
چهار شنبه ٦  دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٢
٤٩

به تعداد= برق �ار
ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم

٠٩١٥٦٩٧٤٥٠٥نوذرى
٩١٣٤٨٧٥٧/ ر

به تعداد= �ارگر ماهر 
ز#ر�ارچوب و ز#ر�ار پوست
پوليش نيازمندیم (در کارگاه)

٠٩١٥١٠٤٨٧٢٣
٩١٣٤٧٨٨٠/ ف

به تعداد= نيرو= �ار 
کابينت و فلز و ام دى اف

 در گلبهار نيازمندیم.
٠٩١٥٣١٤٨٤٥١

٩١٣٤٦٢٢٤/ ش

به تعداد= استاد�ار ماهر 
و نيمه ماهر

نيازمندیم جهت سقف هاى 
کامپوزیت ٠٩١٥١٠٤٣١٤٠

٩١٣٤٤٦٦٣/ پ

به #i �ارگر ماهر گچ �ار 
نيازمند#م  

٠٩٣٦٣٣٩٥٤٢٩
٩١٣٤٨٩٦٦/ ف

به تعداد= �ارگر
جهت کار لوله کشی ساختمان 

(پلی اتيلن) نيازمندیم
٩١٣٤٧٨٩٥/ م٠٩١٥٥٠٠٩٤٦٣

به #i نصاب 
iدرب اتوماتي
شيشه اى و پارکينگی با 

حقوق ثابت+ درصد و بيمه 
جهت استخدام نياز داریم

٠٩١٥٣١٦٧٥٧٧
٩١٣٤٠٤٣٢/ ف

به چندنفر رو#ه �وب
ماهر و نيمه ماهر 

 و کارآموز و نجار نيازمندیم.
 ٠٩١٥٤٠٣٥٠٠١-٧٢٨٠٥٤٣

٩١٣٣٥٢٤٦/ م

به تعداد= �ارگر نيمه ماهر 
جهت کار در سيم کشی ساختمان 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣٢٢٥٦٤٠

٩١٣٤٧٨٤٥/ ف

تعداد= استاد�ار 
جلوبندى ساز و کارواش درصدى 

نيازمندیم
٠٩١٥٤٢٤١٩١٥

٩١٣٤٣٦٤٠/ ف

به نيرو= جوان ماهر
جهت انجام امور تأسيساتی 

ساختمان نيازمندیم
٠٩١٥٣١٣٥٨٣٦

٩١٣٤٤٤٦١/ ف

به تعداد= نيرو= فن>
جهت کار در کارگاه
 CNG نيازمندیم

١٧-٢٧٨٠٠١٥
٩١٣٤٨١٣٥/ ل

به تعداد= نصاب 
درب و پنجره آلومينيوم و 

UPVC نيازمندیم 
٣٤٣٥٤٠٩

٩١٣٤٧٧٧٣/ ف

به تعداد= پيمان<ار 
برق نيازمند#م  

٠٩٣٥٨٤٨٠٤٠٤
٩١٣٣٥١٢٦/ ف

به چند استاد�ار درب و 
پنجره ساز نيازمند#م

٢٥٧٥٧٦٦-٠٩١٥٥١٧٤٥٧٣
٩١٣٤١٨٩١/ ف

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

 ٢١٤٨٤٠٨-٠٩١٥٣٢٤٥١٣٥
٩١٣٣٩٢٥١/ م

�ارگر چوب بر= و
یا اره فلکه ماهر 

 حقوق قانون کار و بيمه
سفالیی ٠٩١٥٩١٤٩٢٠٩

٩١٣٤٨٦٨٣/ ل

به تعداد= جوان و نوجوان
جهت انجام کار برق 
ساختمان نيازمندیم

٩١٣٤٧٦٦٥/ م٠٩١٥٩١٦٨٣٢٥

به تعداد= چرخ<ار 
بيرون بر مانتو مجلسی آقا 

نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٤٣٧١٧

٩١٣٤١٤٧٩/ ف

به چند نفر ز#گزاe دوز 
ماهر و محدوده قاسم آباد 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٩٠٥٧٣-٦٢٠٩٠١٧

