
شنبه ٢  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٢٩٨
٥٠

فروشنده با تجربه خانم 
نيازمندیم چهارراه شهدا بازار 

مرکزى فاز یک پالک ١۴۴
٠٩١٥٦٩٠٥٥٣٥

٩١٣٣٩٣٥٥/ ف

q7 فروشنده خانم 
جهت کاردر نانوایی

به صورت نيمه وقت 
نيازمندیم 

بلوار سجاد، خيابان نيلوفر، 
نيلوفر ١٢ مقابل پالک ٩٩

٠٩٣٧٢٠٣٧٦٩٦
٩١٣٤١٦٠٢/ ف

دو نفر فروشنده با سابقه جهت 
موبا7ل فروش� نيازمند7م  

٠٩١٥٦٨٩١٠٤٠
٩١٣٣٩٧٧٢/ ف

 به تعداد# آقا# جوان و 
نوجوان

کفاشی  در  فروشندگی  جهت   
 ٠٩١٥١٠٤٣٦٦١نيازمندیم.

٩١٣٣٦٢٣١/ ب

به تعداد# فروشنده
جهت فروشندگی مبلمان 

نيازمندیم. 
       بيک    ٠٩١٥٣٠٦٣٦٧٦

٩١٣٣٨٦٥٤/ ل

به q7 فروشنده باتجربه 
تحصيلکرده متأهل با ضامن 

نيازمندیم 
٠٩١٥٤٤٢١٣٩١

٩١٣٣٨٩٦١/ ف

فروشنده خانم
با سابقه کار تمام وقت

 و نيمه وقت با حقوق عالی 
نيازمندیم.

 ١٧ شهریور- مجتمع حریر  
طبقه ١+ پالک یک 

فروشگاه خانه لباس 
٠٩١٥٣١٧٢١٩٨

٩١٣٤٢٠٥٧/ د٣٦٨٧٥١٨

فروشنده خانم
آشنا به لوازم آرایشی نيازمندیم 

نبش عبادى ٧٧- آلما
٠٩١٥٤٤٥٧٠٣٣-٧٣١٠٠٧٥

٩١٣٤١٤٥٧/ ف

به q7 فروشنده خانم
جهت کار در فروشگاه 

پوشاک نيازمندیم
چهارراه گاز عبادى روبروى 
بانک ملی پوشاک نارنجی 

٠٩١٥٥٠٨١٦٢٧
٩١٣٤١٥٢٣/ ف

 فروشنده نيازمند7م
 تمام وقت حقوق ۴٠٠تومان

الماس شرق
٩١٣٤١٠١١/ م ٠٩١٥٦٠١٨٣٥٧

به q7 فروشنده ماهر
ترجيحا خانم 

با روابط عمومی باال 
نيازمندیم 

بين راهنمایی ٢ و ۴ 
فروشگاه مانتو مارسل

٠٩١٥١١٥٣٦٣٥
٩١٣٤٢١٧٩/ ف

فروشنده خانم 
جهت مجلسی زنانه ميدان 
احمدآباد - نبش پاساژ هما

٠٩٣٦٧٣٨٧٥١٠-٨٤٥٤٧٧٥
٩١٣٤٢٠٩٦/ د

فروشنده باتجربه آقا 
جهت فروشگاه پالستيک

 در مصلی نيازمندیم 
٩١٣٤٠٧٥٧/ ف٣٦٨٥٩١٣

!ارمند بازنشسته آقا
نان  مجتمع  در  فروشندگی  جهت 

محدوده بلوار معلم نيازمندیم
٨٦٤٨٥٤٢-٠٩١٥٢٠٤٣٦١٨

٩١٣٤٢٤٥٧/ ف

فروشنده خانم باتجربه !ار
جهت پوشاک زنانه نيازمندیم ساعت 
کار ٩,٣٠ الی ١۶ پروما طبقه مثبت ١ 

٧٦٦٣٨٥٢واحد ۴٢
٩١٣٤٢١١٥/ ف

فروشنده خانم نيازمند7م 
پيروزى ٢۴ بازرگانی مدرن 

٠٩١٩٩١٨١٥٧٠
٩١٣٤٢١٢٣/ ف

فروشنده لوازم آرا7ش� 
خانم با حقوق خوب الماس شرق 

آرایشی ماتيک 
٧١١٣٠٣٦

٩١٣٣٥٦٣٩/ ف

فروشنده باتجربه
جهت کار در فروشگاه پوشاک 
نيازمندیم(حقوق ۴٠٠ تومان)

