
يك شنبه  ١٧ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١٠
٤٠

به تعداد= بازار
اب 
تلفن2 

با روابط عمومی باال نيازمندیم 
حقوق ثابت + پورسانت 

پيروزى ١۴پالک ١٠
٠٩٣٩٤٥٥٤٣٤٤

 ٠٩١٥٧٠٠٠٤١١
٨٧٦٢٩٧٠

٩١٣٥٩٨٤٤/ ف

به ٢ نفر و
ز
تور 
در زمينه مواد غذایی در مشهد 

ترجيحا با موتور سيکلت نيازمندیم 
٠٩١٥٦٢٠٥٤٧٠

٩١٣٥٩٠٨٣/ ف

نما
ندگ2 آبميوه ت"دانه 
در شمال شرق �شور

جهت تکميل کادر فروش 
خود در سطح شهر مشهد 
به پرسنل ذیل نيازمند 

است :
١)بازاریاب آقا- ۵نفر
٢)بازاریاب حضورى 

خانم- ۵نفر
حقوق ٨٠٠ هزار 

تومان+ پورسانت + 
بيمه 

٠٩١٩٥٠٨٦٧٢٣
٠٩٣٩٩٥٠٩٥٢٤

٩١٣٥٩٠٢٧/ ف

به ٥ نفر �ارشناس 
بازار
اب2 و فروش 

نيازمندیم 
حقوق ثابت ۵٠٠ 

هزارتومان + پورسانت 
 ٨٦٨٧٧٢١

٠٩١٥٢٠٣٠٠٤٧
٠٩١٥٢٠٣٠٠٤٨

٩١٣٥٩٥٤٣/ ف

شر�ت جنرال در 
جهت تکميل کادر فروش 
خود به یک نفر ویزیتور 

تلفنی خانم نيازمند است 
(در محدوده رسالت) 

٠٩١٥١٢٠٣٤٦٧
٩١٣٥٦٧٦٣/ ف

به تعداد= بازار
اب با 
حقوق ماهيانه ١م

نيازمندیم
٠٩٣٨٨٧٥٥٧١٦

٩١٣٥٩٢٣٦/ ف

 2
�ار دانشجو
با حقوق ثابت  

٨٤٦٦٠٩٠-٨٤٦٦٣٠٠
٩١٣٥٨٣١٨/ ف

بازار
اب خانم و آقا باحقوق
نيازمندیم تومان   ١,٠٠٠,٠٠٠
 ١١٢ پالک   ١٢ بهارستان  سجاد   

٠٩١٥٨٨٠٠٢٣٧طبقه پایين
٩١٣٦٠٠٩٨/ م

استخدام
کارشناس ارشد روانشناسی 

بالينی جهت درمانگاه ترک اعتياد
٠٩١٥٤٠٨٢٥٩٩

٩١٣٥٩٣٥١/ ل

به هم"ار=  پزشp عموم2
جهت  خانم  بهيار  یا  ماما  پرستار، 
شيفت شب درمانگاه شبانه روزى 

٠٩١٥٤٤٠٩٨٨٧نيازمندیم
٩١٣٥٧٤٦٩/ م

٩١٣٥٦٤٦٣/ ب

استخدام
به یک نفر خانم 

داراى مدرک 
پيراپزشکی 
نيازمندیم.

احمدآباد
 مجتمع بهزاد

٩٢-٨٤٦١٩٩٠

دندانپزشp جهت هم"ار=
در ساختمان پزشکان که دندانپزشکی 
هست،  نيز  دادن  اجاره  قابل  آن 

