
يك شنبه  ١٧ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١٠
٤٣

دعوت به هم"ار= 
گرافيست حرفه اى 

باتجربه کافی
نرم افزارها  به  کامل  تسلط 
 Freehand وphotoshop

Illustrator و
حقوق توافقی+ بيمه 

مدارک  است  خواهشمند 
تاریخ  تا  حداکثر  را  ذیل 
٩١,١٠,٢۵ به آدرس ذیل 

ایميل فرمایيد: 
١- نام و مشخصات شخصی 

کامل 
٢- عکس

٣- رزومه کارى کامل 
۴- در صورت امکان تصویر 

نمونه کار برگزیده 
۵- شرایط پيشنهادى

۶- تلفن هاى تماس فورى 
کانون آگهی و تبليغات کالک 

kLok.adv@gmail.com

٩١٣٥٩٨٣٥/ ف

به 
p فتوشاپ �ار 
ترجيحًا آلبوم کارحرفه اى با 
روابط عمومی باال نيازمندیم

٠٩١٥١٢٥٩١٦٥-٨٤٥٢٢٥٤
٩١٣٥٢١٠٨/ ف

به 
p طراح و گرافيست 
حرفه اى نيازمندیم 

٨٤٧٠١٨٠
٠٩١٥٨١٩٠٧٨٩

٩١٣٥٧٥٨٥/ ف

سرو
س بين الملل 
روزنامه آسيا

خانم  به  فنی  کادر  تکميل  جهت 
اى  حرفه  کار  سابقه  با  گرافيست 
و آشنا به زبان انگليسی با حقوق 
به  رزومه   . است  نيازمند  مکفی 
nedaeenia@gmail. ایميل 

com ارسال گردد
٦٠٩٤٥٧١

٩١٣٥٧٠٨٧/ ل

به 
p پيp موتور= 
نيازمند
م   

٠٩١٥٢٠١٣٧٠٠
٩١٣٥٩٥٠٨/ ف

پيp رضا
به تعدادى موتورسوار محدوده 
١٧ شهریور با درآمد ٢٠ تا ۵٠ 
هزار نيازمندیم ٣٤٤٦٨٩١

٩١٣٥٩٢٧٢/ ف

پيp موتور= 
در آمد روزانه ٣٠ هزار

٣٦٦٨٤٠٢
 B٣٢۴ پنجراه مجتمع عدالت پالک

٩١٣٥٨٣٦٩/ ف

2
پيp داوود=-فل"ه راهنما
صادقی ٨ به موتورسوار با درآمد 
باالى ٣٠ هزار تومان نيازمندیم 

٠٩١٥٩١٤٦٧٣٢
٩١٣٥٩٧٠٧/ ف

پيp آشنا به منطقه 
رضا شهر 

پيروزى،  ابتداى  نيازمندیم 
 آشپزخانه خاتم مراجعه ٨ الی ١۶

٩١٣٥٩٩٠٥/ ف

به تعداد= موتورسوار با موتور
بطور تمام وقت و نيمه وقت با 

درآمد باال سریعا نيازمندیم
٠٩١٥٨٠١٠٤٩٩

٩١٣٥٩٠٢٣/ ف

پيp موتور= 
جهت کار در دندان سازى 

نيازمندیم 
٨٤٢٩١٨١

٩١٣٥٩٠٦٩/ ف

پيp آبتين در محدوده 
احمدآباد با درآمد باال به تعداد 

۵٠ موتورسوار نيازمند است
٨٤٦٧٧٦٢-٠٩٣٩٣٢٢٨٠٥٤

٩١٣٢٥١٤٧/ ر

به تعداد= موتورسوار
جهت کار در پيک موتورى 

نيازمندیم
٠٩١٥٩١٤٨٠٦٨

٩١٣٥٩٩٥٢/ ف

تعداد ز
اد= موتورسوار 
با تامين سوخت در پيک موتورى 

نيازمندیم
٣٨٥٢١٩٧

٩١٣٥٩٣٤٠/ ف

پيp بيژن
سریعًا به تعدادى پيک موتورى با 

تضمين درآمد عالی نيازمندیم
٦٠٧٧٠٤٠

٩١٣٥٦٨٧٤/ ل

پيp موتور= با روابط عموم2
وقت  تمام  معتبر  شرکتی  در  باال 
بعدازظهر  شيفت  وقت  نيمه  و 

