
شنبه ٢  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٢٩٨
٥٢

به تعداد# برق !ار ماهر 
و نيمه ماهر و شاگرد 

نيازمندیم
عبداللهی ٠٩١٥٧٦٠٥٣٤٠

٩١٣٤٢٧٣٦/ پ

 به تعداد# نيرو# برق !ار
 ماهر و نيمه ماهر 

نيازمندیم. (با بيمه)
٩١٣٤٠٦٧٧/ م ٠٩١٥٥١٥١٩٢٧

q7 شر!ت توليد# مبلمان 
به تعدادى رویه کوب ماهر و نيمه 

ماهر نيازمندیم ٦٩٠٤٣٧١
٠٩١٥١٥٩٨٦٢٠

٩١٣٣٨٥٢٧/ ف

تعداد# جوشVار 
 co2

و رنگ کار پودرى نيازمندیم 
مشهد، جاده شاندیز،

 ابتداى جاده شهرک صنعتی 
قطعه چهارم، 

شرکت حسام صنعت 
٠٥١٢٤٣٧٣٩٣٥

٩١٣٤٠٢٠٣/ ف

برق !ار  
 به تعدادى نيروى ماهر
 و نيمه ماهر نيازمندیم 

٩١٣٣٨٢٢١/ آ ٠٩١٥٥١٠٧٩٨٧

به چند استاد!ار 
رویه کوب ماهر و نيمه ماهر 

نيازمندیم.
٠٩٣٩١٧٠٥٤٨٢

٩١٣٣٨٨٢٣/ ف

به تعداد# خانم 
ماهر ونيمه ماهر

جهت کار در کارگاه گلسازى 
نيازمندیم.توس خيابان 

ولی عصر خيبر ١٧ پالک ۴۴
٠٩١٥٣١٤٨٩٦٤
٠٩١٥٦٢٦٧٣٤٠

٩١٣٤٢١٩٠/ م

به q7 قالب ساز ماهر 
مسلط به تراشکارى، اسپارک و 

فرزکارى نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٥٦٥٧٠

٩١٣٣٤٣١١/ ف

به چندنفر رو7ه !وب
ماهر و نيمه ماهر 

 و کارآموز و نجار نيازمندیم.
 ٠٩١٥٤٠٣٥٠٠١-٧٢٨٠٥٤٣

٩١٣٣٥٢٤٦/ م

به تعداد# رنگ !ار 
فرفورژه نيازمند7م   

٠٩١٥٥١٧٠٤٣٨
٩١٣٣٩٧٢٨/ ف

نصاب مسلط 
به سيستم هاى حفاظتی و انتقال 

تصویر نيازمندیم 
٠٩٣٧٦٧٧٢٥٥٨

٩١٣٤٠٨٨١/ ف

توليد# مبل هما 
ماهر  کوب  استيل  تعدادى  به 
نيازمند است  ٠٩١٥٥٠٨٦٤٠٤

٠٩٣٦٦٠٣٥٠٢٢
٩١٣٣٠٧٤٩/ ف

 جهت !ارگاه توليد# 
UPVC پنجره

نيروى فنی مونتاژکار نيازمندیم.
بيمه+ حقوق مکفی

مقابل هتل هماى یک
احمدآباد١٠ ساختمان۴

همکف- واحد یک
٨٤٥٧٦٦١ 

٩١٣٤١٥٥٥/ م

به تعداد# !ارگر ماهر 
نيازمندیم.  سراميک  و  کاشی  جهت   
ترجيحا در محدوده خواجه ربيع و جاده 

 ٠٩١٥٨١٦٠٩٣٩کالت
٩١٣٤١٥٦١/ م

!ارگر !ارواش با حقوق 
عال� نيازمند7م  

٠٩١٥٣٠٥٦٤٥٠
٩١٣٤٢١٥٣/ ف

 به چند نفر !ارگر ماهر
  برق !ار نيازمند7م  

ابراهيمی ٠٩١٥٢٠١٦٥٤٩ 
٩١٣٤٠٥٩١/ م

به چند !ارگر ماهر
تمام وقت براى کار در نمایشگاه 
مبلمان واقع در ویالشهر نيازمندیم

