
٥٠
دوشنبه ١٨  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١١

به تعداد9 راننده با اتومبيل 
مدل باال ترجيحا با تاXسيمتر

نيازمندیم درآمد باال
٠٩١٥٨٢٧٢٩٧٩

٩١٣٥٦٠٦٤/ ف

 m( راننده پا)ه m( به
جهت کار با جرثقيل نيازمندیم 

٠٩١٥١١٣٠٤٧٣
٣٩٢١٧١٩

٩١٣٥٣١٩٥/ ف

تاXس� دوست�
تعدادى راننده با اتومبيل دوگانه 

سریعا نيازمندیم
٦٠٦٠٣٣٩-٠٩١٥١٥٨١٧٥٥

٩١٣٥٩٢٣٠/ ف

آژانس Xرانه
به تعدادى راننده مجرب 
و متعهد تمام وقت و نيمه 

وقت با پورسانت عالی 
نيازمندیم (قاسم آباد)

٠٩١٥٤٧٧٧٠٣٥
٩١٣٦٠٣٧١/ ف

سفير بار
و  به تعدادى وانت، مزدا، نيسان 
سریعا  راننده  با  همراه  کاميونت 

٠٩٣٨٤٨٩٧١٨٤نيازمندیم
٩١٣٥٧٧٥٠/ ف

به تعداد ٥٠ راننده با اتومبيل
نيازمند)م 

با تضمين کار محدوده احمدآباد
٠٩١٥٦٤٦٠٩٨٦

٩١٣٦٢١١١/ ق

٩١٢٩٧١٧٦/ ف

استخدام
 راننده پا)ه )Iم  

 به تعدادى راننده پایه یکم 
براى اتوبوس هاى 

درون شهرى نيازمندیم 
شرکت به آوران سيررضوى 

تحت نظارت سازمان 
اتوبوسرانی مشهد

 نبش عبدالمطلب ۵٠
 پالک ٢۶

راننده با اتومبيل جهت آژانس
بدون پورسانت یا پورسانت ١٠ 

درصد تضمين درآمد سریعا 
نيازمندیم ٠٩٣٣٧٦٦١٣٩٩

٩١٣٥٩٣٣١/ ف

  m( راننده پا)ه m( به
 جهت کار با جرثقيل ١٠ تن 

نيازمندیم 
 ٠٩١٥٩٠٠٠٨١١

٩١٣٦١٩٦٧/ پ

به تعداد9 راننده 
با اتومبيل با پورسانت ١٢% 

نيازمندیم 
٠٩١٥١٠٣٥٨٦٨

٩١٣٥٦٢٣٥/ ف

به تعداد9 راننده با اتومبيل 
تمام وقت و نيمه وقت محدوده 

صياد شيرازى نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٣٢٠٥٥

٩١٣٦٠٥٣٣/ ف

شرXت توليد9 
عسل محياشهد

تعدادى پيکان وانت و مزدا 
مسقف با راننده استخدام 

می نماید
٧٢٩٦٦٥٠-٠٥١١

٧٢٩٠٥٣٢
٩١٣٦٠٣٢٥/ ف

به تعداد9 راننده با اتومبيل 
نيازمندیم. تمام وقت، نيمه وقت 

پورسانت ١۵%- جاهدشهر 
٠٩١٥٢٤٥٢٧٠٠

٩١٣٥٩٢٩٣/ ف

تاXس� احسان 
سریعا به راننده با اتومبيل نيازمندیم 

پورسانت ١۵% (اندیشه ٧)
٠٩٣٦٨٦٦٦٤٨٩

٩١٣٦٠٥٠٢/ ف

تاXس� سعادت سير 
تعدادى راننده با اتومبيل مدل 

باال نيازمندیم 
٩١٣٦١٢٦٤/ ف٧٢٤٦٨٧٧

(آژانس پرد)س)
اتومبيل  با  راننده  تعدادى  به   
هزار   ۵٠ روزانه  نيازمندیم 

٠٩٣٧٥٠٥١٢٦٥تومان 
٩١٣٦١٣٠٥/ ف

آژانس سجاد 
تعدادى راننده با تضمين کارکرد 

۵٠ هزار تومان نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٢٩٢٨٤

٩١٣٦١٣٦٤/ ف

آژانس )اسمن
واقع در قاسم آباد نياز به راننده 