٠٩٣٥٨٣٧٥٥٨٠نيازمندیم.
٩١٣٥٩٢٨٤/ ف

پيp آر
انا 
جهت تکميل نيروى کارى 

شعبه ٢ و ٣ خود به تعداد 
زیادى موتور سوار با 

پورسانت ١٠%
نيازمند است

٨٤٤٧٠٧٠
٩١٣٤٠٠٠٤/ ف

پيp شهر گشت
به  عالی  درآمد  با  عالی  موقعيت  در 

١٠٠ نفر موتورسوار نيازمنداست
٢٢٤٢٠٢٠

٩١٣٥٩٧٧٢/ ف

راه آموزان
به تعدادى پيک موتورى 
با روابط عمومی مناسب 

نيازمندیم 
ساعت کار: ٨,٣٠ الی ٣٠,١۴ 

٦٦٢٢٤٧٣
٠٩١٥٦٢٠٠٠٣١

٩١٣٥٦٢٧٨/ ف

پيp آر
انا 
به ۵٠ نفر موتورسوار با پورسانت 

١٠ درصد نيازمند است 
٨٤٤٧٠٧٠

٩١٣٥٥٩٣٠/ ف

٩١٣٥٩٧٥٧/ ف

به تعداد= موتورسوار 
جهت کار در پيک موتورى نيازمندیم 

درآمد روزانه باالى ٣٠ هزار تومان 
٦٠٧٣٦٢١-٠٩٣٠٥٦٦٣٣٢٧

به تعداد= موتورسوار 
با درآمد روزانه

 ۵٠,٠٠٠ تومان نيازمندیم 
٩١٣٤٦٩٥٥/ م٠٩١٥١١٨٧٥٩٢

به تعداد= پيp موتور= 
جهت همکارى در رستوران 

نيازمندیم. ساعت تماس ١١ الی ١٧
٧٦٦٤٠٠٧

٩١٣٥٩٠٧٥/ ف

پيp موتور= نيازمند
م
(رستوران) ساعت ١٢-١۵ 

ساعتی ٣ تومان با نهار
٠٩١٥٥٠٢٨٥٦٢

٩١٣٥٩٩٢٢/ ف

پيp موتور= تمام وقت 
جهت رستوران 

نيازمندیم
٠٩١٥٣١١٩٤٠٩

٩١٣٥٧٥٤٥/ ف

به تعداد= پيp موتور=
جهت توزیع غذا از ساعت ١٢ الی 

١۵,٣٠ نيازمندیم
٠٩١٥٣١٠٧١٣٧

٩١٣٥٧٩٩٥/ د

اشتغال دائم
درآمد هفتگی ١۵٠ الی ۴٠٠ 

آموزش توليد جعبه، پيک رایگان
٨٩٢٩٤٦٦

٩١٣٥٦٢١٠/ ف

آموزش  و اشتغال ١٠٠% 
LEDتابلو روان

ساخت و مونتاژ
٧٦٧٥٠٠٢-٠٩١٥٥١٢٥١٢٥

٩١٢٤٧٥٦٢/ م

٩١٣٠٣٩٠٨/ ل

فرهنگسرا= شهردار=
برگزار مي"ند

با یک ماه آموزش حرفه اى ميکس 
و مونتاژAfter effect،کليپ سازى 
فتو شاپ ،فيلم بردارى و عکاسی ،

