
٥٠
سه شنبه ٢٦  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١٧

به تعداد� �ارگر ساده
داراى گواهينامه موتور با موتور 

یا بدون موتور با حقوق ۵٠٠٠٠٠ 
وبيمه نيازمندیم ٦٦٧٤٥١٠

٩١٣٦٧١٩٥/ ق

به v3 �ارگر جوان جهت کار
در باشگاه ورزشی به طور تمام وقت 
وکيل  محدوده  (ترجيحا  نيازمندیم 

٠٩٣٥٢٢٢٧٣١٣آباد، معلم) 
٩١٣٧٠٤١٣/ ف

بردست لوله �ش 
تاسيسات  فوق دیپلم  و  دیپلم  با   

 ٠٩١٥٣٥٩٨٢٤٢نيازمندیم.
٩١٣٧٠١٥١/ م

مشترى  جلب  جهت  نفر   v3 به 
مکان  با  نيازمندیم  مغازه  بيرون 
خواب نبش خيام شمالی ۴۶ پيتزا 

٠٩١٥٧٦٩٨٢٠٢راميال
٩١٣٦٨٤٦٤/ ف

�ارگر ساده - جهت کار  در 
اغذیه فورا نيازمندیم .ساعت تماس 

١٠ الی ١٣ و ١٧ الی ٢١
٠٩١٥٥٠٦٦٠١٧

٩١٣٧١٢٨٥/ د

به تعداد� �ارگر ساده 
جهت مونتاژ نيازمندیم.
٠٩٣٦٣٤١٦١٠١

٩١٣٧٠٦٠٢/ ف

به چند نفر جهت �ار
در فروشگاه فرش باحقوق و 

درصد مناسب نيازمندیم
٢٢٢٤٦٦٤-٠٩٣٥٦٠٠٥٥٣١

٩١٣٧١٨٦٦/ م

نيرو� جوان باال� ١٨ سال 
بيمه   +۴٠٠ حقوق  تعميرگاه  در 
ساعت کار ٧:١۵ الی ۶ بعدازظهر 

٠٩١٥٤٥١٤٨٠٠
٩١٣٦٠٦٤٣/ ف

به تعداد� نيرو� ساده 
غيربوم� جهت پروژه ساختمان�

نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٠٥٨٩١

٩١٣٧١٢٥٣/ ف

استخدام
اپراتور دستگاه تزریق 

پالستيک خانم و آقا
فاز  توس  صنعتی  شهرک  آدرس: 
١ بلوار تالش شمالی تالش ۵ فاز 

۵ صنعتگران- مراجعه حضورى
 ساعت مراجعه:  ٨ الی ١۶

٩١٣٥٩٥٣٠/ م

�ارگر ساده خانم 
٣۵٠ هزار + بيمه 

ابوطالب هدایت ٢۴ کنار خياطی 
٩١٣٦٦٤٢٨/ م٧٥١٣٧٩٢

به تعداد� �ارگر 
ساده موقت آقا

جهت کار در توليدى ميز 
 LCD

(براى بهمن و اسفندماه) با 
حقوق ماهيانه ۵٠٠ هزار 

تومان نيازمندیم. 
مراجعه حضورى: 