با اتومبيل دارد 
٠٩٣٦٦٨٦٢٤٢٣

٩١٣٦٠٦٩٠/ ف

آژانس طبرس� 
با زنگ عالی راننده با اتومبيل 

نيازمندیم
  راه آهن، بين کامياب ١۴ و ١۶

٩١٣٦٢١٥٢/ ف

به تعداد9 راننده 
تمام وقت همراه با تاکسيمتر 

نيازمندیم آژانس گلچين شهر ما 
٠٩١٥٨١٠٢٤٥١

٩١٣٦١١٠٧/ ف

تIران 
به تعدادى راننده با اتومبيل 

مدل باال نيازمندیم 
٧٦٣٧١٤١

٩١٣٦١٨٥٠/ ف

به تعداد9 راننده منظم و متعهد 
با اتومبيل نيازمندیم (با تاکسيمتر

 و بدون تاکسيمتر) زنگ باال 
٩١٣٥٨٣٩٠/ م٧٦٧٠٧٩٠

٥راننده تمام وقت
با اتومبيل نيازمندیم آژانس رها 

بين پایدارى ٨ و فکورى ۵٩
٨٢١٩٣٨٧

٩١٣٤٧٨٥٨/ ف

تاXس� بيژن 
سریعا به تعدادى راننده با اتومبيل با 

تضمين کارکرد نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٠٢٦٠٢

٩١٣٥٧٧٢٤/ ف

به تعداد9 راننده با 
اتومبيل با پورسانت Xم

نيازمندیم
آژانس آریا ٦٢١٥٠٦٠

٩١٣٥٩٠٧٠/ ف

به تعداد9 ماشين دوگانه 
 فعال و کارى نيازمندیم.

تمام وقت حقوق ٧٠٠ ثابت
٩١٣٥١٩٧١/ م ٠٩١٥٢٤٤٥٠٠١

٩١٣٦٠٩٥٥/ ف

آژانس پاستور
راننده با اتومبيل نيازمندیم 

 احمدآباد پاستور ١١

آژانس المپيا
به تعداد ۵٠ دستگاه اتومبيل 
با راننده نيازمندیم بلوار کوثر 
شمالی ٨ ٠٩١٥٣١٩٨٤٢٠

٩١٣٦٠٩٧٧/ ف

سرو)س ده� به هتل ها 
به تعدادى پارس، سمند ۴٠۵ 

ون و... نيازمندیم 
٠٩١٥٣٢٤٨٤٨٢

٩١٣٦٠٤٣٥/ ف

آژانس ميثاق 
به تعدادى راننده با اتومبيل 

مدل باال سریعا نيازمندیم 
٠٩١٥٣٠٥٣٤٨١

٩١٣٦١٦٧١/ ف

آژانس با زنگ باال 
کارکرد ۵٠١٠٠٠ راننده 

با اتومبيل نيازمندیم 
٠٩١٥٧٦٢٥٠٧٠

٩١٣٦١٢١٩/ ف

به تعداد9 راننده 
با اتومبيل پيکان یا آردى نيازمندیم 

 ٠٩١٥٩٠٥٣٧٢٠
٧٦٣٢٨٦٩

٩١٣٦٠٦٥٦/ ف

به تعداد9 راننده ثابت 
با تضمين کار در آژانس صادقيه 

و درآمد باال نيازمندیم 
٧٥١١٠٠٠- ٠٩١٥٥١٤٢٩١١

٩١٣٦١٦١٥/ ف

به تعداد9 راننده 
ليفترا0 

جهت کار در شرکت
 سوله سازى نيازمندیم 

آدرس: شهرک صنعتی توس 
فاز ٢ اندیشه ٧ دانش ١٠ 

پالک ٨٠۵
٧-٥٤١٤٧٧١

٩١٣٥١٤٩٦/ ف

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

٨٨٢٣١٠٠است 
٩١٣٥٥٠٢٢/ ف

به تعداد9 راننده با اتومبيل
جهت سرویس دهی هتل ها و 

شهرى نيازمندیم
٠٩١٥٤٤٨١٣٩٩

٩١٣٦٠٦٠٨/ ف

راننده با اتومبيل 
نيازمند)م 

پورسانت ١۵درصد
٨٢١٢٠٠٥-٠٩١٥٤٠٤٢٠٠٥

٩١٣٥٩٢٢٦/ ف

 )m شرXت معتبر
نقل  و  حمل  امور  جهت   
نيازمند ١٠دستگاه نيسان 
 ٨٩ مدل  کاپرا  یا  پی کاپ 
به باال (با راننده)می باشد.