3D Max-VRay
ماهيانه حداقل ٣٠٠هزار تومان 

درآمد قطعی کسب نمایيد 
٦٠٩٣٥٧٠-٠٩١٥٤٧٦٦٦٠٦

آموزش بافت تابلو فرش
١۵٠٠٠ تومان-طالب 
٠٩١٥٢٣٩٦١٥٩

٩١٣٤٨٨٤٢/ ط

آموزش خياط2
۴٠ مدل دوخت ساده وکشی

 با روش آسان و جدید 
٠٩١٥٥٠٧١٤٨٦-٨٦٧٠١٤٠

٩١٣٣٧٧٣٣/ پ

 lت پرورش قارچ شلتو�شر
پرورش  خدمات  مجریه  طالیی 

قارچ ٠٩١٥٦٦٢٠٤٦٦
٠٩١٥٤٢٩٧٥٤٨

٩١٢٩٣٦٦٢/ ف

٩١٣٣٤٨٩٣/ ق

 پرورش قارچ و توليد بذر
ثبت  شماره  انرژى  مصرف  بدون   
١٠١٩٧٩ تضمين خرید - کالس 

 ٥٢١٧٥٧٢-٠٥١١رایگان

٩١٣٥٥٧٠٨/ پ

تابلوفرش ترنج
آموزش رایگان، خریدکارها
مدرک، بيمه ٨٦٦٥٩٥٣

٣٨٥٥٥٩١-٧٥٩٤١٩٥
٦٣٨٥١٤٢

�ار در منزل و
ژه 
بانوان (٥جلسه آموزش را
گان) 
بلوار فردوسی، بين ثمانه و چهارراه 

٩١٣٥٨٨٢٧/ م مهدى پالک ٢٠٣

شغل دوم شما �ار در منزل  
ا
نترنت2 - تلفن2   
٠٩٣٥٦٨٦٢٤٠٠ 

٩١٣٥٢٦١٠/ م١٨-٧٣٨٣٠١٧

قابل توجه بانوان 
جو
ا= �ار در منزل 

ساخت جعبه هاى کادویی، 
عروسک، تابلو فرش، کليپس مو 
با تضمين ١٠٠ کار و با درآمد 

هفته اى ٢٠٠ هزار تومان به باال 
+ پيک رایگان 

شعبه ١- کالهدوز ٢٩ جنب
 پالک ۶ درب صورتی 

شعبه ٢ -ميدان فجر طبرسی 
شمالی ۴٠- ١٠ مترى امينی 

ميالن اول سمت راست
 باشگاه امام رضا 

٩١٣٥٨٩٠٦/ ف٢١١٠٧٩٩

٩١٣٤٩٨٧٣/ ل

 اقتصاد موفق 
 سرمایه کم ، درآمد عالی 
با خرید ۵٠٠ هزار تومان 

دستگاه فيلتر هوا 
آموزش + تامين مواد اوليه +

تضمين خرید توليدات 
حتی بانوان در منزل 

٧٢٤٤٧٩٣ - ٠٥١١ 

٩١٢٥٠٥٨٦/ پ

ابت"ار سازان صنعت
جهت  اى  حرفه  و  فنی  مجوز  با 
با  کاربردى  هاى  دوره  آموزش 
امکان معرفی به بازار کار ثبت نام 

می نماید.
١- دوربين مدار بسته ، دزدگير  
و  تصویر  انتقال  حریق،  اعالم 
سانترال   ، تصویرى  شبکه،آیفون 

 آنتن مرکزى 
٢- تعميرات تلفن همراه

AVR-MATLAB -٣
Dialux-Eplan -۴

٨٤٣٤٢٩٧

٩١٢١٢١١٩/ ف

شر�ت ابت"ار
 سما افرند 

الی   ۵٠٠ باسرمایه  درمنزل  کار 
۴,۵ م و خرید یک دستگاه جوراب 
یااسکاچ باآموزش رایگان تضمين 
تا   ۵٠٠ ماهيانه  خریدمحصوالت 
 ١٠ با  نمایيد  کسب  درآمد  م   ١
رسمی  مجوز  با  پشتيبانی  سال 
ازاتحادیه ماشين سازان سازمان 
ثبت  شماره  اى  حرفه  و  فنی 
٢٧٣٩٩ دفتر: ١٧ شهریور سراى 