شهرک نوفل لوشاتو 
نوفل ١٢ جنب مسجدپ ١٠

٠٩١٥٥٠٩٧٦٨٣
٠٩٣٨٦٥٧٠٥٣٢

٩١٣٧٠١٦٧/ ف

به تعداد� نيرو� 
جوان و نوجوان

شکنی  قند  کارگاه  در  کار  جهت 
٠٩١٥٣١٥٠٤٠١نيازمندیم

٩١٣٧٠٨٠٦/ م

به تعداد� �ارگر نوجوان 
جهت �اردر اغذ3ه نيازمند3م

 
٢٢٣٦٩٣٠

٩١٣٧٠٧٦٥/ ف

خانم جهت �ار در واحد توليد�
در جاده کالت کيلومتر ١٧ 

سرویس از ميدان امام حسين
٢٦٢٦٥١١

٩١٣٧٠١٥٥/ م

به v3 �ارگرساده خانم 
جهت کار در رستوران نيازمندیم 

جنب پمپ بنزین خواجه ربيع  
 رستوران نيکان 

٩١٣٧٠٨٠٤/ ف

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

مهاجرین ٠٩٣٥١٥٢١٠٩٤ ٩١٣٦٨٦٢٠/ ط 

 ٨ساعت �ار نيرو� خانم و آقا
 با حقوق قانون کار+بيمه+ سرویس

 عبدالمطلب ۴٠ بين موسوى ۴ و ٢
٩١٣٧٢١٠٢/ م ٠٩١٥٩٩٦٢١٧٦

به v3 نفر نيرو� د3پلم 
جهت سيم کشی تابلو برق 

نيازمندیم.
٠٩١٥١٢٠٤٣٥٥

٩١٣٧٠٦٤٥/ ف

تعداد� �ارگر ساده 
نيازمندیم 

سيدى بين ۵١,٢ و ۴,۵١ 
٣٨٦٨٢٠٨-٠٩١٥١٢١٦٧٣٥

٩١٣٧١٨٦٧/ خ

به چند �ارگر ساده 
نيازمندیم محدوده جاده سيمان 

٠٩٣٧١٣٠٨٨١٤
٢٤٢٦١٨٢

٩١٣٧١٧٨٥/ ط

تعداد� �ارگر ساده جهت 
�ار در رستوران نيازمند3م

فرهاد ٢٧
٧٦٢٦٢٤٧-٠٩٣٥٤١٦٨٦٧٦

٩١٣٧١٤٨١/ ف

تعداد� نيرو� 
د3پلمه (آقا و خانم)
جهت کارگرى، خط توليد لبنيات 
نيازمندیم. آدرس: جاده قدیم 

نيشابور شهرک صنعتی امان آباد 
شرکت لبنی ریتا

٣٦٧٣٢٢٩-٠٥١٢
٠٩١٥١٥٠٩٦٠٨

٩١٣٧٠٢٦٠/ م

به v3 �ارگرساده 
جهت کار در لوازم یدکی ترجيحا 

متاهل نيازمندیم 
٨٥١٦٨٢٧

٩١٣٧٠٤٥١/ ف

به �ارگر ساده با 
حقوق باال نيازمند3م  

٠٩١٥٣٠٦٨٢٦٠
٩١٣٦٧٦٦٥/ ف

به تعداد� نيرو� آقا 
جهت کار در کارگاه صنایع فلزى 

نيازمندیم 
٦٥١٢٥٤٩

٩١٣٦٧١٧١/ ق

قناد� بهار�
 ( توليد� نبات و آبنبات) 

 به دو نفر آقا جهت کار 
در کارگاه نيازمندیم 

چهارراه ميدان بار نادرى 
بلوار قرنی ، قرنی ١٢

٧٢٩٦٩٧٣ 
٠٩١٥٣٠٠٧٩٧٠

٩١٣٧١٤٢٠/ م

به تعداد� �ارگر 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

به تعداد� �ارگر 
ساده خانم 

جهت کار در توليدى کفش 
نيازمندیم حقوق ماهيانه ٢۵٠ 
تومان خيابان عامل حر عاملی  
٩، بعد از چهارراه سوم، سمت 

راست پالک ۵٧ 
٠٩٣٨٢٢٣٠٨٠٦

٩١٣٧١٤٠١/ ف

به تعداد� خانم جهت �ار 
در �ارگاه نيازمند3م

جاده قدیم قوچان کاظم آباد تن 
صنعت ٠٩٣٥٦٩٦٩٤١٦

٩١٣٦٢٩٣٧/ ف

به چند نفر �ارگر ساده
جهت کار در شرکت به صورت 

روزمزد نيازمندیم
٠٩١٥٨١٦٧٠٠٣

٩١٣٧٠٠٦٤/ ل

تعداد� �ارگر ساده
آشنا به کار در شرکت نظافتی با 

موتور نيازمندیم
٧٢٣٧٠٢٨

٩١٣٦٩١٩٤/ ف

تعداد� �ارگر 
 جهت کار در کارواش محدوده 

پيروزى نيازمندیم 
 ٠٩١٥٣١٦٣٤٣١-٨٦٥٣٢٠١

٩١٣٧١٩٤٥/ پ

�ارگر ساده
با حقوق ۴٠٠ الی ۶٠٠ تومان + 

بيمه + سرویس
٧٦٦٣٣٨٧-٠٩٣٠٦٦٥٤١٣١

٩١٣٥٨٤٣٧/ ف

پيتزا و �باب تر�� 
وانيا 

به چند کارگر ساده با جاى 
خواب نيازمندیم 

ساعت تماس: ١٢ الی ٢۴
٨٧٦١٠٦١
٨٧٦١٠٦٠

٩١٣٧١٢٨٨/ ف

به دو نفر �ارگر ساده 
نيازمند3م
٢٢٤٠٧٩١

٩١٣٧٠٦٣٧/ ف

�ارگر ساده محدوده 
سيد� نيازمند3م  

٣٨٦٠١٥٠
٩١٣٧١٧٢٦/ ف

vتعداد� اپراتور تزر3ق پالستي
نيازمندیم.