٩١٣٤٤٤٥١/ ف

١ -مادگ> و د�مه زن پيراهن
٢ -اتوکارى و بردستی

٣ -بسته بندى و مرتب کردن اجناس
٣٤٤٣٢٠٩

٩١٣٤٣٢١٢/ ف

مياندوز�ار سردوز�ار 
راسته دوز و بردست خانم نيازمندیم

 طبرسی شمالی ۵۶ پالک ٢٩ 
٠٩٣٩٧٧٠٧٦٠١

٩١٣٤١٦٣٦/ ف

توليد= پوشاe ثان>
جهت تکميل کادر پرسنلی خود 

به افراد ذیل نيازمند است
(همراه با بيمه)

١-زیگزاک دوز  
٢-مياندوزکار

٣-کمک برشکار 
۴-بردست چرخکارخانم وآقا

٦١-٢٥٧٢٠٦٠
٢٥١٢٠٤٠ 

٩١١٩٨١٦٦/ ف

شلوارمردانه دوز
به تعدادى چرخکار حرفه اى سرى 

دوز نيازمندیم تسویه هفتگی
٠٩١٥٦٩٠٥٧١٥

٩١٣٤٤٤٥٥/ ف

به تعداد= �ارگاه 
بيرون بر و تر#<و دوز ماهر 

با تسویه نقدى نيازمندیم 
٣٤١١٧٢٢

٩١٣٤٨٣٦٧/ ف

چرخ<ار و
 بيرون بر 

مانتو اسپرت دوز و 
بردست خانم و آقا 

نيازمندیم .
تسویه نقد تيراژ باال

٠٩١٥٩٠٧٧٠٩٨
٩١٣٤٥٥٩٥/ ط

ز#گزاe دوز، مياندوز�ار 
بردست ترجيحا خانم

توحيد ٢۶، کوچه ٢۶,۴ پالک ٨
٧٢٧٧٠٢٦-٠٩١٥١١٣٤٧٨٤

٩١٣٤٧٨٠٥/ ف

به تعداد= چرخ<ار 
سردوزکار و راسته دوز 

نيازمندیم محيط زنانه 
٠٩١٥٥٠٥١٤٩٥

٩١٣٤٦٦٦٠/ ط

به تعداد= سردوز�ار و مياندوز�ار
و بردست جهت کار تریکو نيازمندیم.

٢٥٦٢٦٥٢-٠٩١٥٣٠١٢٠٤٢
٩١٣٣٣٩٦٦/ ف

�ارگاه بيرون بر 
کمک برشکار، مياندوزکار، 
راسته دوز، زیگزاگ دوز، 

اجرت تهران کار دائم

٢١٢٥٤٦٦
٩١٣٤٥٠٣٤/ ف

به تعداد= چرخ<ار و بردست
خانم و آقا و بيرون بر نيازمندیم.

چمن ۵۶ پالک ١٨
٣٦٥٧٠٤٢

٩١٣٤٤٧٨٤/ ف

ز#گزاe دوز و 
مياندوز�ار و بردست

جهت کار تریکو
 نيازمندیم

٣٤٤٢٩٩٠
٩١٣٣٩٠٦٦/ د

تعداد= چرخ<ار ماهر خانم 
نيازمند#م بعد از عبدالمطلب ٩
جنب ایستگاه اتوبوس پالک ٢١٧

٩١٣٤٦٥٠١/ ف٧٥١١٦١١

توليد= سن تي<ن
 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

بسته بند= �ار، راسته دوز
 زیگزاگ دوز جهت تریکو 
نيازمندیم. چهارراه گاز 

٠٩١٥٩٠٨٩٤٨٥-٢٧٢٨١٢٣
٩١٣٢٤١٨٦/ ط

به تعداد= اتو�ار و بردست 
خانم با حقوق عالی نيازمندیم 

محدوده طالب 
٢٣٨٧١٤٩

٩١٣٤٨٩٣٥/ ف

بسته بند= �ار 
ز#گزاگ دوز،راسته دوز

حرفه اى جهت تریکو 
نيازمندیم .