٠٩٣٥٧٢١٥٩٥٠
٩١٣٣٩٤٠٧/ ف

q7 به
فروشنده خانم

نيازمندیم. هفده شهریور  
افشار ١ ، طبقه پایين
پالک ٧۶ ، پوشاک راد

٣٤٤٢٥٩٢
٩١٣٤٢٤٠٩/ ر

فروشنده خانم و آقا
۴٠٠ با بيمه-کفش هامون 

چهارراه ميالد بين امامت ۵ و ٧
٦٠٥٠٩٢٢

٩١٣٤٠٧٩٧/ ف

به فروشنده خانم نيازمند7م
الماس شرق، طبقه ٢، الین وسط، 

پالک ۵٢٣٢١
٠٩١٥٣٢١٥٩٥٢

٩١٣٤٢٦٠١/ ف

به q7 فروشنده 
وارد خانم 

با روابط عمومی باال جهت 
کار در لوازم آرایشی 

نيازمندیم. امامت ٢٢ ، 
گالرى رخساره

٠٩١٥١٢٤٣٩٣٦
٩١٣٤١٦٢٧/ ل

به q7 فروشنده به طور 
نيمه وقت نيازمند7م  

٠٩٣٥٧٠٣٨٦٥٦
٩١٣٤١٤٤٧/ ف

صندوقدار  
معتبر  ضامن  با  رستوران  جهت   
نيازمندیم ساعت تماس ١١به بعد

٩١٣٤٢٨١٢/ م ٠٩٣٥٤٠٧٧٣٦١

شر!ت فرندز
(پوشاک آقایان- بانوان)

تکميل  ١٧شهریوربراى  در  واقع 
تعدادى  به  خود  فروش  کادر 
زن  و  مرد  باتجربه  فروشنده 
هزار   ۵٠٠ حقوق  است  نيازمند 
تومان مراجعه حضورى ميدان ١٧ 
دوم  طبقه  افشار،  پاساژ  شهریور 

٩١٣٤٢٥٩٣/ فپالک ٢٩

 فروشنده خانم نيازمند7م 
چهارراه خسرو#،بازارجواد 

 ٢١٥ sپال
 ٢٢١٥١٨٧

٩١٣٣٩٥١٢/ ف

به q7 فروشنده خانم
نيازمندیم حقوق ثابت+پورسانت

 ٧٥١٣٩٧٦-٠٩٣٠٧٨١٧٧٠٩
نبش موسوى قوچانی ١٨

٩١٣٤٠٣٣٨/ ف

به q7 فروشنده 
خانم 

مجرب با ضامن معتبر جهت کار 
در پوشاک زنانه هيوا نيازمندیم 

ترجيحا در محدوده هاشميه 
ساعت مراجعه ١۴ الی ١٧ 
هماهنگی قبل از مراجعه 

٨٨٢٦٩٩٢ -٠٩٣٨٤٦٤٦٥٣٤
٩١٣٤٢٤٤٠/ ف

به فروشنده مسلط به
کامپيوتر و حسابدارى، تایپ و 

اینترنت داراى سابقه کار نيازمندیم.
٢٢-٧٦٦٢٠١١

٩١٣٤١٧٦٥/ ف

به q7 فروشنده آقا# ماهر 
نيازمندیم.

٠٩١٥٥٠٠٢١١٦
٩١٣٤٠١٤٩/ ف

حقوق ٥٠٠ هزار تومان
به دو نفر صندوقدار خانم 

نيازمندیم. بلوار معلم چهارراه 
 دانشجو کلبه لی

٩١٢٦٣٠٦٠/ ف

 به q7 فروشنده خانم 
 نيازمندیم-معلم ٧٢ 

مجتمع دادگر - لبنيات سجاد
٥٠٢١١٥٤

٩١٣٣٨٧٩٤/ ف

به تعداد# فروشنده 
به صورت تلفنی با تجربه 

نيازمندیم
٨٥٣١٠٤٧

٩١٣٤٢١٣٠/ ف

فروشنده خانم 7ا آقا 
با روابط عمومی باال جهت عطر و ادکلن 
 +١ طبقه  خاور  زیست  نيازمندیم 

