
يك شنبه  ١٧ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١٠
٤١

راننده پا
ه ٢
یک شرکت معتبر صنعتی 
جهت تکميل کادر توزیع 
خود به تعدادى راننده با 

حداقل مدرک دیپلم کارت 
هوشمند و سالمت نيازمند 

است.
 آدرس: ميدان الماس 

شرق روبروى پارک ساحلی 
آفتاب واحد ٢٠

٧٦٦٢١٥٦
٢-٧٦٥٥١٧١

٩١٣٥٦١٠١/ ف

آژانس رونيز 
اتومبيل  با  راننده  تعدادى  به 
نيازمندیم بين هدایت ٣٩و ۴١ (پارک 

حجاب)      ٠٩١٥٩١١٦٠١٢
٩١٣٥٩٢١٧/ ف

پي"ان وانت با راننده
جهت پخش لبنيات ۶٠٠ثابت 

بدون پورسانت+ بيمه
١٣-٧٢٣٥٨١١ابوطالب

٩١٣٥٢١٢٠/ ف

به 
p فروشنده 
پوشاl نيازمند
م  

٢٢٥٨٦٥٦
٩١٣٥٧٥٦٤/ ف

به 
p جوان جهت 
فروشندگ2 
ترجيحا دیپلمه با روابط عمومی 

باال و ضامن معتبر با کارت پایان 
خدمت نيازمندیم.

٨٥١٤٨٣٦
٠٩٣٥٥٥٧٩٧٣٨

٩١٣٥٩٤٣٢/ د

به 
p فروشنده با 
روابط عموم2 باال
جهت کار در نمایشگاه 

کابينت ترجيحا آشنا به 
  3D-MAXنيازمندیم

٠٩١٥١٠٣٣٧٦٥
٨٩٠٩٣١٧

٩١٣٥٨٨٦٧/ ف

  lفروشنده خانم جهت پوشا
 خيابان امام رضا ، بين ۶ و ٨ پاساژ 

مسعود طبقه ١- فروشگاه فکور
٩١٣٥٤٣٣٢/ م٠٩١٥٥٠١٢٢٠٩ 

موبا
ل بازار 
به تعدادى فروشنده تلفنی و 

حضورى خانم جهت کار در دفتر 
فروش خود نيازمند است 

احمدآباد، مجتمع کامپيوتر و 
موبایل واحد ٧

٨٤٦٣٦١٦-٨٤٥٦٩٩٠
٠٩١٥٧٠٥٢٠٠٥

٩١٣٥٩٠٣٦/ ف

به 
p فروشنده 
جوان 
ا نوجوان

 نيازمندیم (الماس شرق)
٩١٣٥٩٢٢٠/ ف٠٩١٥١١٢٥٨٣٦

٢ نفر آقا= بازنشسته 
جهت فروش نان در محدوده 

عبادى ٨۶ نيازمندیم 
٩١٣٥٨٢٤٨/ ف٠٩١٣٣٨٧٨٠٥٠

به فروشنده خانم
جهت کار در کتابفروشی 

نيازمندیم 
بلوار سجاد بين بهار و بزرگمهر، 

پاساژ پردیس طبقه ١- 
خانه کتاب کودک و نوجوان

٠٩٣٥٦٠٧٧٧٦٥
٩١٣٥٩٣٨٩/ ف

 lپخش مبار
با  خود  فروش  کادر  تکميل  جهت 
هيرون  مبارک-  تحفه-  برندهاى 
دارد.  فروشنده  نفر   ١٠ به  نياز 
کار+بيمه+  اداره  پایه  حقوق  با 

پورسانت 
تلفن جهت تعيين وقت: 

