
شنبه ٢  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٢٩٨
٥١

استخدام منش� 
منشی خانم مسلط به تایپ و اکسل 

خيابان کوهسنگی - بين ٣ و ۵ 
٨٤١٥٣٣٧-٠٩١٥٣٠٥٠١٦٢

٩١٣٤٢٢٢٥/ د

به q7 منش�
مسلط به تایپ کامپيوتر جهت کار 

در دفتر وکالت نيازمندیم
٩١٣٤٢٠٦٦/ م٧٦١٤٣٢٠

به تعداد# منش� 
عمومی  روابط  با   office به  مسلط 
باال در دفتر برج تجارى نيازمندیم 
٣٤٢٢٢٢٠-٠٩١٥٤٥٠٧٠٠٥

٩١٣٤١١١٠/ ف

به چند خانم متعهد
تماس  جهت  زنانه  کامال  محيط  در 
فورى  اول  همراه  مشترکين  با  تلفنی 
نيازمندیم. با حقوق ٣٠٠ تومان نيمه 
ساعت   -  ١۴:٣٠ الی   ٨:٣٠ وقت 
لشگر  چهارراه   -١۵ الی   ٩ مراجعه 
آسيا  تجارى  مجتمع  دى   ١٠ سمت  به 

طبقه دوم واحد ٢٠٢
٠٩١٥٣٠٤٧٤٥٠-٨٥٥٢٤٨٨

٩١٣٤١٨٠٣/ ف

به دو نفر منش� خانم 
مسلط به کامپيوتر جهت شيفت 
صبح و عصر جهت کار در تاکسی 
منطقه  در  واقع  زمان  تلفنی 
کوهسنگی- دکتر بهشتی بين 

٣٠ و ٣٢ نيازمندیم 
٠٩١٥٣٢٢٥٤٩٤

٩١٣٤١٣٥٤/ ف

به q7 نفر منش� باتجربه
( وارد به امور آرایشگرى ) براى 
کار در سالن آرایشی نيازمندیم

٠٩١٥١٠٩٣٩٨٠
٩١٣٤٢٣٠٦/ ل

٩١٣٣٨٩٢٥/ ل

گروه صنعت� 
مشهد دوام

٢ نفر منشی خانم 
مسلط به کامپيوتر 

 office تایپ و
نيازمندیم

 کيلومتر ١۴ جاده 
آسيایی ، روبه روى 

شهرک صنعتی ، 
کوچه مشهد دوام
٥٤٢٠٢٤٩

توليد و پخش !وچولوها
منشی خانم تمام وقت نيازمندیم 
سی مترى طالب مفتح ۶ پالک ٢٢۴ 

٠٩٣٦٨٩١٧٩٩٣
٩١٣٤٢٣٨٧/ ط

منش� با روابط عموم� باال
نيازمندیم.

٠٩١٩٢٨٦٤١٤٧
٩١٣٤٢٢٨٠/ ف

استخدام
 OFFICE منشی آشنا به

با حقوق ۴٠٠ هزار تومان 
و بازاریاب حضورى آقا با 

حقوق ثابت و پورسانت

٦٠٨٣١٠٦
٩١٣٣٩٣٤٨/ ف

به q7 منش� خانم 
جهت شيفت بعدازظهر نيازمندیم 

ميدان استقالل نبش آزادى ٢
٦٠٤٥٦٧٧

٩١٣٤١٣٩٧/ ف

منش� خانم 
با روابط عموم� باال

و آشنا به کامپيوتر 
نيازمندیم 

شرکت آسانسور تابان
٢٢٨٨٣٨٨

٠٩١٥١١٠٦٩٦٦
٩١٣٣٩٠٨١/ د

به q7 نفر منش� 
جهت کار در مطب دندانپزشکی 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٨٢٢٩٢

٩١٣٤١٧٤٢/ ف

آموزش و مشاوره شغل� را7گان
ICDL اتو!د، برقVار،حسابدار  
بلوارفردوسی۴راه مهدى پالک ٢٠٣ 