٥٥٩١٢٩٥-٠٥١١
٩١٣٣٧٧٧٧/ ل

به چند نفر لوله !ش آب
جهت کار دائم در گلبهار و شاندیز 

نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٩٥١٣٧

٩١٣٤١٧٣٩/ ف

شر!ت ساختمان� مهر آذ7ن 
کارگر  و  بنا  کار  استاد  تعدادى  به 

ماهر به طور دائمی نيازمندیم 
٠٩١٥٧٦٠٠٤٣٤

٩١٣٤٢٢٣٥/ ف

پرسVار ضربه ا#
بيمه و پاداش اضافه 

توليد، عالی 
(حقوق تقریبی ۶۵٠ هزار تومان) 
محدوده جاده سنتو حداکثر 

سن ٣۵
٠٩١٥١٢٥٧٢٢٠

٩١٣٤٢١٢٤/ ف

به چند استاد!ار درب و 
پنجره ساز نيازمند7م

٢٥٧٥٧٦٦-٠٩١٥٥١٧٤٥٧٣
٩١٣٤١٨٩١/ ف

!ارگر برق !ار ماهر
7ا نيمه ماهر نيازمند7م

٠٩٣٦٣٤٠٣٩٠٤
٩١٣٤٢٦١٦/ ف

نصاب آسانسور
اسVلت، درب، ر7ل

 

٠٩١٥٢٢٤٠٦٨٩
٩١٣٤٠٥٦٧/ م

به تعداد# رو7ه !وب 
ماهر و نيمه ماهر و کالف ساز 

نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٥٦٥٢٢

٩١٣٣٩٥٣٣/ ف

استخدام !ارگر 
جهت کار در ارتفاع 

با حداقل حقوق ثابت
 ۴٠٠,٠٠٠ تا ۶٠٠,٠٠٠ 

تومان ایمنی و آموزش از ما 
کار از شما 

٨٣٨٠٠٣٦-٨٤٨٥٥٠٦
٩١٣٢٨٢١٤/ پ

به تعداد# شابلون زن 
از  نيازمندیم  سيلک  چاپ  بردست  و 
بلوار  ابتداى  تومان   ۴۵٠ تا   ٢۵٠

