
٤٦
سه شنبه ١٩   دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١٢

بر  بيرون  و  بردست  چرخFارو  به 
ماهر مانتو اسپرت و مجلسی نيازمندیم 

مدیریت وکيل 
٠٩٣٦٩٧٣٥٣٣١-٢٧٣٦٥٩٠

٩١٣٦١١٤٢/ ف

به ٦نفر چرخFار مرد 
و ٤نفر بردست 

جهت دوخت مانتو با اجرت 
۶٠٠٠ تومان و بيرون بر با اجرت 

۶۵٠٠تومان تسویه نقدى، 
کار دائم، ترجيحا محدوده بلوار 

مصلی، ٢٢بهمن  و محمد آباد 

٠٩١٥٤٤٢٢٨٩٦
٩١٣٦٢٢٣٩/ ف

به تعداد9 سردوزMار خانم 
با حقوق باال نيازمندیم 

گاراژدارها کوشش ٨ پالک ٣٩ 
٣٤١٠٧٨١

٩١٣٥٩٤١١/ ف

سردوزMار ماهر خانم 
نيازمند$م 

قاسم آباد نبش فالحی ۴,١٣
 

٠٩٣٦٢٦٨٩٣٦١
٩١٣٦٣٧٣٢/ ف

به تعداد9 چرخFار خانم 
نيازمندیم بلوار فاطميه، بين 
فاطميه ٣٢ و ٣۴ پالک ١٣٩

٠٩١٥٣٠٠٣١٨٨
٩١٣٥٨٩٦٢/ ف

چرخFار، ميان دوزMار
و بردست آقا جهت کار تریکو 

نيازمندیم تسویه نقدى چهارراه گاز
٢٧٠١٧٨٧-٠٩١٥٣٢١٦١٩٩

٩١٣٣١٦٦٨/ ط

تيراژ باال به تعداد ز$اد9
چرخکار و بيرون بر مانتو نيازمندیم 

تسویه نقدى +کار دائم(جمعه بازار) 
٠٩١٥١٠٠٩١٥٠

٩١٣٣٠٤٣٠/ ف

به تعدادM 9ارگر پيراهن دوز
دوز  کابولی  دوز-  تنه  دوز-  تمام 

- محدوده ابوطالب نيازمندیم
٠٩١٥١١٤٠٨٣٦-٧٢٨٦٥٥٢

٩١٣٥٨٠٠٧/ م

$r شر$r $ا همFار جهت 
توليد پوشا. نيازمند$م  

٠٩٣٥٥٨٧٠٢٠١
٩١٣٦٣٤٦٦/ ف

به تعداد ٢٠ نفر 
ز$گزاگ دوز 
و ٧ نفر بردست 

در محيط کامال زنانه نيازمندیم 
 محدوده ده مترى

 ساختمان 
٠٩١٥٩١١٥٦٣٣

٩١٣٦٣٤٦٩/ ط

تعداد9 چرخFار 
مانتو مجلسی با اجرت باال 

نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠١١٥٤١

٩١٣٦٢٦٣٢/ ف

Mارگاه بيرون بر Mت و دامن
و چرخکار تریکودوز ميزان 

درآمد هر نفر ٧٠٠ هزار
٠٩١٥٣١٣٤٨٢٩

٩١٣٦٣٢٣٩/ ف

مانتودوز
با بيمه

چرخکار ١٠ نفر -بردست چرخکار 
۵ نفر اتوکار ٢ نفر- کمک برشکار 

٣ نفر (محدوده طالب)

٠٩١٥٣٢٠٧٨٢٩
٩١٣٦٢٨٧٥/ ف

به تعداد ده نفر 
چرخFار

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

پالک ١,٢۵
 ٣٤٢٦٦٠٨

رحيميان ٠٩٣٦٣٥٧٥٦١٨
٩١٣٥٩٥١٤/ ف

چرخFار پيراهن دوز نيازمند$م
(آموزش رایگان) محيط زنانه 

٠٩١٥٦٢١٥١٠٩
محدوده چهارراه گاز شرقی نبوت

٩١٣٦٢٤٩٠/ ف

به تعداد9 چرخFار خانم
مياندوز  سردوز،  دوز،  راسته 
نيازمندیم محدوده ميدان عسگریه 
توليدى مانيا ٠٩٣٠٧٧٩٧٠٤١