٠٩١٥٤١٧١٦١٠ 
٩١٣٦٢١٣٢/ م

شرXت قاليشو)�
به تعدادى نيسان 

با پورسانت خوب نيازمندیم
٦٦١٩١٢٥-٨٩٣٤٠٤٢

٩١٣٥٨١٨٨/ ل

٩١٣٥٥٢٩٧/ ف

راننده مجهز به تاکسيمتر
با کارکرد روزى ٨٠,٠٠٠ نيازمندیم 
 ٣٠ و   ٣٢ بهشتی  بين  کوهسنگی- 

٠٩١٥٣٢٢٥٤٩٤آژانس زمان 

به )m راننده مسلط به 
نيسان جهت Xار در باربر9

نيازمندیم
حجاز ٠٩١٥٣١٨٨٩٥٣

٩١٣٦١٢٦٠/ ف

راننده متعهد 
محدوده  آژانس  جهت  ماشين  با 
وقت  تمام  و  وقت  نيمه  مصلی 

٠٩١٥٥٠١٧٨٩٢نيازمندیم
٩١٣٥٧٧١١/ ف

به تعداد9 راننده 
با اتومبيل مدل باال نيازمندیم 

محدوده هاشميه
تاکسی پاترى٨٨٣٣٦٦٢

٩١٣٦٠٩٤٨/ ف

به تعداد ٥٠دستگاه 
اتومبيل با راننده

نيازمندیم آژانس همسایگان
٠٩٣٩٥٢٦٠٠٩٢-٨٤٢٤٠٠١

٩١٣٥٩٠٦٦/ ف

آژانس مفتح
به تعدادى راننده با پورسانت 

١٣% و سهميه سوخت نيازمندیم 
٠٩٣٧٩٥٦٢٩٤٩

٩١٣٦١٥٤٢/ ط

به تعداد9 اتومبيل با راننده 
پاره وقت و تمام  تلفنی  جهت تاکسی 

وقت نيازمندیم سجاد بهارستان ٩
٠٩١٥٥٠٦٨٠٠٥

٩١٣٦٠٤٦٢/ ف

آذربار 
تعدادى پيکان وانت نيازمندیم 

٧٣٣٠٢٠٠-٧٣١٣١٥٥
٩١٣٦٠٨٣٢/ ف

آژانس رونيز
اتومبيل  با   راننده  تعدادى  به 
 ۴١ و   ٣٩ هدایت  بين  نيازمندیم 

٠٩١٥٩١١٦٠١٢(پارک حجاب)
٩١٣٦٠٥٦٠/ ف

به )m راننده جهت 
پخش موادغذا)� 

با ساعت کارى ٢٢-١٧ حقوق 
٣٨٠ نيازمندیم 

ساعت حضور ٢٢-١٧ 
به آدرس: بين طبرسی شمالی 
١٧ و ١٩ پروتئين محمدزاده 

٩١٣٥٧٥١٧/ ف

آژانس رو)ان 
راننده فعال با اتومبيل 

نيازمندیم   فالحی ٢- آزاده ٧
٠٩١٥١٢٦٤٦١٥

٩١٣٦٠٦٨٤/ ر

به تعداد9 راننده با خودرو
نيازمندیم با تضمين زنگ باال 

 ٠٩٣٦٤٢٩١٦٩٨
 قاسم آباد - فالحی

٩١٣٥٣١٣٠/ ف

به تعداد9 
راننده

با اتومبيل تمام وقت و 
نيمه وقت با پورسانت 

مناسب نيازمندیم 
٠٩١٥٣٠٢٢٠٦٧

٩١٣٦١٠٤٩/ ف

آژانس امين 
سریعا  اتومبيل  با  راننده  تعدادى  به 
درآمد  با  هاشميه  منطقه  نيازمندیم. 