٠٩٣٩١٧٩٥٣٠٠عطر وسوسه
٩١٣٣٨١٨٩/ ف

به q7 فروشنده
 نيازمند7م  محدوده حرم

٠٩١٥٧٠٥٠٨٥٠
٩١٣٤٠٩٨٩/ ف

نيازمند7م 
 فروشنده پوشاک فقط خانم
خيابان خواجه ربيع چهارراه گاز

آقاى حامدى
٠٩١٥٣١٩١١٥٠ 

٧٣٢٩٢٨٤
٩١٣٣٥١٤٥/ آ

به q7 فروشنده 
خانم 7ا آقا

متاهل آشنایی کامل با 
کامپيوتر با روابط عمومی باال 

جهت کار در یک دفتر بازرگانی 
نيازمندیم بلوار چمن نبش ۶٣

٣٦٤٢٧٤٧
٩١٣٤١٦٢٢/ ف

به تعداد# فروشنده آقا با 
تجربه نيازمند7م   

 ٣٤٤٥١٦١
٠٩١٥٣١٨٦٦٨٢

٩١٣٤١٧٤٩/ ف

استخدام د7پلم 
7ا فوق د7پلم برق
جهت کار در فروشگاه 
و فروش لوازم برق 

صنعتی
تماس:٠٩١٥١١٤٠٤٢٥

٩١٣٣٩٣٠٨/ ر

جوان آقا ١٨ تا ٢٣ سال
و  لوکس  فروشگاه  در  کار  جهت 
دکورى در بازار مرکزى با حقوق عالی 

٠٩١٥٢٠٤٧٦٧٤نيازمندیم 
٩١٣٤١٦٩١/ ف

 چند نفر فروشنده 
 باتجربه سوپرى 

در فروشگاه معتبر 
نيازمندیم

٠٩٣٠١٨٢٥٢٠٠ 
٩١٣٤٢٧٣٥/ ب

به دو نفر فروشنده جوان
باتجربه جهت !ار در فروشگاه 

(عمده فروشی) نيازمندیم.
٠٩١٥٥١٨٤٤٥٩

٩١٣٤١٠٣٥/ ف

!فش سناتور
یک فروشنده در امور کفش 

نيازمندیم
٦٠٤٧٥١٨-٠٩٣٥٥٩٧١٨٢٥

٩١٣٣٩٠٣١/ ف

به q7 فروشنده 
متعهد و مجرب نيازمندیم 

٠٩١٥٩٠١٢٠٨٨
٠٩٣٦٠٤٧٠٤٠٥

٩١٣٤١٤٢٠/ ف

صندوقدار خانم 
با ضامن نيازمندیم

 کباب سلطان بين دانشجو ١٧ و ١٩ 
٩١٣٤١٧٧٧/ ف٠٩١٥٣٠٦٨٥٤٧

به تعداد# فروشنده خانم
جهت کار در داروخانه نيازمندیم 

شرکت آراد پایور پرشين 
تماس ٩الی ١٣، ٦٠٧٦٨٩٢ 

٩١٣٤٢٦٤٩/ پ

به q7 فروشنده ماهر 
جهت کار MDF نيازمندیم (با ضامن 

معتبر)       ٠٩١٥٥١٥٤٧١٢  
٠٩٣٦٥٢٦١٥١٢

٩١٣٤٢٥١٩/ ف

به تعداد# 
منش� خانم
جهت دفتر امالک نيازمندیم 
مسکن آتاناس - پيروزى ۴١ 

زارعی ٨٨٢٥٢٩٢
٠٩١٥١١٤١٠٥٠

٩١٣٤١٠٠٨/ پ

آژانس رو7ان
به یک منشی نيازمندیم. فالحی ٢ 

٠٩١٥١٢٦٤٦١٥ آزاده ٧
٩١٣٤٢٢١٢/ ر

منش� مسلط به تا7پ
نيازمند7م

٨٩٠٦٠٤١
٩١٣٤٢٠٨٢/ ف

تعداد# منش� خانم  فعال و تمام
 وقت در نما7ندگ� همراه اول
ميدان راهنمایی حقوق ماهيانه ۴٠٠ 

