٣٠٣
٩١٣٤٢٥٩٩/ ف

به تعدادM Kارگر ساده
 MDF جهت نصب کابينت

نيازمندیم
٠٩١٥٣١٤٠٤٤٨

٩١٣٤٤١٩٩/ ف

به چند جوان 
با حقوق باال و آموزش نيازمندیم 

٦٦٥٥٦٩٠
٠٩١٥٥١٥٢٣٧٧

٩١٣٤١٩٣٩/ ف

به تعدادM Kارگر ساده 
جهت کار در رستوران

 نيازمندیم 
٠٩١٥٣٠٤٦١١٢

٩١٣٤٥١٧٢/ خ

مرغ سوخارM Kارو
جهت تکميل پرسنل 

شعبات خود به تعدادى 
کارگر ساده آقا 

با حقوق اداره کار و بيمه 
استخدام می نماید

٠٩٣٦٣٣٢٥٧٨٨
٩١٣٤٣٣٤٩/ ل

به تعدادM Kارگر ساده آقا 
نيازمند�م

٠٩١٥١٢٢٩٣٤٥
٩١٣٤٤٣١٩/ ف

به �M kارگر ساده 
جهت کار در ساندویچی 

نيازمندیم 
٧٣١١٩٩٩

٩١٣٤٥١٠٦/ ف

به چند Mارگر ساده خانم 
نيازمند�م 

خيابان صدر مقابل صدر ٣
٠٩١٥٣١٦٧٩٨٣

٩١٣٤٥٠٥٤/ ف

دو نفر Mارگر خانم
 ١٧ نيازمندیم  وقت  نيمه 
شهریور ٧ نبش کوچه حافظ درب 

٠٩١٥٣٠١٤١٦١آلومينيومی
٩١٣٤٢٣١٩/ ف

تعدادM Kارگر ساده
در کارگاه قنادى محدوده 

قاسم آباد نيازمندیم
٠٩١٥٧١٥٨٠٩٧-٥٢٣١٣٥٦

٩١٣٤٤٥٠٩/ ف

صنا�ع چوب' توMا 
براى تکميل کادر خط رنگ 

خود به تعدادى نيروى 
ساده و نيمه ماهر 

نيازمند است 
 ٧٦٣٧٣٠٠
٧٦٢٧٢٠٠

٩١٣٤٢٥٥٠/ ف

ده نفر Mارگر خانم 
جهت چاپ لباس نيازمندیم شهرک 

شهيد رجایی حر ١٢ پالک ۴
٠٩١٥٥٠١٤١٣٨-٣٧١٨٧٥٨

٩١٣٣٧٢٧٧/ ف

به تعدادM Kارگر 
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

٩١٣٣٩٧٩٣/ ف

به تعدادK نيروK ساده آقا
با موتور نيازمندیم.

 حقوق ۴٢٠,٠٠٠ تومان
٠٩٣٧٥٣٧٨٥٩٢-٣٨٧٠٨٩٤

٩١٣٤٥٤٦٧/ م

Mارگر آقا 
جهت آجيل فروشی نيازمندیم 

٩١٣٤٣٨٧٣/ ب٧٢٧٣١٨٩

تعدادM Kارگر ساده جهت 
Mار در Mارگاه نيازمند�م  

٦٩٠٥١٥٩
٩١٣٤١٧٣٧/ ف

به چند نفر Mارگر ساده
جهت کار برق و دوربين 

نيازمندیم
٩١٣٤٤٢٠٥/ م٠٩١٥٤١١١٨١١

مرغ سوخارM Kارو
به تعدادى کارگر ساده 

دیپلم جهت پاسخگویی به 
تلفن و کار در رستوران 

با بيمه و حقوق قانون کار 
نيازمند است

٠٩٣٦٣٣٢٥٧٨٨
٩١٣٤٣٣٨٢/ ل

به تعدادM Kارگر ساده خانم
٨ ساعت کار+ بيمه+ سرویس 
مراجعه فقط حضورى- انتهاى 

٧٥١٣٧٩٢ابوطالب ۶۶ پالک ١۵٨
٩١٣٤٢٥٨٨/ م

تعدادM Kارگر ساده 
جهت کار در کارخانه کفش 

ترجيحا جوان نيازمندیم
٧٣٢٩٦٥٠

٩١٣٤٠٢٨١/ ف

به تعدادM Kارگر ساده 
جهت رویه کوبی مبل

 در محدوده سناباد نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٥٠٧١٤-٨٤٣١٣٧٩

٩١٣٤٣٨٧٥/ م

به چند جوان 
جهت کار در آکواریوم فروشی 

نيازمندیم
٠٩١٥٥١٧٦٨٨٠

٩١٣٤٥٤٣٢/ ف

به تعدادM Kارگر مرد
جهت رفت و روب 

(خدمات شهرى) با حقوق و 
مزایاى قانونی نيازمندیم. 
کاشانی ٧٣ چهارراه اول 

سمت راست پ ۵٨
٠٩١٥٨١٣٦٧٥٤

٧١٣٢٤٦٣
٩١٣٤٥٣٨٧/ ف

Kت پا�اباترMشر
جهت تکميل کادر نيروى 
انسانی خود به تعدادى 

کارگر آقا و خانم 
نيازمند است.