نيازمندیم    ٠٩١٥٥٢٠٠٩١١
٩١٣٥٤٩٠١/ ف

تعداد= 
پرستار 
ا بهيار

شاغل یا بازنشسته جهت کار 
در مرکز خدمات پرستارى 
دعوت به همکارى می شود

٧٢٥١٢١٥-٧٥٣١٩٦٦
٠٩١٥٢٠١٦٥٦٩

٩١٣٥٤٧٤٠/ ف

(pو پزش) pدندانپزش
پروانه دار 

با شرایط ایده آل
٩١٣٥٧٧٤٦/ م٠٩١٥٣١٠٤٠٥٥

 MMT pپزش
جهت کلينيک ترک اعتياد در 

شيفت عصر نيازمندیم 
٠٩٣٦٥٥٨٤٧٧٢

٩١٣٥٩٣٢٤/ ف

٩١٢٦٦٤٢٨/ م

تعمير�ار تلفن همراه
خوداشتغال2 خواهران
 آموزش آسان  با١۶٠هزارتومان

٦٦٢٣٧٠٠

مه هينا ا گو + ل شتغا ا + 
پلم د
موبا
ل+ برق صنعت2 

بلوار فردوسی پالک ٢٠٣
٩١٢٦٢٥١١/ م٧٦٥٩٩١٩

به چند تعمير�ار لوازم خانگ2
ترجيحا جاروبرقی به صورت پاره 

وقت و تمام وقت نيازمندیم مرکز 
خدماتی پارس ٧٦٨١٩٠٠

٩١٣٥٩٠٨٨/ ف

به م"انيp �ار
 ماهر 
ا نيمه ماهر

ماشين سبک نيازمندیم
شيرمحمدى ٠٩١٥٦١٣٤٥٣٤

٩١٣٥٧٨٧٦/ ف

CNG ار�نصاب و تعمير
 نيازمندیم حقوق ثابت نصبی 

درصدى ٨,٣٠ الی ١٧
٧٦٦٠٣٦٦-٠٩١٥٧٠٩٩٧٠٠

٩١٣٥٩٢٤٦/ ف

به 
p نفر انژ�تور�ار و 
اس ان ج2 �ار نيازمند
م  

٠٩١٥٥٠٨٥٣١٧
٩١٣٥٨٩٨٢/ م

مهرآذر پاسارگاد
تعدادى خانم و آقا جهت نگهدارى، 

نظافت استخدام می نماید.
٠٩١٥٤٧٢٩٣٥١-٦٦٤٢٣٩٢

٩١١١١٦٩١/ ب

مراقب سالمند خانم
با حقوق ٣۵٠,٠٠٠ تومان مقابل 
پيروزى ۵۶ سالمندان امام رضا (ع) 

 مراجعه ١٩-٩
٩١٣٤٦٨٥٣/ پ

فور= 
به 
p نفر خدمتگزار
جهت انجام امور خدماتی 
نيازمندیم (تمام وقت)  

ترجيحا بازنشسته
٨٦٧٢٢١٤-٠٩٣٥٩٣٥١١٣٧

٩١٣٥٥٧٩٣/ ف

به �ارگر آقا (جوان)
جهت کار در شرکت خدماتی 

نظافتی منازل نيازمندیم
٩١٣٥٧٥٣٤/ م٠٩١٥١٠٠٥٦٠٠

خانم سي"ل
 به باال 

جهت کار در منزل در 
محدوده بلوار پيروزى 

نيازمندیم 
مراجعه: ميدان ده دى

 امام خمينی ٣۵ پالک ۵۶١ 
طبقه اول واحد ١٧ 

٥٠٢٢٥٢٩
٠٩١٥٣٠٦١٦١٣

٩١٣٥٤٣٠١/ ف

٩١٣٣٨٥٧٣/ ل

مجتمع آر
اگستر
استخدام با بيمه 

نگهدارى  جهت  خانم  تعدادى  به 
به  درمنزل  سالمند  و  کودک  از 
وقت،شبانه  وقت،تمام  طورنيمه 
روزى دعوت به همکارى می نماید 
فالحی،  بلوار  آباد  قاسم  آدرس: 
فالحی ۵٠ بين ۵٠,١٢ و ۵٠,١۴ 

