
سه شنبه ٢٦  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١٧
٤٩

چند فروشنده 
خانم 

با حقوق مکفی نيازمندیم 
بازار غدیر پالک ١٧٢

 ٠٩٣٩٠٠٢٥١٦٩
٢٢٨٣٨٦٨

٩١٣٧٠٤٣٦/ ف

٩١٣٧٠٧٧٩/ ف

به تعداد� فروشنده
باتجربه  و مسلط به

 نرم افزار هاى موبایل تمام 
وقت صبح ٩ الی ١٣:۴۵ و 
بعدازظهر ١٧ الی ۴۵:٢٢ 

جهت کار در فروشگاه موبایل 
NTC نيازمندیم حقوق توافقی 

مراجعه حضورى به احمدآباد 
بين بهشت و پاستور بازارچه 

موبایل احمدآباد همکف واحد ٩

٠٩١٥٥١٨٨٠٩٩

٩١٣٧١٦٤١/ ف

پوشاU سا3ز 
Uبزرگ تبر

به ٢ فروشنده خانم
 نيازمندیم

 الماس شرق ورودى یک
 پالک ۵١۴٣٩ 

٠٩٣٧٢١٠٣٥٥٥

به v3 صندوق دار خانم مسلط 
به کامپيوتر جهت کار در مواد 

پروتئينی نيازمندیم.
٠٩١٥١١٥٢٥٢٨

٩١٣٧٠٥٥٣/ ففرامرزعباسی ١٩

حقوق ٣٠٠ هزار تومان
به تعدادى فروشنده خانم 

نيازمندیم ایثار ٧ مانتو جزیره
٩١٣٥١٥٢٢/ ف٢٧٣٤٢٠٠

به v3 فروشنده خانم 
باتجربه جهت کار جورابجات 

نيازمندیم بازار خيام غرفه ٩٠
٧٦٧٢٢٨١-٠٩١٥٧٠٦٠٤٢١

٩١٣٧١١٧٤/ ف

به فروشنده مجرب 
خانم 

جهت فروشندگی مانتو نيازمندیم 
مراجعه حضورى: 
١٠ صبح الی ١۴ 

١٨ الی ٢٠ 
خيابان ایثار بين ٢ و ۴

 مانتو حجاب 
٢٧٦٤٠٦٩

٩١٣٧١٣٩٦/ ف

فروشنده جهت فروشگاه 
پوشاک نيازمندیم شهرک لشگر 

فالحی ٢۶ فروشگاه تهران 
٥٢١٦٩٥٠

٩١٣٦٧٩٤٣/ ف

به v3 فروشنده خانم 
نيازمند3م بازارفردوس� 

٦٣٩Uپال v3 طبقه منها�

 

