
پنجشنبه ٢٨  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١٩
٤٦

به تعداد( منش1 خانم جهت 
اطالع رسان1 نيازمند$م

٠٩٣٥٦٩٨٣٨٣٥-٦٠٥٣٦٠٧
 بين امامت ۵٨و۶٠ آریان کاوش

٩١٣٧٢١٩٠/ ف

استخدام در شرIت 
فن1 مهندس1

منشی خانم فوق دیپلم مسلط به 
کامپيوتر جهت انجام 

امور دفترى، ادارى وپذیرایی
 نقشه کشی

٨٠-٧١٢٦٢٧٩
قرنی ٢٣-٢١

٩١٣٧٤٣٧٤/ ف

منش1 خانم 
ترجيحا آشنا به کامپيوتر 

نيازمندیم
 نبش چهارراه ساجدى 

طبقه باالى نانوایی 
٠٩١٥٤٢٠٠٩٥٩

٩١٣٧٤٩٦٤/ ر

 منش1 نيازمند$م 
 حقوق خوب = مدیریت روابط عمومی 

٠٩٣٣١٤٦٧٢٦٥ 
٩١٣٧٤٠٨٨/ م

$اس بار
کامپيوتر  به  آشنا  منشی  یک  به 
پالک   ٢۶ راهنمایی  نيازمندیم 

١۴٠٨٤١٩١٦٤
٩١٣٧٥٦٦٠/ ق

منش1 خانم 
 جهت کار در شرکت مهندسی آشنا 
نيازمندیم.   excel و   word به 

 ٦٠٦٥٩٨١امامت ۴٠
٩١٣٧٣٥٩٥/ م

منش1 خانم 
مسلط به Iامپيوتر

و ترجيحا حسابدارى جهت 
کار در شرکت ساختمانی 

نيازمندیم . وکيل آباد ١۵ 
شهيد قاسمی ٢٠ ، پالک ١۵٣

٠٩٣٦٧٣٢٥٥٥٩
٩١٣٧٤٧٤٠/ ل

به $g منش1 
جهت آموزشگاه زبان نيازمندیم

٦٠٥٧٨٠٩
٩١٣٧٤١٩١/ ف

به چندنفر Iارگر ساده
جهت کار صنعتی حتی شهرستانی 

نيازمندیم 
٠٩١٥٨٠٢١٦٣٠

٩١٣٧٤٢٨٦/ ف

به چند خانم 
جهت توليد صندل مجلسی 
با حقوق ٣٠٠ هزار تومان 

نيازمندیم دور ميدان امت 
پالک ٢۶٨

٠٩١٥٥١١٠٤٧٧
 ٢٧٦٩٣٧٥

٩١٣٧٥١٩٣/ ف

به تعداد( Iارگر ساده 
(بابت تخليه بار و بارگيرى )

در زمينه مواد غذایی نيازمندیم.
٠٩٣٠٧٩٣٠٩١٦

٩١٣٦٣٧٨٥/ ف

«دعوت به Iار » 
مشهد  در  کشاورزى  شرکت  یک   

به تعدادى کارگر ساده نياز دارد 
٩١٣٧٤٥٤٢/ م ٠٩١٥٦٢٤٣٦٥٣

به چند نيرو ساده
جهت کار سقف کاذب و کناف 

نيازمندیم
٠٩١٥٥١٩٧١٨٥

٩١٣٧٣٠٨٦/ ف

به چند نفرجهت پخش  
تراکت و تبليغات نيازمندیم 

سيدرضی ۴٠ ، بين مهران ١۵و١٧ 
پالک ٣۶٣  - ٦٠٨٦٤٥١

٩١٣٧٥٣٧٠/ ل

جهت برق ساختمان 
(Iارگر سا ده)