٩١٣٦٣٠٠٣/ د

به تعدادM 9ارگاه پيراهن 
اسپرت دوز مردانه نيازمند$م

با اجرت ٣٠٠٠ تومان 
٠٩١٥٩٠٢٦٥٥٤

٩١٣٥٩٣٩٤/ ف

به ز$گزاگ دوز و مياندوزMار 
خانم نيازمند$م   

نثارى   ٢٧٣٦٢٨٥
٩١٣٦٣٤٨١/ ط

به تعداد9 چرخFار 
مانتودوز تسویه نقدى، تيراژ باال

تکرار مدل 
٠٩١٥٧٠٠٩٨٠١-٢٧٠٩٤٣٥

٩١٣٦٢٩٣٨/ ف

چرخFار و بردست 
چرخFار Mيd دوز

محدوده خيابان گاز
٩١٣٥٩٧١٧/ م٠٩٣٥٥٠١٣٩٣٨

 به تعداد9 
Mارگاه بيرون بر 

 و چرخکار ماهر مانتودوز 
نيازمندیم 

اعتبار آگهی از تاریخ درج به مدت 
یک هفته می باشد .

٠٩١٥٧٩٧٤٧٨٨ 
٠٩٣٦٤٨٧١٣٧٣

٩١٣٦٣١٦٧/ م

چرخFار پيراهن دوز 
Mابو$� دوز مادگ� دوز 

دکمه دوز و بردست نيازمندیم 
٨٥٥٥٠٢٢-٠٩١٥٩١٣٥٧٨٦

٩١٣٦١٣٥٩/ م

 خياط 
 بيمه +سرویس +حقوق خوب 

 ٠٩١٥٤١٤٥٠٩١
٩١٣٦٣٥٧٤/ م

به تعداد9 چرخ Mار 
نيازمند$م 

حقوق مکفی+ بيمه 
٦٠٦٨١٠٦

٩١٣٦٠٥٦٨/ ف

به $r نفر بردست 
خياط آقا 

در محدوده احمدآباد نيازمندیم
٨٤٠٩٤٢١-٠٩١٥٦٥٥٥٢٩٦

٩١٣٦٢٥٦٢/ م

توليد9 
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

به Mارگاه بيرون بر 
مردانه  زیر  لباس  دوخت  جهت 

٠٩١٥١١٩٠٢٠٤نيازمندیم. 
٩١٣٦٣٧٣٤/ ر

به تعداد9 چرخFار 
مانتودوزماهرداخل و بيرون

نيازمندیم تسویه نقدى 
٠٩٣٦٣٥٥٧١٢٤

٩١٣٥٤٥٥٢/ ف

جهت توليد9 چادر زنانه
نيازمندیم.  خانم  چرخکارهاى 
جمهورى ١٧ بزرگمهر ٨ پالک ١١۵
٠٩١٥٨٠٣٥٠١٩-٣٤٣٦١٥٨

٩١٣٦٣٢٠٦/ ف

به تعداد9 چرخFار
 و برش Mار

جهت  توليدى مبل 
نيازمندیم

٠٩١٥٥٥٧٠٩٢٦
٩١٣٤٩٣٦٥/ ف

به تعداد9 مانتودوز 
مجلس� نيازمند$م 

با اجرت باال 
٩١٣٦٢٧٣٨/ ف٠٩١٥٣٠٥٦٨٩٦ 

به تعداد9 چرخFار
 ز$گزا. دوز و بردست

چرخکار خانم در محيطی کامال 
زنانه با حقوق باال نيازمندیم. 

مقابل رسالت ۴٠ 
فروشگاه ایران پوشش
٠٩١٩٣٦١٩٣٠١

٢٧٣٩٥٦٢
٩١٣٦٢٦١٠/ ف

به تعداد9 چرخFار 
خانم  مانتودوز  ماهر  بردست  و 
نيازمندیم (محيط کامال زنانه) رسالت 

١۶-١٨٠٩٣٦٤٦٦٧١٧٢
٩١٣٥٤٢٥٤/ ف

٨٩٠١٣٥٩
٠٩٣٠١٢٨٠٤٨١

جهت تکميل کادر پرسنلی خود افراد 
ذیل نيازمند است: 