٠٩١٥١١٣٣٧٦٩پيروزى 
٩١٣٣٧٤٤٣/ ف

رو7ه !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

به تعداد# سنگ !ار ماهر 
استاد و نيمه ماهر شاگرد

نيازمندیم
٠٩١٥٩٠٢٢٥٢٩

٩١٣٣١٧٢٧/ ف

به q7 نفر !ارگر
ماهر یا نيمه ماهر جهت کار 

در آبميوه فروشی نيازمندیم 
چهار طبقه جنب کفش ملی 

آبميوه شيرین شهد

٠٩١٥٧٠٧٦٠٥٦
٩١٣٣٨٦٧٢/ ف

به چندنفرنيرو# پل� اتيلن 
ماهر و نيمه ماهر نيازمند7م  

٠٩١٥١١٨٩٧٨٨
٩١٣٤١٨٩٧/ ف

به چند !ارگر ماهر 
جهت کار در کارواش در محدوده 

فرامرزعباسی نيازمندیم
٠٩١٥٣٢٢٣٦٧٨

٩١٣٣٦٨٠٤/ ف

!ارواش
 به چند کارگر ماهر نيازمندیم

٠٩١٥٥١١٦٦١٦
٩١٣٤١٨٤٠/ ف

 (برقVار )
 نيمه ماهر ١۵,٠٠٠تومان

 تا ٢٠,٠٠٠ تومان 
ماهر ٢٠,٠٠٠ تومان
 تا ٢۵,٠٠٠ تومان 

٠٩١٥٥٠١٠٦٩٥
 ٠٩٣٥٢٥٥٣٠٥٥

٩١٣٤٢٠٨٥/ م

به q7 نصاب 
qدرب اتوماتي
شيشه اى و پارکينگی با 

حقوق ثابت+ درصد و بيمه 
جهت استخدام نياز داریم

٠٩١٥٣١٦٧٥٧٧
٩١٣٤٠٤٣٢/ ف

 شر!ت تاسيسات� 
تعدادى  به  پرسنل  تکميل  جهت   
نيروى فنی نگهدارى نيازمند است 

٩١٣٣٩٩٧٢/ م٠٩١٥١٨٢٧٢٥٦ 

 به تعداد# !ارگر ماهرونيمه ماهر  
 جهت کار در کارگاه رویه کوبی 
مبل نيازمندیم با حقوق عالی 

 ٢١٤٨٤٠٨-٠٩١٥٣٢٤٥١٣٥
٩١٣٣٩٢٥١/ م

به تعداد# پيمانVار 
برق نيازمند7م  

٠٩٣٥٨٤٨٠٤٠٤
٩١٣٣٥١٢٦/ ف

به چند !ارگر ماهر 
کارواش با حقوق عالی 

نيازمندیم 
٩١٣٤٢٥٥٨/ ف٠٩١٥١٨٤٨١٢٩

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

 ٧٢٣٣٩١٧-٠٩١٥٥١٤٤٩٠٥
٩١٣٣٦٥٣٠/ م

به تعداد# !ارگر !انال ساز
ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم

٠٩١٥٤٠٤٦٨٣٢رحمانی
٠٩٣٥٤٩٤٦٨٢٠

٩١٣٤٠١٩٤/ م

تعداد# استاد !ار 
اسکلت و بردست نيازمندیم 

٠٩١٥٣٢٥٦٨٧٧
٩١٣٤١٧٦٣/ ف

به تعداد# مادگ� و د!مه زن 
خانم در طبرس� اول

نيازمندیم با اجرت باال، مادگی 
سهيل ٠٩١٥٨١٩٣٠٥٦

٩١٣٢٨٠٦٧/ ط

به تعداد# چرخVار  
 و کارگاه بيرون بر ماهر مانتودوز 

 ٠٩٣٦٤٨٧١٣٧٣نيازمندیم 
٩١٣٣٩١٣٨/ م٠٩١٥٧٩٧٤٧٨٨

به 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

توليد# سن تيVن
 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 دو نفر 
کت دوز و شلوار دوز ماهر 

شخصی نيازمندیم 
٢٢١٠٩٩٦ -٠٩١٥١١٧١٤٤٦

٩١٣٤٠٤٩٠/ ف

به چرخVار ماهر 
شلواردوز زنانه نيازمندیم 

محدوده قاسم آباد 
٦٦٢٩٨٥٨-٠٩١٥٩٠٢٦٠٨٨

٩١٣٤٢٦٦١/ ق

تعداد# چرخVار 
پيراهن دوز و بردست خانم
طبقه١-پالک بازارعدالت  نيازمندیم 

٠٩٣٥٤٣٩٢٨٥١             C١١٩
٩١٣٣٦٩٨١/ ف

به تعداد# چرخVار 
و !ارگاه بيرون بر 
مانتودوز و بردست چرخکار 

و زیگزاگ دوز آقا و خانم 
نيازمندیم 

( ٣٠ مترى طالب مفتح ٣١)
٠٩١٥٨٠٧٢٢٨٤
٠٩١٥٤٥٠٩٢٦٧

٩١٣٣٥٩٩٢/ ط

چرخVار و بردست خانم
مانتو دوزى و بيرون بر نيازمندیم 

طبرسی ٧، پالک ٣۴ محيط زنانه
٠٩١٥٥٠١٧٨٩٣

٩١٣٠٣٩٩٦/ ف

به تعداد#
چرخVار ماهر

جهت  ماهر  برشکار  و  طراح  و 
زنانه  پوشاک  توليدى  در  کار 
با  فرامرزعباسی  در  واقع 

