
چهار شنبه ٦  دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٢
٤٧

به #i فروشنده 
خانم و آقا

جهت کار نيازمندیم. 
تماس ۴-٢ 

بعدازظهر ميدان حافظ مرکز 
تجارتی امير فاز ٢ طبقه پایين 

پالک ١٩

٣٨٩٩١٨٥
٩١٣٤٧٧٣٤/ ف

به چند خانم جهت فروشندگ> 
نيازمندیم با حقوق مکفی
 مجتمع غدیر پالک ١٣٩ 

٠٩٣٩٣١٦٨١٠٤
٩١٣٤٧٨٢٥/ ف

به #i فروشنده خانم
مجلسی  بوتيک  در  کار  جهت 
نيازمندیم معلم ١٠ بين جالل ٢۴ 
و ٢۶ بوتيک ٢٠١٠  ٦٠٩١٧١٢

٩١٣٤٦٤٩٤/ ف

تعداد= فروشنده آقا 
نيازمند#م 

حقوق عالی - بازارامين
٠٩١٥٩٠٦٩٨٨٤

٩١٣٤٨٢٦٢/ ف

�ارمند بازنشسته آقا
نان  مجتمع  در  فروشندگی  جهت 

محدوده بلوار معلم نيازمندیم
٨٦٤٨٥٤٢-٠٩١٥٢٠٤٣٦١٨

٩١٣٤٢٤٥٧/ ف

دو نفر فروشنده خانم
جهت کار در فروشگاه فرهنگی و 

مذهبی نيازمندیم
٠٩٣٥٥٦٢٤٠٠٤

٩١٣٤٥٢٢٣/ ف

به فروشنده خانم
نيازمندیم حقوق ٣٠٠ الی ٣۵٠ 

بازار امين، سالن ٢ پالک ١٧
٠٩١٥٣٠٧٨٥٤٤

٩١٣٤٦٠٠٥/ ف

به فروشنده جهت �ار 
در مغازه پرده فروشی نيازمندیم 

٠٩١٥٥١٧٧٠٥٩
٩١٣٤١٩١٢/ ف

به دو فروشنده خانم 
 نيازمندیم طالب ( خيابان وحيد 

پالک ٢٠۴) فروشگاه کيف
 ٠٩١٥١٠١٧٧٦٩-٢٧٨١٩٧٥

٩١٣٤٨٨٠٣/ ط

حقوق ٥٠٠ هزار تومان
به دو نفر صندوقدار خانم 

نيازمندیم. بلوار معلم چهارراه 
 دانشجو کلبه لی

٩١٢٦٣٠٦٠/ ف

٩١٣٤٨٤٥٤/ د

به #i فروشنده 
نوجوان

 با حقوق توافقی
 محدوده حرم مطهر 

نيازمندیم
پناهی ٠٩٣٦٦٧٩٦٧٧٦ 

به تعداد= فروشنده باتجربه 
و حرفه ا= خانم 

با سابقه فروشندگی مانتو 
حداقل ٢ سال نيازمندیم ساعت 
کار: ١٠ الی ١۴-١٧ الی ٢٢,٣٠ 

حقوق درصدى و ثابت ماهيانه 
۴٠٠ الی ۵٠٠ هزار تومان 

بين امامت ٢٨ و ٣٠ مانتو سفير 

٠٩١٥٣٢٣٠٨٦٦
٩١٣٤٦١٧٤/ ف

 حقوق ٤٥٠هزار تومان 
 به تعدادى فروشنده آقا 

نيازمندیم 
فرامرز عباسی

 مجتمع کيان سنترواحد ٣٠۴

٦٠٧١٧٠١ 
٠٩٣٧٠٠٩٦٩٦٦

٩١٣٤٥٦٣١/ ب

به چندجوان 
فروشی  آکواریوم  در  کار  جهت 

نيازمندیم ٠٩١٥٥١٧٦٨٨٠
٩١٣٤٥٤٣٩/ ف

آر�و چاج 
به یک فروشنده خانم جهت کار در یک 
فروشگاه در الماس شرق نيازمندیم 
٠٩١٥٨٥٧١١٠٧-٧١١٤٥٧٤

٩١٣٤٧٥٥٣/ ب

با  به #i فروشنده �فش (آقا) 
تجربه و ضامن معتبر نيازمند#م
احمدآباد سه راه راهنمایی کفش بابک