٠٩٣٨٩٠١٤٣٥٤
٩١٣٦٤١٧١/ ف

به تعداد� فروشنده 
مجرب نيازمند3م   

٠٩٣٥٤١٩٢٥٢٤
٩١٣٧١٦٩١/ ف

فروشنده خانم 
با حقوق بسيار عالی نيازمندیم 

سجاد پاساژ زمرد پوشاک آبادانی
٠٩٣٩٣١١٠٧١٥

٩١٣٦٦١٩٣/ ف

صندوق دار خانم 
جهت کار در فست فود نيازمندیم 

بين هفت تير ١۵ -١٣ 
٠٩٣٨٧٧٧٦٥٣١

٩١٣٧١١٧٠/ ف

فروشنده باتجربه 
خانم نيمه وقت 

٩:٣٠ -۴:٣٠ بعدازظهر 
نيازمندیم

زیست خاور پالک ٣١٢١
٨٥٢٧٥٤٧

٠٩١٥٣٢١٥٣٦١
٩١٣٦٩٢٤٤/ ف

فروشنده خانم
، مراجعه حضورى  جهت مانتوسرا 
ميدان ١٧شهریور حاشيه مجتمع 

رضا مانتو ملکی
٩١٣٤٨٦٦٦/ ر

فروشنده خانم نيازمند3م
کوى امير، بين خيبر و ذوالفقار 

مزون آیدا
٠٩١٥٩١٧١٩١٠-٧٦٨٥٠٩٦

٩١٣٧٠٣٤٧/ ف

به تعداد� 
صندوق دار آقا

جهت کار در فروشگاه مواد 
پروتئينی واقع در ميدان 

استقالل نيازمندیم.
٠٩١٥٧٦١٩٤٥٠

٩١٣٧٠٣٥٨/ ف

 v3 به
فروشنده خانم

مسلط به کامپيوتر جهت کار 
در دفتر بيمه نيازمندیم

طبرسی اول نبش مقداد ٨
٠٩١٥١٢٢٧٠٦٩
٠٩٣٩٩٧٠٠١٩٨

٩١٣٧٠٨٣٠/ م

به v3 فروشنده آقا 
ترجيحا مجرد جهت فروش 

پوشاک بچه گانه نيازمندیم 
٠٩١٥٥٢١٢٢١٥

٩١٣٧١٠٧٣/ ف

به v3 جوان فعال
جهت کار در آکواریوم فروشی 

نيازمندیم
٠٩١٥٨١٠٨٧١٧

٩١٣٧١٦٩٥/ ف

به تعداد� فروشنده پارچه و 
پرده آقا و خانم با حقوق باال

نيازمندیم .پرده  سپهرى 
٧٢٥٩٠٤٣

٩١٣٦٨٨٥٨/ ف

فروشگاهها� زنجيره ا� 
مواد غذا�3 تو�ا

جهت تامين کادر فروشنده خود با 
شرایط ذیل استخدام می نماید

١- فروشنده خانم
٢- حداقل مدرک تحصيلی 

دیپلم
٣- داشتن ضامن معتبر

۴- حقوق و مزایا طبق قانون کار 
(بيمه و اضافه کارى و تعطيل کارى)
۵- در دو شيفت صبح و بعدازظهر

شماره تماس: ٨٦٦٠٣٣٤
فکورى ٢٣ پالک ٢٨

١٢-٧,٣٠

 

٩١٣٦٦٦٨٥/ ف

به چند فروشنده آقا 
نيازمند3م    

٠٩١٥١٠٣٦٦١٠بازارسپاد 
٩١٣٧٠٣١٠/ م

فروشنده لوازم 
آرا3ش� خانم باتجربه 

شيفت عصر محدوده چهارراه 
٣۵مترى نيازمندیم

 عبدالمطلب ۵ نبش سعادت جو ٩

٠٩١٥٥١٩٣٦٧٥
حقوق ١۵٠ هزار تومان 

٩١٣٧٠٧٠٤/ ف

به v3 فروشنده باتجربه
جهت کار در فروشگاه پوشاک 

زنانه نيازمندیم
٠٩١٥٧٠٠٤٩٨٥

٩١٣٧١٤٥٠/ ف

حقوق ٥٠٠ هزار تومان
به دو نفر صندوقدار خانم 

نيازمندیم. بلوار معلم چهارراه 
 دانشجو کلبه لی

٩١٢٦٣٠٦٠/ ف

به v3 تا3پيست 
حرفه ا�(خانم)

جهت کار در شيفت صبح (١۴-٨) 
در  واقع  آموزشی  موسسه  یک 

معلم ٢١ پالک ٢٠٢ نيازمندیم.
 ساعت تماس ١٣-٩ 

٨٤٥٨٠٨١
٩١٣٧٠٥٧٢/ ف

به v3 نفر 
منش� خانم 

ترجيحا آشنا به کامپيوتر 
نيازمندیم نبش چهارراه 

ساجدى طبقه باالى نانوایی 

٠٩١٥٤٢٠٠٩٥٩
٩١٣٧١٥٠٧/ ر

منش�- فروشنده با ظاهرآراسته 
 مسلط به آفيس، اینترنت با 

روابط عمومی باال در مجتمع تک
٩١٣٦٨٧٧٠/ م٨٥٢٥٨٣٣

مجله زندگ� ا3ده آل
به منشی خانم مسلط به تایپ 

نيازمند است
٥-٨٨٤٣١٠٣ هاشميه

٩١٣٦٧٦٠٢/ ف

استخدام منش� خانم با
سابقه و روابط عمومی باال جهت بخش 
دکوراسيون.بين دانشجو ١١ و ١٣ 