٨ پالک ۵۴,٢ ٣٦٦٩٣٣٠
کارخانه : شهرک صنعتی ثامن

 ٢٥٦٣٥٩٣
 ٠٩١٥٧٠٦٣٨٠٠
 ٠٩١٥١٠٣٨٥١٩
٠٩١٥٥٢٥٩١٧٩

www.Ebtekarsama.com

تابلو فرش آوا= مهر 
آموزش بافت تابلو فرش 

گليم و برجسته کارى همراه با 
ارائه کار+ بيمه، بافت چهره 

و اعطا نمایندگی به فعاالن در 
زمينه تابلو فرش قاسم آباد 

٥٢١٨٩١٠
٠٩١٥٤٠٣٦٤٣٢

٩١٣٠٩٠٠٦/ ف

 با هز
نه �م 
و درآمد باال 

 آموزش تخصصی تعميرات 
قطعات کامپيوتر و لپ تاپ 

و موبایل 
LCD ، مادربورد ، هارد 
انواع پرینترها و غيره 

١٠٠% عملی و کاربردى 
براى اشتغال 

انفورماتيک بيان
٨٤٣٣٦٥٦ 

٩١٢٠٠١٣٨/ ف٠٩١٥٣٠٢٦٩٨٦

�ار در منزل
 ۴٠٠ تا   ٢٠٠ سنتی،  هنرهاى  مجتمع 

درآمد-اندیشه سازان پالک ٢٩
٠٩٣٠٧٩٢٤٣٠١

٩١٣٢٤٠٥٤/ ف

با هز
نه �م 
درآمد باال

آموزش نصب- راه اندازى و 
عيب یابی

دوربين هاى مدار بسته تحت شبکه
سيستم هاى ایمنی 

(دزدگير اعالن حریق)
سيستم هاى الکترونيکی 

(آیفون تصویرى- آنتن مرکزى) 
با ارائه مدارک بين المللی

انفورماتيک بيان
٨٤٣٣٦٥٦
٩١٢٠٠١٣٥/ ف٠٩١٥٣٠٢٦٩٨٦

به چند �مp آشپز 
ماهر جهت کار در جزیره کيش 

نيازمندیم
٠٩٣٦٩٣٨٨١٧٦

٩١٣٥٩٥٧١/ ف

ساندو
چ صدف 
به یک آشپز و یک فرکار ترجيحا 
در محدوده قاسم آباد نيازمندیم

٠٩٣٧٩٣٧٤٤٠١
٩١٣٥٩٧٧٦/ ف

بردست ماهرقناد
ترجيحا محدوده وکيل آباد 
نيازمندیم شيرینی شادى

٠٩٣٥٦٨١٠٥٥٠
٩١٣٥٣٣٣١/ ف

به 
p فر�ار اغذ
ه 
حقوق  با  ترکی  کباب  آشپز  و 
تومان  هزار   ۵٠٠ ماهيانه 

٦٠٨٩٧٥٢نيازمندیم 
٩١٣٥٩٥٩٢/ ف

به تعداد= جوش"ار 
ماهر و نيمه ماهر جهت

 رابيتس بندى نيازمندیم 
٠٩١٥٤١٨٥١٢٧

٩١٣٥٨٩٨٥/ ف

٩١٣٥٦٢٢٨/ م

به تعداد سه نفر تراش"ار ماهر
باسابقه بيش از ١٢ سال 

نيازمندیم. ساعت مراجعه براى 
انجام تست و مذاکره:

 ٩ صبح تا ١٢ ظهر
شرکت سرویس ایاب و ذهاب ندارد 
آباد  قاسم  راه  پليس  از  آدرس: 
جاده  حاشيه  قوچان  جاده   ۵ کيلومتر 
رنگ  خاکسترى  درب  راست  سمت 

شرکت مشهد پمپ

 