٧٦٨٦٨١٩
٩١٣٥٩٧٣٤/ ف

به تعداد= فروشنده 
جهت کار در غرفه فرودگاه 

نيازمندیم
٠٩١٥٣١٩٠٣٢٨

٩١٣٥٩١٣٧/ ف

فروشنده خانم
جهت کار در لوازم آرایشی نيازمندیم 

بازار سپاد- آرایشی دایسی
٧٦٧١٥٤٣

٩١٣٥٨٩٧٥/ ف

خانم فروشنده 
لباس بچه گانه

با حقوق مکفی نيازمندیم 
ایستگاه سراب

بعد از پاساژ حکيم
 فروشگاه حسينيان

٠٩٣٣٦٠٠٧٧٩٦
٩١٣٥٦٥٣٤/ د

حقوق ٣٠٠ هزار تومان
به تعدادى فروشنده خانم 

نيازمندیم ایثار ٧ مانتو جزیره
٩١٣٥١٥٢٢/ ف٢٧٣٤٢٠٠

استخدام 
فروشنده ترجيحا متأهل

سال   ٢ حداقل  سابقه  با   -١  
فروشندگی 

٢- تحصيالت حداقل دیپلم 
٣- روابط عمومی قوى 

۴- ظاهرى آراسته 
پنجراه سناباد، ابتداى خيابان 
مجد فروشگاه فرش شونهر 

٩١٣٥٨٩٢١/ ف

مجتمع نان وصال  فروشنده
صبح  شيفت  نيازمندیم  صندوقدار  و 
قرنی-  بلوار  حضورى  مراجعه  عصر  و 

٠٩٣٧٥٠٩٦٤٧٨قرنی ١۴
٩١٣٥٩٧٨٦/ ف

به تعداد= فروشنده آقا
جهت فروشگاه صنایع دستی 

واقع در الماس شرق نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٥٧٠٢٧-٧١١٣٨٤٥

٩١٣٦٠١٩٨/ م

به 
p فروشنده خانم 
با حقوق باال نيازمندیم احمدآباد مجتمع 
 ١٢ پالک  یک  منهاى  طبقه  خورشيد 
٨٤٦٠٥٣٧-٠٩١٥٨٨٠٨٧٤٠

٩١٣٥٩٣٩٧/ ف

به 
p فروشنده ماهر خانم 
جهت کار مانتو نيازمندیم داخل 

امامت ٢٢ فروشگاه خانمی 
٠٩٣٥١٨٠٠٧٤٢

٩١٣٥٩٩٤٩/ ف

به 
p فروشنده خانم 
نيازمند
م 

طبرسی ۵
٠٩١٥١١٥٠٠٥٦

٩١٣٥٩٦٠٧/ ف

به چند فروشنده خانم و آقا 
نيازمندیم بين سناباد ۴٢ و ۴۴ 

پالک ۴٢۴
٠٩٣٦٨١٥٥٥٨٤

٩١٣٥٩١٥٩/ ف

به 
p فروشنده خانم 
نيازمندیم  مانتوفروشی  در  کار  جهت 

ميدان طبرسی، پاساژ شرق زیست 
٠٩١٥٤٤٦٠٤١٧

٩١٣٥٩٧٥١/ ف

به 
p فروشنده خانم 
ا آقا
باتجربه نيازمندیم 

١٧شهریور پاساژ کيميا
٠٩٣٩٧١٤٩٨٠٠

٩١٣٥٨٩١٩/ ف

به 
p فروشنده باتجربه خانم 
بازار  خسروى  خيابان  نيازمندیم 

جواد فروشگاه باران
٠٩١٥٤١٨٤٠٠٨

٩١٣٥٤٣٩١/ ف

فروشنده آقا 
٢٠ تا ٣٠ سال صبح و عصر ١٣,٣٠-٩و 
٢٢,٣٠-١٧ با ضامن معتبر احمدآباد 
سورن  تحریر  کاالى  بهشت  ابتداى 

٩١٣٥٩١٥٣/ ف

به تعداد= فروشنده 
فروشندگی  جهت  آقا  جوان 
پوشاک با پایه حقوق ۴۵٠ به باال 
کوچه  نبش  آب  فلکه  نيازمندیم 
هوایی  پل  جنب  بریزان  نخود 