                      ٠٩١٥١٠١٠٨٤٩پالک ٩٧
٩١٣٧١٢٩٣/ ل

منش� جهت �ار در آژانس 
از ساعت ١۴ الی ٢٢,٣٠ 

نيازمندیم بلوار خيام تقاطع سجاد 
٩١٣٧١٩٣٠/ م٠٩١٥٥١٢٧٩٥٧

به v3 منش� خانم 
نيمه وقت جهت کار در شرکت 

نيازمندیم معلم ٣۶
٠٩١٥٥١٦٣٨٥٢

٩١٣٧٠١٨٨/ ف

استخدام- شرکت ساختمانی جهت
امور دفترى منشی دیپلم (ترجيحا آشنا 
می نماید  استخدام  حسابدارى)  به 

٨٥١٣١٢١تماس ٨ الی ١۴
٩١٣٧١٤٢٤/ ف

به v3 منش� خانم 
جهت جوابگویی به تلفن در 
رستوران نيازمندیم ساعت 
کار: ١۶,٣٠- ١٢و یک منشی 
خانم آشنا به امور حسابدارى 
در مغازه نيازمندیم  از ساعت 
١٧-٨  صد مترى بازار حافظ 
٠٩١٥١١٠١٩٣٩

٩١٣٧٠٧٠٥/ ف

ثابت   ٣٠٠٫٠٠٠تومان 
 (روابط عمومی خانم )

کوثر ١٠ پالک ١٢ طبقه ٢
٩١٣٦١٧٧١/ م٨٨٤٣٣١٤ 

خانم منش� شيفت صبح 
جهت کار در دفتر امالک در 

حجاب، قاسم آباد نيازمندیم 
٦٢٢٠٩٢١

٩١٣٧١٩٢٥/ ق

شر�ت مهندسين 
مشاور 

به یک منشی خانم مسلط به 
تایپ و امور ادارى نيازمند 

است احمدآباد، عارف ۶ 
ساختمان ٣۴ واحد ١٣ 

٥-٨٤٥٧٣٠٤
٩١٣٧٠٢٩٢/ ف

v3 نفر منش� 
آشنا به کامپيوتر ترجيحا 

فوق دیپلم کامپيوتر 
٧٦١٦٧٧٧-٧٦٨٦٧٧٧

٩١٣٦٦٢٧١/ ف

منش� آقا نيازمند3م
 احمدآباد-پاستور ١١,١

پالک ١۶۵
 مراجعه ٢٠-١٩

٩١٣٦٧٦٣٢/ ف

و�الت  دفتر  جهت  خانم  منش� 
دو شيفت  از ساعت ١٠ الی ١٢:٣٠ 
انتهاى   ) نيازمندیم.   ٢٠ الی   ١٧
٠٩١٥١٦٧٢٠١٤ سجاد)  بلوار 

٩١٣٧١٤٧٦/ پ

منش� خانم 
شرکت گرافيک آرا -٩ تا ١۵ 

فلسطين ٢٠ پالک ٣٩ واحد یک 
٠٩١٥١١٥٣١٣٢-٧٦٧٦٥١١

٩١٣٧١٣١٨/ م

به v3 منش� تا3پيست
 office آشنا به نرم افزارهاى

نيازمندیم
٧٠-٨٨٤٠٩٥٠

٩١٣٧٠١٧٦/ ف

به v3 منش� خانم 
جهت رستوران از ١١:٣٠ الی ١۶ 
 ۴۴ و   ۴٢ فرامرز  بين  نيازمندیم 
رستوران یاسمين  ٦٠٨٦٩٢٠