 پالک۴٠
٦٢٣١١٢٤

به 
p نفرنيرو= 
خدمات2 مرد  

توليدى  واحد  یک  در  کار  جهت   
نياز است  آدرس : شهرک صنعتی

 طوس ، فاز یک بلوار صنعت 
بعد از ميدان دوم ، صنعت ١١  

قطعه ٣۴٣ 
 ساعت مراجعه : بين ٧ تا ١٣

٩١٣٥٣٠٩٠/ م

خدمت"ار نيازمند
م
روزى  شبانه  خدمتکار  نفر  یک 
مسن  خانم  از  مراقبت  جهت 

٠٩٣٣٧٠١١٥٨٩نيازمندیم
٩١٣٥٨٠٢٧/ م

٩١٣٥٢١٨٧/ ف

مجتمع آفتاب
خانم با حقوق باال جهت مراقبت از 

سالمند در منزل نيازمندیم
٧٦٢١٣٢٤

به خانم2 
براى کارهاى منزل نيازمندیم 

چمن ۵١ پالک ١٠ 
٠٩١٥١٠٤٩٨١٣

٩١٣٥٩٧٦٦/ ف


p نفر خانم جهت 
نگهدار= از �ودl در منزل
قاضی  وقت-  نيمه  نيازمندیم. 

٧٢٤٠٠٤٦طباطبایی ٢ پالک ٢
٩١٣٥٩١٣٦/ م

به 
p خدمت"ار 
خانم نيازمند
م
براى امور نظافت و آشپزى 

حداکثر سن ٣٠ سال  
بلوارسازمان آب صادقی ٨ 
بين آپادانا ٧ و ٩ پالک ١٠٩

٧٦١٠٩٨٠
٩١٣٥٩٥٥٧/ ف

 پرستار خانم
 جهت نگهدارى از سالمند خانم
حقوق ماهيانه ٢۵٠ هزار تومان

ساعت کار ٨ صبح الی ١٨ 
کوشش ١٢- چهارراه اول 
 سمت راست - پالک ٧۶ 

طبقه دوم
٠٩١٥٣١٨٩٤٩٢ 

٩١٣٥٩٩٠١/ خ

٩١٣٥٨٩٨٣/ ف

سالمندان مهرورزان 
نيروى خانم جهت مراقبت از 

سالمند نيازمند است 
٠٩١٥١٠٢٨١٤٤

به 
p نفر نيرو= خانم
جهت مراقبت از کودک و امور 

منزل تمام وقت، از ساعت ٧ الی 
١۵ نيازمندیم

 بلوارشهيد دستغيب 
خيابان فرهاد- بين فرهاد

 ٢٣ و ٢۵ پالک ٨٣
٧٦٧٥٠٥٤

٩١٣٥٩٠٤٨/ ف

٩١٣٥٤٣٧٠/ ف


p خانم 
ا آقا 
جهت امور خدماتی 
شرکت نيازمندیم 

مراجعه: ميدان ده دى  
امام خمينی ٣۵

 پالک ۵۶١ طبقه اول 
واحد ١٧

٨٥٣٩٠٢٨
٠٩١٥٥٢٤٨٩٤٢

٩١٠٦٦١٢٧/ ف

فرشتگان خانواده 
استخدام دائم جهت مراقبت از 

سالمند و کودک در منزل
٨٤٦٠٤٠٧ با  حقوق باال

سرا= مهربا ٨ سال سابقه
استخدام خانم با آموزش جهت 

نگهدارى از سالمند و کودک در منزل
٦٦٤٣٠٥٠-٦٦١٧١٥٠

٩١٣٥٣١٨٨/ ل

شر�ت زعفران 
مصطفو= 

به یک خانم جهت کادر خدمات 
است  نيازمند  پذیرایی  و 
شرایط حقوق ٣٠٠ هزار تومان 
ساعت کارى ٧ الی ١٧ اولویت 
با خانم هاى داراى تجربه کارى 
یک  رضا  امام  باشدخيابان  می 
جنب رستوران درب بزرگ زرد 

