
يك شنبه  ١٧ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١٠
٤٢

به تعداد= �ارگر ساده 
با حقوق قانون کار نيازمندیم 

٧٦٢٥٥١٥
٩١٣٥٢٣١٨/ ف

به تعداد= �ارگر 
ساده خانم و آقا 
جهت کار در شرکت خدمات 

چاپ فقط در محدوده 
بلوار توس نيازمندیم

بين توس ٨٩ و ٩١ پالک ٧۶١ 

٦٦٧٤٨٥٩
٩١٣٥٩٦٨٧/ ف

به تعداد= �ارگر ساده خانم 
با حقوق عالی نيازمندیم بين 

فاطميه ٣٢ و ٣۴
٠٩١٥٣٠٠٣١٨٨

٩١٣٥٨٩٦٦/ ف

با حقوق و مزا
ا= مناسب 
به چند کارگر ساده جهت کار در 

آشپزخانه رستوران
٠٩١٥٩١٩٦٠٨٠

٩١٣٥٨٩٥٩/ ف

�ارگر نوجوان 
نيازمند
م  

٠٩١٥٥١١٢٩٧٠
٩١٣٥٩٠٠٤/ م

به تعداد= �ارگر خانم
جهت بسته بندى ملحفه نيازمندیم 

چهارراه شهدا بهجت ٩,١
٠٩١٥٣٠٦٢٥٧٩

٩١٣٥٩٨٠٢/ ف

به تعداد= خانم 
جهت بسته بندى پوشاک و

 کمک برش آرایشی نيازمندیم 
مقابل ١٧ شهریور ١، پاساژ 

اردکانی ها طبقه ١+ پالک ١١ 

 ٣٦٥٨٩١٨
٠٩١٥١٠٣٢٨٩٤

٩١٣٥٩٨٣٦/ ف

استخدام
 �ارگر ساده

با  ساده  کارگر  نفر   ٨ تعداد 
مشخصات زیر نيازمندیم:

١- محل کار شهرک صنعتی مشهد 
با سرویس می باشد.

پنج  و   ١٩ الی   ٧ کار  ساعت   -٢
شنبه ها ٧ الی ١۵

کارآموزى  اول  ماه  دو  حقوق   -٣
آن  از  پس  و  تومان   ٣٩٠,٠٠٠
و  بيمه  با  کار  قانون  براساس 

اضافه کار می باشد.
تلفن تماس

٨٤٤٨٩٧١ 
٩١٣٥٨٨٥٠/ ف

خانم و آقا ٣٠٠ ال2 ٤٠٠ + بيمه
ابوطالب ٢۵، بعداز ٩,٢۵ 

پالک ٨٢,١ مراجعه حضورى 
٠٩٣٦٨٥٣٤٩٥٠-٧٣٨٢١٣٠

٩١٣٥٨٨٠٢/ م

ترا�ت پخش �ن
یا نيرو جهت داد زدن درب مغازه 

نيازمندیم
٠٩٣٥٧٠٧٥٠٠٦

٩١٣٥٥٩٧٧/ ف

�ارگر ساده خانم و آقا
با مزایا و حقوق باال و بيمه نيازمندیم 
بلوار دوم، طبرسی ٣٠ جنب اغذیه 