٩١٣٧٠١٧١/ ف

منش� خانم 
جهت امور دفترى نيازمندیم 

رودکی  تقاطع  ميرداماد،  کوهسنگی، 
٠٩١٥٦٩٩٦٩٠٦-٨٤٤٥٤٢٧

٩١٣٦٧٥٤٨/ ف

منش� تا�س� تلفن�
انتهاى  محدوده  صبح  شيفت 

هاشميه حقوق مکفی نيازمندیم
٠٩١٥١٥٩٩٨١٠

٩١٣٧١٢٠٥/ ف

به v3 منش� 
خانم 

با روابط عمومی باال و مسلط 
به کامپيوتر نيازمندیم.

بلوارسيدرضی
 سيدرضی ۵۵، پالک ٢١١,٣

٩١٣٧١٤٩٧/ م٦٠٣٣٢١٢

آژانس فاميل� در اقبال الهور� 
به دو نفر منشی در شيفت صبح 

و شب نيازمند است 
٠٩١٥٤٢٧٧٨٦٥

٩١٣٦٧٥٧٥/ ف

به v3 منش�
الی  از ١٩  تلفن  جهت پاسخگویی 

٢٣ در رستوران نيازمندیم.
٦٠٩٢٧٩٣

٩١٣٧٠٢٦٧/ ف

v3 منش� خانم
با روابط عمومی باال+ حقوق ثابت

هنرستان ١۵
٩١٣٦٩٩٥٣/ م٨٦٨٦٨١٣

منش� خانم آشنا به �امپيوتر 
نيازمند3م 

آموزشگاه پارادایس 
٠٩٣٦٤٤٦٢٨٠٠-٦٠٦٠١٠٠

٩١٣٦٨٥٧١/ خ

منش� آقا جهت پاسخگو�3
شيفت شب تاکسی تلفنی محدوده 

شهدا نيازمندیم
٠٩٣٨٩٣٩٣٩٢٩

٩١٣٧٠٨١٣/ ف

منش� خانم نيازمند3م 
سجاد مجتمع ایران زمين طبقه ۵ 

٧٦٥٦١٩٣واحد۵٠٢ 
٩١٣٧٠٨٤١/ ر

به v3 منش� خانم 
جهت کار در شرکت آسانسور 

نيازمندیم 
روبروى سالن شهيد بهشتی 

طبقه فوقانی رستوران 
آل رضا 

٠٩١٥١٢٠٤٣٥٥
٩١٣٧٠٤٤٥/ ف

منش� جهت مشاور امالک 
مسلط به کامپيوتر با روابط عمومی باال 
نيازمندیم قاسم آباد بين شریعتی ٣٧ 

و ٣٩ امالک بادامکی ٦٦٣١٨٥٥
٩١٣٦٤٧٨٠/ ف

به v3 منش� خانم 
با روابط عمومی باال جهت کار 
نيمه وقت در شرکت تعاونی 

مسکن نيازمندیم
 بلوار پيروزى بين پيروزى 

٣۴ و ٣۶ پالک ١١٢٠

٠٩١٥٥١٦٠٥٤١
٩١٣٦٩٣٤٩/ ف

منش� خانم جهت کار درآژانس 
چهارراه   ٢٠ پيروزى  در  واقع  ماهان 

اول سمت راست نيازمندیم
٠٩٣٦٦٧٩١٧٧٣ رضوى

٩١٣٦٨٣١٦/ ف

منش� خانم جهت �ار در دفتر 
 وکالت نيازمندیم احمدآباد 

بين ابوذر غفارى ١۶و ١٨ پالک ١۶٠
 ٠٩١٥١١٤٠٧٢٦-٨٤٠٢٣٠١

٩١٣٧٠٦٧٩/ م

به v3 نفر 
منش� خانم
جهت کار در مطب نيازمندیم. 