زیگزاگ دوز- برشکار- خياط ماهر و 
راسته دوز ترجيحا خانم 

محدوده وکيل آباد

٩١٣٦٢٨٣٢/ ف

موسسه خير$ه عاشقان 
ظهور مهد9 (عج)

به تعداد9 ز$گزا. دوز
مياندوزکار و راسته دوز ماهر آقا 

جهت کار تریکو نيازمندیم
٠٩١٥٣١٦٦٧٩٦

٩١٣٦٢٥٠٣/ ف

به چند نفر چرخ Mارماهر 
خانم یا آقا و بردست نيازمندیم 

آزادى ٩٩ پالک ١١٩ 
٦٥٨٤٧٧٧

٩١٣٥٦٤٨٢/ ف

چرخFار، ز$گزا. دوز 
مياندوزMار خانم درمحيط�

زنانه نيازمندیم عليمردانی ۴١ پالک 
٣٠ -                    ٠٩٣٦٣٢١٧٢٠٧

٩١٣٥٩٥٩١/ ف

به $r همFار ماهر
جهت کار در آرایشگاه زنانه در 
محدوده قاسم آباد نيازمندیم

٠٩١٥٢٤٢٢٥٩١
٩١٣٦٣٤٠٧/ ف

پيرا$ش نو$ن 
به ٢ همکار حرفه اى آرایشگر 

آقا نيازمندیم 
٨٤١٠١٠٣

٩١٣٦٢٥٣٥/ ف

به $M rارآموز آرا$شگر9 خانم
نيازمندیم امامت ۴٢ تقاطع دوم 

زیبایی انوشه 
٠٩٣٦٩٤١٨٣٤٠

٩١٣٦٣٤٤٣/ ف

به $r آرا$شگر خانم
 نيمه ماهر نيازمند$م

عبدالمطلب ١۵ یاس ١٣
٧٥٨٢٤٧٨

٩١٣٦٠٤٢٥/ ف

به چند آرا$شگر حرفه ا9 آقا 
جهت کار در سالنی کامال مجهز 
نيازمندیم ( و اجاره صندلی ) 

٠٩١٥٣١٨٩٦٠٦
٩١٣٦١٣٢٣/ ف

صندل� جهت Mار اMستنشن مو 
و خدمات ناخن اجاره داده

 می شود 
٠٩٣٩٥٤٩١٧٥٥

٩١٣٦٣١٠٣/ ف

شنيون Mار و براشينگ Mار
کامال حرفه اى نيازمندیم.
٠٩٣٥٧٣٤٧٩٠٢

٩١٣٦٣٣١٤/ ف

بخش� مجزا در سالن�
(احمد آباد)

به اپيالسيون اجاره داده می شود
٠٩١٥٥٠٥٠٢٨٠

٩١٣٦٣٦٠٣/ ف

 صندل� Mرا$ه 
م� دهيم

 جهت کار در آرایشگاه زنانه به 
یک شاگرد جهت کار نيازمندیم.

قاسم آباد،  اماميه

٦٢١٠٢٢٧
 ٠٩٣٨٤٣٨٠٦٠٢

٩١٣٦٣٨٨٠/ م

 به $r خانم
 جهت کار در سالن زیبایی نيازمندیم.

٩١٣٦١٤٦٠/ م ٠٩١٥١٢٥٢٣٠٣

به $r نفر شينيون Mار 
حرفه اى و اپيالسيون کار 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٣٢٨٩٥

٩١٣٥٨٩٩٨/ ف

به چند نيرو تمام وقت 
جهت آرایشگاه زنانه محدوده 

راه آهن نيازمندیم 
٠٩٣٧٢٢٩٠٥٩٧

٩١٣٦٣١٩٣/ د

به همFار9 جهت شنيون 
و ميکاپ در محدوده احمدآباد 

فورا نيازمندیم 
٠٩٣٩٥٤٩١٠٠٥

٩١٣٦٣٦١٧/ ف

به $r آرا$شگر آقا
 با مشتر9 

سریعا نيازمندیم
٠٩٣٦٢٩٣٨١٩٣

٩١٣٦٢٦٣٤/ ف

به $M rارآموز تازه Mارخانم 
در  کار  جهت  کار  سابقه  بدون 

سالن نيازمندیم کالهدوز ٣۶
٠٩٣٨١٨٥٤٨٣٥٧

٩١٣٦٣٢١٢/ ف

اجاره صندل� 
یا  تخصصی  اپيالسيون  جهت 
پاکسازى پوست واقع در هاشميه 

٠٩١٥٨١٨٣٧٥٠
٩١٣٦٣١٩٨/ ف

به تعداد9 شاگرد نيمه ماهر 
جهت کار در آرایشگاه زنانه 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣٠٦٩٣٤٨