تک ٠٩٣٥١٥٢١٠٩٤
٩١٣٥٨٥٩٤/ ط

 lت توليد پوشا�شر
استخدام خانم در �ارگاه 

فلکه برق پالک ۵٧٩
 

٠٩٣٥١٧٣٤٠٣٨
٩١٣٥٥١٢٤/ ف

به تعداد= خانم جهت 
pن2 خش
قالب زدن شير

نيازمندیم مجد شمالی  ٢١ 
پ١٩٠ ٠٩٣٥٦٩٥٧٤٤١

٩١٣٥٩٨١٢/ ف

به 
p �ارگر دائم2
جهت کار در مرغ بریان از ساعت ١۵ 

الی ٢۴ با حقوق ٣٠٠ هزار تومان 
نيازمندیم ٠٩١٥٣٠٣٢٣٩٤

٩١٣٥٩٨٨٥/ ف

به تعداد= �ارگر ساده خانم 
و آقا جهت �ار در رستوران

 نيازمندیم
٧٦٢٦٢٤٧-٠٩٣٥٤١٦٨٦٨٧

٩١٣٥٤١٢٥/ ف

به 
p نوجوان 
جهت تبليغات و پخش تراکت 

نيازمندیم
٠٩١٥٨٠٠٠٥١٥

٩١٣٥٩٥٧٧/ ف

دو نفر جهت راهنما
2 مشتر
ان
به داخل  مغازه نيازمندیم ترجيحا آشنا 

به زبان عربی ماهيانه۵٠٠ تومان
٠٩١٥١١١٧٣٠٣ 

٩١٣٦٠٠٦٥/ ط

به چند جوان جهت �ار  
نيازمندیم  فروشی  آکواریوم  در 
شرقی  گاز  طبرسی  حضورى:  مراجعه 

جنب درمانگاه فجر آکواریوم سامان 
٩١٣٥٨٤٥٦/ ف

استخدام فور= 
دیپلم، متولدین ۶٨ به بعد 

کاریابی آینده سازان 
٨٥١٣٣٣٩

٩١٣٥٨٩٩٥/ ف

به چند نفر تزر
ق �ار 
 پالستيp نيازمند
م

٠٩٣٩٤٢٨٩٦٩٨
٩١٣٥٩٣٣٨/ ف

به 
p نوجوان نيمه وقت
جهت امور دفترى و نظافت نمایشگاه 

در محدوده قاسم آباد نيازمندیم
٠٩١٥٣٠٣٤٩٢٢

٩١٣٥٦٣٤٠/ ف

�ارگرساده
 ٢٠نفر سن بين ٢٢ الی ٣٠ 

خط توليد پروفيل
 ساعت کار:٨-١٧

حقوق قانون کار، بيمه، سرویس
آدرس: شهرک صنعتی توس

 فاز٢، اندیشه ١١
 قطعه ٣٣٧

 
٩١٣٥٧٤٦٤/ م 

به تعداد= �ارگر خانم و آقا
جهت کار هنرى نقاشی سفال و سراميک 
نيازمندیم. توس ٣٣ اروند پالک ۵٠
٦٩٠٧٢٣٥-٠٩١٥٩١٢٠٢٠٦

٩١٣٦٠١١٠/ م

به 
p �ارگر خانم باسواد
نيازمندیم بلوار وحدت بين ١۴ و ١۶ 

چرم و کفش شرق
٣٦٨٤٤٩١

٩١٣٥٩٠٧٤/ ف

به تعداد= �ارگر 
ساده خانم و آقا
جهت کار در قنادى 

نيازمندیم
 بلوار پيروزى ٩ قنادى
 رضا شهر (یزدى ها) 