٩١٢٩١٦٩١/ م     ٧٦٥٩٩١٩

به تعداد# !ارگر ساده 
خانم و آقا نيازمندیم جهت بسته 

بندى غذا عبادى ٩۵ آشپز باشی 
٠٩١٥٣٢٠٣٠٩٢

٩١٣٤٢٦٢٦/ ف

به چند !ارگر ساده 
و نيمه ماهر جهت تراشکارى 

نيازمندیم 
٣٤٢٠٨٤٧-٣٤١٩٠٩٧

٩١٣٣٧١٥٠/ ف

استخدام فور# در 
محيط� !امال زنانه

کارگر ساده خانم ماهيانه
 ٢٠٠ الی ٢۵٠ هزار تومان 

شرکت توليدى لباس کار 
سينا- رسالت ۴١ پالک ٢١

٠٩١٥٦٢٠٥١٥٦
٩١٣٤٢١٠٣/ ف

به q7 !ارگر ساده 
جهت کار در صنایع فلزى 

نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٧٩٦٩٣

٩١٣٤٠٢٥١/ ف

!ارگر ساده آقا ( جوان) 
جهت کار در آشپزخانه 

نيازمندیم
٠٩١٥٣١٥٩٢٤٣

٩١٣٤١٠٠٥/ پ

به تعداد# !ارگر شهرستان� 
جهت کار در آبميوه فروشی 

نيازمندیم 
٠٩٣٨٥١٩٦٠٥٦

٩١٣٣٨٧٤٤/ ف

استخدام
به چند کارگر ساده آقا 

جهت بسته بندى پوشاک 
در محدوده آزادشهر با حقوق 

ماهيانه ۴٠٠ هزار تومان 
نيازمندیم.

٠٩١٥٣١٠١٤١٠
٩١٣٤٢٣٠١/ ف

به تعداد# خانم 
جهت کار بسته بندى و بردستی 

در توليدى پوشاک با حقوق
 ٢۵٠ هزار تومان نيازمندیم

 ١٧ شهریور، چهارراه عنصرى 
شرقی ٣، پالک ۵

٣٤١١٧٢٢
٩١٣٢٩٣٢٢/ ف

به تعداد# !ارگر ساده خانم
٨ ساعت کار+ بيمه+ سرویس 
مراجعه فقط حضورى- انتهاى 

٧٥١٣٧٩٢ابوطالب ۶۶ پالک ١۵٨
٩١٣٤٢٥٨٨/ م

٩١٣٣١٢٩٩/ ل

 آگه� استخدام 
 به تعدادى نيروى خانم و آقا 
در یک واحد توليدى باحقوق 

طبق قانون کار و بيمه از ابتداى 
شروع بکار نيازمندیم . این آگهی 

بمدت ١٠ روز اعتبار دارد.
آدرس : شهرک صنعتی توس، 

سوله ۴١۴ 
٥٤١٣٨٩٣ 

صنا7ع چوب� تو!ا 
براى تکميل کادر خط رنگ 

خود به تعدادى نيروى 
ساده و نيمه ماهر 

نيازمند است 
 ٧٦٣٧٣٠٠
٧٦٢٧٢٠٠

٩١٣٤٢٥٥٠/ ف

!ارگر ساده خانم
٨ ساعت کار ٣٠٠ الی ۴٠٠هزار 
تومان + بيمه ابوطالب- هدایت ٢۴

٧٥١٣٧٩٢جنب خياطی
٩١٣٣٠٠٦٧/ م

به چند !ارآموز
جهت کار دندانسازى نيازمندیم

 ٠٩١٥٣٢٣٩٣٦٣
٦٠٦٤٦٩٠

٩١٣٤١٣٥٠/ ل

به تعداد# !ارگر ساده 
نقل  و  حمل  شرکت  در  کار  جهت 
تومان   ٢٠٠٠٠ روزانه  حقوق  با 

٠٩١٥٣١٥٠٥٧٩نيازمندیم 
٩١٣٤١٧٠٠/ ف

به چند !ارگر ساده جهت 
qار در چاپ سيل!