حقوق با بيمه و آموزش 
بلوارسجاد چهارراه خيام 
دستغيب ٣۵ بين ٨ و ۶ 

گروه مهندسی پيام

٧٦٤٠٥٠٥
٩١٣٧٠٧٨٣/ ف

Iارگر ساده خانم 
٣۵٠ هزار + بيمه 

ابوطالب هدایت ٢۴ کنار خياطی 
٩١٣٦٦٤٢٨/ م٧٥١٣٧٩٢

به تعداد( Iارگر 
بافندگی  کارخانه  در  کار  جهت 
قد  حداقل  نيازمندیم  پارچه 
١,٧٠ و سن ٢۵ سال در محدوده 
طالب طبرسی-  رسالت-  گاز- 
خواجه ربيع- امام حسين و دروى
از  بعد  سيمان-  جاده  آدرس: 
قرقی- آخر روستاى برقی نساجی 

٠٩١٥٨٥٧٦٣٦٦
٩١٣٧٤٠٤٧/ م

به $I gارگر ساده جهت 
Iار فن1 نيازمند$م  

٨٤٣٦٣٢١
٩١٣٧٢٨٢٣/ ف

Iارگر ساده با موتورسيKلت
پورسانت و حقوق بسيار باال با 

بيمه نيازمندیم
٠٩١٢٤٠٥٩٦٨٩

٩١٣٧٤٦٨٠/ ف

نيرو( جوان باال( ١٨ سال 
بيمه   +۴٠٠ حقوق  تعميرگاه  در 

ساعت کار ٧:١۵ الی ۶ بعدازظهر 
٠٩١٥٤٥١٤٨٠٠

٩١٣٦٠٦٤٣/ ف

تعداد( نوجوان 
جهت کار در کارگاه طالسازى 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٧٨٥١٨

٩١٣٧٣٢٠٩/ ف

به چندIارگر ساده 
نيازمند$م

 جهت کار در لبنياتی 
 ٠٩١٥٣٠٥١٩٩٧

٩١٣٧٤٤٩٢/ ف

به تعداد( Iارگرساده 
نيازمندیم ترجيحا خانم بين 

وکيل آباد ١٧ و ١٩ آبميوه گس 
٦٠١١٥٨٥

٩١٣٧٤٤٤٣/ ف

به چند Iارگر خانم 
در قنادى باباکوهی نيازمندیم 

داخل فرامرز عباسی ٨
٠٩١٥٣٢٥٣٥٧١

٩١٣٧٠٧٠٧/ ل

به تعداد( Iارآموز نوجوان آقا  
جهت  طالسازى نيازمندیم 

٠٩١٥٩٠٢٣٢٠٢
٠٩٣٦٨٠٢٠٠١١

٩١٣٧٠٤٧١/ ف

به چند نيرو( ساده 
جهت Iار MDF نيازمند$م 

 ٠٩١٥٣٠٧٨٥٧٢
٦٩٠٤٧١٣

٩١٣٧٢٥١١/ ف

Iارگر ساده خانم و آقا -با مزایا
 و حقوق باال و بيمه نيازمندیم.  بلوار 
دوم- طبرسی ٣٠ روبروى  حسينيه 

مهاجرین ٠٩٣٥١٥٢١٠٩٤ ٩١٣٦٨٦٢٠/ ط 

به $g نفر Iارگر ساده 
جهت کار در رویه کوبی مبلمان 

نيازمندیم
٨٧٨٧٤٢٩

٩١٣٧٤٦١٠/ ف

Iارگر ساده مجرد
جهت رویه کوبی مبل درسناباد

٠٩١٥٥١٥٠٧١٤ نيازمندیم
٩١٣٧٢٩٣٧/ م٨٤٣١٣٧٩

جهت اجرا( سقI fاذب
به یک نفر نيروى متعهد 

نيازمندیم
٠٩١٥٦٤٦٤٥٦٦

٩١٣٧٣٦٨٧/ ف

 kفست فود پار
ساحل1 آفتاب
جهت تکميل کادر 

پرسنل خود نياز به 
تعدادى پرسنل جوان 

(آقا) دارد مراجعه 
حضورى جنب الماس 

شرق پارک ساحلی 
آفتاب دفتر فست فود

 

