
٤٦
پنجشنبه ٢١  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١٤

از چرخ�اران و "ارگاه توليد� 
جهت توليدى مانتو بدون تکميلی دکمه 
و مادگی با تيراژ باال دعوت به  عمل می 

٠٩٣٩٢٥٠٠٦٦٤آوریم 
٩١٣٥٣٠٦٠/ ف

 پيراهن دوز ماهر 
 و ٢ نفر تنه دوز خانم و بيرون بر 

(تسویه نقدى ) توليدى رضا 
٩١٣٦٦١٩٥/ م ٠٩١٥٩٢٤٧٧١٦

تعداد� خانم راسته دوز 
و زیگزاگ با حقوق باالى 

٣۵٠نيازمندیم سی مترى طالب 
مفتح ١۶- پالک ٧,١ - ٧٢٥٤٩٣٢

٩١٣٦٥٨٢٥/ ف

به ٦نفر چرخ�ار مرد 
و ٤نفر بردست 

جهت دوخت مانتو با اجرت 
۶٠٠٠ تومان و بيرون بر با اجرت 

۶۵٠٠تومان تسویه نقدى، 
کار دائم، ترجيحا محدوده بلوار 

مصلی، ٢٢بهمن  و محمد آباد 

٠٩١٥٤٤٢٢٨٩٦
٩١٣٦٢٢٣٩/ ف

به #� خانم شاگرد 
نيازمندیم  زیبایی  سالن  جهت 
کوثر شمالی ٢۴ ساعت کار ١٨-٩

٠٩١٥٤١٢٢٦٦٠
٩١٣٦٦٩١١/ پ

به چند نيرو تمام وقت 
جهت آرایشگاه زنانه محدوده 

راه آهن نيازمندیم 
٠٩٣٧٢٢٩٠٥٩٧

٩١٣٦٣١٩٣/ د

آرا#شگر آقا جهت واگذار�
آرایشگاه نيازمندیم بلوار فردوسی 
بين مهدى ٢ و ۴ موچين سعيد فی 