نيازمندیم
٠٩٣٥٢٨٠٩٨٥١

٩١٣٤٠٠٥٦/ ف

به q7 نيرو# جوان
جهت کار در کافی نت نيازمندیم (آشنا 
٠٩١٥١٠٧٤٢٧١ کامپيوتر)  به 

٠٩٣٦٦٨٥٥١٥٠
٩١٣٤٢٠٦٢/ ف

به تعداد# نيرو
با ضامن جهت کار در مغازه 

نيازمندیم
٩١٣٤٠٣٢٠/ ف٧٢٣٥١٣٠

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

٠٩١٥٣٠١٤١٦١آلومينيومی
٩١٣٤٢٣١٩/ ف

به چند 
!ارگر ساده 

متاهل شهرستانی
 بدون فرزند

 با مسکن نيازمندیم 
تماس ٧ شب تا ٩ شب 

٠٩١٥٩١٠٦٨٨٠
٩١٣٤٠٢٦٧/ م

به تعداد# !ارگر 
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

استخدام نيرو# !ار  
 حقوق + بيمه 

٠٩١٥٥٠٨١٩٥٠ 
٩١٣٣٧٦٣٣/ م

 به تعداد# بردست 
 نوجوان جهت لوله کشی گاز نيازمندیم

 ٠٩١٥٥١١٠٥٣٥ فرخنده 
٩١٣٤٠٦٩١/ م٠٩٣٥٧١٦٠٥٩٠

به تعداد# 
!ارگر ساده

ترجيحا داراى گواهينامه پایه ٢ 
نيازمندیم 

مراجعه حضورى:
 بين ساعت ١۵ الی ١٧

بلور مصلی، مصلی ١۶ چهارراه 
اول سمت چپ پالک ۴۵

 

٩١٣٤١٨٣٥/ ف

!ارگر ساده 
نيازمندیم با حقوق ۴٠٠ الی 

۶٠٠ + بيمه + سرویس 
٠٩٣٠٦٦٥٤١٣١-٧٦٦٣٣٨٧

٩١٣٣٥٠٢٥/ ف

به چند جوان 
با حقوق باال و آموزش نيازمندیم 

٦٦٥٥٦٩٠
٠٩١٥٥١٥٢٣٧٧

٩١٣٤١٩٣٩/ ف

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

٧٦١٣٩١٤
٩١٣٤١٦٧١/ ف

به q7 !ارگر ساده جهت
ترجيحا  نيازمندیم  سنتی  خانه  سفره 
٠ ٩ ١ ٥ ٤ ٤ ٧ ٩ ٢ ٠ ٥ نی ستا شهر

٠٩٣٦١٩٩٧٠٠٢
٩١٣٤٢٥٧٠/ ف

!ارگر ساده دائم� 
جهت کار در مرغ بریان نيازمندیم بين 
آزادشهر  بریان  مرغ   ٢٣ و   ٢١ معلم 