٩١٣٧٤٨٣٠/ ر

به تعداد( Iارآموز جوان
نيازمندیم شرکت دربهاى اتوماتيک 

سپهر ٠٩١٥١٠٢٠٢٠٥
٩١٣٧٤٩٤٤/ ف٧٦٥٥٢٧٢

تعداد( خانم 
دستی  صنایع  کارگاه  در  کار  جهت 
نيازمندیم طالب وحيد ٢٢ پالک ٣٣١

٠٩٣٠٦٨٤٠٠٣٣
٩١٣٧٣٥١٠/ ط

تعداد( Iارگر 
 جهت کار در کارواش محدوده 

پيروزى نيازمندیم 
 ٠٩١٥٣١٦٣٤٣١-٨٦٥٣٢٠١

٩١٣٧١٩٤٥/ پ

Iارگر ساده 
جهت کار در چایخانه نيازمندیم

٠٩١٥٩٩٦٧٧٥٨
٩١٣٧٥٠٩١/ ف

تعداد( Iارگر ساده خانم و آقا
جهت کار در هایپرمارکت آبدیس 

نيازمندیم محدوده صياد
٠٩١٥٥١٠٢٣٩٩

٩١٣٧٤٧٦١/ ف

به تعداد( Iارگر ساده خانم $ا آقا
در محدوده شهيد رجایی 

نيازمندیم.  
٠٩١٥٤٣٥٠٠٢٥

٩١٣٧٤٢٢٧/ ف

gتعداد( اپراتور تزر$ق پالستي
نيازمندیم.

٠٩١٥٥١١٤٤١٧
٩١٣٧١٧٢٩/ ف

در محدوده گلشهر
به تعدادى کارگر ساده با 

گواهی نامه و موتور نيازمندیم
٢٥٧٤٠٦٨

٩١٣٧٤٢٩١/ ف

به تعداد( Iارگرساده 
جهت کار قالب بندى 

نيازمندیم 
٩١٣٧٥٨٣٢/ ب٠٩١٥٩١١٤٩٩٥

به تعداد( Iارگر رفت 
و روب خدمات شهر(

 (رفتگر)
با حقوق قانون کار + بيمه 

+ سرویس رفت و برگشت 
نيازمندیم

بلوار معلم، معلم ٧۵ - ٧۵,۵ 
نبش آزادگان ٧ پالک ٣

شرکت توسعه پيمان آوران 
خراسان

٨٦٤٩١٤٤
٠٩١٥١٠٧٣٥١٩

٩١٣٦٥٣٧٠/ ف

Iارگرساده ساندو$چ1 
شيفت ١۵ الی ١ شب

 حقوق ماهيانه ٣۵٠ هزار تومان 
٠٩١٥١١٥٤١٩٧

٩١٣٧٤٤١٧/ ف

به تعداد( Iارگر ساده 
جهت کار در کارگاه پالستيک 

نيازمندیم
٠٩٣٥٧٩٩٦٠٦٩

٩١٣٧٢٦٥٧/ ف

به تعداد( نيرو
 CNG جایگاه  در  فعاليت  جهت 
 ٢۵ دیپلم  حداقل  نيازمندیم 

٠٩١٥٤٠٤٠٤٤٧سال
٩١٣٦٢٠٥٠/ ق

پخش Iننده تراIت  
 مجرب ومتعهد نيازمندیم 

٦٠٩٠٧٦٣ 
٩١٣٧٤١٤٣/ ب

به تعداد( جوان 
جهت توز$ع تراIت

نيازمندیم ٠٩١٥٣٢٠٤٧٨٩
٠٩٣٦٠٧٥٩٢٣٩

٩١٣٧٠٢١٨/ ف

به $I gارگر جوان جهت کار
در باشگاه ورزشی به طور تمام وقت 
وکيل  محدوده  (ترجيحا  نيازمندیم 

