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 ٨٨٠٥٥١٥٥-٠٢١
فکس ٨٨٧٨٠٠٨٣-٠٢١ 

 ٠٩١٥٣١٦٩٨٤٥
٩١٣٦١٠٣٣/ ف

دعوت به هم�ار�
د"تر داروساز با پروانه

تلفن تماس:
٩١٣٦٢٥٩٤/ م٠٩١٥٥٢٠٠٦١١

دندانپزش� و
 "ارشناس پرستار�

جهت همکارى در درمانگاه واقع در
قاسم آباد   ٠٩٣٩٥٠٢٥٤٢٩

٩١٣٦٤٩٥٥/ ل

به #� خانم آشنا به تزر#قات
پزشک  مطب  عصر  شيفت  جهت 

نيازمندیم
٠٩٣٧٣٨٥١٤٥٥

٩١٣٦٦٤٨٢/ ف

به #� نفر پزش� MMT و پرستار 
جهت شيفت عصر در کلينيک ترک اعتياد 
٠٩٣٣١٠٤٩٦٨٨ نيازمندیم    

٠٩٣٦٤١٧٤٦٠٠
٩١٣٦٣٢٢٦/ ف

"اردان #ا "ارشناس راد#ولوژ�
 خانم جهت هم�ار� در "ليني�
بين  آباد  آدرس:قاسم  رادیولوژى 

٠٩١٥٨١٨٧٤١٨شاهد ۶۵ و ۶٧ 
٩١٣٦٧٠١٩/ آ

٩١٣٥٦٤٦٣/ ب

استخدام
به یک نفر خانم 

داراى مدرک 
پيراپزشکی 
نيازمندیم.