٩١٣٤٨٣٦١/ م٨٤٣٢٥٠٩

به #i فروشنده خانم 
بانوان  فروشگاه  در  کار  جهت 
نيازمندیم ١٧ شهریور پاساژ کيميا 

٣٤٣٨٤٩٢
٩١٣٤٨٥٢٠/ ف

فروشنده خانم
نوزاد  لباس  جهت  عالی  حقوق  با 

٠٩٣٩٩٤٨٢٨١٨نيازمندیم
٩١٣٤٧٠٢٢/ ر

به تعداد= فروشنده 
جهت نمایندگی فروش محصوالت 

LG  نيازمندیم
٣٨٩٩٢١٥

٩١٣٤٧٣٧٣/ پ

به #i فروشنده خانم #ا آقا 
نيازمندیم مطهرى جنوبی ٣٢ 
پالک ١٣ اسباب بازى فروشی 

٠٩١٥٩٠٥٤٦٩١
٩١٣٤٨٤٣٥/ ف

به #i فروشنده خانم نيازمند#م
 ١٧٣ پالک  یک  فاز  مرکزى  بازار 

فروشگاه سلطانی 
٢٢١٦٣٢٦-٢٢٢٦٥٧٠

٩١٣٤٧٨٦٤/ ف

استخدام فور= 
به یک فروشنده تلفنی خانم 
با روابط عمومی باال ترجيحا در 

محدوده دکتر بهشتی، رودکی  
پارس نيازمندیم بين همت

 ١٨-١۶ سمت چپ قطعه دوم 

٠٩٣٨٦٢٦٧٦٣٣
٩١٣٤٨٣٩٤/ ف

فروشنده خانم 
جهت لوازم آرایشی و 
بهداشتی نيازمندیم 

الماس شرق ورودى ٣ 
طبقه مثبت یک 

٠٩٣٩٧٣٩٨٨٧٠
٩١٣٤٥٤٤١/ ف

به تعداد= فروشنده آقا 
جهت فروشندگی محصوالت 
فرهنگی از ساعت ٩ الی ٢١ 
نيازمندیم. چهارراه شهدا، 

نرسيده به شيرازى ١٧ جنب 
ایستگاه اتوبوس نمایشگاه کتاب 

٠٩١٥٥٠١٦٧٥١
٩١٣٤٨٩١٠/ ف

به تعداد= 
فروشنده خانم

جهت فروش مانتو نيازمندیم 
با حقوق و پورسانت عالی

چهارراه آزادشهر، فروشگاه 
پوشيران طبقه ١-

٠٩٣٧٧٩٤٢٥٤٤
٩١٣٠٥٤٤٤/ ف

صندوقدار 
جهت رستوران نيازمندیم با 
ضامن معتبر تماس ١١ به بعد

٠٩٣٥٤٠٧٧٣٦١
٩١٣٤٨٨٨٢/ ف

فور= فور=
 موبا#ل بازار 

خود  فروشی  کادر  تکميل  جهت 
و  تلفنی  فروشنده  تعدادى  به 
حضورى خانم نيازمندیم احمدآباد 

مجتمع کامپيوتر موبایل واحد ٧

٨٤٦٣٦١٦-٨٤٥٦٩٩٠
٠٩١٥٧٠٥٢٠٠٥

٩١٣٤٨٣٨٤/ ف

به #i فروشنده نيمه وقت 
نيازمند#م  

٠٩٣٥٧٠٣٨٦٥٦
٩١٣٤٨٠٩٢/ ف

به #i جوان 
جهت فروشندگ> 

ترجيحا دیپلمه با روابط عمومی 
باال و ضامن معتبر با کارت پایان 

خدمت نيازمندیم .
٨٥١٤٨٣٦

٠٩٣٥٥٥٧٩٧٣٨
٩١٣٤٢١٣٢/ د

فروشنده ماهر   
و نيمه ماهر عطر و ادکلن 

نيازمندیم 
٠٩١٥٨١٣٩٧٩٥

٩١٣٤٧٧١١/ ف

فروشگاه مر�ز= 
�الس شب 

 به تعدادى فروشنده خانم 
باسابقه کارى براى فروش 

پوشاک مجلسی زنانه
نيازمند است.

٩١-٢٢٨٢٠٩٠ 
٩١٣٤٩١٢٧/ بداخلی ۴

حقوق ٥٠٠ هزار تومان
آقا  و  خانم  فروشنده  تعدادى  به 
چهارراه  معلم  بلوار  نيازمندیم. 