٠٩٣٥٢٢٢٧٣١٣آباد، معلم) 
٩١٣٧٠٤١٣/ ف

به دو نفر بردست خياط 
خانم $ا آقا نيازمند$م   

٠٩١٥٥٥٧٠١٢٠
٩١٣٧٠٨٦٠/ ف

به تعداد( Iارگر 
ساده نيازمند$م 

٥٤١٢٩٣٩-٥٤١٤١٠٥
٩١٣٧٣١١٢/ ف

Iارگر ساده
با حقوق ۴٠٠ الی ۶٠٠ تومان + 

بيمه + سرویس
٧٦٦٣٣٨٧-٠٩٣٠٦٦٥٤١٣١

٩١٣٥٨٤٣٧/ ف

به چند نفر Iارگر ساده 
خانم و آقا جهت کار در 
رستوران غذاى سنتی 

نيازمندیم 
امام خمينی ۵٧ سر نبش 

غذاى سنتی درستکار 
٠٩١٥٥١٥٤٤٣١

٩١٣٣٤٤١١/ ف

به $g نفر خانم 
جهت بسته بندى آجيل 
نيازمندیم انتهاى بلوار 

طبرسی اول نرسيده به پل 
فجر طبرسی ۶۵ پالک ٣١

٠٩١٥١٠٢٦٣٥٧
٩١٣٧٤٣٧١/ ف

به تعداد( نيرو 
به  غيره  و  منازل  در  کار  جهت 

صورت روزمزد نيازمندیم
٨٥٤٥٤٨٧

٩١٣٧١١٦٩/ ف

جوان مجرد 
نيازمندیم.  فروشگاه  در  کار  جهت 
ساعات تماس ٩ صبح تا ١٣ و ١٧ تا ٢١

٢٢١١٩٦٥-٢٢٥٩١٥٤
٩١٣٧٤١٧٨/ ف

به تعداد( Iارگر خانم 
جهت کار در کارگاه قنادى 

نيازمندیم مقابل کرامت ٧,١۴
٢٥١٥٧٠١

٩١٣٧٤٣١١/ ف

 رستوران گلچين
 به یک گارسون مجرد نيازمندیم.

٩١٣٧١٩٨٤/ ب٠٩١٥٣١٧٩٤٠٢ 

به $I gارگر ساده
جهت کار در کافی شاپ 

نيازمندیم
٠٩١٥١١٥٣٦١٥

٩١٣٧٤٦٥٥/ ف

به تعداد( Iارگر ساده
جهت توليدى مبل در محدوده 

جاده کالت نيازمندیم
٠٩١٥١٢٠٤٤٣٢

٩١٣٧٤٧٠٩/ ف

شرIت Iاالگستران 
 به چندنفر کارگر ساده 

جهت پاک کردن حبوبات 
نيازمند است.
ساعت کار ٨ تا ١۶

حقوق هر روزکارى ١٢هزارتومان
جهت گزینش مراجعه حضورى: 

خيام ۶٠ پالک ۵ واحد یک
٩١٣٧٣٣٢٠/ م٠٩١٥٣١٧٢٢٤٣ 

$g شرIت پخش 
موادغذا1$ 

به یک کارگر ساده با حقوق 
قانون کار و بيمه با ضامن 

معتبر نيازمند است 
ساعت تماس: ٨ الی ١۵

٧٢٣٥٩٧٤
٩١٣٧٥٣٨٥/ ف

به چند نوجوان برا( Iار
در تاسيسات ساختمانی نيازمندیم. 