احمدآباد
 مجتمع بهزاد

٩٢-٨٤٦١٩٩٠

«سالمندان پاسارگاد»
کارشناس پرستارى نيازمندیم 

صياد شيرازى ٢٨ ، پالک ١٧
٠٩١٥٥١٩١٢٨٤

٩١٣٦٣٠٠١/ ل

به #� م�اني� 
ماهر و نيمه ماهر

نيازمندیم
٠٩١٥٦٩٥٦١٠٤

٩١٣٦٥٨٣١/ ف

به م�اني�، 
گيرب�س ساز 

سيم کش،تون آپ کار، 
تعميرات گازسوز، سپرساز و 

ترمزساز به صورت درصدى یا 
اجاره نيازمندیم 

٠٩١٥٦٢٦١٩٩٤
٩١٣٦٦٧٨٩/ ف

به #� نفر نقاش م�اني�  
 و اس ان ج� "ار نيازمند#م 

٠٩١٥٥٠٨٥٣١٧ 
٩١٣٦٦٨٧٦/ م

به تعداد� "ارگر 
جلوبند� ساز 

نيازمندیم (محدوده مطهرى )
٠٩١٥١٥٨٧٤٢٢

٩١٣٦٢٨٢٣/ ف

به #� زوج
جهت کار در منزل نيازمندیم 

شرایط سن حدود ٣٠ سال 
بدون فرزند با ضمانت و 

سابقه کار (با حقوق و مسکن)
٠٩١٥٤١٥٠٥٧٠

فقط ساعت تماس ١٢ الی ١۶
 

٩١٣٦٤٢٩٤/ ف

مهرآذر پاسارگاد
تعدادى خانم و آقا جهت نگهدارى، 

نظافت استخدام می نماید.
٠٩١٥٤٧٢٩٣٥١-٦٦٤٢٣٩٢

٩١١١١٦٩١/ ب

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

 چهارراه دانشجو، کلبه لی 
٩١٢٧١٠٠٠/ ف

٩١٠٦٦١٢٧/ ف

فرشتگان خانواده 
استخدام دائم جهت مراقبت از 

سالمند و کودک در منزل
٨٤٦٠٤٠٧ با  حقوق باال

موسسه آموزش� دانشجو 
خانمی جهت امور خدماتی با امکان 

سکونت در محل نيازمندیم 
٧٦٧٣٣٦٦

٩١٣٦٤٨٢٦/ ف

استخدام #� نيرو� خانم
جهت کار تمام وقت در یک 

مرکز نگهدارى از کودکان بی 
سرپرست به صورت شبانه روزى 

صيادشيرازى ٣۶ پالک ۶٩

٠٩٣٨٦٩٥١١٦٠
ساعت تماس: همه روزه فقط

 از ٨صبح تا ٢بعدازظهر
٩١٣٦٠٣١٦/ ف

٩١٣٢٦٧٥٧/ م

مر"ز سروش
 با مجوز بهز#ست�

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

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 #� نفر 
آبدارچ� 

جهت کار در یک شرکت 
معتبر نيازمندیم 

٦-٨٨٤٣٠٧١
٩١٣٦٧٢٧٤/ ب

مراقب سالمند خانم 
در سراى سالمندان نيازمندیم

٨٨٣٥٤٢٣
٩١٣٦٣٠٩٢/ ف

به #� نفر آقا جهت 
آبدارچ� در دفتر امال3

نيازمندیم
٦٠٧٥٤٥٢

٩١٣٦٤٠٩٦/ ف

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

 مراجعه ١٩-٩
٩١٣٤٦٨٥٣/ پ

خانم مجرب 
ترجيحًا دیپلمه جهت مراقبت از 
بيمار به صورت شبانه روزى با 
حقوق حداقل ٨٠٠هزارتومان 

نيازمندیم.
بولواروکيل آباد-دادگر 
٠٩٣٠٣٥٧٣٨٧٦

٩١٣٦٣٤٣٤/ ر

٩١٣٥٢١٨٧/ ف

مجتمع آفتاب
خانم با حقوق باال جهت مراقبت از 

سالمند در منزل نيازمندیم
٧٦٢١٣٢٤

٩١٣٥٨٩٨٣/ ف

سالمندان مهرورزان 
نيروى خانم جهت مراقبت از 

سالمند نيازمند است 
٠٩١٥١٠٢٨١٤٤

سرا� مهربا ٨ سال سابقه
استخدام خانم با آموزش جهت 

نگهدارى از سالمند و کودک در منزل
٦٦٤٣٠٥٠-٦٦١٧١٥٠

٩١٣٥٣١٨٨/ ل

به #� خانه دار جهت نظافت 
در هتل  و یک رزروشن شب آقا 

ترجيحا بازنشسته نيازمندیم 
٩١٣٦٣٢٢٣/ ف٨٥٩٣٥٤٠

 به دونفر "ارگر 
خدمات� مرد نيازمند#م
٠٩١٥٩٠٨٧٤٨٢ 

٩١٣٦٧٢١٤/ ب

 استخدام
د#پلم به باال

 شماره ثبت: ٢٠١٩
حسابدارى  خدمات  موسسه 
حسابدارى  انجمن  نظارت  تحت 
ایران به تعداد ١۶نفر از سطح 
امور  جهت  ليسانس  تا  دیپلم 
حسابدارى  پروژه هاى  و  مالی 
همراه با کارگاه عملی حسابدارى 

سریعا نيازمند است.
 ٨٤١٠٢٠٨-٨٤٥١٢٠٩

٩١٣٦١٣٢٨/ ف

به #� 
حسابدارخانم 
 مسلط به word و Excel با 

مدرک حداقل فوق دیپلم 
نيازمندیم.

آدرس: بين مطهرى ۶ و چهارراه 
عامل، پخش تخم مرغ هما

 ٧٢٥٧١١١-٧٢٥١١١٠
٩١٣٦٧٢٨٨/ م

به تعداد ز#اد� 
نيرو� حسابدار

به صورت تمام وقت و نيمه وقت 
با حقوق و مزایاى عالی جهت 

شرکتها و کارخانجات معتبر بعد 
از دوره عملی و تخصصی سریعا 

نيازمندیم.
٨٤٤٤٣٩٧

٩١٣٠١٧٢٣/ ف٨٤١٤٧٣٥

استخدام حسابدار 
به تعدادى نيروى حسابدار 

جهت پروژه هاى مالی 
شرکت به همراه دوره 

کارآموزى نيازمندیم

٨٤١٧٤١٧
٩١٣٥٢٧٢٦/ ف

آژانس سجاد 
با  ماشين  با  راننده  تعدادى  به 
تومان  ۵٠هزار  کارکرد  تضمين 
نيازمندیم  ٠٩١٥٥٠٢٩٢٨٤