٧٢٦٢٢٤٧هزار تومان 
٩١٣٣٤٦٣١/ م

منش� خانم 
 آشنا به حسابدارى نيازمندیم 

امامت ١٢
 ٠٩٣٠٨٧٤٦١١٥

٩١٣٤٠٧٢٠/ پ

منش� خانم آشنا به تا7پ
کامپيوتر با روابط عمومی باال جهت کار 

در دفتر بيمه در محدوده آب و برق
٠٩١٥١٢٤٥١٩١-٨٦٨٩٦١٠

٩١٣٣٨٣٩٤/ م

به چندنفر
 منش� خانم 

با روابط عمومی باال جهت کار 
در دفتر مهندسی با حقوق 

عالی نيازمندیم . 
بين امامت ٢۵ و ٢٧ پالک ٣۶٣ 

٦٠٧٩٩٢٣
٠٩١٥٣٠١٥٢٣٦
 ٠٩١٥٧٦٦٨٢٢٣

٩١٣٣٨٩٦٤/ ش

به منش� خانم 
با حقوق ٢٠٠ تومان و پورسانت 
عالی نيازمندیم. سرافرازان ۴٠

٠٩١٥٥١١٩٨٥٩
٩١٣٤٢٦٣٨/ پ

 به q7 نفر خانم 
مسلط به !امپيوتر 
 جهت کار در مرکز سنجش 

تراکم استخوان نور 
نيازمندیم 

 ٠٩١٥٩٠٢٤٨٩٩
تماس ٩ تا ١١ صبح

٩١٣٣٨٤٤٠/ آ

7اس بار 
کامپيوتر  به  مسلط  منشی  یک  به 

جهت شيفت عصر نيازمندیم 
٨٤١٩١٦٤

٩١٣٤١٣٩٦/ ف

 تا7پيست در منزل
 مسلط به ادبيات فارسی

٩١٣٤١٩٩٦/ م٠٩١٥٥١٨٤٩٠٩ 

٣ نفر منش�
صبح و عصر و شب تاکسی تلفنی 

٠٩١٥١٠٣٣٠٢٢نيازمندیم.
٩١٣٣٧٥٧٧/ ر

به ٢ منش� خانم- با روابط
 ٣٠ هاشميه  نيازمندیم  باال  عمومی 
 ٩  -  ١٣:٣٠ کار  ساعت   ٩ پالک 

 ۴ -٢٠٠٩١٥٣١٨١٨٤٦
٩١٣٤١٩٦٦/ ف

استخدام منش�
  ٣٠٠ ال� ٥٠٠

٨٤٦٥٣٨١
٩١٣٤١٥١٥/ ف

آژانس مارال
دو نفر منشی آقا آشنا به کامپيوتر 

٠٩٣٦٦٤٣٦٨٧٥نيازمندیم
٩١٣٤٠٦٦٩/ ر

به q7 منش� محدوده
طالب نيازمندیم. با حقوق مکفی 

(کافی نت)
٠٩١٥١٠٧٣٨٠٩

٩١٣٤٠٢٩٨/ ف

به q7 نفر منش�
با آشنایی اوليه کامپيوتر 

نيازمندیم حقوق ٢٨٠ تومان 
خين عرب ٦٩٠٣٠٣٨

٩١٣٤٠٥١٤/ ف

٩١٣٤٢٧٦٥/ ق

�Vمنش� دندانپزش q7 به
جهت همکارى در محدوده کالهدوز 

(سلمان فارسی) نيازمندیم
٠٩٣٦٩٠٠٩٠٥٦

 منش� 
نيمه وقت  با حقوق ثابت و

٨٤٧٠٤٧٧  پورسانت عالی 
٩١٣٣٨٣٧٨/ م

سر7عًا به ٢نوبت منش�
صبح و یا عصر نيازمندیم 

احمدآباد آژانس رسانا
٠٩١٥٦٤٦٠٩٨٦

٩١٣٤١٢٢٤/ ق

تا!س� گلچين
یک نفر منشی آقا نيازمندیم. 