پوشاک احسان عابدینی 

٠٩٣٦٥٧٥٨٦٤٨
٩١٣٥٩٥٢٦/ ف

فروشنده خانم و آقا 
نيازمندیم حقوق ۴٠٠+ بيمه 

آزادشهر بين امامت ۵ و ٧ 
٦٠٥٠٩٢٢

٩١٣٥٤٠٣٢/ ف

به 
p فروشنده 
چهارراه  نيازمندیم  باال  حقوق  با 
شهدا بازار مرکزى فاز ٢ فروشگاه 

بيا و ببين  ٠٩١٥٦١٤٤٣٥٧
٩١٣٥٨٣٥٩/ ف

به چند جوان فروشنده جهت
نيازمندیم  فروشی  آکواریوم  در  کار 
مراجعه حضورى: طبرسی، گاز شرقی، 
 جنب درمانگاه فجر، آکواریوم سامان 

٩١٣٥٨٥٠٥/ ف


p فروشنده خانم 
چوب  سرویس  در  فروشندگی  جهت 
نيازمندیم  نوزاد  قصر  سيسمونی 
(پاساژ فردوسی )          ٢٢٥٣٣٨٣

٩١٣٥٨٨٩٣/ ف

به چند فروشنده خانم
جهت پوشاک نيازمندیم ١٧ شهریور، 
پاساژ افشار فاز ٢ طبقه ١- پالک ١١ 

٠٩١٥٨٩٨٥٦٢٦
٩١٣٥٩١٦٧/ ف

به 
p فروشنده آقا
نيازمندیم . ساعت کارى ٩-١۴ و 
١٧-٢٣ پایه حقوق ٣٠٠ تا ۴٠٠
قابل افزایش       ٦٠٤٠٥٦٤

٩١٣٥٩٧١٠/ ل

�اف2 شاپ پروما استخدام 
م2 نما
د 

صندوقدار خانم 
٠٩١٥٧٦٧٢٧٢٣

٩١٣٥٩٣٢٥/ ف

به چند فروشنده 
خانم

جهت کار در فروشگاه  پوشاک 
نيازمندیم بين سجاد

 ١٣ و ١۵ طبقه ٢ واحد ١١

٥٠-٧٦٥٧١٤٧
٦٠٥٢٥٩٨

٩١٣٥٩٠٤٠/ ف

فروشنده باتجربه خانم 
نيازمندیم حقوق ۴٠٠ 

امامت ٣۴ و ٣۶ پالک ۴١٨
٦٠٤١١٤١

٩١٣٥٤٠٢٢/ ف

نما
ندگ2 آد
داس سجاد
به تعدادى فروشنده مجرب 

نيازمند است
٧٦٥٢١٦١

٩١٣٥٥٨١٤/ ف

فروشنده
با قدرت بيان و کالم نيازمندیم. 

(حقوق باال) مبل هستی
٠٩١٥١٠٣٥٠٠١-٧٢٨٠٥٤٣

٩١٣٥٧٩٧٥/ م

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

دانشجو کلبه لی
 

٩١٢٦٣٠٤٨/ ف

به فروشنده آقا
جهت فروشندگی پوشاک در 

محدوده حرم  نيازمندیم 
پایه حقوق ۴۵٠ 
خروجی طبرسی 

بازارچه عابرپياده پالک ١

٠٩٣٦٦٨٥٢١٨٧
٩١٣٥٩٣٩١/ ف

حقوق ٥٠٠ هزار تومان
به دو نفر صندوقدار خانم 

نيازمندیم. بلوار معلم چهارراه 
 دانشجو کلبه لی

٩١٢٦٣٠٦٠/ ف

فروشنده مجرد و باتجربه
نوجوانی  ۵٠٠و  ٣۵٠تا  حقوق  با 
به طور نيمه وقت (صبح) با حقوق 