دانشجو کلبه لی
 

٩١٢٦٣٠٤٨/ ف

به تعداد= فروشنده خانم
نيازمندیم چهارراه فرامرز

انتهاى پاساژ یاس پوشاک ٩۵
٠٩١٥٦٢٢٧٨٢٤

٩١٣٤٦٣٧١/ ف

به تعداد= فروشنده 
در قنادى محدوده قاسم آباد 

نيازمندیم
٠٩١٥٧١٥٨٠٩٧-٨٦٥٧٣٥٤

٩١٣٤٧٨٥٦/ ف

به #i فروشنده خانم 
جهت کار در شيرینی پزى نيازمندیم 

بين توس ۵٣ و ۵۵ شيرینی به صبا 
٠٩٣٧٧٩٠٦٢٣٢

٩١٣٤٥٩٥٧/ 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 
٠٩١٥٦٠١٦٩٤٦

٩١٣٤٢٠٥٧/ د٣٦٨٧٥١٨

٩١٣٤٤٣٤٦/ ف

مجموعه ا= از
فروشگاه ها= زنجيره ا=

جهت تکميل پرسنل 
فروش فروشگاههاى خود 
به فروشنده حرفه اى آقا 
تحصيلکرده، داراى کارت 

پایان خدمت و حداقل ٢ سال 
سابقه کارى نيازمند است 

متقاضيان مشخصات خود را 
به شماره ٣٠٠٠٧٦٥٠٠٥ 

پيامک نمایند.
 

به #i فروشنده خانم 
با حقوق عالی نيازمندیم مجتمع 

خورشيد طبقه همکف 
٨٤٣٥٣٩٢

٩١٣٤٦٢٦١/ ف

به #i فروشنده لوازم #د�>
آشنا به انباردارى و حسابدارى 

نيازمندیم
٠٩١٥٥١٠٤٩٩٠

٩١٣٤٣٨٨٣/ ف

فروشنده آقا
جهت فروش پارچه و کاالى 

خواب نيازمندیم 
ساعت کار: ٩ الی ١٣:٣٠ 

و ١۶:٣٠ الی ٢٢:٣٠
حداقل حقوق ۵٠٠ تومان

تماس ١٨ الی ٢٠
٨٤٣٢٢٩٠

٩١٣٤٥٠٣٣/ ف

به چند 
فروشنده خانم

جهت کار در فروشگاه پوشاک 
نيازمندیم 

بين امام رضا ۶ و ٨ مقابل 
هتل مدائن پاساژ مسعود 

طبقه همکف فروشگاه فکرى
٨٥٤٨٦٩٧

٩١٣٤٤٤٨٨/ ف

به #i فروشنده
 خانم  

جهت کار در پوشاک به صورت 
تمام وقت در مجتمع الماس 

شرق نيازمندیم طبقه ٢
واحد ۴٢٢٠٨ 

٠٩١٥٥٢٠٨١٦٣
٠٩١٥١١٧٦٢١٣

٩١٣٤٦٧٥٢/ ف

به #i فروشنده خانم 
نيازمندیم سجاد نبش پاساژ 

وصال تاپ مد 
٧٦٢٤٠٩٢

٩١٣٤٨٠١٢/ ف

فروشنده خانم جهت کار در پيراهن 
غرفه  خيام  بازار  نيازمندیم  فروشی 

١٢٠ - ٠٩١٥٩٠٨٩٩٨٦
٠٩٣٧١٤٣٦٥٠٦

٩١٣٤٩٠٦٣/ ف

به #i فروشنده نوجوان
جهت کار در کفش کندو آلتون 

١+ واحد ۴ نيازمندیم 
٨٤٩١٢٢٧

٩١٣٤٨٥٥٧/ د

به دونفر فروشنده و صندوقدار 
خانم  نيازمند#م

امامت ٢۵ و ٢٣ لبنيات کوهسار 
٠٩٣٦٥١٥٢٤٣٣

٩١٣٤٨١٥٠/ ف

نيازمند#م 
قاسم  محدوده  در  منشی  به 
و  حقوق  با  امالک  دفتر  جهت  آباد 

٠٩١٥٩١٦٨٢٠٦پورسانت 
٩١٣٤٥٧٦٤/ ب

به #i نفر منش> خانم
جهت کار در مطب نيازمندیم(صبح 
و عصر) بين جمهورى ٨ و ١٠ پالک 

١٢٢٠٩١٥٥١٢٤٢٤٤
٩١٣٤٨٠٠٢/ ف

#i شر�ت بازرگان> 
در زمينه محصوالت آرایشی

 و بهداشتی به یک منشی
 تمام وقت، آشنا به 

word ، excel و اینترنت
نيازمند می باشد

٨٤٨٢١٠٠-٨٤٨٢١٣٥
٩١٣٤٨٥٤٥/ د

به ٢ نفر منش> 
خانم 

آشنا به امور کامپيوترى 
نيازمندیم (مراجعه حضورى) 