٠٩١٥٣١٧٦٢١٠
٩١٣٥٥٠٨٣/ ف

تعداد= �ارگر ساده
جهت کار در آشپزخانه در 
بلواروکيل آباد نيازمندیم

٠٩١٥٥١١٦٧٠٧
٩١٣٥٩٣٣٩/ ف

به 
p نفر �ارگر خدمات2 
�ارخانه نيازمند
م

٠٩١٥٥١٦٧٦٢٨
٩١٣٥٨٩١٧/ ف

به چند �ارگر ساده 
جهت کار در رستوران 

نيازمندیم.
٠٩١٥٣١٠٤٩٧٣

٩١٣٥٤٣٦٨/ ف

نيرو جهت پخش ترا�ت
باحقوق ۴۵٠,٠٠٠تومان نيازمندیم 

سجاد بهارستان ١٢ پالک ١١٢
٧٦٨٦٠٢٣-٠٩١٥٢٢٢٨٣٤١

٩١٣٦٠١٠٠/ م

به تعداد= رو
ه �وب مبل 
نيازمند
م   

٠٩١٥٥١٥٦٥٢٢
٩١٣٥٧٨٤٩/ ف

به چند �ارگر ماهر 
�ارواش نيازمند
م

با حقوق و درصد
٠٩٣٥٤٢٨٢٧٠٥

٩١٣٥٧٥٧٥/ ف

به تعداد= �ارگر
توليدکار و دوخت کار ماهر 

نایلون باحقوق مناسب نيازمندیم
٩١٣٥٩٢٥٨/ م٠٩١٥٥١٤٦٨٣٤

به تعداد= �ارگر ماهر
جهت کارواش نيازمندیم

٠٩١٥٣١٩٦٨٧٢
٩١٣٥٨٦٧٥/ ق

�ارگر ماهر
جهت کارواش نيازمندیم 

کارواش نيکان، آزادى ٢٨ و ٣٠
٠٩١٥١٠٩٧٠٤٤

٩١٣٥٤٢٧٧/ ف

به تعداد= �ارگر ماهر
 و نيمه ماهر جهت کار MDF و 

رویه کوبی مبل نيازمندیم 
٠٩١٥٨٠٧٠٥٨٠

٩١٣٥٠٤٣١/ ط

تعداد= �ارگرماهر رو
ه �وب 
مبل استيل  نيازمند
م

با سرویس رفت و برگشت و حقوق 
عالی           ٠٩١٥٣١٧٣٦٨٥

٩١٣٥٩٦٤٩/ ف

به تعداد= �ناف �ارباسابقه
کناف  اجرایی  مدرک  داراى  و 

٠٩٣٦٨٨٤٣٨٣٣نيازمندیم
٠٩٣٦٠٤٨٢٢٤٨

٩١٣٥٩٩٧١/ م

به تعداد= �ارگر 
جهت کار در کارواش ممتاز 

نيازمندیم نبش امام خمينی ٨۶
٠٩١٥١١١٥٩٥١-٨٥٤٨٣٥٠

٩١٣٤٦١٣١/ ف

به چند نفر �ارگر UPVC�ار
  و آلومينيوم �ار نيازمند
م  

٠٩١٥٣١٠٢٩٨٣ 
٩١٣٥٩٠٩٤/ ف

به تعداد= �ارگر 
نيمه ماهر لحيم �ار 

با حقوق عالی نيازمندیم
٠٩٣٥٤٠٧٤٢٢٨

٩١٣٥٩٢٢٩/ ف

به تعداد= نصاب �ناف
 با شرایط و مزایاى عالی 

نيازمندیم.
٩١٣٥٣٧٨٧/ ب ٠٩٣٣٤٩٥٩٦٧٩

دربها= اتوماتيp هوشمند 
سازه به نيرو= فن2

 آشنا به ابزارآالت نيازمندیم 
 

٠٩١٥٣١٢٧٨٩٨
٩١٣٥١٧٥٧/ ف

 �انال ساز ماهر 
ا نيمه ماهر
 (دستمزد عالی)

٠٩١٥٩٦٦٥٥٠٤
 ٠٩١٥٨١٠٦٠٢٠

٩١٣٥٤٦١٠/ ف

به برق"ار نيمه ماهر
و بردست نيازمندیم 
در محيط کامال مناسب
٠٩١٥٦١٤٣٣٤٢

٩١٣٥٩٥٨٣/ ف


p شر�ت
 توليد= و صنعت2

جهت تکميل کادر خود
 نياز به ٢٠ نفر

 نيروى CNCکار دارد. 
ساعت تماس: ٨ الی ١٢

٨٦٨٣٦٠٠-٠٥١٢
٩١٣٥٦٦٧٧/ م

تعداد= �ارگر ماهر
به  مسلط  و  سازى  کابينت  کار  جهت 
ربيع  خواجه  محدوده  در  برنج  جوش 

