
شنبه ٩  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٤
٥١

صنا
ع چوب� تو#ا 
براى تکميل کادر خط رنگ 

خود به تعدادى نيروى 
ساده و نيمه ماهر 

نيازمند است 
 ٧٦٣٧٣٠٠
٧٦٢٧٢٠٠

٩١٣٤٢٥٥٠/ ف

#ارگر ساده 
 + تومان   ۶٠٠ الی   ۴٠٠ حقوق  با 

بيمه + سرویس ٧٦٦٣٣٨٧
٩١٣٤٣٠٤٩/ ف٠٩٣٠٦٦٥٤١٣١

#ارگاه ساخت طال
به تعدادى خانم جهت 

همکارى نيازمندیم .خيابان 
خسروى، پاساژ نصرت 

طبقه اول واحد یک 

٢٢٢٠١١٨
٩١٣٤٤٤٠٧/ ف

مرغ سوخار< #ارو
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 دو نفر #ارگر نوجوان
(ترجيحا  ساندویچی  در  کار  جهت 
شهرستانی) نيازمندیم نبش سناباد ٢٩

٠٩٣٩٠٤٩٤٣٠٨
٩١٣٤٦٨٥٥/ ف

قاب آراد
کارگر ساده( خانم و آقا )

٦٠٩١٢٩٧
٩١٣٥١٧٢٣/ ل

 به تعداد< #ارگر خانم 
 جهت بسته بندى پالستيک 

نيازمندیم ( باسرویس )
آدرس : بلواربهمن  

روستاى گرجی، چهارراه اول ،
 سمت راست ، روبروى موزایيک 

سلطانی ، نایلون پنگوئن 

٠٩١٥٥٠١٠٨٤١ 
٩١٣٤٩١٨٠/ ب

تعداد< #ارگر ساده
در کارگاه قنادى محدوده 

قاسم آباد نيازمندیم
٠٩١٥٧١٥٨٠٩٧-٥٢٣١٣٥٦

٩١٣٤٤٥٠٩/ ف

به تعداد< هنرجو نوجوان 
جهت کار در جواهرسازى 

نيازمندیم 
٢٢٥٧٠٤٨-٠٩١٥٦٤٤٧٠٤٩

٩١٣٥١٥٤٠/ ف

به تعداد< 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

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

آباد و بلواروکيل آباد نيازمندیم
٠٩١٥٨١٣٤٥٨٨

٩١٣٤٨٢٧٩/ ف

به ٤ نفر خانم 
جهت کار در کارگاه کفاشی نيازمندیم

 آبکوه مجد شمالی ٩ پالک ۴
٠٩١٥٢٤٧٠٤٨٦

٩١٣٤٥٠٧٢/ ف

به چند 
#ارگر خانم 

کفش  توليدى  در  کار  جهت 
نيازمندیم «محيط کامال زنانه»

 ابتداى بلوار هدایت پالک ٨٠ 
٠٩٣٥٢٢١٤١١٢اسدى

٩١٣٤٠٩٠٦/ م٣٦٤٠١٥٦

به تعداد< #ارگرساده 
با سابقه کار در خدمات شهرى 
(رفتگرى) با حقوق اداره کار و 

بيمه نيازمندیم
 بلوار پيروزى

 چهارراه مخابرات نرسيده 
به خاقانی ١٧ پالک ۶٢

٨٧٨٠٠٠٣
٩١٣٤٨٧٧٦/ ف

به دو نفر خانم
تبليغاتی  تراکت  پخش  جهت 
نيازمندیم نبش امام رضا ۶٨- باطرى 

٠٩١٥١٠٠٠٨٧٩جواد پور
٩١٣٥٠٤٦٢/ خ

به ٢ نفر #ارگر 
ساده تمام وقت

جهت مبلمان فيلون 
واقع درجاده شاندیز 

نيازمندیم.
٠٩١٥٤٨١٠٦٨٨

٩١٣٤٣٥١٠/ ف

به تعداد< #ارگر 
ساده آقا و خانم
در محدوده ميدان امام 

حسين و جاده کالت فورى 
نيازمندیم

 (گرجی ١۵- سوله خاکسترى)