ابتداى جاده شاندیز بين مدرس 
٢ و ۴ مطب دندانسازى 

٠٩١٥٥٠١٤٠٨٩
٩١٣٦٨٥٣٢/ ف

به چند منش� 
نيازمند3م

ساعات تماس: ١٠ الی ١۴
٩١٣٦٩٤٣٦/ م٧٢٧٣٢٠٢

ساعت �ار� ٩ ال� ١٤
حقوق  زنانه  محيط  راحت  کار 
 ۶ پيروزى  تومان  هزار   ١٠٠

٨٧٨٥٢١٢
٩١٣٧٢٠٠٠/ ر

نيازمند منش� خانم 
جهت کار در مطب ترجيحا محدوده 
احمدآباد خيابان سلمان فارسی ٨

٠٩١٥٤١٥٨٦٦٠
٩١٣٦٩٥١٥/ ف

تعداد�
 منش� خانم

باسابقه کار 
و مسلط به
 بيمه عمر 

و تکميل
 درمان 
سریعا 

نيازمندیم
٠٩١٥٤٧٣٩٢١٠

٩١٣٧١٨٥٥/ ف

دو منش� آقا 
جهت شيفت عصر و شب 
نيازمندیم  تلفنی  تاکسی 
عصر از ساعت ١۵ الی ٢٢ 
و شب از ساعت ٢٢ الی ٨ 

٠٩٣٦٣٠٤١١٦٦
٩١٣٧٢٠٩٨/ م

 رستوران گلچين
 به تعدادى منشی خانم جهت کار 

در رستوران نيازمندیم.
٩١٣٧١٩٨٦/ ب ٠٩١٥٣١٧٩٤٠٢

به v3 نفر خانم
محجبه جهت کار در 
کافی نت و آشنا به 
امور ادارى داراى 

مدرک کامپيوتر 
نيازمندیم 

(تماس از ساعت ١٠ تا ١٣ ) 
شماره تماس 

 ٠٩٣٦٣٢٦٨٧٩٦
محدوده خيابان امام رضا 

 

٩١٣٧١٩٥٠/ ر

منش� مسلط به زبان عرب� 
نيازمندیم منطقه کوهسنگی 

٨٤٢٠٦٨٢
٩١٣٧٠٦٠٥/ ف

v3 منش� 
آژانس  هاى  تلفن  پاسخگویی  جهت 
 ٢١ الی   ١۴ بعدازظهر  نيازمندیم 

٠٩١٥٤٤٨١٣٩٩(امامت)
٩١٣٧١٣٦٠/ ف

به v3 منش� 
 با روابط عمومی باال جهت کار در 

دفتر فنی نيازمندیم 
 ٧٦٢٢٢٧٦

٩١٣٦٣٨١٨/ پ

منش� خانم 
نيازمند3م

مراجعه حضورى: راهنمایی ۵ 
 پالک ٨ طبقه سوم واحد ٧

٩١٣٦٧٨٦٩/ ف

رستوران راد 
منشی خانم آشنا به کار 
در رستوران و کامپيوتر

 نيازمندیم.
٨٥٢٨٥٨٣

 امام رضا ١۶ - عنصرى ٣
٩١٣٧٢٠٣١/ خ

به v3 منش� آشنا به 
�امپيوتر نيازمند3م  

٢-٨٤٦٧٤٧١
٩١٣٧٠٨٣٨/ ف

به منش� خانم نيازمند3م
٠٩١٥٣١٥٨٣٨٥

 سلمان فارسی، سلمان ٣
٩١٣٦٧٧٨٤/ ف

منش� خانم
 (محجبه و متأهل) 

جهت کار در شرکت معتبر 
با حداقل ٣ سل سابقه کار 

نيازمندیم 
کوهسنگی ٢٠ پالک ١۴

٨٤٥٢٤٤٢
٨٤١١٦٧٠

٩١٣٧٠٧٠٢/ ف

v3 منش� 
فقط با سابقه کار در تاکسی تلفنی 
جهت جوابگویی تلفن از ساعت ٨ 
الی ١٩:٣٠ با حقوق ۵٠٠ هزار 