و آبی 

تلفن: ٢٢٢٦٠٣٠
٩١٣٥٩٥٥٦/ ف

حقوق ٧٠٠ هزار تومان 
تمام  آقا  مستخدم  تعدادى  به 
معلم،  بلوار  نيازمندیم  وقت 

 چهارراه دانشجو، کلبه لی 
٩١٢٧١٠٠٠/ ف

٩١٣٢٦٧٥٧/ م

مر�ز سروش
 با مجوز بهز
ست2

استخدام خانم
جهت مراقبت از سالمندان

در منزل
مدیرمسئول: دکتر ایرج عاکف
ميدان احمدآباد- بلوارکالهدوز

 سمت راست- تقاطع سلمان 
فارسی- پالک ٨٣- طبقه دوم

٨٤٤٤٣٠٠ 
٠٩١٥٥١٦٣٢٩٩
٠٩١٥٣١٥٠٠٠٤

استخدام حسابدار 
به تعدادى نيروى حسابدار 

جهت پروژه هاى مالی 
شرکت به همراه دوره 

کارآموزى نيازمندیم

٨٤١٧٤١٧
٩١٣٥٢٧٢٦/ ف

به 
p حسابدار خانم به 
صورت پاره وقت 

یا تمام وقت نيازمندیم 
با حداقل ٣ سال سابقه کار

شهرک صنعتی کالت
 نبش ميدان تالش 
شرکت نبات بارثاوا 

٢٤٥٤٢٨٢
٩١٣٥٨٩١٦/ ف

موسسه حسابدار= و 
حسابرس2 دانش محاسب 

استخدام حسابدار
 و حسابرس خانم و آقا

 در تمامی رده ها با داشتن 
مدرک ليسانس حسابدارى و 

کارت پایان خدمت
 براى آقایان 

خيابان مطهرى جنوبی 
بين ١٣ و ١۵ روبروى 

دبيرستان فرازى، 
مراجعه در ساعات ادارى 

٨,٣٠ الی ١٣,٣٠

 

٩١٣٥٩٤٨١/ ف

به 
p حسابدار خانم به صورت
تمام وقت نيازمندیم ابتداى مالصدرا 

ساختمان صدرا ٦-٨٤٧٠٣٠٥
٠٩١٩٠٢٠٩٩٣٨

٩١٣٥٩١٧٧/ ف

شر�ت اقتصاد برتر
از حسابداران باتجربه دعوت به 

همکارى می نماید
عالقه مندان می توانند سوابق 

کارى خود را از طریق پست 
الکترونيکی

 e.bartar@yahoo.com یا 
نمابر ٧٣٨٦٠٩٦
 ارسال فرمایند. 

٩١٣٥٦٠٨٤/ ف

به 
p حسابدار 
ا 
صندوقدار خانم 
ا آقا 

نيازمندیم 
ساعت کارى ١٣,٣٠- ٨,٣٠ 
و مراجعه ٢٢,٣٠-٣٠,١۶ 

خيابان حرعاملی ٨ بين
 تعبدى ۶ و ٨ گالرى موعود 

٧٢٤٥١٧٥
٠٩١٥١٢١١٣٦٧

٩١٣٥٧٥١١/ ف

 استخدام 
حسابدار

 شماره ثبت :٢٠١٩
به تعدادى نيرو از سطح دیپلم

و  مقاطع  کليه  در  ليسانس  تا 
و مالی  امور  جهت  ها  رشته 

پروژه هاى حسابدارى در شهر 
عملی  کارگاه  با  همراه  مشهد 
حسابدارى سریعا نيازمنداست 
٨٤١٠٢٠٨-٨٤٥١٢٠٩ 

٩١٣٥٢٣٣٩/ م

به 
p حسابدار خانم 
مسلط به نرم افزار کيان 

نيازمندیم 
ساعت کارى: ٩ الی ١۵ 

خيابان سعدى ٣، 
فروشگاه تماشا
٢٢٨٣٠٧٥

٩١٣٥٩٠٤٩/ ف

به 
p حسابدارآقا  
در  کار  )جهت  بازنشسته  (ترجيحا   
فروشگاه به صورت نيمه وقت یا تمام 