باحقوق روزى ١٠,٠٠٠ تومان
٠٩٣٦٨٠١٨٠٨٣پوراسماعيل

٩١٣٧٤٢٨٨/ م

Iارآموز
جهت کار نجارى چند نفر نيازمندیم
٠٩١٥١٠٣٥٠٠١-٧٢٨٠٥٤٣

٩١٣٧٢٨٤٣/ م

به Iارگر ساده 
نيازمند$م 

٠٩٣٥٥١٧١٨٠٦
٩١٣٦٩٠٥٧/ ف

استخدام فور( 
به چند نفر خانم جهت کار 
درکارگاه بسته بندى نبات 

نيازمندیم 
بلوار ميامی، ميامی ١١ 

روبروى باسکول
٨٥١٨٢٦٩

٩١٣٧٣٣٧٥/ ف

تابلوساز
به تعدادى حروفساز چلينيوم مترى 

٠٩١٥٥١٤٤٠٠٣کار نيازمندیم
٩١٣٦٧٧٥٠/ م٠٩٣٨٦٨٠٥٨٨٥

به تعداد( نيرو( ماهر
کارگاه  در  کار  جهت  ماهر  نيمه  و 

شيشه برى نيازمندیم
٦٩٠٥٢٢١

٩١٣٦٨٥٩٣/ ف

به تعداد( برقKار ماهر
و نيمه ماهر ساختمانی

نيازمندیم  ٠٩٣٨١٨٩٣٠٤٤
٩١٣٧٢٦٢٨/ ل

برقKار ماهر وارد 
به امور جوشکارى برق نيازمندیم
٦٥١٦٨٣٨-٠٩١٥١٢٥٦٥٥٨

٩١٣٧٣١١٠/ ف

به تعداد( رو$ه Iوب 
مبل راحتی نيازمندیم. 

تسویه نقدى، مبل فرم سازه 
٠٩١٥٢٠٤١٥٥٤

٩١٣٧٤٥٥٩/ ف

به تعداد( Iارگر 
ماهرو نيمه ماهر جهت کار 
در فست فود کافی شاپ و 
آبميوه پارک آبی ایرانيان 

نيازمندیم .
قاسم آباد نبش حجاب ٨ 

قسمت رستوران
٩١٣٧٠٥٥٧/ ر

مبلمان گلور$س
به تعدادى رویه کوب ماهر و 

نيمه ماهر و چرخکار نيازمندیم 
٠٩١٥٧٠٧٩٠٠٧

٩١٣٧٠١٨٧/ ف

به $g نقاش 
محدوده  صنعتی  کارهاى  جهت 

جاده قدیم قوچان نيازمندیم 
٦٦٥٥٠٤٣

٩١٣٧٠٤٨٥/ ف

Iارگر ماهر 
جهت آجيل پزى نيازمندیم

٠٩١٥٣١٠٦٧٨٠
٩١٣٧٠٥٦٥/ ف

به تعداد ز$اد( 
گچ Iار ماهر نيازمند$م   

٠٩٣٦٣٣٧٨٤٣٧
٩١٣٧٠٩٨٥/ ف

به استادIار
 لوله Iش گالوانيزه 

جهت کار
 در پدیده شاندیز 

نيازمندیم 
٠٩١٢٨١١٣٧٦٣

٩١٣٧١٧٨٢/ م

به Iابينت ساز فلز(
ماهر نيازمندیم

٠٩١٥٢٠٦٣٤٠٠
٩١٣٦٨٩٦١/ ل

Iارواش 
تعدادى کارگر ماهر نيازمندیم

٠٩١٥٥١١٦٦١٦
٩١٣٦٩٢٨٢/ ف

$I gارگاه توليد( 
در محدوده جاده قدیم قوچان 

به تعدادى کابينت کار فلز 
ماهر و نيمه ماهر با حقوق و 
مزایاى عالی نيازمند است 

ساعت تماس ٨:٣٠ الی ١٨ 
 ٦٧٧٧٢٦٦

٠٩١٥٣٢٤٧٧٢١
٩١٣٧٠٨٨٢/ ف

نصاب Iناف،بردست به 
تعداد( نصاب Iناف 

و بردست نيازمندیم
 

٠٩١٩٨٢٤٠٩٢٤
٩١٣٧٥٦٥٣/ ق

به نصاب ماهر
یا عالقه مند جهت نصب 

سيستم هاى حفاظتی نيازمندیم
٨٤٤٥٤٠١-٠٩١٥٥١٥٢٧٤٤

٩١٣٦٩٦٤٣/ ب

به تعداد( نيرو( 
برقKار نيمه ماهر

ساختمان نيازمندیم
٩١٣٧٤٢٥٩/ م٠٩٣٥٥٦٠١٦٥٢

به تعداد( برقKار
ساختمان ماهر و نيمه ماهر
نيازمندیم   ٠٩١٥٥٢٣١٦٣٦

٩١٣٧٤٢٩٤/ ل

به تعداد( نصاب 
ماهر و نيمه ماهر پرده
جهت کار ثابت نيازمندیم 

٨٤٢٧٩٢٠-٠٩١٥٥١١٠٠٧٠
٩١٣٦٣١٦٥/ ف

 به تعداد( برقKارماهر
ونيمه ماهر ساختمان نيازمند$م

 