٢٢٠٩٣٥٧٤٧١٥١٧ م 
٩١٣٦٥٦٧١/ م

قابل توجه خانمها� آرا#شگر
در سالنی نسبتا بزرگ و شيک 

صندلی اجاره داده می شود
٠٩١٠٥٠٥٠٢٨٠

٩١٣٦٦٨٧٤/ ف

به #� هم�ار ماهر
جهت کار در آرایشگاه زنانه در 
محدوده قاسم آباد نيازمندیم

٠٩١٥٢٤٢٢٥٩١
٩١٣٦٣٤٠٧/ ف

به #� آرا#شگر ماهر خانم 
نيازمندیم مفتح ٢۴
 آرایشکده مشکی 

٠٩٣٧٥٠٧٧٧٥١
٩١٣٦٥٨٩٩/ ف

اجاره صندل� 
جهت خدمات ابرو و خدمات 

تخصصی
٠٩١٥٧٠٩٧٥٩١

٩١٣٦٧٠٤٢/ ف

اجاره صندل� 
یا  تخصصی  اپيالسيون  جهت 
پاکسازى پوست واقع در هاشميه 

٠٩١٥٨١٨٣٧٥٠
٩١٣٦٣١٩٨/ ف

طراح و گرافيست 
حرفه ا� خانم

جهت امور تبليغاتی و 
نشریه نيازمندیم

 گروه غذایی کامليا- کاميشا
٧٦٥٥٢٩٠-٧٦٥٥٢٢٠

٩١٣٦٦٩٥٠/ پ

 ٣DMAX نفر طراح �به #
جهت دفتر معمارى نيازمندیم

 ٨٤٦٨٠٧٥
٠٩١٥١٠٠٠٢٩٤

٩١٣٦٣١٠٠/ ف

به #� نفر طراح مسلط به 
فتوشاپ نيازمند#م   

 ٠٩١٥٣١١٥٣٥٠
٢٧٣٠٣٤٤

٩١٣٦٤٤٤٧/ ف

به #� طراح خانم
داخلی  دکوراسيون  به  مسلط 
 ٧ و   ۵ استقالل  بين  نيازمندیم 

٠٩١٥٥٠١٢١٦٦پالک ٢٩
٩١٣٥٨٩٠٨/ ف

به #� فتوشاپ "ار 
ماهر محدوده فلکه آب خيابان 

امام رضا نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٠٩٧٩٤

٩١٣٦٦٩٥١/ ف

شر"ت بين الملل� "الغ  
 به ٣ نفر گرافيست حرفه اى 

نيازمند می باشد .ساعت ٩-١٧
٩١٣٦٦٦٠٥/ م٨٤١٨٨١٠ 

استخدام
طراح سایت با سابقه کار تخصص 

HTLM5- CSS3
٨٤٧٠٣٤٧شرکت حسناسافت

٩١٣٦٢٨٦٢/ ف

ع�اس و فتوشاپ "ار حرفه ا�
خانم جهت آتليه واقع در هتل 

مجلل درویشی نيازمندیم .
٠٩١٢٣٢٧٩٥٦٣

٩١٣٦٣٠٥٨/ ف

به تعداد� خانم
ميکس  و  آلبوم  طراحی  به  مسلط 

فيلم           ٨٦٨٣٦٢٩
 بين پيروزى ۶۴ و ۶۶ پالک ٩٠

٩١٣٦٢٢٥٧/ ف

فتوشاپ "ار خانم
جهت کار در آتليه 

سجاد مجتمع افرا طبقه ٣ واحد ٣٠٢
٠٩١٥٨٠١٨١٨٧

٩١٣٦٣١٤٦/ ل

#� فتوشاپ "ار خانم 
حرفه ا� نيازمند#م

سناباد ۵١ نبش استاد شهریار 
آتليه هنر ٨٤٣٤٨٢٠

٩١٣٥٩١١٣/ ف 

طراح حرفه ا� 
مسلط به فتوشاپ با ۵سال 

سابقه کار همراه نمونه کار چاپ 
شده با حقوق و مزایاى عالی

 فرامرز ١۵ پالک ٢٢

٦٠٧٧١٨٧
٦٠٧٧١٦٧

٩١٣٦٥٩٦٢/ ف

به تعداد� پي� موتور�
جهت کار در رستوران 

نيازمندیم.
٠٩١٥٧٦٧٦٣٧٣

٩١٣٦٦١٩٢/ ف

پي� آر#انا 
در موقعيت عالی و درآمد عالی به تعداد 
است  نيازمند  موتورسوار  نفر   ١٠٠

٨٤٤٧٠٧٠
٩١٢٩٣٨٨٧/ ف

شر"ت شير مشهد 
به تعدادى پيک موتورى

 ٢ و ٣ چرخ نيازمند است 
٩١٣٦٧٠٩٤/ ف٨٤٦٤٩٨٧

به چند#ن پي�
جهت ارسال غذا نيازمندیم 

 سجاد ۶ ساندویچ نوشين
٩١٣٦٥٣٩٤/ ف

رستوران خان بابا 
به تعدادى پيک موتورى نيازمند 

است.
٦٩٠٢٨٣٦-٠٩٣٦٧٦٣١٧١٧

٩١٣٦٤١٨٦/ ف

٩١٣٦٠٥٩٩/ ف

پي� پارس
به تعدادى پيک موتورى با درآمد 

عالی نيازمندیم منطقه توس
٨٠-٦٩٠٢٤٧٠

به تعداد� پي� موتور�
جهت کار در آشپزخانه و غذاى 

آماده نيازمندیم 
٧٥٢٥٤٤٤-٠٩١٥٦٤٣٨١٠٧

٩١٣٦٣٠٢٦/ د

تعداد� موتورسوار با موتور
با درآمد عالی یا حقوقی تمام وقت یا 

نيمه وقت صبح سریعا نيازمندیم
٠٩١٥٨٠١٠٤٩٩

٩١٣٦٦٩٦١/ ف

به تعداد� پي� موتور� 
جهت رستوران

نيازمندیم (محدوده الدن)
٠٩١٥١١٧٤٢٠٥

٩١٣٦٢٢٧٧/ ف

تعداد� پي� 
موتور� نيازمند#م 

حقوق مناسب و بيمه 
خيابان سعدى، سعدى 

٢٠ پالک۵ طبقه٢ 
(مراجعه حضورى)