٠٩١٥٣١٠٤٧٠٨ وقت نيازمندیم  
٩١٣٥٩١٣٤/ م


p حسابدار خانم
آشنا به کامپيوتر با مدرک 
حداقل فوق دیپلم جهت 

کار در مرکز پخش تخم مرغ 
هما نيازمندیم 

داخلی ٥-٧٢٥١١١٠
٩١٣٥٨٨٥٩/ ف

به 
p حسابدار 
باتجربه آقا نيازمند
م  

٠٩١٥٥١٧٠٨٩٤
٩١٣٥٩٤٧٧/ م٨٥١٠٠٧١

٩١١٩٥٣٥٨/ ف

حسابدار= پيشرفته 
شماره ثبت : ١٧٧٢

استخدام از كليه رشته ها 
و مقاطع تحصيلی جهت امور 

حسابدارى شركت ها و 
كارخانجات معتبر به انضمام دوره 

آموزشی مدرن ویژه بازاركار با 
پشتيبانی رایگان و تضمين ٣ 

سال سابقه كار معتبر قابل قبول 
و تعهدنامه كتبی معرفی به كار 

٨٤١٤٧٣٥-٨٤٤٤٣٩٧

تعداد= راننده جهت 
انجام سرو
س مدارس

با ماشين سوارى یا ون نيازمندیم
٠٩١٥٤٤٠١٩٠٢

٩١٣٥٩٧٨٩/ ف

جهت �اردرلوله باز�ن2
به یک راننده جوان

 با اتومبيل نيازمندیم
٠٩١٥٤٤٤٩٣٥٣-٦٠٦١٣١٢

٩١٣٦٠٠١٤/ ل

٥راننده تمام وقت
با اتومبيل نيازمندیم آژانس رها 

بين پایدارى ٨ و فکورى ۵٩
٨٢١٩٣٨٧

٩١٣٤٧٨٥٨/ ف

به تعداد= راننده با اتومبيل 
نيازمندیم. تمام وقت، نيمه وقت 

پورسانت ١۵%- جاهدشهر 
٠٩١٥٢٤٥٢٧٠٠

٩١٣٥٩٢٩٣/ ف

آژانس اش"ان
نيازمندیم  اتومبيل  با  راننده 

کارکرد روزانه ۶٠ هزار تومان 
٠٩١٥٨١٩٧٢٤٦

٩١٣٥٣٢١٤/ ف

راننده لودر و �مپرس2 
پا
ه ١ نيازمند
م  

٠٩١٥٣١٠٣٢٠٥
٩١٣٥٨٩٩٦/ ف

آژانس ز
با به تعدادى راننده 
با اتومبيل مجهز به تاکسيمتر 
نيازمندیم.داخل فرامرز ٣۶ 

 ٦٠٧٦٠٠٤-٠٩١٥١١٦٤٤٠٦
٩١٣٥٤٥٤٣/ ف

شر�ت پخش 
 2
مواد غذا

به تعدادى ماشين نيسان، ۴ تن، 
۶ تن مدل باال (مسقف) نيازمندیم 
چهارراه  سجاد،  بلوار   : آدرس 
بزرگمهر ساختمان ١١٠ واحد ١٩ 

تلفن : ٧٦٧٧٢٤٢
٩١٣٥٥٦٧٨/ ر

تا�س2 بيژن 
سریعا به تعدادى راننده با اتومبيل با 

تضمين کارکرد نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٠٢٦٠٢

٩١٣٥٧٧٢٤/ ف

آژانس قرن2
راننده با اتومبيل در منطقه تجارى 
با کارى بسيار عالی، پيکان و آردى 
نيازمندیم  ٠٩١٥٥١٣٢٠٠٣