٢٢٩٥٢١١عالی نيازمندیم
٩١٣٥٩٣٣٠/ ف

به 
p منش2 خانم نيازمند
م
سه راه فلسطين

 نبش دستغيب ١٣ پالک ١٨٩
٠٩٣٦٤٦٧٧٨٥٠

٩١٣٥٥١٠٠/ ف

به تعداد= منش2
با پورسانت ١٠ درصد و تضمين 
کار جهت کار در آژانس سهندسير 

نيازمندیم ٠٩١٥٦٢٣٤٦٣٦
٩١٣٥٩٦٦٧/ ف

به 
p منش2 خانم 
شهيد  شهرک  و  مصلی  درمحدوده 
رجایی نيازمندیم بازار حافظ غرفه ١۴١

٣٧٥٩٤٨٤
٩١٣٥٩٨٨٠/ ف

به 
p نفر منش2 خانم
جهت امور ادارى در شيفت 

صبح و بعدازظهر نيازمندیم. 
شرکت ایرانيان     ٧٢٤٣٩١٥

٩١٣٥٨٨٧٩/ ل

منش2 خانم 
در  کار  جهت  کامپيوتر  به  آشنا   
تجارت  آگاهان  بازرگانی  شرکت 

 ٧٦٥٣٩٦٧نيازمندیم.
٩١٣٦٠١٣٤/ م

منش2 خانم 
آژانس  تلفن  پاسخگویی  جهت 

موتورى با محيط مجزا نيازمندیم
٠٩٣٦٨٠٢١٣٦١ کوشش ٣٩

٩١٣٥٩٣٢٣/ ف

منش2 آقا 
با ضمانت نيازمند
م

چهارراه ابوطالب
٩١٣٥٤١٣٢/ م٧٢٥٨٢٤٩

به 
p منش2 خانم
آشنا به کامپيوتر نيازمندیم 

قاسم آباد شریعتی ١١ پالک ٣۵۶
٠٩١٥٣١٤٣٢٦٤

٩١٣٥٩٩٩٦/ ق

به 
p منش2 خانم
با روابط عمومی باال نيازمندیم.
شرکت مهندسی معمارى هيوا

٩١٣٦٠١٤٤/ م ٠٩١٥٣٠٨٥٦٠٠

به 
p نفر منش2 خانم 
ا 
آقا نيازمند
م

بازار حافظ پالک ١٠۵
٠٩٣٦٣٦١٥٧٣٩

٩١٣٥٩٢٤٢/ ف

به 
p منش2 خانم 
مسلط به کامپيوتر و 

حسابدارى با روابط عمومی 
باال جهت شرکت آسانسور 

نيازمندیم قاسم آباد 
شریعتی ١۶ پالک ١١٢
٠٩١٥٨٨٠٣٥٠٢

٦٦٣٦٧٩٥
٩١٣٥٧٩٤٣/ ف

به منش2 
جهت کار در بيمه ایران 
نيازمندیم طالب امت ١٢

٢٧٨٤٨٣٥-٠٩١٥١٠٠٥٥١٤
٩١٣٥٩٠٧٧/ ف

به منش2 خانم
جهت آژانس نيازمندیم 

مصلی ١٢
٠٩١٥٣٥٨٨٤٦٤

٩١٣٥٨٩٧١/ ف

منش2+منش2 تلفن2 خانم 
قرنی٢١- برج مجد- طبقه ٣-٣۵٨
٧٢٥١٩٦٥-٠٩١٥٤٠٧٤٩٠٥
٧٢٣٣٨٨٠-٠٩١٥٥١٤٤٩٠٥