بعد از امام رضا ٢٩ مجتمع تجارى 
غفارى طبقه ٢ آژانس هواپيمایی 

ساعت مراجعه ١۵- ٩ 
٠٩٣٣٧٢٧٦١١٣

٩١٣٤٧٠٨٤/ ف

٩١٣٤٦٤٦٩/ ل

منش> خانم 
جهت شيفت بعدازظهر (٢ تا ٨ )

نيازمندیم .ترجيحًا ساکن 
محدوده هاى بلوار وکيل آباد، 

بلوار معلم ، قاسم آباد
 قاليشویی آستانه 

٠٩١٥٣١١٥٠٧٣

منش> جهت امور دفتر= 
نيازمند#م
تماس ١٢-٩

٨٩٠١٥٠٨
٩١٣٤٧٧٥٠/ ف

#i نفر خانم منش>
مسلط به آفيس با حقوق ٣٠٠ 
هزار تومان + بيمه نيازمندیم 

ساعات کار ٨ الی ١٧ 
نبش دانش آموز٢٠

 پالک ١ واحد ۴
٠٩١٥٣١٦٧٥٧٧

٩١٣٤١٨١٥/ ف

به #i منش> خانم جهت �ار
در دفتر ایزوگام نيازمندیم. 

بين جالل ۵٨ و ۵۶ 
٠٩١٥٦٤٣٥٥٠٥

٩١٣٤٩٠٠٩/ ف

#i منش>
نقل  و  حمل  شرکت  در  کار  جهت 

نيازمندیم ٨٨٣٧٤٠٠
٨-٨٨٤٣٠٣٧

٩١٣٤٨٨٨٥/ ف

به #i نفر خانم
با مدرک تحصيلی فوق دیپلم 
نقشه کشی، عمران یا معمارى 

باتجربه کار در دفاتر پيشخوان 
شهردارى (تسلط کامل به 

نرم افزار دفاتر پيشخوان) 
نيازمندیم

٦٠٧٩١٩٤
٩١٣٤٤٣٠٥/ م٠٩١٥٥١٨٣٨٤٤

به #i منش> 
با روابط عمومی باال نيازمندیم 

٧٢٥٥٥٥٧-٠٩١٥٦٦٠٥٥٦٥
٩١٣٤٩٢٥٦/ ر

به #i منش> خانم
آشنا به حسابدارى 

جهت یک واحد توليدى 
نيازمندیم. با سرویس+ 

ساعت کار ٨ الی ١٧
نمانور

٢٦٧٢٨١٤
٩١٣٤٨٨٧٢/ م

آژانس شبانه روز= قدس به یک
منشی نيمه وقت در شيفت بعدازظهر 
نيازمند است محدوده هدایت تماس 

