
٤٤
سه شنبه ١٩   دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١٢

فروشنده خانم
 نيازمند$م
روسرى یگانه 

مجتمع تجارى جنت طبقه 
همکف پالک ۴١

٠٩١٥٣٠٨٩٥٦٨
٢٢١١٢٥٨

٩١٣٦٣٠٠٦/ د

فروشنده خانم نيازمند$م
زیست خاور طبقه ١- پالک 

٢١۵۶ الچين
٨٥١٨٦٤٢-٠٩١٥١١٨٩٧٦٠

٩١٣٦٢٩٧٣/ ف

به $r فروشنده خانم 
به صورت نيمه وقت نيازمندیم.

دانشگاه ٣١
٠٩٣٩١٣٠٣٧٠٧-٨٤٩٢٧٠٦

٩١٣٦٣٥٨٠/ ف

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

رضا مانتو ملکی
٩١٣٤٨٦٦٦/ ر

به چندنفر آقا 
جهت فروشندگ� Mتاب 

نيازمندیم 
٠٩٣٥٢٩٣٥١٥٣

٩١٣٦٢٨٦٧/ ف

به چند فروشنده 
واقع� خانم

با پایه حقوق ٣۵٠هزارتومان 
نيازمندیم 

ساعت کار: ٩ تا ٢١

٠٩١٥٨١٧١٥٠٢
٣٤١٦٣٥٣

٩١٣٦٢٢٢٤/ ف

به تعداد9 فروشنده خانم
نيازمندیم آزادشهر، نبش امامت 

١٣ پوشاک تک گل
٠٩١٥٥١٥٠٩٤٧

٩١٣٦٢٨١٣/ ف

به $r فروشنده خانم 
با حقوق عالی نيازمندیم. 

همکف  طبقه  -خورشيد  مجتمع 
٨٤٣٥٣٩٢واحد۶

٩١٣٦٢٢٩٨/ ف

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

دانشجو کلبه لی
 

٩١٢٦٣٠٤٨/ ف

به چند جوان فروشنده جهت
نيازمندیم  فروشی  آکواریوم  در  کار 
مراجعه حضورى: طبرسی، گاز شرقی، 
 جنب درمانگاه فجر، آکواریوم سامان 

٩١٣٥٨٥٠٥/ ف

به $r خانم 
 جهت کار در مزون عروس با 

روابط عمومی باال نيازمندیم ملک آباد 
 ٠٩٣٥٢٦١٢١٤٥مزون رسپينا 

٩١٣٦٣٤٤٢/ م

به دو نفر فروشنده 
جوان نيازمند$م 

٧٦١٦٨٦٠
٩١٣٦٠٣٩٤/ ف

حقوق ٥٠٠ هزار تومان
به دو نفر صندوقدار خانم 

نيازمندیم. بلوار معلم چهارراه 
 دانشجو کلبه لی

٩١٢٦٣٠٦٠/ ف

به تعداد9 فروشنده خانم

مانتو  فروش  جهت  باال  باتجربه 
هزار   ۴٠٠ حقوق  نيازمندیم 
امامت  بلوار  پورسانت  تومان+ 

بين ۶٠ و ۶٢ توليدى زرین قبا

 ٠٩١٥١١٠٧٩٩٨
٦٠٤٥٠٠٧

٩١٣٦٣٥٠٥/ ف

به فروشنده با تجربه خانم
نيازمندیم حقوق ۴٠٠ تومان بين 

امامت ٣۴ و ٣۶ فروشگاه ناپل
٠٩٣٦٧٢٧٧٤٢٣

٩١٣٦٣١٠٧/ ف

 چند نفر فروشنده 
 باتجربه سوپرى 

در فروشگاه معتبر 
نيازمندیم

٠٩٣٠١٨٢٥٢٠٠ 
٩١٣٦٢٨٦٥/ ب

به تعداد9 فروشنده آقا
جهت فروشگاه صنایع دستی 

واقع در الماس شرق نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٥٧٠٢٧-٧١١٣٨٤٥