٠٩١٥٦١٩٨٥٤٨نيازمندیم 
٩١٣٥٩٤٤٣/ د

دو نفر هم"ار ماهر
و نيمه ماهر جهت کار در 

شيشه برى نيازمندیم
٩١٣٥٩٨٦٧/ ف٠٩١٥٨٢١٩٨٨٠

 استخدام 
 یک نفر برق کار صنعتی 
تلفن تماس : ٥٤١٣٨٤٢ 

٩١٣٥٦٣٣٨/ م

شر�ت پيشرو 
شب"ه پارسيان 

در جهت تکميل پرسنل خود 
به چندنفر برقکار نيمه ماهر 

نيازمندیم 
٧٦٤٥٦٣٠

٠٩٣٥٣٢٤٣٨٥١
٩١٣٥٨٨٥٤/ ف


p نفر آشنا به امور برق 
و جوش"ار= جهت �ار فن2 

درب اتوماتيک نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٦٧٥٧٧

٩١٣٥٥٩٣٢/ ف

دو نفر داربست �ار ماهر 
جهت کار در جزیره کيش 

نيازمندیم
٠٩٣٩٧٩٠٨٦٩٩

٩١٣٥٩٢٢٢/ ف

رو
ه �وب
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 

به 
p �ارگر ماهر
نيازمندیم  کارواش  ماهر  نيمه  یا 
الدن   ، اقبال  محدوده  ترجيحا 

٠٩٣٥٩٤٨٣٧٨٦پيروزى
٩١٣٥٩٧٨٥/ ف

 جهت �ارگاه توليد= 
UPVC پنجره

نيروى فنی مونتاژکار نيازمندیم.
بيمه+ حقوق مکفی

مقابل هتل هماى یک
احمدآباد١٠ ساختمان۴

همکف- واحد یک
٨٤٥٧٦٦١ 

٩١٣٥٤٢٦٨/ م


p نفر آقا جهت هم"ار= نصب 
و فروش در دفتر مهندس2

نيازمندیم
٩١٣٥٩٥٦٨/ ف٨٤٢٤٣٥٣

گروه صنعت2 معتبر 
آشنا  ماهر  کارگر  نفر   ١٠
پنجره  و  درب  توليد  به 
دوجداره استخدام می نماید
 آدرس: شهرک صنعتی توس 
فاز ٢ اندیشه ١١ قطعه ٣٣٧

٠٩١٥٤٧٣٨٤٢٠
٩١٣٥٧٤٦٣/ م

به نصاب مسلط 
به دوربين هاى مداربسته و 

سيستم هاى امنيتی نيازمندیم 
٥٢٣١٢٤٧

٩١٣٥٤٥٦٢/ ف

به چند گروه پل2 استر�ار 
ساختمان2

نيازمندیم
٠٩١٥٤٤٠٦٢٩٨

٩١٣٥٩٤٠٧/ ف

 چرخ"ار ماهر 
خانم 

 مجلسی دوز و تزئين کار 
نيازمندیم 

(به کارگاه بيرون بر 
مجلسی نيازمندیم )

 ٠٩١٥٤٧٣٨٩٩٧
٩١٣٦٠٠٢٥/ ب

سردوز�ار، ميان دوز�ار 
چرخکار  بردست  و  دوز  راسته 
نيازمندیم. محدوده بلوار دوم طبرسی 
٢١٣١٥٤١-٠٩٣٧٠٣٤٩١٩٩

٩١٣٣٠٨٩٦/ ف

چرخ"ار، ميان دوز�ار
و بردست آقا جهت کار تریکو 

نيازمندیم تسویه نقدى چهارراه گاز
٢٧٠١٧٨٧-٠٩١٥٣٢١٦١٩٩

٩١٣٣١٦٦٨/ ط

مانتودوز ماهر و نيمه ماهر خانم
بدون اتوى تکميلی نيازمندیم 
نبش عليمردانی ١٢ پالک ١٩٢

٢٧٩٤٢٦١-٠٩١٥٩١٢٨٢٧٢
٩١٣٥٤٧٠٧/ ف

به تعداد= �ارگاه پيراهن 
اسپرت دوز مردانه نيازمند
م

با اجرت ٣٠٠٠ تومان 
٠٩١٥٩٠٢٦٥٥٤

٩١٣٥٩٣٩٤/ ف

چرخ"ار و بردست 
چرخ"ار �يg دوز

محدوده خيابان گاز
٩١٣٥٩٧١٧/ م٠٩٣٥٥٠١٣٩٣٨

٩١٣٥٩٦٠٠/ ف


p شر�ت 
صنعت2 معتبر

واقع در شهرک صنعتی طوس 
فعال در زمينه توليد پوشاک 

براى تکميل کادر خود تعدادى 
دوزنده ماهر (پيراهن-شلوار) 