تومان نيازمندیم
 بلوار سجاد، بهارستان ٩

٠٩١٥٥٠٦٨٠٠٥
٩١٣٧٠٣٠٦/ ف

منش� خانم جهت �ار در
دفتر مشاوره و روان درمانی 

احمدآباد مجتمع پزشکی گوهرشاد
٨٤٦٣٥٢٩-٠٩٣٣٥٩٠١٤٤١

٩١٣٦٩٧٩٧/ م

استخدام
به چند نفر خانم جهت پاسخگویی 
(ع)  رضا  امام  ترمينال  در  تلفن 

٨٥١٩٥٧٧نيازمندیم
٩١٣٦٤٢٧٠/ آ

منش� آقا 
جهت جوابگویی تلفن شيفت 
عصر نيازمندیم (اندیشه ٧) 

٠٩٣٦٨٦٦٦٤٨٩
٩١٣٦٥٩٩٤/ ف

منش� خانم نيازمند3م
سفيد  ساختمان   ۶۵ معلم  از  بعد 

راد موسسه پزشکی راد
٨٩١٦٥١٢

٩١٣٧٠٦٢٨/ ف

آژانس پارU و� 
به یک منشی خانم به صورت

 پاره وقت نيازمندیم 
٠٩١٥٩٠٤٨٢١٣

٩١٣٧٠٨١١/ ف

منش� خانم 
کامپيوتر  و  اینترنت  به  مسلط 
نيازمندیم چهارراه شهدا، بهجت ۴، در 

٢٢٢٨١٧٣روبرو، پالک ١,٧۶ -
٩١٣٦٨٥١٥/ ف

٩١٣٦٧٦٤٥/ ف

منش� خانم نيمه وقت 
احمدآباد پاستور ١١,١ 

پالک ١۶۵ حقوق ٢٠٠ تا ٣٠٠ 
مراجعه ١٠ تا ١٢ 

به v3 منش� خانم با روابط 
عموم� باال نيازمند3م

 ٠٩١٥٧١٧٨٢٣٧
 مجتمع موادغذایی سپاد پالک ۴

٩١٣٦٥٩٠٠/ ف

منش� خانم
نيازمند3م

دفتر ایزوگام
ابتداى طبرسی شمالی

٠٩١٥٥١٠٨٩٨٢
٢١٧٤٣٧٠

٩١٣٦٩٨٥٦/ پ

به v3 نفر منش�
آشنا به کامپيوتر نيازمندیم

٠٩١٥٥٠٩٢١٢٨
٩١٣٦٨٩٦٥/ ف

تعداد� منش� خانم و آقا 
جهت کار در تاکسی تلفنی امين 

نيازمندیم 
٠٩٣٥٧١٠٦٨٣٦

٩١٣٧٠٥١٢/ ف

منش� خانم
جهت کار در آژانس نيمه وقت 

دفترکار مجزا نيازمندیم. 
٠٩٣٧٥٠٥١٢٦٥نبش مجد ٢۶

٩١٣٦٧٥٠٠/ م

به دو نفر بردست خياط 
خانم 3ا آقا نيازمند3م   

٠٩١٥٥٥٧٠١٢٠
٩١٣٧٠٨٦٠/ ف

به تعداد� جوان 
جهت توز3ع ترا�ت

نيازمندیم ٠٩١٥٣٢٠٤٧٨٩
٠٩٣٦٠٧٥٩٢٣٩

٩١٣٧٠٢١٨/ ف

٩١٣٧٠٥٢٧/ ف

تعداد� �ارگر ساده خانم 
و آقا با حقوق ۵۴٠ + بيمه 

سرویس نيازمندیم 
٠٩٣٩٩٧٠٧٧٣٥

١٥٠٨
منش� و تا3پيست

١٥٠٩
�ارگــــر ساده

٩١٣٦٧٤٦٧/ ف