٩١٣٦٠٧٠٦/ ف

پي� موتور� نبوت طالب 
به تعدادى موتورسوار با موقعيت 

عالی سریعا نيازمند است
حجت مظلوم  ٠٩٣٩٦٤٩١٢١٧

٩١٣٦٦٠١٦/ ف

پي� موتور� جهت 
اغذ#ه نيازمند#م  

٠٩١٥١١٣٣٤٥٥
٩١٣٦٦٣١٧/ ف

تعداد� پي� موتور� 
به صورت تمام وقت ٩ تا ٢ 

و ۴ تا ٩ شب حقوق ٧٠٠ هزار تومان 
٩١٣٦٣٥٧٥/ م٠٩١٥٢٠٠٧٦٦٠

به تعداد� پي� موتور� 
جهت همکارى در رستوران 

نيازمندیم. ساعت تماس ١١ الی ١٧
٧٦٦٤٠٠٧

٩١٣٥٩٠٧٥/ ف

به تعداد� موتورسوار
جهت کار در پيک موتورى 

نيازمندیم
٠٩١٥٩١٤٨٠٦٨

٩١٣٥٩٩٥٢/ ف

به تعداد� پي� موتور�
جهت آشپز خانه در شيفت ظهر 

نيازمندیم
٩-٧٢٣٦٦٧٨

٩١٣٦٧٢٣٤/ ق

غذا� آماده ني� 
پيک  تعدادى  به  آباد)  (قاسم 
موتورى آشنا به محدوده نيازمند 

٠٩١٥٧٧٠٧٩٩٠است 
٩١٣٦٧١٠٣/ ف

پي� آشنا به منطقه 
رضا شهر 

پيروزى،  ابتداى  نيازمندیم 
 آشپزخانه خاتم مراجعه ٨ الی ١۶

٩١٣٥٩٩٠٥/ ف

به تعداد� پي� موتور� 
ترجيحا  رستوران  در  کار  جهت 

محدوده آزادشهر نيازمندیم 
٠٩١٥٨٩٨٩٤١١

٩١٣٦٦٠٥٣/ ف

پي� داوود� 
به   ٨ صادقی  راهنمایی  فلکه 
موتورسوار با درآمد ۴٠ تومان به باال 

٠٩١٥٩١٤٦٧٣٢نيازمندیم 
٩١٣٦٦٨٢٧/ ف

به چند پي� موتور� نيازمند#م 
ساعتی ٢٠٠٠ تومان، پيتزا 

ساندویچ پویا، خيابان گاز 
٢٧٣٦٥٧٤

٩١٣٦٧٠٥٨/ ف

پرورش قارچ و توليد بذر 
ثبت  شماره  انرژى  مصرف  بدون 

١٠١٩٧٩ تضمين خرید- کالس 
رایگان ٥٢١٧٥٧٢-٠٥١١

٩١٣٦٧١٨٢/ ق

شغل دوم شما "ار در منزل  
ا#نترنت� - تلفن�   
٠٩٣٥٦٨٦٢٤٠٠ 

٩١٣٥٢٦١٠/ م١٨-٧٣٨٣٠١٧

٩١٢٥٠٥٨٦/ پ

ابت�ار سازان صنعت
جهت  اى  حرفه  و  فنی  مجوز  با 
با  کاربردى  هاى  دوره  آموزش 
امکان معرفی به بازار کار ثبت نام 

می نماید.
١- دوربين مدار بسته ، دزدگير  
و  تصویر  انتقال  حریق،  اعالم 
سانترال   ، تصویرى  شبکه،آیفون 