٩١٣٥٩٦٧٥/ ف

راننده با اتومبيل 
نيازمند
م 

پورسانت ١۵درصد
٨٢١٢٠٠٥-٠٩١٥٤٠٤٢٠٠٥

٩١٣٥٩٢٢٦/ ف

آژانس شا
ان 
درشهرl صنعت2 توس

به تعدادى راننده متعهد 
با اتومبيل مدل باال: پژو 
سمند و روآ دوگانه سوز

 به صورت تمام وقت 
نيازمندیم

٣-٥٤١٥٠٠٠
٩١٣٥٨٢٢٢/ ل

به تعداد= راننده
با اتومبيل ترجيحا دوگانه نيازمندیم 
بين ميرزا کوچک خان ٩ و ١١آژانس 

دماوند ٠٩١٥٧٥٩٣٣٥٧
٩١٣٥٢٨٩٧/ ف

به تعداد ٥٠دستگاه 
اتومبيل با راننده

نيازمندیم آژانس همسایگان
٠٩٣٩٥٢٦٠٠٩٢-٨٤٢٤٠٠١

٩١٣٥٩٠٦٦/ ف

به تعداد= راننده
وقت  تمام  صورت  به  اتومبيل  با   
آژانس   ۴١ حسابی  نبش  نيازمندیم 

 ٦٢٠٢٥٤٩آل رسول
٩١٣٥٨٢٣٠/ ف

ا
ران تا�س2 
به تعدادى راننده با اتومبيل 

نيازمندیم -قاسم آباد 
٥٢٣٣٠٠٣-٦٦١١٩٨٠

٩١٣١٨٩٤٢/ م

 به تعداد= راننده با اتومبيل
 به صورت تمام وقت نيازمندیم

ابوطالب ٧۴
٠٩١٥٤٨٢٠٣١٩-٧٥٣٤٥٢٥ 

٩١٣٥٤٢٢٩/ ف

آژانس روز اختران
تعدادى خودرو ترجيحا تاکسيمتردار 

نيازمندیم. با تضمين درآمد
٠٩١٥٨٢٠٣٤٦١

٩١٣٥٩٥١٨/ ل

به تعداد=
 �اميونت 
خچالدار 
با راننده جهت پخش 

محصوالت لبنی
در مشهد نيازمندیم. 

 ٠٩١٥٨٥٣١٠٣٨
٩١٣٥٨٣٠٩/ ش

آژانس ا
ران سير 
استخدام راننده با اتومبيل 

ترجيحا تاکسيمتردار 
٠٩٣٨١٥٥١٩٧٢

٩١٣٥٩٠٦٥/ ف

راننده با اتومبيل 
پورسانت ١٠ درصد، کارکرد باال 

آژانس وصال، معلم ۵۵
٠٩٣٦٤٦٥٨٥٦٥

٩١٣٥٧٨١٨/ ف

به تعداد= راننده با 
اتومبيل نيازمند
م

آژانس ٢٠٠٢ محدوده مصلی
٣٦٨٨٢٥٣

٩١٣٥٩٠٠٠/ ف

آژانس بانوان ر
حان
تعدادى راننده خانم جهت کار 
در آژانس نيازمندیم.نخریسی

٠٩٣٦٦٨٨٨٢٨١
٩١٣٥٤٩٤٠/ ف

آژانس شتاب سير
راننده با اتومبيل نيازمندیم سرویس 
نقدى، ترافيک پایين، شهرک صنعتی 

٠٩١٥٤٤٤٦٧٧١توس
٩١٣٠٨٩٣١/ ق

به تعداد= راننده با اتومبيل 
با پورسانت ١٥ درصد

نيازمندیم
٠٩١٥١٠٥٣٧٨٣

٩١٣٥٨٩٢٥/ ف

به تعداد= پي"ان وانت و 
نيسان با تضمين �ار نيازمند
م

صبا باررضوى ٣٦٩٢٧٠٢
٩١٣٥٩٤٥٨/ د

 p
به 
p راننده پا
ه 
جهت کار با جرثقيل نيازمندیم 

٠٩١٥١١٣٠٤٧٣
٣٩٢١٧١٩

٩١٣٥٣١٩٥/ ف

روابط  با  دوگانه  اتومبيل  با   راننده 
تمام  معتبر  شرکتی  در  باال  عمومی 
بعدازظهر  شيفت  وقت  نيمه  و  وقت 

