
سه شنبه  ١٢ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٧
٤٤

پي.ان وانت با راننده
جهت پخش لبنيات ۶٠٠ثابت 

بدون پورسانت+ بيمه
١٣-٧٢٣٥٨١١ابوطالب

٩١٣٥٢١٢٠/ ف

آژانس رونيز 
تعدادى راننده با اتومبيل 

نيازمندیم. هدایت ٣٩ و ۴١
٠٩١٥٩١١٦٠١٢

٩١٣٥٤٦٩٠/ ف

 به تعدادA راننده با اتومبيل
 به صورت تمام وقت نيازمندیم

ابوطالب ٧۴
٠٩١٥٤٨٢٠٣١٩-٧٥٣٤٥٢٥ 

٩١٣٥٤٢٢٩/ ف

به تعدادA راننده 
با اتومبيل سریعا نيازمندیم 

محدوده شهدا 
٠٩٣٨٩٣٩٣٩٢٩

٩١٣٥٤٠٩٢/ ف

آژانس با زنگ باال
 %١۴ پورسانت  ۵٠هزار  کارکرد 

راننده با اتومبيل نيازمندیم
٠٩١٥١٠٦٣٦٨٣

٩١٣٥٢٢١١/ ف

زنگ باال= درآمد عال% 
راننده با اتومبيل نيازمندیم 

٠٩١٥٨١٩١٨٠٠
٩١٣٥٣٠٥١/ ف

صابربار 
به تعدادى وانت پيکان، نيسان 

سریعا نيازمندیم
٠٩٣٥٨٨٣٤٥٤٥

٩١٣٥٥١٨٦/ ف

به تعدادA راننده 
 با اتومبيل دوگانه با پورسانت 

پایين نيازمندیم 
٩١٣٥٥٢٩٣/ ف٠٩١٥٤١٨٥٨٥٤

راننده پا�ه ١ �ا پ ١ 
جهت با دسان ٨ تن  با مدارک 

کامل جاده نيازمندیم 
٠٩١٥٩٥٢٩٨١٧

٩١٣٥٥٢٢١/ ط

آژانس بانوان جيران 
با  ترجيحا  خانم  راننده  تعدادى 
نيازمند  سوز  دوگانه  اتومبيل 

٨٨٢٣١٠٠است 
٩١٣٥٥٠٢٢/ ف

آژانس سالله 
به تعدادى راننده با اتومبيل به صورت 
تمام وقت و یا نيمه وقت نيازمند است 
٨٤٦٧٠٧٧-٠٩١٥٧٦٥١٨٧٨

٩١٣٥٤١١٩/ ف

تا"س% سرو�س "وه سر 
واقع درهاشميه به تعدادى راننده با 
اتومبيل به صورت تمام وقت و نيمه 

٥-٨٨٤٣١٩٤ وقت نيازمندیم 
٩١٣٥٤٥٩١/ ف

به �k فروشنده باتجربه 
"ت شلوار

نيازمندیم
٠٩١٥٣١٥٠٨٨١

٩١٣٥٤٠٥٦/ ف

حقوق ٥٠٠ هزار تومان
به دو نفر صندوقدار خانم 

نيازمندیم. بلوار معلم چهارراه 
 دانشجو کلبه لی

٩١٢٦٣٠٦٠/ ف

فروشنده
خانم/ آقا نيازمندیم

بلوار کالهدوز- بين تقاطع 
آبکوه و کالهدوز ٢٢

٨٤٣٦٤٦٣
٠٩١٥٣١٨٤٣٧٠

٩١٣٥٤٨٠١/ م

به چند فروشنده خانم و 
آقا نيازمند�م

بين سناباد ۴٢ و ۴۴ شماره ۴٢۴
٠٩٣٦٨١٥٥٥٨٤

٩١٣٥١٤٩٠/ ف

به تعدادA فروشنده جوان 
نيازمندیم

 (مجرب) کفش چلسی
٢٢٥٨٧٦٨

٩١٣٥٤٣٥٠/ ف

به �k فروشنده باتجربه خانم 
بازار  خسروى  خيابان  نيازمندیم 

جواد فروشگاه باران
٠٩١٥٤١٨٤٠٠٨

٩١٣٥٤٣٩١/ ف

به چهار فروشنده آقا
فروشی  کفش  جهت  کار  سابقه  با 

نيازمندیم پایه حقوق ٣٠٠ تومان
٠٩٣٦٣٢٢٣٨٧٤

٩١٣٤٩٥٠٦/ ف

به دو فروشنده باتجربه
جهت کار در مجتمع الماس شرق با 
حقوق ثابت و پورسانت نيازمندیم 