٠٩١٥٣٠٣٢٣٩٤
٩١٣٣٩٣٧٤/ ف

تعداد# !ارگر ساده جهت 
!ار در !ارگاه نيازمند7م  

٦٩٠٥١٥٩
٩١٣٤١٧٣٧/ ف

به چند !ارگرساده 
خانم 7ا آقا 

جهت کار در ریخته گرى نقره 
نيازمندیم . بين چهارطبقه

 و جنت طبقه فوقانی
 ساعت فروشی نفيس 

٢٢١٥٠٧٩
٩١٣٤٠٩٢٣/ ف

تعداد# !ارگر 
نوجوان آقا

جهت کار در کارگاه توليدى 
نبات نيازمندیم 

شهرک شهيد رجایی حر ١ 
مهریز ١٧ پالک ٢٠٧

٠٩١٥١٥٦٨٩١٠
٩١٣٣٧٣٨٨/ ف

استخدام فور#
به تعدادى کارگر ساده 
خانم جهت کار مونتاژ 

نيازمندیم 
آدرس: قاسم آباد، 
ادیب جنوبی ٧,١ 

پالک ١٢۴
تلفن: ٦٦٣٧٣٦٩

٠٩١٥١١١٧٧١٠
٩١٣٢٩٥٧٧/ ل

به تعداد# !ارگر ساده نيازمند7م
کارخانه موزایيک سازى 

٠٩١٥٦٩٧٧٠١٠
٧٥١٩٢٨١-٧٥٢٣٥٠٩

٩١٣٣٠٨٤١/ ف

به دو نفر !ارگر ساده جوان 
جهت کار در انبار نيازمندیم 

٠٩١٥١١٠١٩٨٥
٩١٣٤٠٢٤٨/ ف

آموزش واشتغال ودرآمد عال�
 تربيت نيروى برقکار و حسابدار

و تعميرکار موبایل 
 ٧٦٥٩٩١٩ چهارراه مهدى 

٩١٢٧١٧٦٢/ م

تعداد# !ارگر ساده خانم 
و آقا نيازمند7م

عدل خمينی ٨٧ و ٨٩ 
صحافی باثمر ٨٥٢٧٥٤٣

٩١٣٤١٩٢٦/ ف

٢٠ نفر !ارگر ساده
جهت کار در کارخانه حقوق قانون 

کار+ بيمه+ سرویس
٩١٣٤٢٨٣٠/ م٠٩١٥٤٧٣٨٤٢٠

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

٩١٣٤٢٧٤٥/ م ٠٩١٥٣١٣٢٦٧٧

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

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

٩١٣٣٦٦٦٠/ م

شر!ت شير7ن آوران 
خود  پرسنل  تکميل  براى 
نياز به همکار آقا و خانم دارد 

با حقوق کافی و بيمه و سرویس
چناران  صنعتی  شهرک  آدرس: 
 ١٧ صنعت  انتهاى   ١٧ صنعت 

نبش کوشش یک 
٠٩١٥١٠١٤٩٥٩

٩١٣٣٨٦٤٠/ م٠٩١٥٣١٧١٧٤٥

به تعداد# خانم 
پالستيک  تزریق  کارگاه  در  کار  جهت 

نيازمندیم. محدوده توس 
٠٩١٥٦٨٩٦٢٣٥

٩١٣٤٢٦٦٢/ ق

توليد# پرده گستر 
 به یک نصاب پرده 

و یک کارگر ساده نيازمند است 
٩١٣٣٦٥٩٧/ ب ٧٦٨٧٤٤٧

سه نفر آقا 
جهت کار در شرکت توليدى 

پوشاک نيازمندیم
٩١٣٤١٨٧٧/ ف٣٤٣٧٠٥٤

تعداد# !ارگر ساده 
آقا مجرد جهت کار در کارگاه 

نيازمندیم 
٩١٣٤٠٣٦٨/ ف٧٢٦٨٩٠٨

 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 ٢٠ نفر جوان 
جهت همکارى در نصب پانل و 

پارکت نيازمندیم 
٠٩٣٥٥٥٩٢٧١٤

٩١٣٣٥٦٧٨/ ف

تعداد# !ارگر ساده 
جهت کار در کارخانه کفش 

ترجيحا جوان نيازمندیم
٧٣٢٩٦٥٠

٩١٣٤٠٢٨١/ ف

به تعداد# خانم
نيازمندیم  توليدى  در  کار  جهت 

١٧ شهریور ١٣ پالک ٩
٨٥٥١٩٦٨-٠٩١٥٣٠٨٨١٧٦

٩١٣٣٨٨٨٧/ ف

به تعداد# !ارگر ساده
جهت دکوراسيون داخلی 

نيازمندیم ٠٩١٥٥٢٠٨٠٢٤
٠٩١٥٥٠٥٦٩٢١

٩١٣٣٠٩٤٦/ ف

تعداد# !ارگر ساده 
نيازمند7م   

٧٦٨١٩٠٠
٩١٣٤١٧٦١/ ف

تعداد محدود# هنرجو# برق  
 و بردست برق کار ساختمان را به 

همکارى دعوت می کنيم 
٩١٣٤١٣١٣/ م٦٠٧١٦٨٤ 

به تعداد# !ارگر ساده 
آقا جهت کار چاپ سيلک

 نيازمندیم سيدى نبش سبحان ٢٢ 
٣٨٥٨٤٠٣

٩١٣٤١٦٧٨/ ف

q7 شر!ت توليد# و 
صنعت�

و  خانم  کارگر  تعدادى  به  معتبر 
بندى  بسته  و  توليد  خط  جهت  آقا 
شهرک  مقابل  است  نيازمند 
صنعتی کالت خيابان ایران انتهاى 

خيابان سمت راست در دوم

٢٤٥٣٢٢١
٩١٣٤١٦٢٨/ ف

به چند 
!ارگر خانم 

کفش  توليدى  در  کار  جهت 
نيازمندیم «محيط کامال زنانه»