٠٩١٥٣١٦٧٩١٣
٩١٣٥١٣٧٦/ ف

تعداد< برق #ار ساختمان 
 و هنرجو و بردست برق کار را 

به همکارى دعوت می کنيم.
٩١٣٥١٩٦١/ م٦٠٧١٦٨٤ 

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

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

٩١٣٣٦٦٦٠/ م

به تعداد< #ارگر متاهل
جهت کار در آبميوه فروشی 

نيازمندیم (ترجيحا زیر ٣٠ سال)
٠٩١٥٧٠٧٦٠٥٦

٩١٣٥٠٠١٣/ ف

به تعداد< هنرجو جهت #ار 
در جواهر ساز< نيازمند
م  

٢٢١٧٢٢٧-٢٢٣١٥١١
٩١٣٥١٣٧٢/ ف

به تعداد< نيرو< #ارساده  
تاسيسات نيازمند
م

٠٩٣٥٩٥٢٢١٢٢
٩١٣٤٧٤٩٩/ ق

٩١٣٥٠٧٦٠/ ف

به تعداد< بسته بند
و بردست برشکار تریکو 

نيازمندیم
٠٩٣٧٥٣٧٩٣٥٧

تعداد< #ارگر 
نوجوان آقا

جهت کار در کارگاه توليدى 
نبات نيازمندیم 

شهرک شهيد رجایی حر ١ 
مهریز ١٧ پالک ٢٠٧

٠٩١٥١٥٦٨٩١٠
٩١٣٣٧٣٨٨/ ف

به تعداد< #ارگر ساده 
 MDF جهت کار نجارى و

نيازمندیم 
٠٩١٥٨٠٧٠٥٨٠

٩١٣٥٠٤٢٥/ ط

نيرو< خانم و آقا 
جهت کار در خط توليد نيازمندیم 

عبدالمطلب ۴٠- سمت راست
٠٩١٥٩٩٦٢١٧٦پالک ١,١۴ 

٩١٣٤٤٠٩٣/ م

به تعداد< جوان 
جهت مونتاژ #ر#ره

با پایه حقوق ۴۵٠  تومان نيازمندیم
٩١٣٥١٢١٢/ م٠٩١٥٣١٦٤٢٦٥

به چند #ارگر ساده 
نيازمندیم جهت کار در کبابی 

٧٦١٧١٧٥
٩١٣٥١١٨٨/ ف

استخدام فور< 
به چند #ارگر ساده

متاهل با مسکن داراى آب و برق 
داخل کارگاه نيازمندیم. 

جاده سنتو، کيلومتر ۵
 ٣٠متر مانده به پل هوایی منزل 
آباد، کارگاه جدول سازى ماروسی

٠٩١٥٩٠٠٨٣٥١
٦٥١٦٩٥١

٩١٣٥١٠٠٨/ ل

آشپزخانه گلچين 
کارگرساده نيازمندیم

 ميدان ضد، بين خرمشهر ۴-٢
٠٩١٥٥٥٩١٤١٠

٩١٣٥١٣١٩/ ف


f شر#ت پخش 
� معتبر
مواد غذا

جهت تکميل کادر خود به تعدادى 
مامور توزیع (موزع) آقا با حداقل 
نيازمند  دیپلم  تحصيلی  مدرک 
 + بيمه   + ثابت  (حقوق  است 
 : آدرس  کار)  اضافه   + پورسانت 