ساعت کار: از ١٣:٣٠ الی٢١:٣٠
٩١٣٤١٥٠٩/ م٧٦٣٠٦٣٠

به q7 نفر منش� خانم 
جهت مطب دندانپزشکی 

نيازمندیم عارف ۴ پالک ١٧
٨٤٦٨٥٩٥

٩١٣٤٢٦١٢/ ف

به q7 منش� خانم 
جهت پاسخگویی تلفن 

نيازمندیم
 از ٨,٣٠ الی ١٣,٣٠ 

بين وکيل آباد ١٨ و ٢٠ 
پالک ٣١۶ طبقه دوم 
 ٨٦٥٧٠٥٥

٠٩١٥٨١٠٠٨٧٦
٩١٣٣٨٤٩١/ ف

به دو نفر منش� 
خانم 

جهت کار در رستوران 
نيازمندیم 

نبش کالهدوز ١,٢۴
١ و ٧٢٨٩٥٥٠ 

٩١٣٣٩١١٢/ ف

q7 منش� خانم 
به صورت نيمه وقت آشنا به امور 

حسابدارى نيازمندیم آتار درب 
٩١٣٤١٩٠٧/ ف٧٢٥٥٨٧١

استخدام
به یک خانم جهت کار در شرکت 
نيازمندیم شرکت مشهد پارسا

٠٩٣٧٥٣٧٤٨٨٢
٩١٣٣٥٧٣٨/ د

به q7 نفر منش� خانم
جهت امور ادارى نيازمندیم 

راهنمایی ٢٠,١
٠٩١٥٧٠١٢٠٠٩

٩١٣٤٢٥١١/ ف

به q7 نفر 
منش� خانم

در حد دیپلم جهت دفتر بيمه 
نيازمندیم 

بلوار توس، بعد از توس ٩٣ 
داخل پمپ بنزین سلطانی

٣٦٤٣٠٠٠
٣٦٥٥١١٢

٩١٣٤١٤٢٣/ ف

به ٢ نفر منش� خانم 
عبدالمطلب،  چهارراه  نيازمندیم 

نبش کریمی ١، مسکن باران 
٧٢٤٢٦٢١-٠٩١٥٨١٢٩٩٣٤

٩١٣٣٨٧٧٨/ ف

منش� خانم 
صورت  به  باال  عمومی  روابط  با 
 ۴۵۶ پالک  نيازمندیم  وقت  نيمه 

٦٠٥٢٦٨٩چهارراه معلم 
٩١٣٤٢٥٣٠/ ف

استخدام منش�
٠٩١٥٥٠٩٥٨٧٠باقرى

٩١٣٤٠٨٧٧/ ر

به q7 منش� آقا 
شيفت  جهت  کامپيوتر  به  آشنا 

شب آژانس نيازمندیم 
٩١٣٤١٩٧٤/ ف٧-٨٤٤٩٠٠٥

به q7 نفر منش� 
هاى  سازه  دنياى  شرکت  جهت 
بادى نيازمندیم آشنا به word و 

ecxel٧٦٥٠٦٨٣ و اینترنت 
٩١٣٤١٧٦٧/ ف

تا!س� تلفن� سامان 
جهت  کامپيوتر  به  آشنا   ، آقا  منشی   
شيفت شب نيازمندیم فرامرز عباسی 