٩١٣٦٢٤٧٩/ ف

به $r شاگرد 
در سالن زیبایی نيازمندیم 

 ٦٠٨٨٠٠٦
٠٩١٥٧٠٦١٣٣٢

٩١٣٦٢٣٢٨/ ف

 ٣DMAX نفر طراح r$ به
جهت دفتر معمارى نيازمندیم

 ٨٤٦٨٠٧٥
٠٩١٥١٠٠٠٢٩٤

٩١٣٦٣١٠٠/ ف

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

٠٩١٥٥٠١٢١٦٦پالک ٢٩
٩١٣٥٨٩٠٨/ ف

به تعداد9 خانم
ميکس  و  آلبوم  طراحی  به  مسلط 

فيلم           ٨٦٨٣٦٢٩
 بين پيروزى ۶۴ و ۶۶ پالک ٩٠

٩١٣٦٢٢٥٧/ ف

طراح و و$راستار و تا$پيست 
حرفه ا9  در منزل و محل Mار

نيازمندیم فرم قرارداد در 
www.118kar.com سایت

٩١٣٥٩١٤٨/ ف

3Dmax به تعداد9 طراح 
حرفه اى نيازمندیم. شرکت مهندسی 

معمارى هيوا بين هاشميه ٣١ و ٣٣
٩١٣٦٠١٤٨/ م ٠٩١٥٣٠٨٥٦٠٠

آتليه رامان
به یک عکاس ماهر خانم 

نيازمندیم
٠٩١٥٤٠٤٩٥٧٤

٩١٣٦٠٨٩٠/ ف

$r نفر طراح خانم 
 3DMAX مسلط به
و فتوشاپ نيازمندیم 

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

٨٨١٢٧٩٧
٩١٣٥٨٩٢٨/ ف

عFاس و فتوشاپ Mار حرفه ا9
خانم جهت آتليه واقع در هتل 

مجلل درویشی نيازمندیم .
٠٩١٢٣٢٧٩٥٦٣

٩١٣٦٣٠٥٨/ ف

$r فتوشاپ Mار خانم 
حرفه ا9 نيازمند$م

سناباد ۵١ نبش استاد شهریار 
آتليه هنر ٨٤٣٤٨٢٠

٩١٣٥٩١١٣/ ف 

استخدام
طراح سایت با سابقه کار تخصص 

HTLM5- CSS3
٨٤٧٠٣٤٧شرکت حسناسافت

٩١٣٦٢٨٦٢/ 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 $r خانم 
 آشنا به ورد و فتوشاپ 