٠٩١٥٧٣٦٢٤٠٢
٩١٣٥٥١٨٢/ ف

به فروشنده خانم 
نيازمند�م 

حقوق ٣٠٠ الی ٣۵٠ 
بازار امين سالن ٢ 

پالک ١٧
٠٩١٥٣٠٧٨٥٤٤

٩١٣٥٣٢٤٨/ ف

به چند فروشنده خانم
نيازمندیم. باحقوق ۵٠٠هزار 

تومان پنجراه بازار عدالت
٠٩٣٧٩٦٩٧٤٣٣

٩١٣٤٩٨٥٨/ م

به �k فروشنده آقا 
جهت فروش البسه مجلسی 

بانوان
 در ١٧ شهریور نيازمندیم 

(حقوق ثابت+ درصد از 
فروش ) 

٣٤٢٨٥٥٦
٠٩٣٩٦٣٧٨٠٤٩ سلطانی 

٩١٣٥٣٣٤٨/ ف

�k فروشنده خانم   
نيازمندیم قاصدک نبش رضوى ١۶

( محدوده رضاشهروپيروزى)
٠٩٣٨٧٥٩٠٥٥٢

٩١٣٥٣٣٠٣/ ف

فروشنده جوان �ا نوجوان 
در الماس شرق نيازمند�م 

 ٠٩١٥١١٢٥٨٣٦
٩١٣٥٤٧٢٤/ ف

تعدادA فروشنده باتجربه
ميدان  لناسنتر  نيازمندیم  خانم 
١٧شهریور مجتمع تجارى حریر طبقه 

+٢٠٩٣٥٤٨٢٩٤٩٤
٩١٣٤٩٤٣٥/ ف

به �k صندوق دار باتجربه خانم
 (١٢ (۶الی  شب  شيفت  جهت 
نيازمندیم بين ٧ تير ١۴ و ١۶ پيتزا 

شبدیز ٠٩١٥١٥٩٠١٧٥
٩١٣٥٤٢٧٣/ ف

  jفروشنده خانم جهت پوشا
 خيابان امام رضا ، بين ۶ و ٨ پاساژ 

مسعود طبقه ١- فروشگاه فکور
٩١٣٥٤٣٣٢/ م٠٩١٥٥٠١٢٢٠٩ 

فروشنده خانم
بين عبادى  نيازمندیم  لوازم آرایشی 

٣۴ و ٣۶ ساریکا
٠٩٣٥٤٠٨٧٠٤٣

٩١٣٥٤٨٣٧/ ف

فروشنده خانم
با سابقه کار تمام وقت

 و نيمه وقت با حقوق عالی 
نيازمندیم .

١٧ شهریور - مجتمع حریر
 طبقه ١+ پالک یک 
فروشگاه خانه لباس

٠٩١٥٣١٧٢١٩٨
٩١٣٥٥١٤٧/ د٣٦٨٧٥١٨

به �k فروشنده با 
روابط عموم% باال

جهت فروش در فروشگاه 
تزئينات داخلی ساختمان 

نيازمندیم ترجيحا با 
تحصيالت معمارى

٨٤٤٤٢٧٤
٠٩١٥١١٥١٥١٠

٩١٣٥٤٠٢٦/ ف

به �k فروشنده 
جهت کار در فروشگاه ملت

 نيازمندیم زیرگذر دانشگاه فردوسی 
٠٩٣٥٢٦٦٦٥٥٦

٩١٣٥٥٠٩٢/ ف

به تعدادA فروشنده خانم 
نيازمندیم (ضلع جنوبی بازار رضا)