COبه دو نفر جوش"ار ٢
و ٢ نفر تراشکار ماهر نيازمندیم 

٥٤١١٤١٥
٩١٣٥٩٦٥٦/ ف

به 
p نفر تراش"ار 
و قالبساز ماهر نيازمندیم

٠٩١٥١١٣٢٢٤٠
٩١٣٥٩٣١٣/ ل

جوش"ار جهت سوله ساز=
کالت  صنعتی  شهرک  نيازمندیم. 
بلوار کوشش شمالی نبش خيابان ١۵

٠٩٣٦٠٨٦٨١٩٦ توس پرلين
٩١٣٥٩٤٨٨/ م

به تعداد= جوش"ار 
جهت کار در یک کارگاه توليدى واقع 
در شهرک صنعتی طرق نيازمندیم 

٠٩١٥٥٢٠٢١٧٠
٩١٣٥٩٢٢١/ ف

٤ نفر جوش"ار نيمه ماهر و 
بردست نيازمند
م

محل کار چاهشک
٠٩١٥١١٧٢٦٥١

٩١٣٥٨٨٨٧/ ف

تعداد= فرز�ار و تراش"ار ماهر 
با حداقل ۴ سال سابقه کار 

نيازمندیم 
٦٥١٣١٥٠-٦٥١٣٣١٣

٩١٣٥٥٥٦١/ پ

جوش"ار ماهر درب و پنجره 
ساز= وبرق �ارنيازمند
م 

 

 ٠٩١٥١٢٥٦٥٥٨
٦٥١٦٨٣٨

٩١٣٥٦٧٢١/ ف

به تعداد= جوش"ار ماهر و 
پيمان"ار جوش"اراس"لت

نيازمندیم
٠٩١٥٨٥٧٧٣٩٢

٩١٣٥٩٣٤٧/ ف

به جوش"ار ماهر 
اس"لت نيازمند
م
 ٠٩١٥٦٠٠٢٧٤١

٩١٣٥٤٦٠٣/ ف

تعداد= تراش"ار 
و فرزکار ماهر نيازمندیم 

(ترجيحا بلوار توس)
٠٩١٥٣٢٤٥٧١٥

٩١٣٥٩٠٥٨/ ف

جوشکار تعدادى  استخدام-به 
شاندیز  جاده  آدرس:  نيازمندیم   CO٢
ابتداى جاده شهرک صنعتی قطعه چهارم 