باال      ٠٩٣٧٢٩٢٧٦٤٤
٩١٣٥٦٢٦٨/ ف

m( به تعداد9 راننده پا)ه
جهت کمپرسی و یک راننده لودر 

نيازمندیم
٧٥١٠٧٠١-٠٩١٥٩٧٥٨٦٩٦

٩١٣٥٦٥٠٣/ م

پورسانت ١٥
زنگ باال= کارکرد عالی 

راننده با اتومبيل نيازمندیم
٠٩١٥٨١٩١٨٠٠

٩١٣٦٠٩٤٦/ ف

استخدام
غذایی  مواد  پخش  شرکت 
وانت  دستگاه   ١٠ تعداد  به 
با  باال  مدل  چادردار  نيسان 
ضامن معتبر با حقوق حداقل ١ 

ميليون تومان نيازمند است. 
بزرگمهر  چهارراه  سجاد  بلوار 

ساختمان ١١٠ واحد ١٩

٧٦٧٧٢٤٢
٧٦٧٧٢٤٣

٩١٣٦١٥٣٣/ ر

به تعداد9
 Xاميونت )خچالدار 
با راننده جهت پخش 

محصوالت لبنی
در مشهد نيازمندیم. 

 ٠٩١٥٨٥٣١٠٣٨
٩١٣٥٨٣٠٩/ ش

آژانس به تعداد9 راننده با 
اتومبيل نيازمند)م

پيروزى ۵٩
٠٩١٥٩٠٥١٦٨٧

٩١٣٦١٣٦٢/ ف

روابط  با  دوگانه  اتومبيل  با   راننده 
تمام  معتبر  شرکتی  در  باال  عمومی 
بعدازظهر  شيفت  وقت  نيمه  و  وقت 

٠٩١٥١٠٠٢٩٤٨نيازمندیم
٩١٣٥٩٢٧٩/ ف

آژانس سروش 
به تعدادى راننده سریعا 

نيازمندیم با پورسانت پایين 
٦٠٨٥٠٩٦

٩١٣٦٠٦٦٩/ ف

تاXس� تلفن� راه پيما
راننده با اتومبيل نيازمندیم 

خيابان راهنمایی
٨٤١٦٧٦٠

٩١٣٥٦٩٣٠/ ف

به تعداد9 راننده
با اتومبيل مدل باال در محدوده 

الدن تا کوثر نيازمندیم
٠٩١٥٤٤٥٥٨٠٠

٩١٣٥٧٧٤٣/ ف

به تعداد9 راننده 
با اتومبيل تمام وقت و نيمه وقت 

نيازمندیم 
٠٩١٥٩٢٥٢٣٨٣-٨٤١٥٧٩٥

٩١٣٦١١٣٣/ د

آژانس روز اختران
تعدادى خودرو ترجيحا تاکسيمتردار 

نيازمندیم. با تضمين درآمد
٠٩١٥٨٢٠٣٤٦١

٩١٣٥٩٥١٨/ ل

٩١٣٦٠٩٣١/ ف

به تعداد9 اتومبيل 
تمام وقت و نيمه وقت با پورسانت 

١۵% جهت آژانس نيازمندیم
٠٩٣٦٤٢١١٩٣٣

به )m فروشنده آقا باتجربه 
نيازمندیم بازار فردوسی طبقه 

همکف پالک ٧۴
٠٩٣٦٨٧٣٣١٠١

٩١٣٦٠٩٦٠/ ف

با  به )m فروشنده Xفش (آقا) 
تجربه و ضامن معتبر نيازمند)م
احمدآباد سه راه راهنمایی کفش بابک

٩١٣٥٨٠٣٢/ م٨٤٣٢٥٠٩

)m فروشنده خانم 
چوب  سرویس  در  فروشندگی  جهت 
نيازمندیم  نوزاد  قصر  سيسمونی 
(پاساژ فردوسی )          ٢٢٥٣٣٨٣