٧ الی ١٣ ٠٩٣٥٨٦٠٢٦٦٥
٩١٣٤٨٠٧١/ ف

منش> خانم آشنا به تا#پ
کامپيوتر با روابط عمومی باال جهت کار 

در دفتر بيمه در محدوده آب و برق
٠٩١٥١٢٤٥١٩١-٨٦٨٩٦١٠

٩١٣٣٨٣٩٤/ م

به #i منش> خانم 
جهت �ار در آتليه

نيازمندیم. کوثرشمالی ٨
٨٨١٥٠٥٧

٩١٣٤٥١١٤/ ف

منش> خانم جهت آژانس خان بابا
 ١۵٠ حقوق  ماهيانه  با  عصر  شيفت   

هزار تومان نيازمندیم (کوهسنگی)
٠٩٣٥٩٦٩٢٨٢٧

٩١٣٤٤٨١٩/ ف

استخدام فور=
به یک منشی خانم جهت کار 

در امالک در محدوده فهميده 
نيازمندیم 

آدرس: فهميده داخل توس ٣٣ 
امالک ثامن

٠٩٣٠٦٢٢٣١٠٠
٩١٣٤٤١٢٦/ ف

منش> مسلط به 
�امپيوتر نيازمند#م 

٠٩١٥٩٠٤٨٣٠٦
٩١٣٤٧٨٦٧/ ف

#i منش> خانم
آشنا به حسابدارى نيازمندیم 

فلسطين ٢١ پالک ۵
٠٩١٥٣٠١٠٩٧١

٩١٣٤٣٧٢١/ ف

استخدام منش>
با مدرک ليسانس 

جهت مطب فوق تخصصی
٠٩٣٨٢٩٠٣٩٢٠

٩١٣٤٦٥٥٢/ ل

تا�س> تلفن> سعادت سير
به یک منشی آقا جهت پاسخگویی 

تلفن نيازمندیم.
٧٢٤٦٨٧٧

٩١٣٤٨٣٧٩/ ف

منش> خانم مسلط به �امپيوتر 
با روابط عمومی باال نيازمندیم.بيمه 

حقوق باال- شرکت آسانسور تابان
٠٩١٥١١٠٦٩٦٦

٩١٣٤٨٦٠٧/ د

به #i منش> خانم نيازمند#م
واقع در خيابان فدائيان  ١٩

٣٤٤٦٣٥٣-٠٩١٥٥١٦٩٤٤١
٩١٣٤٧٩٠٠/ ف

خانم آشنا به 
امور دفتر=
 کامپيوتر و پاسخگویی تلفن 

نيازمندیم.
وکيل آباد ١٨-نبش سه راه 
 هنرستان-پالک ٢٨۶-واحد٢

٩١٣٤٦٣١٩/ ف

منش> خانم مسلط  به نرم  افزار
حسابدارى نيازمندیم  فلسطين 

فرهاد ٢٧ رستوان مارچوبه 
٠٩١٥٩٠٩٦٩٦٢

٩١٣٤٥٩٦٣/ ف

منش> 
جهت صدور بيمه با روابط عمومی 

باال نيازمندیم 
٩١٣٤٩٠٨٧/ ف٠٩١٥١١٤٠٠٦٢

به تعداد= 
تا#پيست خانم 
جهت کار در شرکت حمل 
و نقل تخليه بار تهران با 
ضامن معتبر نيازمندیم 
٠٩١٥٨٩٦٤٠٦٠

٩١٣٤٩٠١٩/ ف

منش> خانم آشنا به  امور
حسابدارى نيازمندیم ساعت کار: 
 ۴١ فرامرز   ١٧-١٩ و   ٩-١٣
پالک ٣,١    ٠٩١٥١١٩٥١٤٩

٩١٣٤٦١٧٠/ ف

منش> خانم 
 ٠٩١٥١١٣٤٨٠٤

 نيمه وقت صبح یا عصر تاکسی تلفنی
  حقوق ٣٠٠هزاربهشتی ۴٠(همسایه)

٩١٣٤٤٢١٢/ م

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

٠٩٣٧٥٣٧٤٨٨٢
٩١٣٣٥٧٣٨/ د

به #i منش>
مسلط به WORD و آشنا به 

نرم افزارهاى مرتبط در دفتر فنی 
نيازمندیم ٠٩٣٥٣٣٩٦٢٧٢

٩١٣٤٨١٥٢/ ف

منش>
مسلط به word و تایپ نيازمندیم. 

انتهاى خيام
٠٩٣٥٨١٩٨٨٥٤

٩١٣٤٤٨٦٤/ ل

به #i منش> خانم 
 جهت کار دفترى بيمه نيازمندیم. 

(محدوده بلوارتوس)
٠٩١٥٥٠٦٢٢٨٩-٢٦٧٧٩٤١ 

٩١٣٤٨٧٩٤/ م

تعداد= منش> خانم  فعال و تمام
 وقت در نما#ندگ> همراه اول
ميدان راهنمایی حقوق ماهيانه ۴٠٠ 

٧٢٦٢٢٤٧هزار تومان 
٩١٣٣٤٦٣١/ م

منش> خانم
تمام وقت نيازمندیم با حقوق ثابت + 

پورسانت نبش هاشميه ٢۴
١٥-٨٨٣٩٠١٤

٩١٣٤٦٧٩٥/ پ

#i منش>
جهت پاسخگویی تلفن محدوده 

قاسم آباد آژانس شهرزاد
٦٢٢٧٧٩٣

٩١٣٤٩٠٣٥/ ف

 منش>
 جهت پاسخگویی تلفن نيازمندیم. 