دستمزد عالی نيازمندیم.
٠٩٣٥٣٢٧٢٧٥٥

٦٠٣٨٤٧٠
٩١٣٤٢٧٦١/ ر

به تعداد# چرخVار 
و بردست آقا در کار تریکو 

نيازمندیم 
٢٥٨٣٠٢٧-٠٩١٥٨٠٢١٢٥٢

٩١٣٢٩٨٢٠/ ط

به تعداد# محدود 
(٢ الی ٣ نفر) چرخکار پيراهن 
دوز خانم یا آقا با شرایط ذیل 

نيازمندیم 
١- بيمه تامين اجتماعی 

٢- کار دائم و تسویه هفتگی 
٣- اجرت مناسب بين وحيد ٢١ و ٢٣ 

٢٧٣٥٩٢٥
٩١٣٣٨٦٧٣/ ف

به تعداد# 
!اربيرون بر ماهر 
جهت دوخت پيراهن مردانه 

نيازمندیم 
کاردائم + تسویه نقدى

٣٧٢٤٥٣٨-٠٩١٥٣٠١٧٣٥٣
٩١٣٣٦٠٥٦/ ط

استخدام فور# 
در محيطی کامال زنانه

 چرخکار خانم ماهيانه ٣٠٠ تا 
۵٠٠ هزار تومان بردست خانم 

ماهيانه ٢٠٠ تا ٢۵٠ هزار تومان 
شرکت لباس کارسينا
 رسالت ۴١، پالک ٢١

٠٩١٥٦٢٠٥١٥٦
٩١٣٤٢٠٩٧/ ف

بسته بند# !ار 
ز7گزاگ دوز،راسته دوز

حرفه اى جهت تریکو 
نيازمندیم .

مفتح ١٠
٠٩٣٥٦٤٠٣٥٦٣
٠٩٣٦٦١٠٧٥٢٠

٩١٣٤٠٩٠١/ ط

تعداد# چرخVار ماهر 
اتوکار  بردست  و  خانم  دوز  مانتو 
مانتو   ،١ ایثار  نبش  نيازمندیم 

٠٩١٥٥١٢٠٧٨٠اطلس پود 
٩١٣٤٢٣٨٩/ ف

چرخVار مانتودوز ماهر و اتو!ار 
زنانه  کامال  عالی ومحيطی  با حقوق 

نيازمندیم.مفتح ٣١ پالک ١۶٧
٠٩٣٩٨٠٧٢٥١١

٩١٣٤٢٠٨٨/ ف

توليد# شلوار زنانه 
مجلس� فقط حرفه ا#

(محدوده قاسم آباد)
٦٥٧٠٤٥٦

٩١٣١٧٠٧٦/ ف

به ٢ نفر چرخVار 
جهت کار مبل نيازمندیم.

٠٩١٥٩٢١٨٩٠١
٩١٣٣٩٧٥٣/ ف

به تعداد# چرخVار
 بيرون بر 

و داخل کارگاه نيازمندیم 
٠٩١٥١٠٤٩٠٨٣

٩١٣٣٩٦٠٨/ ط

 به تعداد# 
چرخ !ار

 و بردست خانم جهت زنانه 
دوزى با حقوق مناسب 

نيازمندیم
 نبش سه راه آب و برق
 ٠٩١٥٥١٩٥٣٥٠

٩١٣٣٨٧٨٧/ ف

برشVار ماهر ترV7و 
و زیگزاگ دوز و بردست با 

درآمد عالی و کار دائم نيازمندیم 
٩١٣٣٧١٠٥/ ف٧٣٣٠٧٢٢

به تعداد# چرخVار
پيراهن ساده تميز دوز 

نيازمندیم کار دائم تسویه نقدى
٩١٣٣٧١٩٢/ ف٠٩٣٨٨٣٨٩١٦٠

پيراهن دوز ماهر و 7قه دوز آقا
جهت کار اسپرت نيازمندیم 
محدوده اول گاز - استيکی

٠٩٣٣١٦٩٤٠١٦
٩١٣٤٢٤٥٠/ ف

به تعداد# چرخVار 
شخص� دوز با اجرت باال 

 نيازمندیم
٠٩٣٨٠٠٢٨٤٤٩

٩١٣٤١٥٢٩/ ف

برشVار، ز7گزاگ دوز، مياندوز !ار 
راسته دوز و بردست خانم نيازمندیم 

حر عاملی ٢٧، اصغرى ٣، پالک ١۵ 
٠٩٣٥٧٣٨٢٤٣٦- ٧٢٧٤٩٦٦

٩١٣٣٤١٠٦/ 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# سردوز!ار و مياندوز!ار
و بردست جهت کار تریکو نيازمندیم.