استخدام می نماید. 
افراد داراى سابقه کار و 
مهارت مرتبط در اولویت 

می باشند.
تلفن تماس:

٥٤١٢٩١٠ 
ساعت تماس: ٨ الی ١۵

به تعداد= چرخ"ار 
و بردست چرخ"ار

خانم  و آقا و کارگاه بيرون بر 
مانتودوز نيازمندیم. 

اجرت باال- تسویه نقد 
طبرسی شمالی ٣١ 

٠٩٣٩٧٤٠١٢٧٩
٩١٣٥٤٢٦٤/ ف

به تعداد= چرخ"ار 
مانتودوزماهرداخل و بيرون

نيازمندیم تسویه نقدى 
٠٩٣٦٣٥٥٧١٢٤

٩١٣٥٤٥٥٢/ ف

به تعداد ده نفر 
چرخ"ار

(سردوزکار و مياندوزکار) 
و ٣ نفر بردست خانم 
نيازمندیم شيرودى ١ 

پالک ١,٢۵
 ٣٤٢٦٦٠٨

رحيميان ٠٩٣٦٣٥٧٥٦١٨
٩١٣٥٩٥١٤/ ف

به تعداد= چرخ"ار 
خانم  مانتودوز  ماهر  بردست  و 
نيازمندیم (محيط کامال زنانه) رسالت 

١۶-١٨٠٩٣٦٤٦٦٧١٧٢
٩١٣٥٤٢٥٤/ ف

به تعداد= سردوز�ار خانم 
با حقوق باال نيازمندیم 

گاراژدارها کوشش ٨ پالک ٣٩ 
٣٤١٠٧٨١

٩١٣٥٩٤١١/ ف

چرخ"ار و �ارگاه اسپرت دوز
با اجرت باال و کار دائم نيازمندیم.

٠٩١٥١٥٩٦١٠٠
٩١٣٥٦٠٣٩/ ف

چرخ �ار مانتو دوز خانم 
سرویس  با  بر  بيرون  کارگاه  و 
نيازمندیم عليمردانی ٢٩ پالک ١١٧ 

٠٩١٥٣٢٠٧٤٩٦
٩١٣٥٩٦٩٨/ ف

به چند نفر چرخ �ارماهر 
خانم یا آقا و بردست نيازمندیم 

آزادى ٩٩ پالک ١١٩ 
٦٥٨٤٧٧٧

٩١٣٥٦٤٨٢/ ف

خر
دار انواع چرخ ها= 
صنعت2 و خانگ2 به قيمت عالی

sms٠٩٣٥١٩٧٨٢٣١    
٠٩٣٥١٩٧٨٢٣١

٩١٣٥٩٣٢٩/ ف

به تعداد= راسته دوز و 
سردوز�ار ماهر خانم

نيازمندیم  سریعا  باال  حقوق  با 
مفتح ١۶ پالک ٧,١ ٧٢٥٤٩٣٢

٩١٣٥٩٩٥٧/ ف

فقط تيراژ باال 
مانتو اسپرت

 تسویه نقدى 
طالب 

گلی 
٠٩١٥١٠٥٩٥٦١
٠٩١٥١٢٠٥٦٧١

٩١٣٤٩٢٢٦/ ب

توليد= 
بعثت 

جهت تکميل پرسنل خود به 
افراد ذیل نيازمند است: 