٩١٣٥٨٨٩٣/ ف

)m فروشنده خانم
نيازمندیم طالب مفتح ۵ 

 ٠٩١٥٣٠٥٠٢٣٩
٢٧٣٧٣٧٠

٩١٣٥٧٦٤٨/ ف

)m فروشنده خانم 
نيازمند)م

خيابان جنت پاساژ بهارستان
٠٩٣٦٨٢٦٠١٠٦

٩١٣٦٠٥٣٦/ ف

به )m خانم جهت Xار
در یک فروشگاه دکوراسيون 

داخلی معتبر نيازمندیم
٨٤٤٠٧٣٨

٩١٣٥٤٨٦٦/ ر

فروشنده مجرب آقا 
جهت پوشاک با حقوق عالی 

محدوده بازار رضا نيازمندیم
٠٩٣٣٦٥٢٢٦٦٥

٩١٣٦١٥٢٠/ ف

به تعداد9 
صندوقدار آقا 

جهت کار در مواد 
پروتئينی نيازمندیم 
٠٩١٥٣١١٨٩٤٠

٩١٣٦١٥٩٧/ ف

فروشنده خانم با سابقه 
کار جهت پوشاک زنانه نيازمندیم 

پروما طبقه ١+ واحد ۴٢
٧٦٦٣٨٥٢

٩١٣٦٠٣٦٩/ ف

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

دانشجو کلبه لی
 

٩١٢٦٣٠٤٨/ ف

به )m فروشنده 
در  تومان   ۴٠٠ حداقل  حقوق  با 

محدوده حرم مطهر نيازمندیم 
٠٩٣٨٦١٢٢٤٢٤

٩١٣٦٠٩١٨/ ف

فروشنده
با قدرت بيان و کالم نيازمندیم. 

(حقوق باال) مبل هستی
٠٩١٥١٠٣٥٠٠١-٧٢٨٠٥٤٣

٩١٣٥٧٩٧٥/ م

به )m فروشنده خانم 
نيازمند)م   

٢٥١٣٥٥٣
٩١٣٦٠٤٣١/ ف

استخدام 
 به تعدادى فروشنده آقا تمام وقت 

با حقوق ثابت و پورسانت نيازمندیم  
٠٩١٥٣١٦٤٨١٩

٩١٣٦٠٥٩١/ ف

تعداد9 فروشنده خانم
جهت کار در پروما نيازمندیم  

شال و روسرى نفيس 
٠٩١٥٥٢٠٠٥١٢

٩١٣٦٠٥٢٠/ ف

Xاف� شاپ پروما استخدام 
م� نما)د 

صندوقدار خانم 
٠٩١٥٧٦٧٢٧٢٣

٩١٣٥٩٣٢٥/ ف

به )m فروشنده جوان 
نيازمندیم بازار سپاد فاز ۵ 

پالک ١٨
٠٩١٥٦١٢٠٥٢٦

٩١٣٦١٠٩٥/ ف

به ٢ نفر فروشنده آقا 
جهت کا ر در عطر و کمربند فروشی 

نيازمندیم ميدان احمد آباد 
٠٩٣٩٦٦٨٧١١٥

٩١٣٦١١٠٢/ ف

به )m فروشنده نيازمند)م
  خيابان جنت

٠٩١٥٣٠٥٦٦٣٠
٩١٣٥٧٥٣٥/ ف

به )m فروشنده باتجربه 
جهت فروشندگی کفش نيازمندیم 

واقع در عبدالمطلب  تماس : ١٢ الی 
٢- ٠٩١٥٨٩٠٣٩٤٤۴

٩١٣٥٧٧٨٠/ ف

استخدام 
شرXت دارو)� پخش هجرت 
جهت تکميل واحد فروش خود از 
همکارى  به  دعوت  داوطلبين  بين 

می نماید. 
شرایط: 

تحصيلی  مدرک  داراى   -١
کارشناسی (مدیریت، مهندسی ...) 
سابقه  سال   ٢ حداقل  داراى   -٢

مرتبط 
٣- حداکثر سن ٣٠ سال 

عالقه مندان جهت کسب اطالعات 
بيشتر و ثبت نام می بایست به 
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مراجعه یا با شماره تلفن هاى 
٣٩٢١٢١٤
٣٩٢١٢١٥