  فروشگاه موحدى 
٠٩١٥٤٣٨٢٤٩٠-٨٥٢٦٥١٧

٩١٣٥٤٢٣٩/ ف

فروشنده آقا مجرب
با حقوق و مزایاى عالی نيازمندیم

٠٩١٥٤٤٢٢١٥٠
٩١٣٤٩٨٦٠/ ل

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

دانشجو کلبه لی
 

٩١٢٦٣٠٤٨/ ف

به دو خانم باتجربه
جهت فروشندگی در محدوده 
حرم نيازمندیم. با حقوق عالی 
ساعات تماس: ٨:٣٠ تا ٣٠:۵ 

بعدازظهر
 فلکه طبرسی کوچه نوغان

 پاساژ روشن 
٠٩١٥١٠٦٣٦١٨

٩١٣٥٤٠٧٥/ م

عطر سيد
به یک فروشنده خانم یا آقا 

نيازمندیم حقوق ۴٠٠ الی ۵٠٠
٠٩١٩٩٠٨٢٤٢٩

٩١٣٥٤٢٥٥/ ف

به �k جوان جهت 
فروشندگ%

ترجيحا دیپلمه با روابط عمومی 
باال و ضامن معتبر با کارت پایان 

خدمت نيازمندیم.
٨٥١٤٨٣٦

٠٩٣٥٥٥٧٩٧٣٨
٩١٣٥٥٠٨٢/ د

به �k خانم آشنا به فروش مبلمان  
نيازمندیم  وقت  تمام  صورت  به   
بين عبدالمطلب ٩و١١گالرى مبل بهار 
٠٩١٥١٠٥٠٣٥٣-٧٥٧٦٢٤٩ 

٩١٣٥٤٥١١/ م

فروشنده خانم 
جهت مجلسی زنانه

 ميدان احمدآباد - نبش پاساژ هما
٠٩٣٦٧٣٨٧٥١٠-٨٤٥٤٧٧٥

٩١٣٥٥٠٠٢/ د

نيازمند�م  فروشنده خانم
با ضامن کارمند حقوق ۶٠٠ تومان 
 ١٢ ١٠و  فرهاد  بين  وقت  تمام 