١- چرخکار پيراهن خانم و 
آقا با محيطی کامال جدا 

٢- راسته دوز خانم و آقا 
٣- بردست خانم و آقا 

تسویه نقدى+ کار دائم 
آدرس شعبه ١: فلکه 

برق- خيابان امام رضا ٢٧ 
پالک ۵,۶ 

٨٥٤٥٢٥٩
شعبه ٢: ١٧ شهریور  

خيابان چهنو- بين شهيد 
صدوقی ۶ و ٨ پالک ١٧۴
٠٩١٥٨٩٣٧٠٢٥

٩١٣٥٩٧٢٩/ ف

توليد= خاتم 
به تعدادى چرخکار و بردست 

خانم با حقوق عالی در محيط زنانه 
نيازمندیم 

طبرسی اول، طبرسی ۵٨ 
صاحب الزمان ١، جنب مهد قرآن 

٢٧٠٨٤٤٤
٩١٣٥٠١٠١/ ف

دوزنده ماهر پالتو
مردانه نيازمندیم داخل کارگاه 

تمام سال
٧٣١٩٦٠٦

٩١٣٥٨٨٩٤/ ف

نيازمند
م
خياط مانتو و پالتودوز 

شخصی  خانم یا آقا
 با اجرت عالی 

سجاد- مانتو مقدم
٠٩١٥٥١١٦٣٥٣

٩١٣٥٩١١٥/ م٧٦١٤٩٨١

تعداد= چرخ"ار،راسته دوز 
خانم نيازمندیم با سرویس، شهرک 

رجایی حر ٩، غالمی ٨ پالک ٧٠
٠٩٣٨٠٥٢٢٤٩١

٩١٣٤٦٧٥٣/ ف

به تعداد= �ارگر پيراهن دوز
دوز  کابولی  دوز-  تنه  دوز-  تمام 

- محدوده ابوطالب نيازمندیم
٠٩١٥١١٤٠٨٣٦-٧٢٨٦٥٥٢

٩١٣٥٨٠٠٧/ م

به تعداد= چرخ"ار 
 بردست خانم و آقا

جهت کار در مانتودوزى و کارگاه 
بيرون بر نيازمندیم 

جمعه بازار، کرامت ١۴ 
(اجرت عالی و تسویه نقدى)

٠٩٣٠١٦١٣٦٧٢
٠٩١٥٢٠٠٨٢٩٤

٩١٣٥٤٠٢٣/ ف

تيراژ باال به تعداد ز
اد=
چرخکار و بيرون بر مانتو نيازمندیم 

تسویه نقدى +کار دائم(جمعه بازار) 
٠٩١٥١٠٠٩١٥٠

٩١٣٣٠٤٣٠/ ف

به تعداد ز
اد= 
بردست خانم

جهت  کار در توليدى پوشاک 
نيازمندیم 

حقوق ماهيانه ٢٨٠ تا ٣٠٠تومان 
چهارراه برق- رسالت ١٩ کوچه 
مسجد ولی عصر پالک ١۵ و ١٧

٠٩١٥٣٠٧٩٤٥٧
٩١٣٥٩٢٠٩/ ف

چرخ"ار، ز
گزاl دوز 
مياندوز�ار خانم درمحيط2

زنانه نيازمندیم عليمردانی ۴١ پالک 
٣٠ -                    ٠٩٣٦٣٢١٧٢٠٧

٩١٣٥٩٥٩١/ ف

به تعداد= چرخ"ار خانم 
نيازمندیم بلوار فاطميه، بين 
فاطميه ٣٢ و ٣۴ پالک ١٣٩

٠٩١٥٣٠٠٣١٨٨
٩١٣٥٨٩٦٢/ ف

٩١٣٥٧٦٦٤/ ف

مانتودوز آقا و خانم و بردست
اجرت  برنيازمندیم.  بيرون  و 

۵۶٠٠ نقدى نبش ابوطالب ۵١
٠٩١٥١٠٢٦٠١٠-٧٥٢٧١١٢

به تعداد= چرخ"ار
 و برش �ار

جهت  توليدى مبل 
نيازمندیم

٠٩١٥٥٥٧٠٩٢٦
٩١٣٤٩٣٦٥/ ف

تعداد= خانم تر
"ودوز
باال نخریسی فدایيان اسالم  با حقوق 

١٩ بين دهستانی ٢ و ۴ پالک ٢٠
٣٤٢٤٣٨٩

٩١٣٥٩٢٨٨/ ف

به 
p آرا
شگر ماهر
نيازمند
م

٠٩١٥٤١٢٧٠٧٣
٩١٣٥٨٢٣٢/ ل

به 
p آرا
شگر حرفه ا= آقا 
تمام وقت نيازمند
م   

٠٩١٥٧١٣٧٣٤٣
٩١٣٥٢١٧٦/ ف

به 
p نفر شينيون �ار 
حرفه اى و اپيالسيون کار 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٣٢٨٩٥