نيازمندیم.
٩١٣٦٣٩٥٦/ ب ٧٢٣٦٧١٤

آتليه مان�
فتوشاپ Mار ، مونتاژ Mار

٠٩١٥١١١٦٦٥٢
٩١٣٥٧٥٦٩/ ف

به $r فتوشاپ Mارماهر (آقا )
جهت کار در عکاسی نيازمندیم 
صدیقی ٠٩٣٨٠٣٥٤٤٣٦ 

٩١٣٦٣٠٧٠/ ف

به $r مهندس معمار9 
جهت طراح� داخل�

و  3D به صورت 
حرفه اى با سابقه کار 

نيازمندیم 
٨٩٤٢٧٠٦

٠٩١٥٥٠٠٥٤٦٠
٩١٣٦٢٢٥٣/ ف

فتوشاپ Mار خانم
جهت کار در آتليه 

سجاد مجتمع افرا طبقه ٣ واحد ٣٠٢
٠٩١٥٨٠١٨١٨٧

٩١٣٦٣١٤٦/ ل

به تعداد9 پيr موتور9
جهت کار در آشپزخانه و غذاى 

آماده نيازمندیم 
٧٥٢٥٤٤٤-٠٩١٥٦٤٣٨١٠٧

٩١٣٦٣٠٢٦/ د

به چند نفر پيr موتور9
جهت کار در پيتزافروشی 

نيازمندیم
٠٩١٥١٥٩٠١٧٥

٩١٣٦٢٢٨٢/ ف

dموتور9 آص rپي
به تعدادى موتورسوار تمام وقت 

و پاره وقت نيازمندیم
٧٦٧٦٩٤٤

٩١٣٦٢٥٦١/ ف

پيr آر$انا 
به ۵٠ نفر موتورسوار با پورسانت 

١٠ درصد نيازمند است 
٨٤٤٧٠٧٠

٩١٣٥٥٩٣٠/ ف

به $r پيr موتور9 
متعهد به کار نيازمندیم 

با حقوق ثابت
٠٩٣٩٥١٠٢٠٠٥

٩١٣٦٢٨٦١/ ف

تعداد9 پيr موتور9 
به صورت تمام وقت ٩ تا ٢ 

و ۴ تا ٩ شب حقوق ٧٠٠ هزار تومان 
٩١٣٦٣٥٧٥/ م٠٩١٥٢٠٠٧٦٦٠

به تعداد9 موتورسوار
جهت کار در پيک موتورى 

نيازمندیم
٠٩١٥٩١٤٨٠٦٨

٩١٣٥٩٩٥٢/ ف

به تعداد9 پيr موتور9 
جهت کار در آشپزخانه از ساعت 

١٢ الی ۴ نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٧٦٤٢٤

٩١٣٦١٤٧٧/ ف

به تعداد ٥٠ موتورسوار
با درآمد عالی و بيمه نيازمندیم

٨٤٦٧٧٦٢
٠٩٣٩٣٢٢٨٠٥٤

٩١٣٤٦٤٨٣/ ر

پيr بيژن
سریعًا به تعدادى پيک موتورى با 

تضمين درآمد عالی نيازمندیم
٦٠٧٧٠٤٠

٩١٣٥٦٨٧٤/ ل

پيr شهر گشت
به  عالی  درآمد  با  عالی  موقعيت  در 

١٠٠ نفر موتورسوار نيازمنداست
٢٢٤٢٠٢٠

٩١٣٥٩٧٧٢/ ف

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

٩١٣٥٩٢٧٢/ ف

به تعداد9 پيr موتور9 
جهت همکارى در رستوران 

نيازمندیم. ساعت تماس ١١ الی ١٧
٧٦٦٤٠٠٧

٩١٣٥٩٠٧٥/ ف

به $r موتور سوار 
نيازمند$م   

٨٤٣٥٤٧٠
٩١٣٦٣٢٢٠/ ف

پيr طنين
به تعدادى موتورسوار با درآمد عالی 

نيازمندیم ٠٩٣٥٨٥٨١٩٩٢
٠٩٣٥٥٣٦٠٧٣١

٩١٣٤٢٩٢٣/ ف

پيr موتور9 تمام وقت 
جهت رستوران 

نيازمندیم
٠٩١٥٣١١٩٤٠٩

٩١٣٥٧٥٤٥/ ف

پيr داوود9  فلکه راهنمایی
 صادقی ٨ به موتورسوار با درآمد ۴٠ 

هزار تومان به باال نيازمندیم 
٠٩١٥٩١٤٦٧٣٢

٩١٣٦٣٢١٨/ ف

پيr موتور9 جهت 
رستوران نيازمند$م 

محدوده قاسم آباد
 

٦٦٧٥٩٤٢-٦٦٧٥٨٤٤
٩١٣٦٣٣٢٢/ ف

محدوده گلشهر 
به تعدادى پيک جهت آشپزخانه 

رنجبر نيازمندیم 
٢٥٧٤٠٦٨

٩١٣٦٠٤٣٦/ ف

پيr موتور9 
نيازمند$م.  