 آنتن مرکزى 
٢- تعميرات تلفن همراه

AVR-MATLAB -٣
Dialux-Eplan -۴

٨٤٣٤٢٩٧

آموزش بافت تابلو فرش
رایگان به مدت ١٠ روز 

 همراه با بيمه و وام - طالب
٠٩١٥٢٣٩٦١٥٩

٩١٣٦٦٨٤٢/ ط

٩١٣٥٥٧٠٨/ پ

تابلوفرش ترنج
آموزش رایگان، خریدکارها
مدرک، بيمه ٨٦٦٥٩٥٣

٣٨٥٥٥٩١-٧٥٩٤١٩٥
٦٣٨٥١٤٢

آموزش خياط�
۴٠ مدل دوخت ساده وکشی

 با روش آسان و جدید 
٠٩١٥٥٠٧١٤٨٦-٨٦٧٠١٤٠

٩١٣٣٧٧٣٣/ پ

خوداشتغال� دانشجو#ان خانم
      Matlab،PLC I وII نرم افزارهاى  

AVR ، 8051  - اماميه ٢ ، پالک ٢١
٩١٣٦٥٢٥٠/ ل          ٦٦٢٣٧٠٠

با هز#نه "م 
درآمد باال

آموزش نصب- راه اندازى و 
عيب یابی

دوربين هاى مدار بسته تحت شبکه
سيستم هاى ایمنی 

(دزدگير اعالن حریق)
سيستم هاى الکترونيکی 

(آیفون تصویرى- آنتن مرکزى) 
با ارائه مدارک بين المللی

انفورماتيک بيان
٨٤٣٣٦٥٦
٩١٢٠٠١٣٥/ ف٠٩١٥٣٠٢٦٩٨٦

٩١٢٦٦٤٢٥/ م

تعمير"ار تلفن همراه
خوداشتغال� خواهران
 آموزش آسان  با١۶٠هزارتومان

٦٦٢٣٧٠٠

آموزش بافت تابلو فرش
١۵٠٠٠ تومان-طالب 
٠٩١٥٢٣٩٦١٥٩

٩١٣٤٨٨٤٢/ ط

تابلو فرش آوا� مهر 
آموزش بافت تابلو فرش 

گليم و برجسته کارى همراه با 
ارائه کار+ بيمه، بافت چهره 

و اعطا نمایندگی به فعاالن در 
زمينه تابلو فرش قاسم آباد 

٥٢١٨٩١٠
٠٩١٥٤٠٣٦٤٣٢

٩١٣٠٩٠٠٦/ ف

٩١٣٠٣٩٠٨/ ل

فرهنگسرا� شهردار�
برگزار مي�ند

با یک ماه آموزش حرفه اى ميکس 
و مونتاژAfter effect،کليپ سازى 
فتو شاپ ،فيلم بردارى و عکاسی ،

3D Max-VRay
ماهيانه حداقل ٣٠٠هزار تومان 

درآمد قطعی کسب نمایيد 
٦٠٩٣٥٧٠-٠٩١٥٤٧٦٦٦٠٦

#� خط دستگاه 
توليد اس�اچ 

 در حد نو
 با پنج نوع محصول متنوع
قيمت به نظر کارشناس

٠٩١٥٨٩١٨٥٨٠ 
٩١٣٦٣٤٨٧/ م٦٥٨١٦٤٦

شر"ت پرورش قارچ شلتو3 
پرورش  خدمات  مجریه  طالیی 

قارچ ٠٩١٥٦٦٢٠٤٦٦
٠٩١٥٤٢٩٧٥٤٨

٩١٢٩٣٦٦٢/ ف

اشتغال دائم
درآمد هفتگی ١۵٠ الی ۴٠٠ 

آموزش توليد جعبه، پيک رایگان
٨٩٢٩٤٦٦

٩١٣٥٦٢١٠/ ف

"ار در منزل 
حقوق ۴٠٠ الی ۴۵٠ در ماه آموزش 
+ قرارداد ساخت جعبه هاى کادویی 

٠٩٣٨٦٥٥٦١٥١
٩١٣٦٣١٦٤/ ف

قابل توجه بانوان 
جو#ا� "ار در منزل 

ساخت جعبه هاى کادویی، 
عروسک، تابلو فرش، کليپس مو 
با تضمين ١٠٠ کار و با درآمد 

هفته اى ٢٠٠ هزار تومان به باال 
+ پيک رایگان 

شعبه ١- کالهدوز ٢٩ جنب
 پالک ۶ درب صورتی 

شعبه ٢ -ميدان فجر طبرسی 
شمالی ۴٠- ١٠ مترى امينی 

ميالن اول سمت راست
 باشگاه امام رضا 

٩١٣٥٨٩٠٦/ ف٢١١٠٧٩٩

شهرستان� ها� محترم 
جهت توليد آسان مایع ظرفشویی 
تماس  ما  با   ... و  ،سفيدکننده 