مصلی ٣٠ پالک ٩
٩١٣٥٠٤٢٠/ ف٣٦٩٠٣٥٧

به تعداد< خانم
جهت مونتاژ و 

بسته بندى 
نيازمندیم

نمانور
٢٢٨٠٧٦٢

٩١٣٤٨٨٧٧/ م

به 
f #ارگر نوجوان 
نيازمندیم. محل کار ١٧ شهریور 

حقوق ٣٠٠ هزار 
٩١٣٥١٩٣٥/ ر٣٤٤٤٨٨٥


f شر#ت معتبر
 بسته بند<

جهت تکميل کادر پرسنلی خود به 
تعدادى نيرو نيازمند است.
١- پرسنل خانم جهت 

بسته بندى و نظافت
٢- پرسنل آقا جهت بسته 

بندى و اپراتورى دستگاه
ساعات مراجعه ٧ الی ١٧

امام رضاى یک، جنب رستوران 
مصطفوى، درب بزرگ آبی و زرد

٢٢٢٦٠٣٠
٩١٣٤٨٠٣٤/ ف

به تعداد< #ارگر 
�شهرستان

جهت کار در آبميوه فروشی 
نيازمندیم

٠٩٣٨٥١٩٦٠٥٦
چهارطبقه، جنب کفش ملی 

 آبميوه شيرین شهد
٩١٣٤٩٩٤٢/ ف

به تعداد< #ارگر خانم با 
بيمه جهت بسته بند<

نيازمندیم مجتمع مواد غذایی 
سپاد پالک ۴   ٧٦٧٩٥٨٠

٩١٣٥١١٧٩/ ف

به چند جوان 
جهت کار در آکواریوم فروشی 

نيازمندیم
٠٩١٥٥١٧٦٨٨٠

٩١٣٤٥٤٣٢/ ف

تعداد< جو ان
جهت نصب سيستم هاى حفاظتی 
آموزش  با  همراه  وقت  تمام 

٦٦-٧١٢٧٢٦٥نيازمندیم
٩١٣٤٩٩٠٩/ م

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 چند #ارگرساده 
جهت کار در رستوران با 

حقوق عالی نيازمندیم 
مراجعه حضورى 

خيابان خسروى جنب هتل 
جنت رستوران ملک 

٠٩١٥٩١٥٤١٤٥
٩١٣٤٧٦٩٠/ ف

به تعداد< پرسنل 
جوان

در محدوده جاده قدیم 
قوچان تا سه راه فردوسی 

جهت کارگاه توليدى 
نيازمندیم

٥٤٢٠٣٠٨
٩١٣٤٨٤٩٠/ ف

به ٣ نفر #ارگر ساده 
خانم نيازمندیم خيابان چمران 

مقابل ١١پالک ٧٨
٨-٢٢٥٢٨٩٧

٩١٣٥١١٦٠/ ف

به چند نفر خانم جهت #ار 
توليد< #يo نيازمند
م

محدوده ٣٠ مترى خيابان وحيد ١۴
٠٩٣٧٨٤٠٨٢٤٠

٩١٣٤٨٤٠١/ ط

فور< 
به تعدادى کارگرساده جهت انبار 

نيازمندیم ساعت تماس ١۶-١۴
٠٩٣٩٠٥٧١٤٠٠

٩١٣٤٩٥٥٩/ ف

٩١٣٥١٥٦٩/ 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 

به تعداد< آقا و خانم 
�
مجرب جهت پذ
را

نيازمندیم
٠٩١٥٦١٤٢٠٩٩

٩١٣٤٩٧٤٧/ ف

به 
f شاگرد 
جهت کار نصب آسانسور 

نيازمندیم
٠٩١٥١٢٤٨٠٢٨

٩١٣٤٩٨٨٧/ ل

به تعداد< #ارگر نوجوان
در محدوده جاده قدیم قوچان 

نيازمندیم
٧١١١٨٥٢

٩١٣٤٩٨٤٣/ ف

به تعداد< #ارگر ساده 
جوان یا نوجوان جهت کار در کارگاه 

قنادى محدوده سيدى نيازمندیم
٠٩٣٠٢٦٣٦٣٢٠

٩١٣٤٨٨٨٧/ خ

به 
f #ارگر ساده 
جهت کار در صنایع فلزى 

نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٧٩٦٩٣

٩١٣٤٠٢٥١/ ف

به 
f #ارگر مجرد و منضبط 
با کارت پایان خدمت 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣٠٢٨٣٢٤

٩١٣٥٠٤٢٣/ 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 تعداد< نيرو< 
خانم 