مفتح ١٠
٠٩٣٥٦٤٠٣٥٦٣
٠٩٣٦٦١٠٧٥٢٠

٩١٣٤٠٩٠١/ ط

به تعداد= سردوز�ار 
مياندوزکار راسته دوز و بردست 
(محدوده  نيازمندیم  بند  بسته 

٠٩٣٧٠٦٨٦٥٩٤گاز)
٩١٣٤٤٨٠٧/ ف

 به تعداد= راسته دوز و 
ز#گزاe و بردست

 نيازمندیم. با سرویس
٩١٣٤٤٨٥٨/ م٨٥٤٨٨٩٢ 

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= خياط 
راسته دوز ماهر نيازمندیم 

 ٠٩١٥١٢٠٦٣٣٥
٠٩١٥٥١٨٣٩٧٨

٩١٣٤٨٨٢١/ ف

�ارخانجات نساج>
استخدام می نماید

 سردوز کار خانم ٨ نفر مياندوز 
کار خانم ۵ نفر محيط کامًال زنانه 
+ کار دائم حقوق ماهيانه ٣٠٠ 
هزار تومان ميدان ١٧ شهریور 

بلوار شهيد صدر
٠٩١٥٥٢٣٥٧٢٥
٠٩٣٥٨٣٦٩٧٣٠

٩١٣٣٦٤٣٢/ ف

به تعداد= چرخ<ار 
راسته دوز، مياندوزکار 

و زیگزاگ دوز ماهر خانم 
و بردست خانم نيازمندیم.

 بلوار طبرسی اول 
 خيابان قائم 

٠٩٣٩٥٤٨٣١٢٧
٩١٣٤٤٨٦٣/ ط

تعداد= �ارگاه پيراهن 
اسپرت دوز مردانه نيازمندیم 

(پيراهن تکميلی ٣٠٠٠ تومان) 
٠٩١٥٩٠٢٦٥٥٤

٩١٣٤٦٣٥١/ ف

به تعداد= چرخ<ار پيراهن 
ساده تميزدوز نيازمندیم. 

کار دائم -تسویه نقدى
٠٩١٥٦٥٣٤٣٦٨

٩١٣٤٠٤١١/ ف

به تعداد= �ارگاه مانتودوز
نيازمندیم. تسویه نقدى

٢٢٩٠٤١٣
٩١٣٤٨٧٥٣/ ف

به تعداد= چرخ<ار  
و زیگزاگ دوز مياندوزکار آقا 

جهت کار تریکو نيازمندیم 
٠٩١٥٩٣٣٧٣٤٤-٢٧٣٤٦٦٣

٩١٣١٩٨٢٣/ ط

به چند نفر خانم 
جهت کار در توليدى تریکو 

نيازمندیم. راسته دوز، 
مياندوزکار، زیگزاک دوز و 

بردست هر ماه تسویه نقدى 
دور ميدان ١٧ شهریور، ١٧ 
شهریور شمالی ٩ پالک ١٠,١

٣٦٥٩٦٧٣
٠٩١٥٨٩٩٦٧٢٠

٩١٣٤٧٦٧٩/ ف

چرخ<ار ماهر مانتودوز خانم 
نيازمند#م محيط �امال زنانه

خواجه ربيع، ایثارگران ١٢ پالک ۴٨
٠٩٣٨٢٤٢٦٨٨٠

٩١٣٤٥٤٥٨/ ف

به تعداد= چرخ<ار 
پيراهن دوز و بيرون بر 

نيازمندیم تماس یک هفته
٠٩١٥٤١٦٦٤٠٥

٩١٣٤٧٨٠٦/ ف

چرخ<ار پيراهن دوزمادگ> دوز
 و بردست خانم نيازمند#م

 امام رضا ۶٣ پالک ١٠ 
٨٥٥٥٠٢٢

٩١٣٣٧٠١٢/ م

شر�ت توليد= الزهرا
به یک نفر برشکار ماهر و یک 

چرخ کار ماهر نيازمندیم
٠٩١٥٣٠٦٢٠٣٥

٩١٣٤٨٠٠٠/ ف

به تعداد= بردست خانم
و بردست برش<ار نيازمند#م

 مفتح ٢٨ پالک ٣٧٢
٠٩١٥٥٠٣٩٠١٣

٩١٣٤٧٩١٨/ ف

راسته دوز، ز#گزاگ دوز 
ملحفه  دوخت  جهت  بردست  و 

چهارراه لشگر ٨٥٣٦١٨٣
٠٩٣٥٥٨٧٠٢٠١

٩١٣٤٢٨٥١/ ف

به تعداد= چرخ<ار 
پيراهن دوز آقا و بردست 

نيازمندیم اجرت ١٣٠٠ تومان 
٠٩١٥٥١٢٢٦٩٠

٩١٣٣٣١٧٧/ ف

به چند نفر خانم
آشنا به خياطی نيازمندیم 
(کار دائم) ٧٢٨٨٧٧٦ 
 قره نی ١١ - خدمات ثامن