پالک ٧٨             ٧٦٧٣٧٧٧
٩١٣٥٤٨٧٢/ ف

فروشنده پوشاj بچه گانه 
جهت الماس شرق

نيازمندیم
٧١١٣٩٠٧

٩١٣٥٤٥٥٧/ ف

به چند فروشنده خانم 
و آقا نيازمند�م 

بازار فردوسی
٠٩٣٧٣٤٩٦١٦٣

٩١٣٥٥٢٢٥/ ط

به �k فروشنده نوجوان
جهت کار در کفش کندو

 آلتون ١+ واحد ۴ نيازمندیم 
٨٤٩١٢٢٧

٩١٣٥٥١١٣/ د

به �k فروشنده خانم
نيازمندیم 

دانشگاه ٣١- نيمه وقت
٠٩٣٩١٣٠٣٧٠٧

٩١٣٥٤١٤٥/ ف

به �k فروشنده باتجربه 
(آقا) جهت فروشندگی کفش 

نيازمندیم 
٨٤٩١٢٤٤-٠٩١٥١١١٣٥٩٠

٩١٣٥٤٨٩٩/ ف

به �k فروشنده خانم
نيازمندیم بين امام رضا ۶ و ٨ 

پاساژ مسعود پالک ١٠١ 
٨٥١٤٩٣٢

٩١٣٥٢٧٨٢/ ف

فروشنده آرا�ش% خانم 
با حقوق خوب  الی ۶ عصر  ٩ صبح 

الماس شرق، فروشگاه ماتيک 
٧١١٣٠٣٦

٩١٣٥٣٠١٧/ ف

به تعدادA فروشنده 
جهت نمایندگی فروش محصوالت 

LG  نيازمندیم
٣٨٩٩٢١٥

٩١٣٤٧٣٧٣/ پ

به دو فروشنده خانم 
 نيازمندیم طالب ( خيابان وحيد 

پالک ٢٠۴) فروشگاه کيف
 ٠٩١٥١٠١٧٧٦٩-٢٧٨١٩٧٥

٩١٣٤٨٨٠٣/ ط

فروشنده (خانم)
شرق  الماس  در  فروشی  روسروى 
نيازمندیم ورودى ١- طبقه ١+ پالک 

۴١١٠٣٠٩٣٩٤١٥٨٩٤٧
٩١٣٥٤٧٠١/ ف

به �k فروشنده خانم 
وارد به فتوشاپ نيازمندیم 

فروشگاه عکاسی حقيقی 
٧٦٢٠٠٧١

٩١٣٥٣٠١٣/ ف

به ٢فروشنده جوان آقا باتجربه 
جهت کار در عمده فروشی 

پوشاک نيازمندیم 
٠٩١٩١٣٥١٠٠٢

٩١٣٥٥٧١٥/ ف

به تعدادA راننده با اتومبيل 
تمام وقت و نيمه وقت

با پورسانت مناسب 
نيازمندیم

 آژانس تاکسی تلفنی 
آسمان

٠٩١٥٣٠٢٢٠٦٧
٩١٣٥٢٩٨٠/ ف

حقوق ٣٠٠ هزار تومان
به تعدادى فروشنده خانم 

نيازمندیم ایثار ٧ مانتو جزیره
٩١٣٥١٥٢٢/ ف٢٧٣٤٢٠٠

به تعدادA فروشنده 
جهت فروش "تاب

نيازمندیم
٠٩١٥٩١٨١٠٧٥

٩١٣٥٤٤٨٤/ ف

صندوقدار با ضامن معتبر
جهت رستوران نيازمندیم

 تماس ١١ به بعد
٠٩٣٥٤٠٧٧٣٦١

٩١٣٥٤٨٨٢/ ف

به �k نفر خانم د�پلم 
با روابط عمومی باال جهت 

فروشندگی لبنيات 
نيازمندیم آب وبرق

 بين فکورى ۶ و ٨ لبنيات 
گيالوند 

٠٩١٥٦٢٧٣٠٤٥
٩١٣٥٤٥٠٢/ ف

فروشنده خانم 
مجتمع  توحيد  ميدان  نيازمندیم. 