 ابتداى بلوار هدایت پالک ٨٠ 
٠٩٣٥٢٢١٤١١٢اسدى

٩١٣٤٠٩٠٦/ م٣٦٤٠١٥٦

به تعداد# !ارگر جهت 
!ار در توليد# نيازمند7م 

٣٧٦٥٢١٨
٩١٣٤٢١١٩/ ف

!ارگر ساده
خانم  ترجيحا  آینه  مونتاژ  جهت 
راه  سه  سيمان  جاده  نيازمندیم 

٠٩١٥٣٠٠٣٦٨٢قصر
٩١٣٤١٤٨٠/ ف

به تعداد# !ارگر ساده 
جهت کار در رستوران با 
حقوق ٣٠٠ هزار تومان، 

سه وعده غذا و جاى خواب 
نيازمندیم 

مراجعه: مقابل کوهسنگی ٨ 
٨٤٦٠٦٦٦

٠٩١٥٩١٥٠٦٥٩
٩١٣٤٠٠٢٠/ ف

به q7 نفر !ارگر ساده
جهت کار در نمایشگاه مبل 

نيازمندیم
٩١٣٣١٧٣٢/ م٨٤١٠٣١٤

به تعداد# !ارگر ساده جوان با 
بيمه و حقوق عال� نيازمندیم

 ٠٩١٥٦٥٣٧٩٧٣
ساعت تماس ٢١-١٢

٩١٣٤٢٢٥٧/ ف

به تعداد# 
!ارگر ساده 

جهت کار در کارخانه نيازمندیم 
آدرس : شهرک صنعتی توس 
بلوار تالش شمالی ، تالش ۵  

مجتمع صنعتگران ، فاز ۴  
سالن ۴٠٣

٤-٥٤١٣٨٦٣
٩١٣٣٦٧٩٥/ ل

به q7 شاگرد پاره وقت
جهت پروتئينی نيازمندیم

 ٠٩١٥٤٢٠٢٨٠٠
٦٠٧٠٥١٦

٩١٣٤٢١٩٧/ ف

به q7 نفر خانم 7ا آقا 
جهت کار در سوپرمارکت

 نيازمندیم رضاشهر نبش دهخدا ۶
٨٧٨٦٦٠٠

٩١٣٤١٩٨٢/ ف

به چند خانم جهت کار در کارگاه 
طالسازى نيازمندیم چهار طبقه 

دیالمه ١ لشکرى
 

٠٩١٠٩٢٥٠٩٠٠
٩١٣٤١٥٤١/ ف

q7 !ارگر ساده خانم
نيازمندیم  دفتر  در  کار  جهت 
فاز  مصلی  خشکبار  تجارى  مجتمع 

 ١ پالک ۶۶
٩١٣٤٢٢٢٨/ ف

به تعداد# !ارگر 
جهت !ار در آبVار#

نيازمندیم محدوده جاده کالت-بهمن
٠٩١٥٧٥٩٧٢٩١

٩١٣٤٢٠٩٥/ ف

به تعداد# شاگرد برق 
نيازمند7م 

عبداللهی ٠٩١٥٧٦٠٥٣٤٠
٩١٣٤٢٧٣٩/ پ

!ارگر ساده (خانم وآقا)
نيازمندیم محدوده شهرک رجایی 

بابانظر ١٠۴ پالک ٣
٣٧١٢٦١٧

٩١٢٥٥٢٣٤/ ف

به q7 !ارگر ساده جهت 
!ار در پيتزافروش�

نيازمندیم
٩١٣٤٠٨٥٠/ ف٧١١٣٥٣١

به تعداد# !ارگر خانم و آقا 
سراميک  و  سفال  هنرى  کار  جهت   
نيازمندیم توس ٣٣اروندپالک۵٠

 ٠٩١٥٩١٢٠٢٠٦-٦٩٠٧٢٣٥
٩١٣٤١٣٢١/ م

به q7 شاگرد دائم�
(کناف)  کاذب  سقف  در  کار  جهت 

نيازمندیم ٠٩١٩٩٥٢٦٣٦٠
٠٩٣٦٥٠٥٦٠٢٨

٩١٣٣٨٦٠١/ ف

استخدام !ارگر 
ساده 

٨ نفر کارگر ساده با مشخصات 
زیر نيازمندیم:

١- داشتن کارت پایان خدمت و یا 
معافيت کفالت 

محدوده  در  کار  محل  مکانيت   -٢
سرویس  با  کالت  صنعتی  شهرک 

می باشد 
کارآموزى-  اول  ماه   ٢ حقوق   -٣
طی  از  پس  و  تومان   ٣٩٠,٠٠٠
قانون  براساس  کارآموزى  دوره 