٢٥٦٢٦٥٢-٠٩١٥٣٠١٢٠٤٢
٩١٣٣٣٩٦٦/ 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 تعداد# !ارگاه بيرون بر 
جهت دوخت پيراهن مردانه 

اسپرت نيازمندیم 
٠٩٣٧٦٥٥٧٨٠٧

٩١٣٤٢٦١٥/ ف

ماهر  برشVار  و  خياط   q7
خانم نيازمند7م کالهدوز ٣١
 کوچه اول- سمت چپ- پالک ١۶ 

٠٩١٥٢٤٧١٨٤٣-٧١١٦٧٥٧
٩١٣٤٠٥٢٢/ م

به q7 بيرون بر ماهر
اسپرت  پيراهن  دوخت  جهت 
هفتگی  تسویه  و  باال  اجرت  با 

٠٩١٥٣٠٧٩٢٩٥نيازمندیم
٩١٣٤٠٧٤٥/ ف

به تعداد# چرخVار  
و زیگزاگ دوز مياندوزکار آقا 

جهت کار تریکو نيازمندیم 
٠٩١٥٩٣٣٧٣٤٤-٢٧٣٤٦٦٣

٩١٣١٩٨٢٣/ ط

به تعداد# مانتودوز نيازمند7م
محل کار: سيدى، تسویه حساب 

به صورت نقدى، با بيمه 
٠٩١٥٧٠٩٩٩٤٣

٩١٣٤٢٦٧٥/ ق

چرخVار پيراهن دوزمادگ� دوز
 و بردست خانم نيازمند7م

 امام رضا ۶٣ پالک ١٠ 
٨٥٥٥٠٢٢

٩١٣٣٧٠١٢/ م

شر!ت توليد# اولو7ون 
به ٢٠ نفر چرخکار خانم یا آقا 

جهت تکميل دوزى پيراهن 
اسپرت مردانه در شيفت شب 

نيازمندیم
 بلوار طبرسی اول، طبرسی ۵۶ 

پالک ۴٧,١٠ 

٠٩١٥٩٠٢٦٥٥٤
٩١٣٣٥٧٩٥/ ف

دو نفر چرخVار نيازمند7م
محيط  خوب  درآمد  نقدى  تسویه 

زنانه رو به روى بازار فردوسی
٠٩٣٦٧٧٠٠١٨٤

٩١٣٣٨٠٥١/ ف

به تعداد# (راسته دوز، 
ز7گزاs دوز، مياندوز!ار) 
خانم و تعدادى بردست جهت کار 
در توليدى پوشاک زنانه با حقوق 