٤٣٧٣٩٣٥-٠٥١٢سمت چپ
٩١٣٥٧٨٠٦/ ف

به تعداد= نيرو= �ارفن2 
آرگون)  یا  (برق  جوشکارى،  به  آشنا 

نيازمندیم    ٠٩١٥١٠٠٩٢٩٠
٠٩١٢٢٧٣٣٤٥٣

٩١٣٥٩٦١٥/ ف

به تعداد= جوش"ار ماهر 
مسلط به نقشه خوانی نيازمندیم 
٠٩١٥٩٠٥٩٩٣٨ گلکار 

٩١٣٥٩٦٩٥/ ف

به چند جوش"ار 
اس"لت نيازمند
م
٠٩١٥٥١١٥٨٠٠

٩١٣٤٦٢١٣/ ف

تراش"ار و فرز�ار  
 ترجيحافرزکار ماهر جهت 
کاردر واحد ماشين سازى 

باحداقل ٣ سال سابقه کار 
نيازمندیم 

تماس : ٨-٥٤١٠٢٠٧ 
 ساعت تماس : بين ٧ تا ١۵

٩١٣٣٨٤٢٦/ م

به تعداد= جوش"ار 
رابيتس با لوازم 

نيازمندیم 
٠٩١٥٩١١٣٨٠٦

٩١٣٥٩٦٦٣/ ف


p شر�ت توليد=
به یک نفر فرزکار ماهر نيازمند 

است 
٠٩٣٦٢٥١٩١٦٥

٩١٣٥٥٥٩٨/ ق

 COبه تعداد= جوش"ار ٢ 
و برش"ار نيازمند
م

٠٩١٥٩٢١٠٣٥٠
٩١٣٥٨٧٧٨/ م٠٩٣٦٥٠٨٩٧٩٥ 

استخدام
 مدیر بازرگانی مجرد با سابقه 
مدیر فنی داراى مجوز بند ب

٩١٣٦٠٢٠١/ م٠٩١٥٧٦٥٢٦٥٣ 

(gبند ال) ر فن2
مد
جهت همکارى

 با آژانس هواپيمایی
٩١٣٥٦٤٢٨/ م٠٩١٥٢٠٥٥٩٩٣

 lود�ر مهد
به 
p مد
باتجربه نيازمندیم طبرسی ٣۵ 

عليمردانی ۵ پالک ٣٨ 
٢٧٠٠٦٧٧

٩١٣٥٩٣٢٨/ ف

به تعداد= نقشه �ش صنعت2 
مسلط به نرم افزارهاى طراحی با 

حداقل ۴ سال سابقه کار نيازمندیم 
٦٥١٣١٥٠-٦٥١٣٣١٣

٩١٣٥٥٥٥٩/ پ

مدرl مهندس2 عمران
با سه سال سابقه بيمه (راه یا 
آب) جهت اخذ رتبه نيازمندیم.

٠٩١٥٥٠٤٩٨٧٨
٩١٣٥٩٦٣٨/ م

پروانه مهندس2
p
 پا
ه 

عمران جهت شرکت انبوه سازى
٧٦٧٦٦٧١-٠٩١٥٥١٢٤٤٦٨

٩١٣٤٩٥٤٠/ م

مهندس پا
ه ٣ عمران
با حق امضا نيازمندیم

٠٩١٥٦٨٣٩٩٢٠-٨٩٣٠٠٢٥
٩١٣٥٩٣٦٥/ ل

از مهندسين برق دارا= 
پروانه اشتغال به �ار پا
ه ٣

جهت عضویت در شرکت مجرى حقوقی 
دعوت به عمل می آید ٨٩٢٣١١٠

٩١٣٥٩٠٩٦/ ف

مهندس دارا= پروانه
اشتغال به کار پایه دو و سه 

عمران ، برق و مکانيک نيازمندیم
٠٩١٥٦٨٣٩٩٢٠-٨٩٣٠٠٢٥

٩١٣٤١٣٧٢/ ل

به 
p خانم فوق ليسانس شيم2
نيازمندیم.  کار  باسابقه  ترجيحا 
مصلی ١١ مجتمع امام زمان پالک ١,٣