کار، بيمه و اضافه کار می باشد. 
۴- حداکثر سن ٢٣ سال می باشد  
صبح   ٧ ساعت  از  کار  ساعت   -۵
ساعت از  شنبه  پنج  و   ١٩ الی 

 ٧ الی ١۵ می باشد. 
تلفن تماس: 

٨٤٤٨٩٧١
٩١٣٣٨٥٠١/ ف

به چند !ارگر ساده 
نيازمند7م 
٢٢٢٠١٠٩

٩١٣٣٧٢٦٤/ ف

به تعداد# نيرو# 
خانم و آقا

نيازمندیم محدوده خيابان 
رسالت جاده سيمان بين 

رسالت ١١٠ و ١١٢
 ٢٤٢٠٢٤٥

٠٩١٥٩٢٣٩٣٠٣
٩١٣٤٢٥٩٩/ ف

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

٩١٣٤٢٦٨٩/ م٠٩٣٥١٥٢١٠٩٤ 

به q7 !ارگر ساده 
 pvc جهت نصب در و پنجره
نيازمندیم تماس ١۶ به بعد 

٠٩١٥١٢٥٩٣٣٠- ٨٢١٣٨٠٩
٩١٣٣٥٠١٥/ ف

استخدام !ارگر ساده
جهت  توليدى  معتبر  شرکت 
تعدادى  به  توليد  کادر  تکميل 
بسته  جهت  خانم  ساده  کارگر 
پنجراه  است  نيازمند  بندى 
بازار هشتم طبقه سوم پال ٣٢

٠٩٣٨٠٧٩٨٤٧٢
٩١٣٤١٩٠٥/ ف

 به چندجوان فعال متعهد
 جهت پخش تراکت نيازمندیم. 

بلوارقرنی بين ١٩ و ٢١ 
 فرش نگين ترنج مشهد

٩١٣٤١١٩٧/ ب

به چند نفر !ارگر ساده 
خانم و آقا نيازمند7م

عبدالمطلب ٣، کوچه اول، سمت راست 
پالک ۶٩ ٠٩٣٥٦٦٢٤٢٧٦

٩١٣٤١٩٥٩/ ف

به تعداد# نيرو# خانم و آقا 
جهت کار در پروتئينی نيازمندیم 

ابوطالب ۴٢ و ۴۴ 
٠٩٣٧٢٨٨١١٦١

٩١٣٤٠٤٠٠/ ف

شر!ت توليد# صنعت�
به  توس  صنعتی  شهرک  در 
شرایط  با  ساده  کارگر  تعدادى 
سال   ٢۵ زیر  سن  مجرد  دیپلمه 
جهت مونتاژ و بسته بندى نيازمند 
از  روز  سه  تماس  مدت  است 

ساعت ١۵-٨

٥٤١٣٨٧٥
٩١٣٤٢٥٩٥/ ف

به q7 !ارگرساده 
با  پزى  آجيل  کارگاه  در  کار  جهت 
تومان  هزار   ۴٠٠ ماهيانه  حقوق 
نيازمندیم  ٠٩١٥٥٥٩١٠٦٣

٩١٣٤٢٤٥٥/ ف

شاگرد آقا نيمه ماهر 
جهت کار در عطر و ادکلن 
٠٩١٥٤١٨٥٤٣٧

٩١٣٣٨٩٨٠/ ف

ده نفر !ارگر خانم 
جهت چاپ لباس نيازمندیم شهرک 

شهيد رجایی حر ١٢ پالک ۴
٠٩١٥٥٠١٤١٣٨-٣٧١٨٧٥٨

٩١٣٣٧٢٧٧/ ف

چند !ارگر ساده خانم و آقا 
شهرک  (کاردائم)  نيازمندیم  مجرد 
بين مهریز ٣٣ و  شهيد رجایی حّر١- 

٣٧٦٤١٣١ ٣١ پالک ۶٣
٩١٣٤١١٢٣/ ف

به q7 !ارگر برا# 
شيفت شب نيازمند7م 

سوپر زائر 
 

٩١٣٤١٤٦٨/ ف٢٢٥٨٩٩١

١٥٠٩
!ارگــــر ساده