٠٩١٥١١٥٤٩٣٤بگيرید 
٩١٣٣٠٩٩٤/ ف

"ار در منزل و#ژه 
بانوان (٥جلسه آموزش را#گان) 
بلوار فردوسی، بين ثمانه و چهارراه 

٩١٣٥٨٨٢٧/ م مهدى پالک ٢٠٣

آموزش  و اشتغال ١٠٠% 
LEDتابلو روان

ساخت و مونتاژ
٧٦٧٥٠٠٢-٠٩١٥٥١٢٥١٢٥

٩١٢٤٧٥٦٢/ م

٩١٣٤٩٨٧٣/ ل

 اقتصاد موفق 
 سرمایه کم ، درآمد عالی 
با خرید ۵٠٠ هزار تومان 

دستگاه فيلتر هوا 
آموزش + تامين مواد اوليه +

تضمين خرید توليدات 
حتی بانوان در منزل 

٧٢٤٤٧٩٣ - ٠٥١١ 

"ار در منزل
 ۴٠٠ تا  سنتی، ٢٠٠  مجتمع هنرهاى 

درآمد-اندیشه سازان پالک ٢٩
٠٩٣٠٧٩٢٤٣٠١

٩١٣٢٤٠٥٤/ ف

 با هز#نه "م 
و درآمد باال 

 آموزش تخصصی تعميرات 
قطعات کامپيوتر و لپ تاپ 

و موبایل 
LCD ، مادربورد ، هارد 
انواع پرینترها و غيره 

١٠٠% عملی و کاربردى 
براى اشتغال 

انفورماتيک بيان
٨٤٣٣٦٥٦ 

٩١٢٠٠١٣٨/ ف٠٩١٥٣٠٢٦٩٨٦

به #� فر"ار ساندو#چ� 
نيازمند#م 

(در محدوده سی مترى طالب) 
٠٩١٥٨٨٣١٣١٦

٩١٣٦٦٣٠٩/ ف

به #� خش� "ار متعهد 
و ٢بردست

نيازمندیم شيرینی اتریسا
٠٩١٥٦٠٠٩٩٠٦

٩١٣٦٥٨١١/ ف

شير#ن� سرا� 
نورالمهد� 

به افراد ذیل نيازمند است:
استادکار ترکار و کيک پز 

ماهر یک نفر  وردست
ترکار و خشک کار ٢ نفر 
٠٩١٥١٠٣٧٧١٠

٩١٣٦٢٢٦٧/ ف

به #� "ارگر ماهر جهت پخت غذا
و فر در ساندویچی نيازمندیم حقوق 
ماهيانه ۵٠٠٠٠٠ تومان بلوار سجاد، 