٨٨٣٠٠٣٨-٠٩٣٦٨٢٤٣٤٣٠
٩١٣٦٣٣٠٠/ ف

رستوران راد
ساعتی ٣٧٠٠ 

بين دانشگاه ۶ و ٨
٩١٣٦١٦٨٥/ خ٢٢٣٢٠٠٠

پيr آشنا به منطقه 
رضا شهر 

پيروزى،  ابتداى  نيازمندیم 
 آشپزخانه خاتم مراجعه ٨ الی ١۶

٩١٣٥٩٩٠٥/ ف

پيr تr تاز
به پيک موتورى با درآمد ٢۵ الی 

۴۵ بدون ضامن نيازمندیم
٣٤٤٦١٠٠

٩١٣٦٠٤١٠/ ف

پيr موتور9 
جهت کار در کتابفروشی 

نيازمندیم 
٢٢١٥٧٨٢

٩١٣٦٢٨٥٥/ ف

پيr موتور9 نيازمند$م
با حقوق ثابت و پورسانت، ١٠ ساعت 
ماهانه ۶۵٠ هزار تومان +پورسانت 
فروشگاه بال ٠٩١٥١١٥١٩١٨

٩١٣٦٢٣٥٥/ ف

به تعداد9 پيr موتور9
نيازمندیم . غذاى آماده مطبخ 

ساعت تماس ٨ الی ١٢ و ١٧ الی ٢٢
٦٠٧٤٧٠٠

٩١٣٦١٢٣٩/ ل

پيr موتور9 
در آمد روزانه ٣٠ هزار

٣٦٦٨٤٠٢
 B٣٢۴ پنجراه مجتمع عدالت پالک

٩١٣٥٨٣٦٩/ ف

به تعداد9 پيr موتور9 
جهت رستوران

نيازمندیم (محدوده الدن)
٠٩١٥١١٧٤٢٠٥

٩١٣٦٢٢٧٧/ ف

 rبه تعداد9 پي
جهت فست فود نيازمندیم

 احمدآباد مقابل بلوار رضا پيتزا کارینا 
٨٤٣١٠٩٨

٩١٣٦١٢٣٨/ ف

r١٥ نفر پي
جهت پيک موتورى

 ٩ صبح تا ٣ ظهر ٣٠٠هزار 
تومان ٣ ظهر تا ٩ شب ٣٠٠ 
هزار تومان ٩ صبح تا ٩ شب 
٧٠٠ هزار تومان نيازمندیم

٨٤٢٥٩٤٠
٩١٣٦٠٩٩٦/ ر

به $r پيr موتور9
جهت کار در آشپزخانه نيازمندیم 

نبش هاشميه ۵۵
٨٨١٠٥٠٠-٠٩١٥٣١٠١٤١٨

٩١٣٦٢٣٥٧/ ف

به چند پيr موتور9 
با حقوق باال فورى نيازمندیم 

٨٥٥٣٨٦٩
٩١٣٦٠٤٦١/ ف

پيr خاورميانه 
با  موتورى  پيک   ٢٠ تعداد  به 

درآمد عالی سریعا نيازمند است 
٠٩٣٦٤٤٧٢٢٦٨

٩١٣٦١٦٤٠/ ف

 rتعداد9 پي
موتور9 نيازمند$م 

حقوق مناسب و بيمه 
خيابان سعدى، سعدى 

٢٠ پالک۵ طبقه٢ 
(مراجعه حضورى)

٩١٣٦٠٧٠٦/ ف

پورسانت ١٥% 
پيک  نيروى  نفر   ١٠ تعداد  به 

موتورى متعهد نيازمندیم 
٠٩٣٦٨٥٠٨٠٣٤-٧٢٦٣٦٨٦

٩١٣٥٤٨٣٩/ ف

به چند نفر پيr موتور9 
جهت کار در آشپزخانه نيازمندیم.

ساعتی ۵٠٠٠ تومان
٠٩٣٧١٣٠٨٦٦٨

٩١٣٦٣٢٧٧/ ف

١٥١٢
آرا$شــــگر

١٥١٣
طـراح و گرافيست

١٥١٤
تحصيلدار و پيr موتور9

دکوراسيون داخلی پایکا 
 جهت تکميل کادر دفترى خود به افراد ذیل نيازمند است:

٢- منشی خانم    ١- 3Dmaxکارخانم 
بلوارسجاد، بزرگمهر شمالی٢، پالک ٢٧، واحد۶

٧٦٥٧٥٩١-٧٦٢٥٧٣٩-٠٩١٥٣١٣٥٨٧١ 
٩١٣٦٢١٢٠/ م