٩١٣٥٨٧١٧/ م

به 
p منش2 با روابط عموم2 
باال و حقوق ٤٠٠ نيازمند
م

امامت ٣٣ پالک ١٠٧ طبقه سوم 
 ساعت مراجعه ٩ الی ١٩

٩١٣٥٧٥٥٤/ ف

دعوت به هم"ار=
آقا و خانم با روابط عمومی باال

٨٤٢٠٢٠٧
٩١٣٣٩٨٨٩/ ق

به منش2 خانم جهت 
آموزشگاه خياط2 نيازمند
م

٢٧٢٧٩٣٩
 تقاطع گاز، مقداد ٣پالک ۵٧

٩١٣٥٩١٥٦/ ف

منش2 خانم 
جهت آموزشگاه نيازمندیم
 بين عبدالمطلب ۴۴ و ۴۶ 

٩١٣٥٩٨٤٢/ ف٠٩٣٧٥٣٣٨١٨١

منش2 خانم با 
روابط عموم2 باال
آشنا به کامپيوتر در محيط 

کامال زنانه نيازمندیم
پيروزى ١۴ پالک ١٠

٠٩٣٩٤٥٥٤٣٤٤
٨٧٦٢٩٧٠

٩١٣٥٩٥٥١/ ف

بازرگان2 پارسا
به یک منشی خانم نيازمندیم 
٨٧٨٩٤١٥-٠٩١٥١٠٤٠٨٠٠

٩١٣٥٩١٩٢/ ف

 به تعداد= منش2 خانم
 با سابقه کار در دفتر امالک با پایه 
حقوق ماهيانه ۵م ریال نيازمندیم 

 ٨٠٨٤هاشميه ٢۴
٩١٣٥٦٢٦٤/ ف

به دو نفر خانم با روابط عموم2 
نيازمندیم  ادارى  امور  جهت  باال 
ساعت تماس: ١۴-٨ سه راه کاشانی 

٧٢٥٨٨٠٧نبش موحدین ٨
٩١٣٥٩٨٧٣/ ف

به 
p خانم آشنا به
نيازمندیم.  کامپيوتر  و  دفترى  امور 
بلوار قاضی طباطبایی بين ٧ و ٩ پالک ٣۶
٠٩١٥٥١٠٧٩٢٦-٧٢٣٢٧٩٣

٩١٣٥٨٠٠٣/ م

مجله زندگ2 ا
ده آل 
 به یک منشی خانم نيازمند است

 ٥-٨٨٤٣١٠٣
ساعت تماس ٩ الی ١۴

٩١٣٥٤٢٥٣/ ف

 ٣نفر منش2 خانم
 جهت تاکسی تلفنی همسایه کوهسنگی

 دکتر بهشتی ۴٠ نيازمندیم.
٩١٣٦٠١٣٥/ م ٠٩١٥١١٣٤٨٠٤

 طوس همراه

 به تعدادى منشی 
خانم با 

روابط عمومی باال 
همراه با حقوق ثابت 

٣٠٠تومان+ پورسانت 
عالی نيازمندیم.

٠٩٣٩٩٧٠٨٠٩٩ 
٨٥٥٣٢٩٠

٩١٣٥٧٨٣٠/ ف

 به 
p منش2 

خانم
 مسلط به کامپيوتر 

جهت کار در شرکت بازرگانی 
نيازمندیم. آدرس:

بلوار خيام شمالی نرسيده به 
ميدان سپاد مجتمع مروارید 

طبقه سوم واحد ٣١۴

٠٩١٥٣١١٩٢٣٨ 
٢-٧٥٢٩٩٩٠

٩١٣٦٠٠٢٦/ ر

تا�س2 سر
ع رسا
منشی خانم نيمه وقت عصر 

نيازمندیم
٦٠٥٦١٧١   آزادشهر

٩١٣٥٢١٢٨/ ف

به دو نفر منش2 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
٩١٣٥٩٠٤٢/ ف

به تعداد= منش2 خانم 
و  فنی  خدمات  دفتر  در  کار  جهت 

مهندسی نيازمندیم قرنی ٣۴
٠٩١٥٦١٨١٨٢٤

٩١٣٥٩٨٧٢/ ف

منش2 خانم ميانسال
جهت جوابگویی تلفن در زمينه 

مشاوره خودرو نيازمندیم.امامت ۴٠
٠٩١٩٩٨٣٦٤٢٤

٩١٣٥٧٣٣٣/ ل

به 
p منش2 خانم مسلط 
به آفيس و تا
پ نيازمند
م

٠٩١٥٩٠٦٦٧٩٧
 وکيل آباد ٢٩-٢٧ پالک ۶٠٣

٩١٣٥٨٩٨٠/ ف

آژانس مهر مهد=
منش2 خانم نيازمند
م

فرامرز عباسی ٣
٠٩١٥٦٩١٩٣٩٨

٩١٣٥٩٣٢٢/ ف

 به 
p منش2 خانم جهت 
 همکارى در شرکت ساختمانی مسلط 
 ٣ سنایی  نيازمندیم  کامپيوتر  به 

 ٠٩١٥١١٦٢٠٢٤پالک ٢٩٠
٩١٣٥٣٠٤٨/ م

شر�ت جنرال در
جهت تکميل کادر ادارى 

خود نياز به یک نفر منشی 
خانم جهت پاسخگویی تلفن 

نيازمند است
 (محدوده رسالت) 

٠٩١٥١٢٠٣٤٦٧
٩١٣٥٦٧٦٠/ ف

٩١٣٥٨٩٤٦/ ف

به منش2 خانم
 word آشنا به کامپيوتر و
نيازمندیم نبش خيام ۵۴

٧٦٣٧١٧٤

 به 
p منش2 خانم 
در �لينيp مدد�ار= اجتماع2

Excel و word آشنایی با 
و روابط عمومی باال در شيفت 

صبح و عصر (مراجعه فقط حضورى)
آزادشهر ، امامت ١۶،پالک ٢۴
     ٩ الی ١۴      ١٧الی ٢٠:٣٠

٠٩١٥٢٣٧٥٨٣٩ 
٩١٣٥٩٨٦٩/ ب


p منش2 خانم در محدوده
 ١٠٠ ثابت  نيازمندیم  آباد  قاسم 
تومان+ پورسانت درخواست خود را 