٩١٣٤٤٣٣٤/ ف

تعداد= چرخ<ار ماهر 
خانم و اتو�ار نيازمند#م

عبادى ۶٩ پالک ١١۴
٠٩١٥٩١٥٢٨٦٠

٩١٣٤٨٥٩٨/ 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 ٢ نفر سردوز �ار حرفه ا= 
تریکو با حقوق ماهيانه بين ۵٠٠ 
الی ٧٠٠ هزار تومان نيازمندیم 

٠٩٣٦١٧٢٠٨٢٨
٩١٣٤٧٢٢٦/ ط

به تعداد= �ارگاه بيرون بر
  مانتودوزنيازمندیم 

٢٥٨٥٣٣٤
٠٩١٥٩١٣٣٣٧٣

٩١٣٣٨٥٧١/ ف

تعداد= چرخ<ار، سردوز، 
مياندوز(ماهر)و چرخ<ار ناظر
و بردست نيازمندیم محدوده طالب

٠٩١٥٩٧٤٢٤٢٢
٩١٣٤٨٢٧٣/ ف

تعداد= چرخ<ار ماهر
با اجرت باال جهت کار در توليدى 

پوشاک نيازمندیم
٨٤٤٢٣١٨

٩١٣٤٤٥٦٧/ ف

به تعداد= خياط ماهر 
خانم 

(مياندوز و زیگزاگ دوز) 
و بردست بطور پاره وقت 

نيازمندیم خيابان گاز، مسلم 
جنوبی ١٧، پالک ٣٢ 
 ٧٣٤٧٨٥٠

٠٩٣٦١١٥٥٠٥٢
٩١٣٣٩٣٥٠/ ف

حقوق تا ١ ميليون 
تومان 

فقط چرخکارهاى ماهر 
و حرفه اى و برشکارهاى ماهر

 و حرفه اى تماس بگيرند
 توليدى پوشاک زنانه 
واقع در فرامرز عباسی

٩١٣٤٩٢٦٩/ ر٠٩٣٥٣٢٧٢٧٥٥

به تعداد= چرخ<ار ماهر 
مانتو دوز نيازمندیم تسویه نقدى 

کار دائم ٠٩٣٧١٣٠٦٦٢٧
٩١٣٤٣٦٧٣/ ف٢٧٦١٠٨١

به تعداد= چرخ<ار مانتو دوز 
و راسته دوز نيازمندیم. کار دائم، 

تسویه نقدى، ميثم شمالی 
٠٩٣٠٥٥٦٢٩٦٣

٩١٣٢٦٠٧٩/ ف

به تعداد= چرخ<ار ماهر
عالی  حقوق  با  خانم  بردست  و 

نيازمندیم دانش شرقی ٢٧ پالک ٧
٨٥٤٥١٠٥

٩١٣٤٧٨١٧/ ف

راسته دوز- ز#گزاe دوز
مياندوزکار و بردست خانم نيازمندیم 

مصلی ٣١ جنب پالک ٨
٠٩١٥١٢٢٩٣٤٥

٩١٣٤٤٣١٤/ ف

به تعداد= چرخ<ار 
ماهر نيازمند#م   

٠٩١٥٣٢١٧٣٢٣-٢٧٣٠٨٦١
٩١٣٤٧٢٧٩/ 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

چرخ<ار ماهر خانم
نيازمندیم  اسپرت  پيراهن  کار  جهت 
پالک   ۵۶ طبرسی  ماهر،  چرخکار  فقط 