٩١٣٦٦٦١١/ ف

پورسانت ١٠%
زنگ باال = کارکرد باال 

راننده با اتومبيل نيازمندیم
٩١٣٦١٧٧٠/ ف٠٩٣٣٧٦٦١٣٩٩

 به تعداد� راننده
 با اتومبيل نيازمندیم.
( با تضمين درآمد باال)

٩١٣٦٧٢٧٩/ م ٠٩١٥٣٢٣٠٥٦٧

آژانس بانوان "وثر 
به تعدادى راننده با اتومبيل 

نيازمند است. گاز مسلم شمالی۶
٠٩١٥٦١٨١٨٣٩

٩١٣٦٤٦٩٤/ ف

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

 ٦٠٧٦٠٠٤-٠٩١٥١١٦٤٤٠٦
٩١٣٥٤٥٤٣/ ف

تا"س� دوست�
تعدادى راننده با اتومبيل دوگانه 

سریعا نيازمندیم
٦٠٦٠٣٣٩-٠٩١٥١٥٨١٧٥٥

٩١٣٥٩٢٣٠/ ف

راننده با اتومبيل 
زنگ باال و کارکرد عالی 

پورسانت ١۵% 
٩١٣٦١٧٥٣/ ف٠٩١٥٨١٩١٨٠٠

به تعداد� 
راننده

با اتومبيل تمام وقت و 
نيمه وقت با پورسانت 

مناسب نيازمندیم 
٠٩١٥٣٠٢٢٠٦٧

٩١٣٦١٠٤٩/ ف

به تعداد�
 "اميونت #خچالدار 
با راننده جهت پخش 

محصوالت لبنی
در مشهد نيازمندیم. 

 ٠٩١٥٨٥٣١٠٣٨
٩١٣٥٨٣٠٩/ ش

به تعداد� راننده با اتومبيل 
با پورسانت ١٥ درصد

نيازمندیم
٠٩١٥١٠٥٣٧٨٣

٩١٣٥٨٩٢٥/ ف

به #� راننده پا#ه #� 
جهت کار با کمپرسی در
 شن شویی نيازمندیم 
٠٩١٥١١١٦٣٧٨

٩١٣٦٥٩٩٢/ ف

صدف بار
به تعدادى انواع وانت نيازمندیم

٠٩١٥٥١٦٦٣٥٠
٩١٣٦٤٠٩٩/ ف

آژانس مسافر شب
به تعدادى راننده با اتومبيل نيازمندیم. 

(زنگ باال +پورسانت پایين) 
٥٠٩٦٣٢١

٩١٣٦٢٣٨٠/ ف

به تعداد� راننده با اتومبيل 
نيازمند#م آژانس پارسيان

٠٩٣٦٣٧٤٤٣٧٠
  پورسانت ١۴ درصد

٩١٣٦٦١٤٢/ ف

٩١٣٥٢٦٥٠/ م

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

 مجهز به تاکسيمتر بهشتی ۴٠ 
٠٩١٥١١٣٤٨٠٤

آژانس مهرمهد�
اتومبيل  با  راننده  تعدادى  به 
ترجيحا دوگانه سوز نيازمند است

٠٩١٥٦٩١٩٣٩٨
٩١٣٦٦٠٢٥/ ف

رو#ال بار 
تعدادى خاور یخچالدار جهت 

سرویس شهرستان نيازمندیم 
٨٨٢٧٢٩٠

٩١٣٦٦٧٩٦/ ف

به تعداد� راننده متعهد 
نيمه  بصورت  باال  کارکرد  با  منضبط  و 
وقت و تمام وقت نيازمندیم کالهدوز 
٠٩٣٥٥١٦٦٠٠٠-٧٢٦١٢٣٧