٩١٣٥٨٩٩٨/ ف

اجاره صندل2 و اتاق
2
  در سالن ز
با

٠٩٣٧١٣١٨٣٨٣
٨٨٢٨٩٠٢

٩١٣٥٨٩٣٧/ ف

توجه            توجه 
ز
با
2 را
ا

جهت تکميل کادر پرسنلی از 
متخصصين ذیل با سابقه کارى 
دعوت به همکارى می نماید . 
اپيالسيون ، ميکاپ ، شنيون ، 

کوتاهی ، رنگ ، ابرو  
هاشميه      ٠٩١٥٩١٦٩٣٧٤

٩١٣٥٩٦١٧/ ل

به 
p شينيون �ار ماهر 
نيازمندیم صندلی جهت خدمات ناخن، 
پوست، اپيالسيون اجاره داده می شود 

٨٤٥١٨٣٠
٩١٣٥٩٣١٦/ ف


p شينيون �ار 
متخصص مي"اپ
آرتيست، متخصص کپ و 

اپيالسيون کار نيازمندیم  لطفا 
فقط حرفه اى ها تماس بگيرند

ترجيحا محدوده وکيل آباد

٠٩٣٦٢٩٠٧٦٧٥
٩١٣٥٧٤٨٨/ ف

تخت جهت اپيالسيون 
در سالن زیبایی پارميس واقع در 
قاسم آباد به اجاره داده می شود

٥٢٣٠٤٥٩
٩١٣٤٩٠٦٩/ ف

اجاره صندل2 
جهت شينيون بافت کوتاهی 
اپيالسيون خدمات ناخن و...

٧٦٢٢٦٨٣-٠٩١٩٠٢٥٦٦٠٣
٩١٣٥٩٩٠٦/ ف

به 
p شاگرد
جهت کار در آرایشگاه زنانه تمام 

وقت نيازمندیم فلسطين ٢١
٨٤٥١٩٧٧

٩١٣٥٩١٤٣/ ف


p فتوشاپ �ار خانم 
حرفه ا= نيازمند
م

سناباد ۵١ نبش استاد شهریار 
آتليه هنر ٨٤٣٤٨٢٠

٩١٣٥٩١١٣/ ف 


p نفر طراح خانم 
 3DMAX مسلط به
و فتوشاپ نيازمندیم 

بين وکيل آباد ١۴ و ١۶ 
پالک ۵,٢٠٠ طبقه اول 

٨٨١٢٧٩٧
٩١٣٥٨٩٢٨/ ف

طراح و و
راستار و تا
پيست 
حرفه ا=  در منزل و محل �ار

نيازمندیم فرم قرارداد در 
www.118kar.com سایت

٩١٣٥٩١٤٨/ ف

به چند فتوشاپ �ار خانم 
و �ارآموز نيازمند
م   

٦٠٨٧١٦١
٩١٣٥٧٦١٧/ ف

فتوشاپ �ار 
نيازمند
م 
٨٤٣٥٤٧٠

٩١٣٥٤٧٠٦/ ف

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

٠٩١٥٥٠١٢١٦٦پالک ٢٩
٩١٣٥٨٩٠٨/ ف

3Dmax به تعداد= طراح 
حرفه اى نيازمندیم. شرکت مهندسی 

معمارى هيوا بين هاشميه ٣١ و ٣٣
٩١٣٦٠١٤٨/ م ٠٩١٥٣٠٨٥٦٠٠

١٥١٠
�ارگــــر ماهر

١٥١١
خياط و چرخ �ار

١٥١٢
آرا
شــــگر

١٥١٣
طـراح و گرافيست