دفتر ٧١١٢٢٥٧
کارخانه ٠٥١١٢٤٠٠٨٤٣

٩١٣٣٧١٢٦/ م

سه نفر آقا 
جهت کار در شرکت توليدى 

پوشاک نيازمندیم
٩١٣٤١٨٧٧/ ف٣٤٣٧٠٥٤

 استخدام Mارگر ساده 
حداقل سيLل 

 

 ٠٥١٢٢٥٤٣٤٣٤
٩١٣٤٤٦٧٠/ م

به چند نفر خانم 
جهت بسته بندى کفش نيازمندیم 

( محيط زنانه ) حر عاملی ۴۶
 ٧٢٨٠٥٥٦

٩١٣٤٥٥٠١/ ف

به تعدادK 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

به چند 
Mارگر خانم 

کفش  توليدى  در  کار  جهت 
نيازمندیم «محيط کامال زنانه»

 ابتداى بلوار هدایت پالک ٨٠ 
٠٩٣٥٢٢١٤١١٢اسدى

٩١٣٤٠٩٠٦/ م٣٦٤٠١٥٦

به تعدادM Kارگر ساده جوان با 
بيمه و حقوق عال' نيازمندیم

 ٠٩١٥٦٥٣٧٩٧٣
ساعت تماس ٢١-١٢

٩١٣٤٢٢٥٧/ ف

 استخدام
 اپراتور دستگاه تزریق 

پالستيک خانم و آقا
آدرس: شهرک صنعتی توس 

فاز یک بلوارتالش شمالی، 
تالش ۵، فاز ۵ صنعتگران

مراجعه حضورى: 
ساعت مراجعه ٨ الی ١۶

 

٩١٣١٣٦١٥/ م

به چند جوان 
شهرستان' 