٠٩٣٣١٨٣٦١٦١ بين ١ و ٣
٩١٣٣٩٩٥٨/ م

به q7 خانم 
با روابط عموم� باال

جهت امور دفترى 
نيازمندیم 

بلوار آب و برق ، ٧ تير ٩  
نبش کوچه دوم ، پالک ٣٩

٨٦٤٥٨٩٢
٩١٣٤٠٠٨٨/ ل

منش� خانم- بيمه توسعه
بلوار سازمان آب

 نبش قاضی طباطبایی ٧
٧٢٨٠٠٢٦-٠٩١٥٣٠٦٢٩٨٣

٩١٣٤٢١٦١/ م

منش� خانم
تمام وقت آشنا به امور 

کامپيوتر نيازمندیم 
مراجعه حضورى

 امام رضا ۴٧- پالک ۴,١

٨٥٢٤٨٣٣
٩١٣٣٦٤٩٥/ خ

به q7 منش� خانم
حسين  خيابان  گلشهر  نيازمندیم 

زاده آموزشگاه رانندگی افق
٠٩١٥١٠٢٠٤١٨

٩١٣٤٠٠٩٥/ ف

به q7 نفر منش�
جهت کار در آژانس 

نيازمندیم 
٠٩١٥٨٠٨٢٤٤٨

٩١٣٤٢٢٠٤/ د

به q7 منش� خانم
نيازمندیم نبش فرهنگ ۴٣ 
پالک ۴۵ ساعت کار ٨ الی ١۶

٨٩١٠٥٤٦
٩١٣٤١٩٤٨/ ف

منش� خانم 
جهت !ار  

 در درمانگاه نيازمندیم 
بلوارتوس ٧۵- درمانگاه 

شفاى آل یاسين 
٠٩١٥٣١٨٣٨٨٤ 

٩١٣٤٠٩٣١/ م

منش� خانم نيمه وقت 
احمدآباد پاستور ١١,١ پالک 

١۶۵ حقوق ٢٠٠ تا ٣٠٠ 
مراجعه ١٠ تا ١٢ 

٩١٣٣٦٠٠٧/ ف

منش� خانم
جهت آرایشگاه نيازمندیم

بلوار فردوسی زیبایی قصر هنر
٠٩١٥٧٣٣٤٣٤٥

٩١٣٤١٦٢٩/ ف

به q7 خانم 
(ترجيحا بازنشسته )

 جهت منشی شيفت بعدازظهر 
باشگاه خانه ورزش بانوان 

تبریزى نيازمندیم 
احمد آباد ٢۵ پالک ١ 

٠٩١٥٥٠٥٦٦٨٤
٩١٣٤٠٩٤٣/ ف

تعداد# !اربر جهت !ار 
با تلفن نيازمند7م  

٨٩٠٦٠٤١
٩١٣٤٢٠٧٩/ ف

به تعداد# منش� خانم 
با روابط عمومی باال جهت کار 
با تلفن در محيطی کامال زنانه 

نيازمندیم
 پایه حقوق ٢٠٠ هزار تومان 

ثابت ساعت کارى ٩ صبح الی ١۶ 
عصر بين امام خمينی ۴٧ و ۴٩ 

پالک ٧٨٣ واحد ١
٨٥١٠٤٠٤

٩١٣٤١٩٢٩/ ف

ا7ران همراه
استخدام تعدادى مشاور خانم به 
صورت تلفنی با روابط عمومی باال 
در محيطی کامال زنانه قراردادى 

همراه با حقوق پورسانت و 
پاداش و مرخصی

 ٠٩١٥١٠٠٢٩٤٨
٠٩١٥٢٠٠٢٧٧٨

٩١٣٣٢٩٦١/ ف

منش� خانم
در کلينيک مددکارى 

اجتماعی در دو شيفت صبح 
و عصر ترجيحا محدوده 

آزادشهر

٠٩١٥٢٣٧٥٨٣٩
٩١٣٤١٤١٣/ م

به q7 منش� خانم
با حقوق ماهيانه ٧٠٠ 

تا ١ ميليون نيازمندیم. 
محدوده دفتر بلوار 

کوهسنگی

٠٩٣٦٣٦٨١١٥٠
٩١٣٣١٩٥٥/ ر

به q7 منش� خانم  
 جهت همکارى در یک محيط 
فرهنگی با روابط عمومی باال 

و حقوق بسيار عالی نيازمندیم 
ساعات مراجعه ١٨-١۶ 
آدرس : پنجراه سناباد 

روبروى سناباد ٣٧ 
شطرنج ایران 

 

٩١٣٤٢٥٦١/ م

١٥٠٨
منش� و تا7پيست

٩١٣٤١٠٦٩/ ف

 دعوت به همکارى 
شرکت بين الملل نوین (سهامی خاص)

 واحد فروش داخل شرکت بين الملل نوین (عضو گروه 
توليدى- صادراتی نوین زعفران) جهت تکميل کادر فروش 

خود به تعدادى فروشنده و ویزیتور نيازمند است. متقاضيان 
جهت تعيين وقت مصاحبه در ساعات ٩ الی ١٩ با شماره تلفن 

٣-٢٢٣١١٠٢ تماس حاصل نمایند.
 

٩١٣٣٧٤٥٢/ ب