٠٩١٥١٠٠٢٩٤٨نيازمندیم
٩١٣٥٩٢٧٩/ ف

به تعداد= راننده 
پرا
د و سمند 

مدل ٨۶ به باال در 
اداره دولتی ساليانه 

نيازمندیم 

٠٩١٥٣٨٨١١٨٧
٩١٣٥٩٦٧١/ ش

تا�س2 ميالد (امامت)
به تعدادى راننده با اتومبيل 
جهت شيفت صبح نيازمندیم

٠٩١٥٥١٨٤٠٢٠
٩١٣٥٩٤٢٩/ ف

٩١٣٥٩٦٩٤/ ف

به تعداد= راننده تمام وقت
دوگانه  اتومبيل  با  وقت  نيمه  و 
سریعا نيازمندیم آژانس ميالد نور
٠٩٣٥٣٤٣٢٦٤٦-٦٠٤٢٩٦٣

آژانس بانوان جيران 
با  ترجيحا  خانم  راننده  تعدادى 
نيازمند  سوز  دوگانه  اتومبيل 

٨٨٢٣١٠٠است 
٩١٣٥٥٠٢٢/ ف

تا�س2 دوست2
تعدادى راننده با اتومبيل دوگانه 

سریعا نيازمندیم
٦٠٦٠٣٣٩-٠٩١٥١٥٨١٧٥٥

٩١٣٥٩٢٣٠/ ف

آژانس سجاد 
کارکرد ۵٠ تا ۶٠ هزار راننده با 

اتومبيل نيازمندیم 
٠٩٣٣٧٦٦١٣٩٩

٩١٣٥٩٣٤٣/ ف

�وشابار
به تعدادى انواع وانت پيکان، 

مزدا، نيسان نيازمندیم
٧١٣٠٢١٢

٩١٣٥٨٩٩٣/ ف

شهران بار 
به تعدادى انواع وانت نيازمندیم 
٧٢٧١٠٢٤-٠٩١٥٦٦٢٠٣٥١

٩١٣٥٩٤٠٤/ ف

زنگ باال= �ار�رد عال2 
بدون پورسانت راننده با 

اتومبيل نيازمندیم 
٠٩٣٥٤٠٨٦٠٦٣

٩١٣٥٩٣٤٥/ ف

٩١٣٥٢٦٥٠/ م

تا�س2 سرو
س همسا
ه 
راننده با اتومبيل با درآمد ٧٠ هزار

 مجهز به تاکسيمتر بهشتی ۴٠ 
٠٩١٥١١٣٤٨٠٤

آژانس صابر 
به تعدادى راننده با اتومبيل مدل 

باال محدوده توس نيازمندیم 
٠٩٣٥٦٩٧٦٧٦١

٩١٣٥٩٢٣٥/ ف

تا�س2 تلفن2 ا
ران سير 
به تعدادى راننده به صورت

 تمام وقت نيازمندیم 
٠٩٣٩٨٩٠٣٥٣٦-٨٥٣٩٢٩٨

٩١٣٥٩٨٧٩/ خ

آژانس بهارستان  
اتومبيل  با  راننده  تعدادى  به   
و  عالی  موقعيت  با  است  نيازمند 

٨٧٩١٣١٤ تضمين کار 
٩١٣٥٩٥٦٠/ ب

به تعداد= راننده با 
اتومبيل با پورسانت �م

نيازمندیم
آژانس آریا ٦٢١٥٠٦٠

٩١٣٥٩٠٧٠/ ف

١٥٠٢
  گروه پزش"2 و درمان2

١٥٠٣
تعميــر�ار

١٥٠٤
خدمتگــزار

١٥٠٥
حســابدار

١٥٠٦
راننـــده