(ميدان فهميده) ٦٦٧٩٩٩٥
٩١٣٤٨٧٥٦/ م٠٩٣٦٨٩٩٣٩٣٧

#i شر�ت ساختمان> 
جهت انجام امور دفترى و ادارى 

نياز به منشی خانم مسلط به 
کامپيوتر دارد 

خيام شمالی ۴۶ 
شرکت ساختمانی طاق گستر 

٧٦٧٣٧٤٣
٠٩١٢١٤٤٩٦٥٥

تماس ١۶-٩
٩١٣٤٤٧٤٠/ ف

به #i نفر آقا
ترجيحا بازنشسته جهت امور 

دفترى نيازمندیم
٠٩١٥٣١٠١٦٦٨

٩١٣٤٨٦١٢/ ف

به #i نيرو= ادار= 
خانم 

ترجيحا با سابقه کار و روابط 
عمومی باال و تسلط به کامپيوتر 

نيازمندیم
 ساعت مراجعه ٩ صبح الی ١۴ 

مطهرى جنوبی بين ١٣و ١۵ 
 موسسه دانش محاسب و همکاران

٩١٣٤٨٣٧٤/ ف

به #i نفر 
منش> خانم

باتجربه جهت کار در 
بازرگانی ماک نيازمندیم 

گلشهر، ميدان اول
 سمت چپ

٢٥٩٢٤٨٧-٢٥٦٠٦٢٣
٩١٣٤٤٣٠٢/ ف

 منش> خانم 
 باتجربه ، مسلط به کامپيوتر 
اینترنت ، روابط عمومی باال 

آشنا به حسابدارى 
جهت شرکت توليدى 

٥٤١٣٩٦٣
شهرک صنعتی توس شماره ١١۶

٩١٣٤٧٩١٠/ م

#i موسسه فرهنگ> 
تعدادى منشی تلفنی خانم جهت 
تکميل کادر خود در محيطی زنانه 
با حقوق و پورسانت استخدام  

می نماید. مراجعه: ٩ الی ١۵
بين پيروزى ١۶ و ميدان سلمان 

پالک ۴۵٨
٠٩٣٦١٦٩١١٢٥

٩١٣٤٧٩٣٩/ ف

منش> خانم آشنا به 
WORD و حسابدار=
نيازمندیم نبش خيام ۵۴

٧٦٣٧١٧٤
٩١٣٤٨٢٢٠/ ف

به #i نفر هم<ار 
د#پلم آقا 

و یک نفر تایپيست آقا 

 corel مجرد آشنا به
نيازمندیم 

٠٩١٥١٠٩٠٦٩٠
٩١٣٤٧٦٨٥/ ف

به #i نفر منش> خانم
مسلط به کامپيوتر نيازمندیم. 

سناباد ۵٢ پاساژ سناباد 
٨٦٩٨٠٦٠واحد ١١

٩١٣٤٢٩٩٩/ م

به چند منش> 
نيازمند#م

ساعات تماس ١٠ الی ١۴
٩١٣٤٧٩٠٧/ م٧٢٧٣٢٠٢

#i منش> خانم
نيازمندیم  شرکت  دفتر  در  کار  جهت 

بين والیت ٢ و ۴ جنب پالک ١٢٧
٠٩٣٨٨٥٨٤٣١٠-٣٣٨٦٠٢٠

٩١٣٤٨٩٦٢/ ف

منش> خانم با سابقه �ار 
جهت فروش تلفنی نيازمندیم 

هاشمی نژاد ١٨
٢٢٥٤٤٤٧

٩١٣٤٧٧٥٨/ ف

به دو نفر منش> خانم 
حداقل  و  باال  عمومی  روابط  با 
سيستم  جهت  دیپلم  فوق  مدرک 

فروش نيازمندیم. 
جمهورى اسالمی ٧ و ٩ پالک ١٣٧ 

فوالد بلبرینگ ۴ -٣۴۴۶۶٠١ 
داخلی ٣

٣٤١٠١٧٧
٩١٣٤٤٣٩٦/ ف

به #i منش> تمام وقت 
یا نيمه وقت با حقوق مکفی 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣٠٠٩٣٤٤

٩١٣٤٨٨٧٩/ خ

به #i منش> خانم
نيازمندیم بلوار حر، نبش حر ٣

٠٩٣٩٣٥٢٥٨٨٢
٩١٣٤٧٨١٣/ ف

به #i منش> آقا
عصر  شيفت  تلفنی  تاکسی  جهت 

از ساعت ١۴ الی ٢١ نيازمندیم
٠٩٣٦٣٠٤١١٦٤

٩١٣٤٧٨٧٢/ ف

١٥٠٨
منش> و تا#پيست