جهت کار نيازمندیم خيابان 
پاسداران مقابل هتل سالم 

باغسراى روزى روزگارى
٠٩٣٥٠٧٧٧١٩٩

 ساعت تماس ١٢ظهر به بعد
٩١٣٤٤٧٧٩/ د

به تعدادK شاگرد 
جهت کار در کافه سنتی در 
دو شيفت صبح و بعدازظهر 

نيازمندیم
 بدون جاى خواب ترجيحا در 

محدوده قاسم آباد 

 ٠٩٣٧٢٩١٧٤٩١
٠٩٣٧٤٣١٢٢٢٠

٩١٣٤٥٣٩٨/ ف

Mارگر Mارواش با حقوق 
عال' نيازمند�م  

٠٩١٥٣٠٥٦٤٥٠
٩١٣٤٢١٥٣/ ف

به چندنفرنيروK پل' اتيلن 
ماهر و نيمه ماهر نيازمند�م  

٠٩١٥١١٨٩٧٨٨
٩١٣٤١٨٩٧/ ف

شرMت ساختمان' مهر آذ�ن 
کارگر  و  بنا  کار  استاد  تعدادى  به 

ماهر به طور دائمی نيازمندیم 
٠٩١٥٧٦٠٠٤٣٤

٩١٣٤٢٢٣٥/ ف

به تعدادK پرسنل فن'
آشنا به تاسيسات و داراى 

گواهی نامه موتور نيازمندیم
٧٢٨٨٨٧١

٩١٣٤٥٣٢٨/ ف

به تعدادK برقLار ماهر 
و نيمه ماهر جهت پروژه پدیده 

شاندیز نيازمندیم 
٠٩٣٧٨٠٣١١٥٠

٩١٣٤٤٢٨١/ ف

به چند نقاش  ساختمان ماهر
  و نيمه ماهر نيازمند�م 

٠٩٣٧٩٧٣٩٧٧٦
٩١٣٤٥٤١٢/ پ

به تعدادM Kارگر 
جهت کار در کارواش نيازمندیم 

مطهرى شمالی
٠٩١٥١١٧٧٩٦٣

٩١٣٤٣٩٣٢/ ق

به نيروK جوان ماهر
جهت انجام امور تأسيساتی 

ساختمان نيازمندیم
٠٩١٥٣١٣٥٨٣٦

٩١٣٤٤٤٦١/ ف

Mارگر ماهر و نيمه ماهرMناف 
نيازمندیم با شرایط عالی

 و کار دائم 
رفعتی ٠٩٣٩٢٤٧٦٠٩٧

٩١٣٤٤٩١٨/ خ

به تعدادM Kارگر ماهر و 
نيمه ماهر

جهت تابلوسازى نيازمندیم
٠٩١٥١٠٥٣٣٢٩

٩١٣٤٣١٥٢/ ف

به چند نفر نصاب ماهر و 
 U.P.V.C نيمه ماهر

نيازمندیم
 

٠٩١٥٦٨٣٩٠٥٤
٩١٣٤٣٢٥٤/ ف

به تعدادK رو�ه Mوب 
ماهر و نيمه ماهر و کالف ساز 

نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٥٦٥٢٢

٩١٣٣٩٥٣٣/ ف

به دو نفر ُبلت زن 
(رزوه ميلگرد) نيازمندیم

 شرایط عالی 
٠٩١٥٥٢١٥٥٦٠

٩١٣٤٤٥٤٨/ ف

تعدادM Kارگر ماهر 
Mارواش نيازمند�م 

٠٩١٥٥٢١٩٥٤٤
٩١٣٤٥٠٤٨/ ف

به چند استادMار درب و 
پنجره ساز نيازمند�م

٢٥٧٥٧٦٦-٠٩١٥٥١٧٤٥٧٣
٩١٣٤١٨٩١/ ف

به چندنفر رو�ه Mوب
ماهر و نيمه ماهر 

 و کارآموز و نجار نيازمندیم.
 ٠٩١٥٤٠٣٥٠٠١-٧٢٨٠٥٤٣

٩١٣٣٥٢٤٦/ م

تعدادM Kارگر نيمه ماهر 
برقLار ساختمان 

نيازمندیم
٠٩١٥٣٢٢٥٦٤٠

٩١٣٤٤٢٧٣/ ف

تعدادK جوشLار 
 co2

و رنگ کار پودرى نيازمندیم 
مشهد، جاده شاندیز،

 ابتداى جاده شهرک صنعتی 
قطعه چهارم، 

شرکت حسام صنعت 
٠٥١٢٤٣٧٣٩٣٥

٩١٣٤٠٢٠٣/ ف

KارLدعوت به هم
بنا ماهر در مقابل اجرت صاحب زمين 

یا باغ شوید ٠٩١٥٣١٤٣٦٥٦
٠٩٣٧٣٤١٧٧٩٢

٩١٣٤٠٦٣٠/ ف

 به �k نيروK مرد متاهل
 داراى کارت پایان خدمت 

جهت اپراتورى دستگاه 
چاپ سيلک نيازمندیم.

آدرس: شهرک صنعتی توس، فاز 
اندیشه ١١، دانش ١٠ قطعه   ،٢

دوم سمت راست شماره ٨٠٣

٥٤١٤٦٠٠ 
٩١٣٤٥٣٧٣/ م

رو�ه Mوب 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

برقLار ماهر  جهت پروژه
کنترات  طور  به  واحدى   ٣٠٠

نيازمندیم  ٠٩٣٦٦٥٨١٢٧٦
٠٩٣٦٨٣٤٥٢١٩

٩١٣٤٣١٥٩/ ف

 به تعدادM Kارگر ماهرونيمه ماهر  
 جهت کار در کارگاه رویه کوبی 
مبل نيازمندیم با حقوق عالی 

 ٢١٤٨٤٠٨-٠٩١٥٣٢٤٥١٣٥
٩١٣٣٩٢٥١/ م

دعوت
 KارLبه هم 

نصاب پسيو 
شبکه و دوربين هاى 

تحت شبکه 
٨٤٩١٤٢٥

٩١٣٤٤٨٦٢/ ف

به تعدادK رنگ Mار 
فرفورژه نيازمند�م   

٠٩١٥٥١٧٠٤٣٨
٩١٣٣٩٧٢٨/ ف

به �k شيشه بر ماهر 
نيازمند�م  

٠٩٣٠١٦٧١٢٦٠
٩١٣٤٤٤٩٩/ ف

Mارواش
 به چند کارگر ماهر نيازمندیم

٠٩١٥٥١١٦٦١٦
٩١٣٤١٨٤٠/ ف

١٥١٠
Mارگــــر ماهر

استخدام
 شرکت توليدى و صنعتی واقع در شهرک صنعتی 
مشهد جهت تکميل کادر خود نياز به کارگر آقا با 
حداقل مدرک دیپلم یا فوق دیپلم و حداکثر سن 
٢۵سال دارد. متقاضيان می توانند تقاضاى خود را 
با تصویر مدرک تحصيلی، یک قطعه عکس  همراه 
صندوق  به  تماس  تلفن  و  سکونت  محل  آدرس  و 

پستی ٣۴٧١-٩١٣٧۵ مشهد ارسال نمایند.
 

٩١٣٤٣١٨٤/ م