در ساعات ادارى تماس حاصل نمایند. 
٩١٣٦٢١٧٥/ م

استخدام Xارمند 
باتجربه

ترجيحا خانم براى فروش 
تورهاى خارجی

فلسطين ٢١ ، پالک ۶١
٠٩١٥٤٤٤٣٩١٥

٨٤١٦٧٦١
٩١٣٦١٧٣٤/ ر

به )m صندوقدار خانم 
باتجربه جهت رستوران 

نيازمندیم (شيفت شب) 
٠٩١٥١٠٨٠١٠٦

٩١٣٦٠٣٥٢/ 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

حقوق ٣٠٠ هزار تومان
به تعدادى فروشنده خانم 

نيازمندیم ایثار ٧ مانتو جزیره
٩١٣٥١٥٢٢/ ف٢٧٣٤٢٠٠

فروشنده نيمه وقت خانم 
جهت کار در قنادى نيازمندیم 

نبش دانشجو ١٩ 
٩١٣٦١١٦٣/ ف٨٦٤١٣٠٢

به )m فروشنده باتجربه 
نيازمند)م

فروشگاه سرویس خواب
٠٩٣٧٦٩٦٠٢٧٧

٩١٣٦١٢٩٦/ ف

به فروشنده باتجربه 
پوشاک (خانم و آقا) نيازمندیم 

بازار مرکزى فاز ١ پالک ١۶
٢٢٣٧٠٦٨

٩١٣٥٢٨٥٨/ ف

فروشنده خانم جهت پوشا0  
 خيابان امام رضا ، بين ۶ و ٨ پاساژ 

مسعود طبقه ١- فروشگاه فکور
٩١٣٥٤٣٣٢/ م٠٩١٥٥٠١٢٢٠٩ 

)m فروشنده باتجربه خانم
جهت کار در مزون عروس پاساژ 

خوشبختی نيازمندیم
٠٩١٥١٥٨٦٠٦٤

٩١٣٦٠٢٧٠/ ف

به )m فروشنده خانم
نيازمندیم   ١۴,٣٠ تا   ٨ ساعت 

بين امامت ٢٠ و ٢٢ آجيل ملت
٦٠٦٧١١٨-٠٩٣٧٤٩٧٥١٢١

٩١٣٦٠٥٣٥/ ف

به )m فروشنده مجرب 
جهت پوشاک مردانه نيازمندیم 

٨-٣٤٤١٣٥٧
٩١٣٦٠٧٥١/ ف

به )m فروشنده با تجربه
با روابط عمومی باال نيازمندیم 

(کيف آى سان) 
٠٩١٥٤٠٧٥٦٥٩

٩١٣٦٢١٣٩/ ق

به )m فروشنده خانم
نيازمندیم 

جّنت پاساژ کویتی ها پالک ٢٩
٢٢٣٧٦٩٩-٠٩١٥٣١٤٨٢٢١

٩١٣٦٠٢٣٢/ ف

فروشنده باتجربه خانم 
نيازمندیم پروما ١+ پالک ٢٣ 

مانتو طوبی 
٧٦٤٩٣٧٢-٠٩٣٥٥٦١٩٣٠١

٩١٣٦١٠٩١/ ف

به تعداد9 فروشنده خانم
نيازمندیم چهارراه فرامرز، 

انتهاى پاساژ یاس پوشاک ٩۵
٠٩١٥٦٢٢٧٨٢٤

٩١٣٥٣١٣٧/ ف

به )m فروشنده 
نيازمند)م

جهت کار در الماس شرق
٩١٣٦١٣٦٨/ ف٧١١٣٢٣٧

به تعداد9 فروشنده  
خانم نيازمند)م 

دانشجو ٨  گالرى ماه تاب 
٠٩١٥١٠٢١٥٢٣

٩١٣٦٠٤٩٥/ ف

به )m فروشنده خانم 
جهت کار در مزون عروس 
نيازمندیم محدوده طالب

٠٩١٥٣١٦٨٦١٠-٢٧٩٤٩٢٠
٩١٣٦١٥١٦/ ط

به )m فروشنده 
جهت کار در نقره فروشی 

نيازمندیم
٠٩٣٥٩٤٠٩٩٠٧

٩١٣٦١١٢٣/ ف

به دو فروشنده خانم 
جهت فروشندگ� در مانتوسرا 
ترجيحا محدوده آزادشهر نيازمندیم

٦٠٥٢٣٠٩ امامت ٢٢ 
٩١٣٥٧٩٠٢/ ف

فروشگاه بزرگ 
Xيn و Xفش عل� 
جهت تکميل کادر پرسنلی 

خود به تعدادى فروشنده آقا 
و خانم نيازمندیم  معلم ۴

٧-٦٠٣٨٤٢٦
٠٩١٥٦٦٠٦٤٧٥

٩١٣٥٦٠٦١/ ف

١٥٠٧
فروشنده و صندوقدار