عالی نيازمندیم 
طالب چهارراه برق شيخ صدوق ۶ 

پالک ١۵٧ 
٠٩١٥٥٥٧٩٣٠١

٩١٣٤١٣٦٤/ ف

به تعداد# مانتودوز
نيازمندیم (چرخکار - بيرون بر - 

بردست )تسویه نقدى
٠٩١٥٧٠٠٩٨٠١-٢٧٠٩٤٣٥

٩١٣٣٧٧٤٣/ ف

چرخVار و بيرون بر، مانتو
مجلسی دوز ماهر آقا نيازمندیم 

۶۵٠٠ الی ٩٠٠٠ تسویه نقد
٠٩٣٨٨٢٧٨٣٤٨

٩١٣٣٩٦٥٧/ ط

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

چرخVار و بيرون بر و 
بردست مانتو نيازمند7م 

نقدى تيراژ باال
 

٩١٣٣٧٢٧٠/ ف٠٩٣٣١٨٨٧٠٢٠

شر!ت توليد# 
پوشاs سياه و سفيد

جهت تکميل کادر پرسنلی 
خود به تعداد ١٠ نفر چرخکار 

زیگزاک دوز ماهر و ۵ نفر 
راسته دوزو ۵ نفر خانم جهت 

بسته بندى پوشاک
 نيازمند است
٧١٣١١٦٢

٠٩١٥١١٦٣٦٢٢
بلوار عبدالمطلب

بين عبدالمطلب ٢٠ و ٢٢
٩١٣٣٨٦٥٩/ فپالک ٣۶٠

به تعداد# بيرون
  بر مانتو دوز نيازمند7م.

٢٧٠٩٤٤٦
٠٩١٥١٠٥٦٥٢٦

٩١٣٢٠١١٧/ ف

به تعداد# چرخVار مانتودوز 
تا   ٣۵٠ حقوق  با  نيازمندیم  خانم 

۴۵٠ هزار تومان طالب نبوت ۴٠
٠٩٣٥٧٩٨٢٢٦٩

٩١٣٤٠٠٧٦/ ف

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

به تعداد# چرخVار 
و کارگاه بيرون بر جهت کار مانتو 

نيازمندیم 
٠٩٣٥٠٥٥٣٧٢٦

٩١٣٢١٤٨٤/ ف

به q7 خانم
جهت مدیریت کارگاه توليد پوشاک 
الزم  مهارتهاى  و  کارى  سابقه  با 

٠٩١٥٥١٣٨٢١١نيازمندیم.
٩١٣٢٣٧٩١/ ر

به تعداد# چرخVار ماهر 
عالی  مزایاى  و  حقوق  با  خانم 
نيازمندیم طبرسی شمالی ۴ پالک ٣

٠٩٣٦٢٦٩٣٨٦٩
٩١٣٣٧٥٦١/ ف

توليد# پوشاs 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

بسته بند# !ار، راسته دوز
 زیگزاگ دوز جهت تریکو 
نيازمندیم. چهارراه گاز 

٠٩١٥٩٠٨٩٤٨٥-٢٧٢٨١٢٣
٩١٣٢٤١٨٦/ ط

به چند سردوز!ار خانم و بردست
جهت کار در کارگاه نيازمندیم 

اماميه ٢٣,۵ پالک ٢۵
٠٩٣٥٧٠١٥٢٠١

٩١٣٤٢٤٨٩/ ف

به تعداد ز7اد# بردست 
و کارگاه بيرون بر مانتودوز 

نيازمندیم. کاردائم، تيراژ باال
٢٧٧٠٨١٥-٠٩١٥١٠٨٧٢٩٩

٩١٣٣٩٦٤٠/ ط

ز7گزاs دوز و 
مياندوز!ار و بردست

جهت کار تریکو
 نيازمندیم

٣٤٤٢٩٩٠
٩١٣٣٩٠٦٦/ د

چرخ !ار 
مانتودوز خانم 

و کارگاه بيرون بر 
نيازمندیم. اجرت (٧٠٠٠)

١٨-٠٩١٥٧٩٠٠٠١٦
٩١٣٣٧٨٨٣/ ف

به چند نفر چرخVار ماهر آقا 
 جهت کار در تعميرات خياطی 

نيازمندیم
٦٠٩١٢٣٠-٠٩٣٦٧٣٣٠٠١٧ 

٩١٣٤١١٠٤/ ف

شر!ت توليد# 
اولو7ون 

به تعدادى نيروى کار خانم 
جهت کار در این توليدى 

نيازمندیم. 
١-١٠نفر راسته دوز ماهر 

٢-دونفر مادگی دکمه
 ٣-سه نفر بردست

 ۴- یک نفر برشکار با حقوق 
نقد بلوار اول طبرسی
 بين طبرسی ۵۴ و ۵۶

٠٩١٥٩٠٢٦٥٥٤
٩١٢٤٩٥٦٦/ ف

١٥١٠
!ارگــــر ماهر

١٥١١
خياط و چرخ !ار