٠٩١٥٥١١٤٤١٧
٩١٣٧١٧٢٩/ ف

با درآمد باال 
به ۵٠نفر خانم 

جهت کار صحافی 
نيازمندیم
 بازار سپاد
 واحد ١٠

٧٦٥٥٢٧٨
٩١٣٧١٤٠٤/ ف

به تعداد� �ارگر با د3پلم
جهت کار در کارخانه توليد نایلون 

واقع در جاده سيمان نيازمندیم
٠٩١٥٣٠٩٥٤٥٧-٢٦٥٤٠٤٧

٩١٣٦٧٥٧١/ م

به دو نفر �ارگر 
ساده آقا و خانم 

با سواد نيازمندیم 
بلوار وحدت بين ١۴و ١۶ 

چرم و کفش شرق 

٣٦٨٤٤٩١
٩١٣٧٠٥٩٢/ ف

به تعداد� �ارگر ساده 
(بابت تخليه بار و بارگيرى )

در زمينه مواد غذایی نيازمندیم.
٠٩٣٠٧٩٣٠٩١٦

٩١٣٦٣٧٨٥/ ف

به تعداد� �ارگر 
مرد 

جهت کار در کارگاه توليد نبات 
و آبنبات واقع در بلوار ميامی 

نيازمندیم .

٣٧٨١٥٣٠
٩١٣٦٣٠١٨/ ط

به چند نفر �ارگر ساده خانم
نيازمندیم. بلوار شهيد رستمی ۵ 

سمت چپ پالک ٢٢
٣٦٤١٨٨١-٠٩١٥٥١٧٦٨١٠

٩١٣٧٠٤٢٣/ ف

به تعداد� �ارگر ساده
نيازمندیم. فست فود سيکا
٠٩١٥٥١٨٧٢٤٢

٩١٣٦٦٥٣٠/ ف

به تعداد� �ارگر ساده آقا و 
خانم جهت �ار در جگر�� 

نيازمندیم نبش وکيل آباد ١٧ 
٩١٣٧١٥٦٠/ ب٠٩١٥٨٦٠٣٤٢٤

به تعداد� خانم جهت 
بسته بند� پوشاU نيازمند3م 
قدس ٢١ پالک ۴٩ زنگ ١ 

٩١٣٧٢٠٤٢/ م٠٩١٥٦١٩٣٥٠٢

به چند نفر 
�ارگر ساده

جهت کار در آشپزخانه خانم یا آقا 
نيازمندیم

٠٩١٥٨٠٤٣٠٠١ 
 ٠٩١٥٥١٣١٠٧٠

رسالت ۵۵، قطعه سوم، سمت 
چپ، آشپزخانه کسرى

 

٩١٣٧٠٦٨٣/ ف

به چند نفر خانم جهت 
vار در چاپ سيل�

نيازمندیم 
وحدت ١٢، چهارراه دوم، 
کوچه شهيد بخت رونده، 

پالک ۵١
٣٦٥٩٠٨٠

٩١٣٦٧٣٣٠/ ف

به تعداد� �ارگر ساده
جهت کار در کافی شاپ در شيفت 

شب همراه با بيمه نيازمندیم
٠٩١٥٨١٣٤٥٨٨

٩١٣٦٢٣١٦/ ف

تعداد� �ارگر ساده
جهت کار در آشپزخانه نيازمندیم

٠٩١٥٥١١٦٧٠٧
٩١٣٧٠٦٧٥/ ف

شر�ت سفير گاز
توليد  خط  جهت  کارگر  تعدادى  به 

اجاق گاز نيازمند است
٧٢٩٦٧٠٤

٩١٣٧١٦٥١/ ف

جهت برق ساختمان 
(�ارگر سا ده)

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

گروه مهندسی پيام

٧٦٤٠٥٠٥
٩١٣٧٠٧٨٣/ ف

 رستوران گلچين
 به یک گارسون مجرد نيازمندیم.