١٠ ٠٩١٥٩٠٢٦٥٥٤,۴٧
٩١٣٤٦٣٢٥/ ف

 �المازون فروش> 
 اتاق اپيالسيون اجاره داده می شود

 بلوار سجاد 
٦٠٢٤٢٦٠-٠٩١٥١٠٩٣١٢٣ 

٩١٣٤٨٥٩٠/ م

به چند نفر آرا#شگر 
نيمه ماهر 

جهت کار در سالن زیبایی 
نيازمندیم 

ترجيحا محدوده عبدالمطلب 

٠٩١٥١٥٧٨٧٣٧
٩١٣٤٨٩١٦/ ف

 سالن ز#با#> 
خورشيد

 شاگرد نيمه وقت نيازمند است.
٩١٣٤٧٠٧٤/ م٦٠٤٧٦٢٢ 

آرا#شگر آقا
جهت واگذارى آرایشگاه نيازمندیم 

بين مهدى ٢ و ۴ موچين سعيد 
فی ٢٢م ٠٩٣٥٧٤٧١٥١٧

٩١٣٤٢١١٧/ ف

به #i خانم آرا#شگر ماهر
ترجيحا  آرایشگاه  در  کار  جهت 

محدوده بلوار مصلی نيازمندیم.
٠٩٣٥٤٦٨٩٣٥٨

٩١٣٤٨٥٩١/ ف

تخت اپيالسيون و صندل> 
اجاره داده م> شود

زیبایی گل ناز - پيروزى ٢٠
٨٧٦٤١٧٨

٩١٣٤٧٧٢٥/ ف

استخدام 
استخدام

زیبایی  زمينه  در  فعاليت  جهت 
با  همراه  اندام  تناسب  و  پوست 
 ٧ چمران  مقابل  رایگان  آموزش 