٠٩٣٨٨٠٠٢٥٧٤حسينی
٩١٣٥٩٤٢٤/ م

SQL و C # س مسلط به
برنامه نو
 در گروه نرم افزارى زروان 

job@zarvanGroup.com
٦٠٤٠٠٦٣

٩١٣٥٩٢٢٧/ ف

متخصص وب سا
ت شو
د 
آموزش + اشتغال حداقل 

کاردانی + لپ تاپ +٢,۵ م نقد 
٠٩١٥٨٠٣٤٠٦٥

٩١٣٥٢٤٧٦/ خ

استخدام برنامه نو
س 
Delphi حرفه اى

٩-٨٤٦١٢٦٨-٠٥١١
٩١٣٥٨٥٨٢/ ر

 استخدام 
 -روابط عمومی باال 

- مدرک کارشناسی 
-مسلط به word - اکسل 

و امور ادارى 
شهرک صنعتی توس 

٥٤١٤١٩١ 
٩١٣٥٩٦٣٠/ م

به 
p �ارمند خانم 
نيازمند
م 

احمدآباد مجتمع پارت
٨٤٥٤٦٥٨

٩١٣٥٩٧٨٧/ ف

مدرس 
اتو�د صنعت2

نيازمندیم         ٨٩٢١٠٣٠
٩١٣٥٩١٩٧/ ل

٩١٣٤٢٤٦٠/ خ

جذب مدرسين خانم
 وعالقه مندبه تدر
س زبان 

ویژه کودکان
 در مناطق طالب ،نخریسی 

خواجه ربيع ، توس
 و بلوار وکيل آباد

 موسسه فرهنگی ارسطو 
راهنمایی ١۶ پالک ١

٨٤٦٤٢٣٩

سرا
دار با ضامن معتبر 
جهت کارگاه در جاده سيمان 

نيازمندیم 
٠٩١٥٢٠٠٧٧٩٣

٩١٣٥٩٣٥٨/ ل

 به چندنفر نجار
 کالف ساز راحتی نيازمندیم.

مبل هستی ٠٩١٥١٠٣٥٠٠١
٠٩١٥٤٠٣٥٠٠١ -٧٢٨٠٥٤٣

٩١٣٤٨٦٤٩/ م

به تعداد= نصاب
  ام د= اف �ار نيازمند
م 

٠٩١٥٣٢٢٥١٦٢
٩١٣٥٨٠٣٦/ ف

به 
p استاد�ار ام د= اف 
�ار با حقوق عال2 

سریعا نيازمندیم
٠٩٣٦٨١١٤٢١١

٩١٣٥٧٥٥٥/ ف

٩١٣٥٩٧٤٨/ ف

را
زن توس
به تعدادى پرسنل نجار و 

MDF کار ماهر ونيمه ماهر 
نيازمند است (با بيمه)

 ٠٩١٥٤٤٤٥٣٧٠
٧٦٥٠٩٣٤

به تعداد= نيرو= ماهر
 و نيمه ماهر MDF�ار

با بيمه و حقوق مکفی نيازمندیم 
٠٩١٥١١٨٤٨٠٨

٩١٣٥٤٣٩٥/ ف

 به 
p نفر
آشنا به �ار نجار=

نيازمندیم. ٠٩٣٨١٢٤٥٣٤٣
٩١٣٥٦٦٢٦/ م

به تعداد= استاد�ار ماهر 
نجار و MDF �ار

نيازمندیم ٠٩١٥١١٦٢٢٤٤
٠٩١٥١٠٢١٩٧٥

٩١٣٤٥٩٩٣/ ف

به 
p ام د= اف �ار 
جهت همکارى در کارگاه توليد 

سرویس خواب نيازمندیم. 
٠٩١٥٥٠١١٦٨٠عرفانی

٩١٣٥٥٨٨٥/ ف

به تعداد= نجار
 و MDF کار
 نيمه ماهر 
و بردست
نيازمندیم 

٦٥١٢٤١٠-٩٣٧٤٣٣٤٢٨٤
٩١٣٤٨٠٤٥/ ف

به چند �ارگر ساده
و نيمه ماهر جهت کار mdf وچوب 

واقع در خين عرب نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٥٣٥٧١

٩١٣٥٩٨٩٨/ ف

به تعداد= MDF�ار 
نيمه ماهر و بردست 

نيازمندیم
٠٩١٥٣٠٧٠١٧١

٩١٣٥٤٨١٥/ ف

به 
p خانم مسلط به 
 After Effect افزار  نرم 

نيازمندیم ميدان حر پالک ١
٠٩١٥١٠٨٩٠٠١

٩١٣٥٩١٠٨/ ف

١٥١٤
تحصيلدار و پيp موتور=

١٥١٥
خوداشتغـــال2

١٥١٦
آشپز و شير
ن2 پز

١٥١٧
تراش"ار و جوش"ار

١٥١٨
مد
ـــــر

١٥١٩
مهنـــدس

١٥٢٠
ليسانس و فوق ليسانس

١٥٢١
برنامه نــو
س

١٥٢٢
�ــــارمند ادار=

١٥٢٣
مدرس و مرب2

١٥٢٤
سرا
دار و نگهبان

١٥٢٥
نجار و ام د= اف �ار

١٥٢٦
مونتاژ �ــار