جهت کار در طالسازى همراه 
با آموزش نيازمندیم 

ملک الشعراء ١٨ پالک ٧٨,١

٠٩٣٥١١٥٧٥٨٤
٨٥٥٤٨٩٠

٩١٣٤٩٦٢٠/ ف

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

٠٩١٥٣١٤٥٤٦٥نيازمندیم.
٩١٣٤٤٦٥٧/ ف

 �به دو نفر #ارگر شهرستان
جهت کار در چایخانه سنتی 

نيازمندیم 
٠٩٣٧٩٣٧٢١٤٠

٩١٣٥٠٣٣٩/ ف

به ١٠ نفر #ارگر 
ساده جوان 

جهت کار در فروشگاه پوشاک 
واقع در ١٧ شهریور به 

صورت تمام وقت و نيمه وقت 
نيازمندیم 

٠٩١٥٥١٠٩٨٢٢
٩١٣٥١٣٧٥/ ف

#ارگرساده 
جهت کار لوله کشی نيازمندیم 

حقوق عالی+ پورسانت کار دائم 
٩١٣٥١٣١٦/ ف٠٩١٥٩١٣٥٠٤٦

آگه� استخدام 
شرکت دونات پدر تعدادى 

کارگر آقا جهت ارتقاء 
خط توليد جذب می نماید. 

شرایط متقاضيان: 
١- دارا بودن کارت پایان خدمت 

٢- سن کمتر از ٢٨ سال 
٣- مدرک تحصيلی دیپلم 

 ١٠,٩ تاریخ  از  مراجعه  زمان 
لغایت ١٠,١٩ از ساعت٧ الی ١۵ 
به آدرس: شهرک صنعتی توس- 
بين  اندیشه-  بلوار   -٢ فاز 
 A  ٣٢٢ پالک   -٩ و   ١١ اندیشه 

می باشد. 

 