٩١٣٧١٩٨٤/ ب٠٩١٥٣١٧٩٤٠٢ 

v3 شر�ت توليد� 
به افراد ذیل نيازمند است 

کارگرساده- ۵نفر آقا 
شهرک صنعتی توس فاز ٢ 
نبش دانش ۶ شماره ۶٢٢

٥٤١٤٧٣٣
٩١٣٧٠٦٨١/ ف

�ارآموز جهت نصب 
دوربين مداربسته

نيازمندیم
٨٤٦٤٧٣٦

٩١٣٧٠٨٢٦/ ف

به �ارگر ساده 
نيازمند3م 

٠٩٣٥٥١٧١٨٠٦
٩١٣٦٩٠٥٧/ ف

نيرو� �ار مرد- جوان
سبک  اى  ضربه  پرس  به  آشنا 
محل کار: جاده کالت- سرویس از 

٢٦٢٦٥١١ميدان امام حسين
٩١٣٧٠١٥٤/ م

به v3 �ارگر خانم 
جهت چاپ نيازمندیم

 امام رضا ٧٢ پالک ١٣٧
٣٤٣٨١٦٩

٩١٣٧٠٦٥٥/ ف

به تعداد� �ارگر 
ساده خانم

نيازمندیم بلوارطبرسی سوم 
سمت چپ

 مبلمان کالسيک
 با سرویس رفت و برگشت

٠٩٣٩٢٥٥٧٩٥٥
٩١٣٧٠٦٦٤/ ف

به تعداد� نيرو 
به  غيره  و  منازل  در  کار  جهت 

صورت روزمزد نيازمندیم
٨٥٤٥٤٨٧

٩١٣٧١١٦٩/ ف

به v3 �ارگر ساده 
جهت �ار در مرغدار�

نيازمندیم
٠٩٣٣١١٣١٩٩١

٩١٣٧٠٣٨٢/ ف

به چند �ارگر خانم 
در قنادى باباکوهی نيازمندیم 

داخل فرامرز عباسی ٨
٠٩١٥٣٢٥٣٥٧١

٩١٣٧٠٧٠٧/ ل

به تعداد� �ارآموز نوجوان آقا  
جهت  طالسازى نيازمندیم 

٠٩١٥٩٠٢٣٢٠٢
٠٩٣٦٨٠٢٠٠١١

٩١٣٧٠٤٧١/ ف

به تعداد� �ارگر 
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
٩١٣٧٢٠٨٦/ م

به تعداد� �ارگر خانم 
با بيمه جهت بسته بندى نيازمندیم 
۴ پالک  سپاد  موادغذایی  مجتمع 

٧٦٧٩٥٨٠
٩١٣٦٥٧٤٢/ ف

به تعداد� نيرو� فعال 
جهت توزیع تراکت تبليغاتی 

نيازمندیم 
٠٩١٥٨٢٥٢٩١٦

٩١٣٧٠٦٢٢/ ف

به تعداد� �ارگر ساده 
و نيمه ماهر جهت کار در کارگاه 
آلومينيوم و UPVC نيازمندیم 

٣٤٣٥٤٠٩
٩١٣٦٦٠٠٧/ ف

به چند نوجوان نيمه ماهر 
در رشته تاسيسات ساختمانی 

نيازمندیم 
٠٩١٥٤٢٤٤٣١٥

٩١٣٧١٩٣٧/ پ

به چند �ارگر 
ساده

جهت کار در فروشگاه 
نيازمندیم با حقوق باال 
بلواراستقالل مجموعه 

صنعتی مارال طيور 
مرکزى- بهنام پروتئين

٩١٣٧٠٤٦٦/ ف

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

٠٩١٥٤٠٤٠٤٤٧سال
٩١٣٦٢٠٥٠/ ق

تعداد� �ارگر ساده 
شهرستان� و بوم�

جهت کار در  رستوران با 
حقوق ٣٠٠ تومان، ٣ وعده 
غذا و جاى خواب نيازمندیم 
مراجعه: مقابل کوهسنگی ٨ 

٨٤٦٠٦٦٦
٠٩١٥٩١٥٠٦٥٩

٩١٣٧٠١٦٣/ ف

v3 شر�ت توليد�
جهت تکميل کادر خود به 
افراد زیر نيازمند است: 

١- ورقکار ماهر 
٢- الکترونيک کار ماهر

تماس: ١۶الی ٩ 

٦٦٥١٥٩٠
٩١٣٦٤٥٦١/ ف

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

به �ابينت ساز فلز�
ماهر نيازمندیم

٠٩١٥٢٠٦٣٤٠٠
٩١٣٦٨٩٦١/ ل

تعداد� �ارگر ماهر و نيمه ماهر
درزمينه برق ساختمان 

نيازمندیم
٠٩١٥٣٠٤٣٢٠٨-٧٣٢٧٠٠٤

٩١٣٧٠٦٦٠/ ف

به v3 نقاش 
محدوده  صنعتی  کارهاى  جهت 

جاده قدیم قوچان نيازمندیم 
٦٦٥٥٠٤٣

٩١٣٧٠٤٨٥/ ف

به تعداد� برق^ار ماهر 
نيازمند3م  

٠٩١٥١٠٣٩٤٤١
٩١٣٧١٠٨١/ ف

�ارواش به چند نفر 
نيرو ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم 
با حقوق باال ٠٩١٥١٢٤١٩٣٢

٠٩٣٩٧٤١٠٣١١
٩١٣٦٨١٢٩/ ف

به دو نفر �فاش جهت تعميرات
کفش و کيف نيازمندیم.