٩١٣٦٦٩٣٢/ ف

آژانس ستاره هشتم 
به تعدادى راننده با اتومبيل 

نيازمند است 
٠٩١٥١٠٦١٩٥٥

٩١٣٥٧٦٤١/ ف

به چند دستگاه مزدا دو"ابين
با راننده به صورت ١٢ و ٢۴ 

ساعته نيازمندیم شرکت کيان 
سفر پارس ٠٩١٥١١٠١١٤٢

٩١٣٦٦٩٧١/ ف

به تعداد� سوار� #ا وانت 
با راننده آشنا به پخش مواد 

غذایی نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠١٣٠٩١-٧٦٧٧٨٠٤

٩١٣٦٦١١٥/ ف

تعداد� راننده تمام وقت و نيمه 
وقت با اتومبيل و پورسانت ١٣

درصد با تضمين کار محدوده سناباد 
نيازمندیم ٠٩١٥٨٠٦٠٩٨١

٩١٣٦٧٠٣٦/ ف

تا"س� سر#ع رسا 
تاکسی  ترجيحا  راننده  با  اتومبيل 

متر دار نيازمندیم (آزادشهر)
٦٠٥٦١٧١

٩١٣٥٢٨١٦/ ف

آژانس صابر 
به تعدادى راننده با اتومبيل مدل 

باال محدوده توس نيازمندیم 
٠٩٣٥٦٩٧٦٧٦١

٩١٣٥٩٢٣٥/ ف

استخدام
غذایی  مواد  پخش  شرکت 
وانت  دستگاه   ١٠ تعداد  به 
با  باال  مدل  چادردار  نيسان 
ضامن معتبر با حقوق حداقل ١ 

ميليون تومان نيازمند است. 
بزرگمهر  چهارراه  سجاد  بلوار 

ساختمان ١١٠ واحد ١٩

٧٦٧٧٢٤٢
٧٦٧٧٢٤٣

٩١٣٦١٥٣٣/ ر

به #� "اميونت 
مدل باال

جهت پخش در 
شهرستان نيازمندیم.

فالحتی 
٠٩١٥٥٢١١٩٨٦

٩١٣٦٢٨١٩/ م

به تعداد� راننده 
پایه یک جهت کار با کمپرسی با 

مهارت باال نيازمندیم 
٠٩١٥٤٧٣٨٤٠٠

٩١٣٦٥٨٨٩/ ف

راننده با وانت 
نيازمند#م
٦٠٥٦٢٤٦

٩١٣٦٦٢٥٥/ ف

به #� دستگاه نيسان و #ا 
وانت #خچال دار اجاره ا� 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣٠٩٤٥٣١احمدى 

٩١٣٦٥٦٦٠/ م

آژانس اش�ان
نيازمندیم  اتومبيل  با  راننده 

کارکرد روزانه ۶٠٠٠٠ تومان
٠٩١٥٨١٩٧٢٤٦

٩١٣٦٦٧٢٢/ ف

 به #� راننده پا#ه 
#� نيازمند#م

 

٩١٣٦٦٣٧٩/ م ٠٩٣٦٥٥٠٧٠٧٨

تا"س� بيژن 
سریعا به تعدادى راننده با اتومبيل با 

تضمين کارکرد نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٠٢٦٠٢

٩١٣٥٧٧٢٤/ ف

به #� صندوقدار خانم 
نيازمند#م 

نبش گلبوى ۴٣ نانوایی بابرکت
٠٩٣٦٧٥٨٦٧٣٤

٩١٣٦٥٩٤٠/ ف

به چند فروشنده  
نيمه و پاره وقت نيازمندیم 

قنادى طالب
٨٩٣٥٣٠٠

٩١٣٦٦٤٨٤/ پ

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

دانشجو کلبه لی
 

٩١٢٦٣٠٤٨/ ف

به #� فروشنده جوان
 نيازمندیم  پایه ثابت ۴٠٠، 

کفش شانا- آلتون ١+ واحد ۵
٨٤٩١٢٢٨

٩١٣٦٦٤٤٤/ د

به چند فروشنده خانم نيازمند#م 
بين راهنمایی ٢ و ۴ فروشگاه گانت 

٨٤٥٠٩٠٣
٩١٣٦٢٩٣٠/ ف

به #� فروشنده  حرفه ا� در 
زمينه فروش عطر در محدوده فلکه 

آب  نيازمندیم با حقوق باال
٠٩٣٥٧٢٣٢٤١٣

٩١٣٦٤٤٨٧/ ف

به #� فروشنده خانم
مسلط به کامپيوتر در کار 

توليدى نيازمندیم
 طوس ۴١ بعد از ٣کيلومتر 

سمت چپ دفتر 
شيشه سکوریت اول
٠٩٣٣٧٠٣٢٩٩٦

٩١٣٦٠٣١٢/ ف

از خانم ها� فعال و 
باتجربه 

 - پوشاک  فروشندگی  امر  در 
شراکت  عنوان  به  آرایشی  لوازم 
با اندک سرمایه در فروشگاه هاى 
کيان  پروما  شرق  الماس  بزرگ 