پالک ۵۶ طبقه دوم مجتمع قائم

٠٩٣٧٢١١٩٦٩٨
٩١٣٤٣٠٣٩/ ف

�لبه ز#با#> 
اپيالسيون  یک  و  شاگرد  یک  به 
آرایشی  سالن  در  مجرب  کار 

٠٩١٥٧٨٧٨٣٧٨نيازمندیم 
٩١٣٤٩٠٢٩/ ف

پيرا#ش نو#ن 
 به دو همکار آقا حرفه اى آرایشگر 
نيازمندیم محدوده سجاد فلسطين 

 و احمدآباد         ٨٤١٠١٠٣
٩١٣٤٥٨٥٠/ ف

فقط حرفه ا= ها تماس 
بگيرند

به تعدادى فتوشاپ کار و 
مونتاژ کار خانم جهت کار 

در آتليه نيازمندیم خيابان 
فلسطين ٢١ پالک ۴٣

٨٤٥٧٦٠٦
٩١٣٤٩٠٠١/ ف

به #i نفر آقا مسلط 
به AUTOCAD براى اپراتورى 
دستگاه CNC چوب نيازمندیم 

٠٩١٥١١١٠٠٩١
٩١٣٤٧٨٢٨/ ف

به تعداد= طراح گرافيست 
حرفه ا= مسلط به فتوشاپ

نيازمندیم (هنر هشتم)
٨٨٣٩٢١١-٠٩١٥٥١٣٣٩٩٦

٩١٣٤٥١٤٥/ ف

طراح خانم 
آشنا به کرل و فتوشاپ 

نيازمندیم. تبليغات برسام 
٦٠٩٩٦٤١

٩١٣٤٦٠٩٦/ ف

به #i طراح 
پاره وقت نيازمندیم  
چاپ و تبليغات پایدار

٩١٣٤٧٧٠٥/ ف٠٩١٥٣٠١٥٥٨٠

استخدام گرافيست حرفه ا=
کانون تبليغات خراسان

٨٤١٦٧٩٤
٩١٣٤٨٨٠٥/ ر

د�وراسيون داخل> آرا#ه 
به یک طراح خانم مسلط به 

3dmax نيمه وقت نيازمندیم 
٧٦٧٦٠٢٤

٩١٣٤٨٠٤٦/ ف

طراح مسلط به
  coreldrow نيازمند#م

٠٩١٥٣٠٧٨١٦١
٩١٣٤٥٥٩٨/ ل

به #i خانم 
 MAX و CAD مسلط به

نيازمندیم ميدان حر پالک یک 
٠٩١٥١٠٨٩٠٠١

٩١٣٤١٩٠٤/ ف

به فتوشاپ �ار خانم
جهت کار البراتوار کيا نيازمندیم

٢٢٥٢٠١٠
٩١٣٤٨٨٦١/ ف

طراح و صفحه آرا 
نيازمند#م 

سيدرضی ٣٨ پالک ٣١٠ 
٩١٣٤٧٥٩٢/ مهفته نامه غذا

مسلط به نرم افزار ها= فتوشاپ 
و فلش به صورت حرفه اى 

نيازمندیم مزایا، حقوق باال و بيمه 
٠٩١٥١١٠٦٩٦٦-٢٢٨٨٣٨٨

٩١٣٤٩٠٢٠/ د

فتوشاپ �ار 
نيازمند#م  

٨٤٣٥٤٧٠
٩١٣٤٥٤٧١/ ف

تدو#ن گر فيلم
عروسی و غيره خانم و آقا 

حرفه اى با سابقه کار با 
شرایط و حقوق عالی جهت کار 
درآتليه محدوده سجاد ساعت 

تماس ١١ الی ١۴ 
تلفن: ٧٦٦٤٤٢٤

٩١٣٤٩٢٦٨/ ر

طراح گرافيست
مسلط به فتوشاپ با حداقل ٢ سال 

سابقه کارى معلم ٢۶ ، پالک ٣٣۴
٠٩١٥٤١٢٨٠٦٩

٩١٣٤٤٥٧٢/ ل

دفتر تبليغات به #i خانم
جهت طراحی با فتوشاپ 

نيازمندیم در محدوده قاسم آباد 
٠٩٣٧٥٣٣٠٠٩٤

٩١٣٤٨٨٣٤/ ط

پيi موتور= سفير 
با تضمين  به تعدادى موتورسوار 

باالى ٣٠ هزار سریعا نيازمندیم 
٦٠٦٤٢٣١

٩١٣٤٨٧٣٠/ ف

به تعداد= تحصيلدار 
جهت  نقليه  وسيله  داراى  ترجيحا 

کار در خيریه نيازمندیم 
٢-٣٦٨٤٤٣١

٩١٣٤٧٩٨٤/ ف

به تعداد= موتورسوار 
جهت پيک موتورى محدوده 

چهارراه لشکر نيازمندیم
پایتخت ٨٥٣٥٨٣٦

٩١٣٣٩٥٧٩/ ف

به تعداد= پيi موتور=
محدوده هاشميه نيازمندیم

٠٩٣٥٥٥١٦١٦٠
٩١٣٤٩٠٢٢/ ف

پيi موتور= اهورا 
به تعدادى موتورسوار با درآمد روزى 

۴٠ هزار تومان نيازمند است 
٧٢٣٣٣٨٤

٩١٣٤٨٩٦٣/ ف

 iت iپي
عالی  درآمد  با  موتورى  پيک  به 

٠٩١٥١٠٧٠٨٠٣نيازمندیم
٩١٣٣٩٢٩٢/ ر

به تعداد=
 پيi موتور= 

جهت کار در رستوران نيازمندیم 
ساعت کارى : ١٢الی 

١۶ ١٩,٣٠ الی ٢٣ خيابان امام 
رضا، بين ٣٨ و ۴٠ رستوران دیدار 

٠٩١٥٣٠٠٠٢٤١
٩١٣٤٨٦٦٠/ ف

پيi طوفان
به تعدادى پيک موتورى با درآمد 

عالی نيازمندیم. 
 ٠٩٣٨٧١٢٠٤٢٩

٩١٣٢١٩٧٠/ ف

به #i پيi موتور=
جهت کار در آشپزخانه نيازمندیم
٧٦٨١٠٨٣-٠٩١٥٥١٠٣٥٦٠

٩١٣٤٧٩٧٥/ ف

پيi موتور= پر#شاد 
درآمد  با  موتورسوار  تعدادى  به 
روزانه ٣٠ الی ٣۵ تومان نيازمندیم 

٠٩١٥٩٠٢٣٧٧٩
٩١٣٤٢١٢٩/ ف

به دو نفر پيi موتور=
جهت رستوران نيازمندیم شعبه ١: 
بلوار سازمان آب  شعبه ٢: ميدان 

١٧ شهریور ٠٩١٥٧٦٠٠٦٠٠
٩١٣٤٣٧٨٣/ ف

١٥١١
خياط و چرخ �ار

١٥١٢
آرا#شــــگر

١٥١٣
طـراح و گرافيست

١٥١٤
تحصيلدار و پيi موتور=