٠٩٣٨٢٤١٧٤٠٩ 
٠٩١٥٨٣٦٩٩١٦

٩١٣٦٧٩١١/ ف

به تعداد( استاد Iار Iابينت 
و Iانال ساز نيازمند$م  

٠٩٣٥٧٥٦٩٧٠٤
٩١٣٧١٣٧٣/ ش

قالب بند فلز(
به صورت دائم نيازمندیم 

٠٩١٥٥٢٢٩٩٨٤
٩١٣٦٦٧٧٦/ د

به تعداد( نيرو( آقا 
ترجيحا دیپلم هنرستان جهت 
اپراتورى دستگاه چاپ سيلک 

نيازمندیم 
آدرس: شهرک صنعتی طوس، 

فاز ٢ انتهاى اندیشه ١١ دانش 
١٠ قطعه ٢ شماره ٨٠٣

٥٤١٤٦٠٠
٩١٣٦٨٠٢٤/ ف

گچ Iار حرفه ا( 
نيازمند$م روزمزد   

 ٠٩١٥٩٢٤٢٢٧٠
٩١٣٧٣٩٢٢/ ق٠٩٣٦٤١٠٦٦٥٦

به تعداد( برقKار
 نيمه ماهر 

نيازمندیم محدوده عبدالمطلب 
٠٩١٥٣٣٢٣٨٠٥

٩١٣٧٥٠٦٥/ د

به تعداد( Iانال ساز 
دائمی  طور  به  نيمه ماهر  و  ماهر   

 ٠٩١٥٥١٠١٩٣١نيازمندیم.
٩١٣٦٣١٣٥/ م

به تعداد( Iارگر ماهر  
جهت کار در کارواش نيازمندیم

٠٩١٥١٠١٥٦٠٤
٩١٣٧٣٦٤٤/ ط

به ٢ نفر ماهر و نيمه ماهر 
جهت اجراى رنگ پالستيک 

نيازمندیم 
٠٩١٥٨١٩٣٢٥٠

٩١٣٧٥٧٣٣/ خ

شرIت توليد ماشين آالت 
صنا$ع چوب

به تعدادى کارگر ماهر نيازمند است
٠٩١٥٣١٣٣١٤٨-٢٦٧٢٣٠٨

٩١٣٥٥٣١١/ ف

به دو نفر لوله بند 
پمپ انتقال بتن نيازمندیم 

٠٩١٥١٠٧٢٣٣٧
٩١٣٦٧٧٠٠/ ف

به چند Iارگر نيمه ماهر 
تاسيسات1 جهت Iار تعمير و

نگهدارى نيازمندیم
٠٩٣٨٢٤١٦٢٥٢

٩١٣٧٣٢٧٤/ ف

به تعداد( Iارگر 
جهت کار در کارواش ممتاز 

نيازمندیم نبش امام خمينی ٨۶
٠٩١٥١١١٥٩٥١-٨٥٤٨٣٥٠

٩١٣٤٦١٣١/ ف

به تعداد( Iارگر ماهر 
جهت کارواش نيازمندیم 

٠٩١٥٤٧٤٠٧٨٠
٩١٣٧٢٦١٢/ ف

رو$ه Iوب
نجار

 پلی استرکار
حقوق عالی+بيمه+ سرویس

ساعت مراجعه ٧ الی ١۶
یک،  فاز  توس  صنعتی  شهرک 
قطعه  آخرین   ٧,۶ شمالی  تالش 

سمت چپ پالک ۵٢٠
 

٩١٣٥٣٤٢٨/ م 

تعداد( چرخKار مانتودوز و 
بيرون بر و تعداد( بردست

نيازمندیم (اجرت عالی)
٠٩١٥٣١٠٣٩٢٠

٩١٣٧٠٧٥٩/ ف

١٥٠٩
Iارگــــر ساده

١٥١٠
Iارگــــر ماهر

١٥١١
خياط و چرخ Iار

٩١٣٧٤٧٨٧/ ف