سنتر دعوت به همکارى می شود

٠٩٣٥١٣٤٤٤٨٢
٩١٣٦٧٢٢٥/ ق

به #� فروشنده خانم
نيازمندیم 

بين امام رضا ۶ و ٨ پالک ٢١٠
٨٥٢١٣٤٧

٩١٣٦٦٣٢٥/ ف

مانتو روبان
به چند فروشنده خانم و آقا 

باتجربه با حقوق عالی و پورسانت 
نيازمندیم جنب الماس شرق 

مجتمع تجارى وصال روبه روى 
هایپر مارکت پرسون طبقه منهاى 

یک پالک ١۴۵

٠٩١٥٦١١٦١٠٠
٩١٣٦٥٩٦٧/ ف

تعداد� 
فروشنده خانم
جهت محدوده الماس شرق 

و  آزادشهر نيازمندیم. 
الماس شرق ٢ پالک ۴١٣٢١

٠٩٣٧٥٧٩٠٦٦٩
٩١٣٦٥٧٣٦/ ف

فروشنده خانم نيازمند#م 
حریم حرم مطهر، جنب صحن کوثر 

٠٩٣٦٣٦٦٢٥٠٠
٩١٣٦٧١١١/ ف

فروشنده پوشا3 
هاشميه  محدوده  در  خانم  ترجيحا 
نيازمندیم نبش هاشميه ٣٠ ست بلوچ 
٨٨٣٧٢٠٧-٠٩١٥٩٢١٧٢٧٥

٩١٣٦٢٤٩٩/ ف

به #� نفر فروشنده خانم
نيازمندیم بلوار پيروزى، ميدان 

الدن، پکيج رادیاتور 
٠٩١٥٩٧٥٦٩١١-٨٦٥٢٠٨٢

٩١٣٦٦٦١٧/ ف

فروشنده خانم 
باتجربه

در زمينه فروش لباس مجلسی با 
حداقل ماهيانه ۵٠٠هزارتومان 

نيازمندیم
 بين معلم ۶ و ٨ ایمانا

٠٩٣٩٥١١٠٥٧٣
٩١٣٦٤٢١٨/ ف

به #� فروشنده 
خانم 

جهت فروشندگی لباس 
مجلسی زنانه نيازمندیم 

بلوار سجاد بازارچه پردیس 

٠٩١٥١١٠٠٩١١
٩١٣٦٧١٨٨/ م

به #� فروشنده خانم 
باتجربه تمام وقت نيازمندیم 
خيابان خسروى پاساژ ایران 

٠٩١٥٥٠٩١٧٦٤
٩١٣٦٥٨٤٩/ ف

به #� فروشنده نوجوان
 #ا جوان تمام وقت

نيازمندیم الماس شرق 
٩١٣٦٥٥٨٦/ م٠٩١٥٦٠١٨٣٥٧

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

٩١٣٥٩٧١٠/ ل

#� فروشنده 
خانم

باال  به  دیپلم  باال  عمومی  باروابط 
جهت محدوده هاشميه نيازمندیم.
بعدازظهر)  شيفت  وقت-  (نيمه 
بعدازظهر   ۵ تا   ١١ کار  ساعات 

الماس شرق پالک ۴١٣٢١

٠٩١٥٥٠٦٩٢٢٤
٩١٣٦٥٧٥٠/ ف

به تعداد� 
فروشنده با تجربه 

نيازمندیم 
نبش معلم ٩ 
 کفش پام پات

٠٩١٥١١٣١٢٣٣
٩١٣٦٣٤٩٢/ ل

به فروشنده خانم 
تمام وقت یا نيمه وقت 

نيازمندیم. 
ترجيحا ساکن گلشهر

 حسين زاده ١۴ -جنب بازار 
گوشت- سوپر پروتئين قائم 

مراجعه حضورى 
 ساعت ١٧ الی ٢٠

٩١٣٦٥٠٩٩/ ط

١٥٠٢
  گروه پزش�� و درمان�

١٥٠٣
تعميــر"ار

١٥٠٤
خدمتگــزار

١٥٠٥
حســابدار

١٥٠٦
راننـــده

١٥٠٧
فروشنده و صندوقدار