G9 نصر همکف شماره
٠٩١٥٤٤١٢٤٩٩ 

٩١٣٥٤٣٥٢/ ف

فروشنده آقا 
نيازمندیم  قوى  عمومی  روابط  با 
مبلمان شهرشب نما نبش کالهدوز۴۴

٧٢٣٥٢٣١
٩١٣٤٨٥٣٩/ ف

به چند فروشنده
 خانم و آقا 
با حقوق عالی 

نيازمندیم کيان سنتر 
طبقه ١+ واحد ١١٩

٠٩٣٦٩٣٤٨٣٠٧
٩١٣٥٤٣٤٧/ ف

 BRANDS
فروشگاه برندس به یک 

صندوق دار با سابقه 
کارى مفيد نيازمند است

٧١١٣٣١٥
٧١١٣٣١٧

٩١٣٥٥٢٥٥/ ف

٩١٣٥٤٠٨١/ ف

به تعدادA فروشنده 
خانم 

جهت پوشاک نيازمندیم 
ترجيحا با سابقه کار محدوده 

ميدان شهدا
ميدان شهدا، بين عبادى

 ٩ و ١١ پوشاک  ٩۶
٢٢١٧٧٠٩

تعدادA فروشنده
 خانم و آقا

جهت کار در الماس شرق 
نيازمندیم 

الماس شرق، ٢+ 
پالک ۵٢۴١٠
٧١١٤٠٢٠

٠٩٣٧٥٣٧٥٠٧٣
٩١٣٥٤٠٥٠/ ف

فروشنده خانم
، مراجعه حضورى  جهت مانتوسرا 
ميدان ١٧شهریور حاشيه مجتمع 

رضا مانتو ملکی
٩١٣٤٨٦٦٦/ ر

فروشنده ماهر پوشاj خانم 
نيازمندیم حقوق عالی بازارسپاد 

فاز ٢، طبقه ١، پالک ١١۶
٧٦٣٤٤٥٠

٩١٣٥٤٠٩٧/ ف

فروشنده خانم
جهت کار مزون عروس نيازمندیم
٢٢١٢٤١١-٠٩١٥١٠٨٤٠٨٤

 خسروى، پاساژ خوشبختی
٩١٣٤٩٧١٤/ ف

تعدادA فروشنده خانم 
نيازمندیم فلکه آب امام رضا ٢ 

کوچه کربال 
٨٥٤٨٧٧٠

٩١٣٥٣٣٩٥/ ف

به دو فروشنده خانم نيازمند�م 
 خيابان امام رضا-سراى بلور

پاساژ جواداالئمه پالک ٢٣
 ٨٥٩٤٦٨٧

٩١٣٥٤٥٩٩/ ف

به �k فروشنده خانم
جهت کار سيسمونی نيازمندیم ميدان 

طبرسی- مجتمع شرق زیست
٠٩٣٧٧٨٥١٦١٢

٩١٣٥٤٢٣٥/ ف

فروشنده باتجربه خانم 
نيازمندیم حقوق ۴٠٠ 

امامت ٣۴ و ٣۶ پالک ۴١٨
٦٠٤١١٤١

٩١٣٥٤٠٢٢/ ف

فروشنده تلفن% خانم 
نيازمند�م

همت ١۶
٠٩٣٧٢٥٤٣٦٩٤

٩١٣٥٤٣٩٢/ ف

به �k منش% مسلط به "امپيوتر 
نيازمندیم

( ترجيحا آشنا به حسابدارى)
٧٦٥٢٦٠٨

٩١٣٥٤٥٣٢/ ف

به �k منش% خانم نيازمند�م 
بين عدل خمينی ٧٢ و ٧۴ 
پالک ١٢٨۴,١ طبقه دوم 

٩١٣٥٥٧٠٤/ ف٨٥٢٨٩٩٤

شر"ت زو�اوب
براى تکميل کادر پرسنلی 
همکار  چند  به  خود 
کامپيوتر  به  مسلط  خانم 
خانم  یک  و  اینترنت  و 
انگليسی  زبان  به  مسلط 
با حقوق مکفی به صورت 
نيمه وقت نيازمند است.

هاشميه ١١ ، پالک ۴٧
٨٨٣٤٩٩١-٠٥١١

٩١٣٥٣٦٦٦/ ر

به منش% خانم
 word آشنا به کامپيوتر و
نيازمندیم نبش خيام ۵۴

٧٦٣٧١٧٤
٩١٣٥٤٣٤٢/ ف

مجله زندگ% ا�ده آل 
 به یک منشی خانم نيازمند است

 ٥-٨٨٤٣١٠٣
ساعت تماس ٩ الی ١۴

٩١٣٥٤٢٥٣/ ف

منش% خانم 
 جهت کار در دفتر بيمه ایران 

نيازمندیم سناباد ۵١  پالک ٧۵
٨٤١٧٧٩٧ 

٩١٣٥٣٢٧١/ ف

به �k منش% جهت مطب 
دندانپزش.% جهت شيفت

عصر نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٣٨٤٦٩

٩١٣٥٤٣٥١/ ف

به �k نفر منش% خانم
جهت کار در دفتر طراحی داخلی 

نيازمندیم
٦٠٤٤٨٦٤
٦٠٤٠٦٦٩
٦٠٥٧٤٤٦

بين سجاد ٢٠ و ٢٢ ساختمان ۴۶ 
طبقه چهارم

 