٠٩٣٧٦٨٠٥٤٠٥پيامک کنيد 
٩١٣٥٩٩٧٩/ ق

�ارگر ساده
با حقوق ۴٠٠ الی ۶٠٠ تومان + 

بيمه + سرویس
٧٦٦٣٣٨٧-٠٩٣٠٦٦٥٤١٣١

٩١٣٥٨٤٣٧/ ف

به تعداد= �ارگر ساده
با روابط عمومی باال جهت جایگاه 

CNG نيازمندیم
٢-٢١٧٤٥١٠-٠٥١١

٩١٣٦٠٠٢٧/ ب

به تعداد= �ارگر ساده خانم
نيازمندیم مقداد ٢٢ 
نبش طلوع ١۵ پالک ۴
٠٩١٥١١٣٢٩٢٣

٩١٣٤٥٩٨٢/ ف

توليد= معتبر 
�فش 

به تعدادى کارگر ساده خانم و 
آقا جهت کار در توليدى با حداقل 

مزایاى ٣٠٠ تومان نيازمندیم 
ميدان والیت کفش پاشا

٣٦٩٠٠٣٧
٩١٣٥٩٤٤٦/ د

به دو نفر بسته بند= �ار 
جهت بسته بند= در توليد=

پوشاک نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٨٢٠٣٤

٩١٣٥٩٢١٣/ ف

٩١٣٥٢٨٣٣/ ف

به نيرو= ساده خانم
جهت کار MDF نيازمندیم ميدان 

فهميده چراغچی ۶۵ - ایليا دکور
٦٩١٤٣٣٥-٠٩١٥٣٠٧٨٥٧٢

به 
p �ارگر 
ساده جوان آقا

جهت برشکارى در کارگاه 
خياطی نيازمندیم

 طبرسی صدوق ١٠ پالک ١٢
٠٩١٥٨٩١٥٩١٦

٢٧٠٢٦٠٥
٩١٣٥٩٨٣٧/ ف

 حقوق ٤٠٠
 کارگر ساده آشنا به کار 

در آشپزخانه و رستوران 
خيابان امام رضا ١۶ 

عنصرى ٣
 رستوران راد

٩١٣٥٩٩٤٨/ خ ٨٥٢٨٥٨٣

به 
p �ارگر ساده 
نيازمند
م   

٨٤٨٣٣٧٦
٩١٣٥٩٩٠٩/ ف

به 
p هم"ار خانم جهت �ار
در پيراشکی و سمبوسه فروشی 
نيازمندیم.  بين معلم ٢١ و٢٣

٠٩١٥٤٠٧٠٩٤٩
٩١٣٥٧٥٣٦/ ف

به 
p �ارگاه ساده 
خانم 

جهت شيفت شب 
در آشپزخانه فرنگی 

نيازمندیم بين وکيل آباد 
٢١ و ١٩ پالک ٣۵٧ 

٠٩٣٥٧٧٨٥٨٥٧
٩١٣٥٩٧٤٩/ ف

به تعداد= �ارآموز بر ق 
با بيمه نيازمند
م.

٠٩٣٥١٨٤٥٩٥٣
٩١٣٣١٣٠٥/ م٠٩١٥٤٤٣٣٨٣٢

به تعداد= نيرو= خانم
جهت کار در یک کارگاه 

چرم دوزى بدون نياز به 
مهارت خاص نيازمندیم. 

محدوده خيابان گاز

٠٩١٣٣١٧١٤٩٧
٩١٣٥٩٧١٤/ م

به چند �ارگر ساده 
نوجوان نيازمند
م 

٠٩٣٦٥٦٦٦١١٢
٩١٣٥٩١٩٠/ ف

 تعداد= بردست بنا 
روزانه ٢۵٠٠٠ تومان با کارت 
شناسایی به آدرس عبدالمطلب 

۴٩ پالک ٢٧ مراجعه نمایيد. 
٩١٣٤٦٢٠٣/ ف

به تعداد= برق"ار ساده 
نيازمندیم 

به صورت تمام وقت 
٠٩٣٥٨٩٠٣٧١٩

٩١٣٥٩٦٨٩/ پ

�ارگر ساده خانم 
نيازمندیم حقوق ٣٠٠ سرویس رفت 
و برگشت جاده کالت شهيدکامجو ۶,١

٠٩٣٥٢٨٤٠٤٢٦
٩١٣٥٤٦١٢/ ف

به 
p �ارگر ساده 
جهت کار در کارگاه توليدى 

نيازمندیم
٦٠٨٥٢٥٦

٩١٣٥٩٣٢٧/ ل

�ارگرساده 
آشنا به لحيم کارى با هویه نيازمندیم 

محدوده جاده قدیم قوچان 
٠٩١٥٣١٤٩٣٤١

٩١٣٥٩٨٧٦/ ف

به چند نفر �ارگر ساده
 جهت عایق کارى نيازمندیم 

٠٩١٥١٠١٦٢٩٩
٩١٣٥٩٨٥١/ ف

به تعداد= �ارگر 
ساده 

جهت کار در 
رستوران نيازمندیم

٢٢٢٢٩٤٣
٩١٣٥٩٥٥٣/ ف

به تعداد= نيرو= 
خانم 

جهت کار در طالسازى همراه 
با آموزش نيازمندیم 

ملک الشعراء ١٨ پالک ٧٨,١

٠٩٣٥١١٥٧٥٨٤
٨٥٥٤٨٩٠

٩١٣٤٩٦٢٠/ ف

١٥٠٧
فروشنده و صندوقدار

١٥٠٨
منش2 و تا
پيست

١٥٠٩
�ارگــــر ساده

٩١٣٥٩٩٦٩/ ف