 سجاد ۶ ساندویچ نوشين 
٩١٣٦٤٩٤٣/ ف

به #� استاد "ار تر"ار 
نيازمند#م   

 ٠٩٣٦١٧٣٤٠٨١
٠٩١٥٤٢٣٦٨٢٩

٩١٣٦٧٠٩٠/ ف

جهت قناد� 
به بردست ماهر نيازمندیم 

٨٩٣٥٣٠٠
٩١٣٦٦٤٩١/ پ

چند نفر بردست قناد� 
و استادکار قنادى و استادکار 

بستنی سنتی نيازمندیم 
٠٩١٥١١١٥٩٨٦

٩١٣٦٦٢١٥/ ف

٩١٣٦٥٢٦٨/ ف

به #� "م� آشپز ترجيحا 
بازنشسته نيازمند#م  

٠٩١٥١١٠٤٠٤٣

به چند نفر جوش�ار
اس�لت "ار نيازمند#م 

٠٩١٥٥٢١٣٦٠٢هوشنگی 
٩١٣٦١١٥٠/ م٠٩٣٦٥٤٧٢٥١٤

گروه صنعت� 
مشهد دوام
به تعدادى فرزکار 

آشنا به امور قالبهاى 
فلزى با حداقل
  ۵ سال سابقه 

کارى جهت همکارى 
نيازمندیم

 کيلومتر ١۴ بزرگراه 
آسيایی ، روبه روى 

شهرک صنعتی توس ، 
کوچه مشهد دوام
٥٤٢٠٢٤٩

٩١٣٦٤٠٣٢/ ل

 نيازمند#م
 فرزکار- تراشکار

شهرک صنعتی طوس

٥٤١٢٠٩٩ 
٩١٣٦٣٩٧٨/ م

استخدام جوش�ار 
COماهر٢

٠٩١٥٣١١٥٣٩١
٩١٣٦٧٢٦٣/ ر

COجوش�ارماهر ٢ 

٠٩١٥٣١١٥٣٩١
٩١٣٦٦٩٦٧/ ف

جوش�ار ماهر نيازمند#م 
جوش پروفيل 

محدوده گاراژدارها بلوار صبا
٠٩١٥٥٢١٧٣٦٧

٩١٣٦٦٧٣٤/ خ

به چند نفر جوش�ار
نيمه ماهر نيازمندیم
 شهرک صنعتی طرق

٠٩١٥٣١١٣٢٣٦
٩١٣٦٦٧٥٠/ خ

به تعداد� جوش�ار 
CO٢ نيازمند#م

٠٩١٥٩٢١٠٣٥٠ 
٩١٣٦٥٦٨٧/ م٠٩٣٦٥٠٨٩٧٩٥

به #� تراش�ار 
ماهر 

نيازمندیم. قالبسازى  جهت 
بعداز   ، قوچان  جاده  آدرس: 
سه راه فردوسی، انتهاى کوچه 
بهارستان  فيروزه،جنب  کاشی 

شرکت مشهد ميل لنگ
٩١٣٦٦٩٢٩/ ر

به تعداد� "ارگر 
جوش�ار نيازمند#م  

٠٩١٥٦١٤٨٢٩٥
٩١٣٦٦١٨٨/ ف

به تعداد� جوش�ار 
تيرچه نيازمند#م  

٠٩١٥٥٢١٧٦٩٦
٩١٣٦٦٢٢١/ ف

جوشکار تعدادى  استخدام-به 
شاندیز  جاده  آدرس:  نيازمندیم   CO٢
ابتداى جاده شهرک صنعتی قطعه چهارم 

٤٣٧٣٩٣٥-٠٥١٢سمت چپ
٩١٣٥٧٨٠٦/ ف

به ٢ نفر جوش�ار 
و آرماتوربند 

به صورت روزمزد جهت کار در 
کارگاه ساختمانی نيازمند است 

گلشهر- انتهاى نيزه
٢٥١٦١٣٥

٠٩١٥٢٠٥٢٩٣٥
٩١٣٦٦٦٨٦/ ط

 استخدام 
مد#ر اجرائ�

سابقه ٣ تا ۵ سال فعاليت 
مرتبط ، کار به صورت تمام وقت 

بازار بين المللی بعثت طرقبه 
ساعات تماس ١٠ الی ١٣

٤٢٢٢٦٥٢-٠٥١٢
٩١٣٦٥٨٧٩/ ش

استخدام
 مدیر بازرگانی مجرد با سابقه 
مدیر فنی داراى مجوز بند ب

٩١٣٦٠٢٠١/ م٠٩١٥٧٦٥٢٦٥٣ 

استخدام
یک نفر مدیر با حداقل ۵سال 

سابقه کار
 حداقل تحصيالت ليسانس

 تجربه در زمينه مدیریت کارگاه

٨١ الی ٢٦٧٣١٨٠
٩١٣٦٢٤٢٤/ ف

ت�نسين عمران
با ٣ سال سابقه جهت سرپرست 

کارگاهی در سرخس
٠٩٣٩١٢٠٦٢٠٠

٩١٣٦٦١٩١/ ف

١٥١٢
آرا#شــــگر

١٥١٣
طـراح و گرافيست

١٥١٤
تحصيلدار و پي� موتور�

١٥١٥
خوداشتغـــال�

١٥١٦
آشپز و شير#ن� پز

١٥١٧
تراش�ار و جوش�ار

١٥١٨
مد#ـــــر

١٥١٩
مهنـــدس