٩١٣٥٤٨٦٤/ ف

به �k منش% 
در  کار  جهت  کامپيوتر  به  آشنا 

شرکت فنی مهندسی نيازمندیم 
٨٨٤٠٤٠١- ٠٩٣٦١٠٦٤٧٥٧

٩١٣٥٥٠١١/ ف

به �k منش% خانم
با روابط عمومی باال و وارد 

به کامپيوتر جهت دفتر 
کارگزارى رسمی بيمه 

نيازمندیم. نبش مطهرى 
شمالی ٣ پالک ١٣٨

٧٢٥٩٧١٥-٧٢٥٩٧٢٠
٩١٣٥٥٢٠١/ م

به �k منش% خانم
مسلط به ورد و اکسل نيازمندیم 

نبش فرامرزعباسی ٢٨
 ساختمان اقاقيا- طبقه چهارم 

واحد ٨

٦٠٨٦٩٩٢
٠٩١٥٥٢١٧٥٠٠

٩١٣٥٤٣٣٣/ ف

به �k منش% خانم
جهت کار کافی نت نيازمندیم 

کوى امير- ولی عصر
٠٩٣٧١٣٢٩٣٠١

٩١٣٥٤٢٨٢/ ف

منش% آقا 
جهت شيفت شب تاکسی 

تلفنی در محدوده راه آهن 
ساعت کار ٧ شب الی ٧ 
صبح حقوق ٢۵٠٠٠٠ 

٠٩٣٥٤٣١٧٠٨٢
٩١٣٥٤٩٦١/ ف

٩١٣٤٩٥٦٨/ ف

منش% خانم نيمه وقت 
احمدآباد پاستور ١١,١ 

پالک ١۶۵ حقوق ٢٠٠ تا ٣٠٠ 
مراجعه ١٠ تا ١٢ 

 به �k خانم با روابط عموم%
 باال جهت کار در آژانس (ترجيحا آشنا 
به کار) مسافرتی  نيازمندیم کامياب 

 ٢٢٠٩١٥٧١٥٨٢٥٢ و ٢۴
٩١٣٥٤٤٣٤/ ف

�k نفر خانم
Excell و word مسلط به

با روابط عمومی باال 
جهت شرکت مهندسی

نبش معلم ۵۵- پالک ۵
٨٩١٢٥٦٥-٨٩١٢٥٩١

٩١٣٥٤٨٢٣/ م

 شر"ت "شت 
و صنعت نادر 
 منشی مدیریت 

خانم مسلط 
 officeبه

ترجيحا 
ليسانس 
استخدام

 می نماید .
٧٢٩٧٢٩١ 
ساعت تماس 

١-٨۵
٩١٣٥٥٥٢٩/ ب

به �k منش% خانم
نيازمندیم. 

بلوار فکورى بين ٣۴ و ٣٢ 
٠٩١٥٢١٥٨٨٩٢-٨٨٤٣٠٦٧

٩١٣٥٤٤٥٣/ ف

به ٢ نفر خانم جهت "ار 
در دفتر فنی مسلط به 

تایپ و فتوشاپ ، اتوکد 
نيازمندیم. قاسم آباد

استاد یوسفی ١٧
دفتر فنی ساتراپ
٦٦٣٥٣١٨

٩١٣٥٢٦١٢/ ق

به �k منش% خانم
مسلط به اتوکد جهت کار در 

دفتر فنی نيازمندیم
بلوارسجاد- پاساژ نگار
 طبقه  اول- پالک ١٠٢

٠٩١٥٥١٧١٥٧٧
٧٦٨٠٣٨٢

٩١٣٥٤٣٣٩/ ف

منش% خانم
جهت پاسخگویی تلفن 

و انجام امور دفترى
 آشنا با حسابدارى 

در شيفت صبح ٩ الی ١٣
 آدرس: جالل ٣٨ پالک ١۴٧/١
٦٠٤٩٦٨١-٦٠٣٩٦٦٨

٩١٣٥٥٠٥٨/ ل

�k منش% خانم 
جهت کار در دفتر امالک نيازمندیم 

قرنی ١۶ پاساژ آرش طبقه سوم 
٧٢٣٣٧٤٧

٩١٣٥٤٦٣٦/ ف

سر�عا به �k منش% 
نيازمند�م

آژانس رسانا - احمدآباد
٠٩٣٩٥٢٦٠٠٩٢-٨٤٢٤٠٠١

٩١٣٥١٩١٨/ ق

منش% دفتر 
امالj نيازمند�م 

 

٩١٣٥٥٠٩٣/ ف٠٩١٥٥٠٢٦٤١٦

١٥٠٧
فروشنده و صندوقدار

١٥٠٨
منش% و تا�پيست