بين عبدالمطلب ۵٨و۵۶-کفاشی 
فلسطين      ٠٩٣٥٦٨٥٧٦٠٢

٩١٣٦٦١٢٤/ ف

به چند برق^ار 
نيمه ماهر نيازمند3م    

 ٠٩١٥١١٧٦٩٩٨
٩١٣٧٠٩٠٣/ م

به دو نفر لوله بند 
پمپ انتقال بتن نيازمندیم 

٠٩١٥١٠٧٢٣٣٧
٩١٣٦٧٧٠٠/ ف

به تعداد� �ارگر نيمه ماهر 
پليستر�ار و بردست  با بيمه
نيازمندیم ٠٩١٥٥٢٠٨٠٢٤

٠٩١٥٥٠٥٦٩٢١
٩١٣٧٠٤٩٤/ ف

�ارگر ماهر و نيمه ماهر
و بردست جهت رویه کوبی 

مبلمان نيازمندیم
٠٩١٥٤٠٣٥٣٠٠

٩١٣٦٧٦١٣/ ف

به تعداد� شابلون زن
 ماهر و نيمه ماهر 

جهت چاپ سيلک نيازمندیم 
٠٩١٥٢٤٢٣٩٠٠

٩١٣٧١٢١٩/ ف

به ٥ نفر �ارگر ماهر 
کارواش واقع درفرهاد

 چهارراه خيام نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٨٣٢٦٠

٩١٣٧٠٤٦٩/ ف

�ار دائم� 
به بردست بنا نيازمند3م 

تماس فقط ۶ الی ١٠ شب 
٩١٣٧٢٠٠٢/ م٠٩١٥٦٥٥١٦٠٣

استخدام
برقکار ساختمان

 نيمه ماهر و بردست 
حقوق و بيمه 

بلوارسجاد چهارراه خيام 
دستغيب ٣۵ بين ٨ و ۶ 

گروه مهندسی پيام

٧٦٤٠٥٠٥
٩١٣٧٠٧٧٢/ ف

مبلمان گلور3س
به تعدادى رویه کوب ماهر و 

نيمه ماهر و چرخکار نيازمندیم 
٠٩١٥٧٠٧٩٠٠٧

٩١٣٧٠١٨٧/ ف

به چند �ارگر ماهر 
جهت کار در کارواش با حقوق و 

مزایاى عالی نيازمندیم 
٠٩٣٥٨٢٨٦٠٣٦-٦٢٣٢٠٧٥

٩١٣٦٧٤٥٢/ ل

به تعداد� لوله �ش 
ماهرساختمان

جهت کار در گلبهار نيازمندیم
٠٩١٥٣٢٢٠١٨٥

٩١٣٧٠٨٥٨/ ف

به چند نيرو� برق^ار
ماهر-نيمه ماهروبردست 
سریعابطوردائم نيازمندیم

٠٩٣٧٠٧٩٨٨٣٧
٩١٣٦٢٢٧٠/ ل

به v3 شاگرد ماهر 
جهت �ارواش

نيازمندیم
٠٩٣٠٧٩٣٦٦٥٠

٩١٣٧٠٦٥٦/ ف

به استاد�ار
 لوله �ش گالوانيزه 

جهت کار
 در پدیده شاندیز 

نيازمندیم 
٠٩١٢٨١١٣٧٦٣

٩١٣٧١٧٨٢/ م

قالب بند فلز�
به صورت دائم نيازمندیم 

٠٩١٥٥٢٢٩٩٨٤
٩١٣٦٦٧٧٦/ د

١٥١٠
�ارگــــر ماهر

٩١٣٧٠٥٨٤/ ف

دعوت به هم^ار� شر�ت باالن صنعت اميد
از واجد3ن شرا3ط ذ3ل دعوت به هم^ار� م� نما3د. 

جنسيت تعدادميزان تحصيالتنوع تخصصرد�3
آقا١ نفرحداقل د�پلمبرق صنعت� ١

جوشPار ٢
آقا١ نفر حداقل د�پلمبرق

آدرس مراجعه احمد آباد، بلوار مالصدرا، بين مالصدرا ١٣ 
و بلوار بعثت       تلفن : ٨٤٥٧٤٢٩ 