٩١٣٥٠٩٩٠/ م

استخدام فور< خانم ها
شرکت توليدى تبليغاتی

 ( آموزش رایگان ) تبليغات برسام
٦٠٩٩٦٤١

٩١٣٤٨٨٧٠/ خ

به تعداد< #ارگر ساده 
جهت #ارگاه توليد<

نيازمندیم
٠٩٣٥٥٩٤٧٤١٢

٩١٣٥١٣٠٧/ ف

به 
f شاگرد نوجوان 
جهت کار در مغازه نيازمندیم  

محدوده خيام
٠٩١٥٣٢٣٨٠٧٤

٩١٣٤٩٩١٥/ ف

به 
f نفر نيرو #ار جوان 
با د
پلم فن� نيازمند
م  

٠٩١٥٥٥٩٦٥٢٣
٩١٣٤٩٨٠٧/ ف

#ارگر چوب بر< و
یا اره فلکه ماهر 

 حقوق قانون کار و بيمه
سفالیی ٠٩١٥٩١٤٩٢٠٩

٩١٣٤٨٦٨٣/ ل

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

 ٠٩١٥٥٢٠٨٠٢٤
٠٩١٥٥٠٥٦٩٢١

٩١٣٤٣٢٥٩/ ف

به تعداد< برق?ار
 نيمه ماهر و بردست 

درصدى و روزمزد نيازمندیم 
٩١٣٥١٤٦٥/ م٠٩٣٩٨٩٧٣٥٥٣

به چند نفر #ارگر ماهر
جهت مرغ بریان نيازمندیم

٠٩٣٥٦٢٠٣٤٥٧
٩١٣٥٠٦١٨/ ف

به ٢ نفر 
رو
ه #وب 

ساده و 
ا ماهر
جهت کارگاه واقع درجاده 

شاندیز نيازمندیم.
٠٩٣٥٩٦١١٤٤٣

٩١٣٤٣٥١٣/ ف

تعداد< #ارگر ماهر جوش?ار
ترجيحا آشنا به تابلوسازى 

نيازمندیم
٠٩١٥١٢١٥٢٥٧

٩١٣٥٠٤٣٠/ ف

fمبلمان #السي
به تعدادى رویه کوب ماهر و نيمه 

ماهر با حقوق عالی نيازمند است
٠٩١٥٩٢١١١٧٥

٩١٣٤٩٨٤٨/ ف

به تعداد< نيرو< جوان 
 جهت کار سقف کاذب کناف 

نيازمندیم 
 ٠٩٣٧٨٨٩٢٢٢٦

٩١٣٥١٦١٨/ پ

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

٠٩٣٧٠٤٠١١٦٦
٩١٣٥١١٨٣/ ف

تعداد< سيم #ش
ماهر و نيمه ماهر نوجوان  در 

محدوده قاسم آباد نيازمندیم 
٦٦١٤٥٦٣        

٩١٣٤٧٩٨٦/ ف

�به تعداد< برق?ار ساختمان
نيمه ماهر و ماهر به صورت نيمه 

وقت و تمام وقت نيازمندیم
٠٩١٥٣٠٣٣٠٧٦

٩١٣٤٩٣٨٨/ ف

به تعداد< #ارگر #ارواش
نيازمندیم.  کارواش  کار در  جهت 

کارگر شهرستانی با خواب
٠٩٣٥٨٣٥٦٠١٢

٩١٣٥٠٦٧٥/ ف

به 
f #ارگر عالقه مند به 
شغل فن� نيازمند
م  

٠٩١٥٥٠٩٠٢٩٥
٩١٣٥١٦٤٥/ م

به تعداد< برق?ار 
ماهر و نيمه ماهر ساختمان 

نيازمندیم 
٠٩١٥٦٩٠٨٠٩٨

٩١٣٥١٥٥٥/ ف

#ارواش جز
ره
باال  حقوق  با  ماهر  نيروى  چند  به 
ترجيحا شهرستانی نيازمند است 

٠٩١٥١٢٤١٩٣٢
٩١٣٥٠٨١٧/ ف

به تعداد< نيرو< #ار
جهت کار در توليدى پرده عمودى 

نيازمندیم
٨٨٣٩٥٧٩

٩١٣٤٧٨١٩/ ف

به نيرو< جوان ماهر
جهت انجام امور تأسيساتی 

ساختمان نيازمندیم
٠٩١٥٣١٣٥٨٣٦

٩١٣٤٤٤٦١/ ف

تعداد< سنگ #ار ماهر 

ا شومينه #ار 
سریعا نيازمندیم

٠٩٣٦٠١١٧٥١٦
٩١٣٤٨٠٦٦/ ف

به تعداد< استاد#ار 
کاشی کار و سيمان کار روزمزد 

نيازمندیم 
٠٩٣٠٤٢٣٥٥١٠-٢١٢٢٤٩٠

٩١٣٤٩٣٧٩/ ف

به تعداد< استاد#ار ماهر 
و نيمه ماهر

نيازمندیم جهت سقف هاى 
کامپوزیت ٠٩١٥١٠٤٣١٤٠

٩١٣٤٤٦٦٣/ پ

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

#ارگر ماهر 
ا نيمه ماهر 
جهت نصب کاشی وسراميک 

نيازمندیم 
٠٩٣٥٧٣٣٤٤٥٣

٩١٣٥٠٨١٩/ ف

 به چند نفر #ارگر ماهر 
 نيازمندیم .کلينيک تخصصی 
چکاپ و جلوبندى محمدخانی 

٠٩١٥٩١٣٠٦٤٨-٢١٧٩٤٦٤ 
٩١٣٤٧٣٧٩/ ب

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

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

نيازمندیم
٠٩١٥٩٠٢٢٥٢٩

٩١٣٣١٧٢٧/ ف

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

شر#ت توليد< 
جهان درخشان 

سازنده انواع بخارى و آبگرمکن 
به تعدادى نيروى پرسکار و نقطه 

کار فنی آقا نيازمند است
 حقوق به صورت قانون کار،

 بيمه پس از یک ماه 
٠٩١٥٣٢٠٢٠٥١

٩١٣٥٠١٨٥/ ف

به 
f قالب ساز ماهر 
مسلط به تراشکارى، اسپارک و 

فرزکارى نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٥٦٥٧٠

٩١٣٣٤٣١١/ ف

١٥١٠
#ارگــــر ماهر