٩١٣٦٠١٩٨/ م

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

مسعود طبقه ١- فروشگاه فکور
٩١٣٥٤٣٣٢/ م٠٩١٥٥٠١٢٢٠٩ 

به تعداد9 
فروشنده ماهر آقا 
جهت کار در مواد پروتئينی 

(فروش مرغ و ماهی) 
نيازمندیم 

٠٩١٥٣١١٨٩٤٠
٩١٣٦١٦٠٦/ ف

استخدام 
فروشنده ترجيحا متأهل

سال   ٢ حداقل  سابقه  با   -١  
فروشندگی 

٢- تحصيالت حداقل دیپلم 
٣- روابط عمومی قوى 

۴- ظاهرى آراسته 
پنجراه سناباد، ابتداى خيابان 
مجد فروشگاه فرش شونهر 

٩١٣٥٨٩٢١/ ف

به $r نفر خانم جهت غرفه 
عطرفروشی شرکت تعاونی برق 
نيازمندیم (محدوده آب و برق) 

٠٩٣٦١٩٥٢٦٦٨
٩١٣٦٢٩٥٠/ ف

به $r فروشنده جهت Mار 
در زرشک و زعفران نيازمندیم.

(مجتمع زیست خاور)
٠٩٣٦٨٩٤١٩٢٧

٩١٣٦٢٧٠٧/ ف

فروشنده خانم
نيازمندیم  سيسمونی  کار  جهت 

١٧ شهریور پاساژ حریر پالک ٧
٠٩٣٥٥٥٢٣٠٣٥

٩١٣٦٣٢٢٤/ ف

حقوق ٣٠٠ هزار تومان
به تعدادى فروشنده خانم 

نيازمندیم ایثار ٧ مانتو جزیره
٩١٣٥١٥٢٢/ ف٢٧٣٤٢٠٠

پوشا. سا$ز 
بزرگ تبر.

به ٢ فروشنده خانم
 نيازمندیم

 الماس شرق ورودى یک
 پالک ۵١۴٣٩ 

٠٩٣٧٢١٠٣٥٥٥
٩١٣٦١٠٩٤/ ف

به تعداد9 
فروشنده با تجربه 

نيازمندیم 
نبش معلم ٩ 
 کفش پام پات

٠٩١٥١١٣١٢٣٣
٩١٣٦٣٤٩٢/ ل

به $r منش� خانم
آشنا به کامپيوتر نيازمندیم 

قاسم آباد شریعتی ١١ پالک ٣۵۶
٠٩١٥٣١٤٣٢٦٤

٩١٣٥٩٩٩٦/ ق

به $r منش� با روابط عموم� 
باال و حقوق ٤٠٠ نيازمند$م

امامت ٣٣ پالک ١٠٧ طبقه سوم 
 ساعت مراجعه ٩ الی ١٩

٩١٣٥٧٥٥٤/ ف

شرMت خصوص�
به یک خانم جهت امور دفترى 
و ادارى آشنا به تایپ فارسی 

و التين به صورت پاره وقت از 
٨:٣٠ الی ١٣:٣٠ نيازمندیم 

مراجعه ١٠ الی ١٢ و ١٧ الی ١٩ 
 راهنمایی ١١ بخارایی ٩ پالک ۴٨

٩١٣٦١٥٤٩/ ف

به $r منش� آقا 
جهت پاسخگویی به تلفن 

نيازمندیم 
٠٩٣٥٥٣٠٨٣٦٢

٩١٣٦٢٣٢١/ ف

منش� خانم 
جهت پاسخگویی تلفن

انجام امور دفترى آشنا به 
حسابدارى

نيمه وقت ٩ الی ١٣  بلوار معلم
جالل٣٨پ١/١۴٧دفتر فروش 

درب اتومات
٦٠٤٩٦٨١-٦٠٣٩٦٦٨

٩١٣٦٣٤٢٠/ ر

منش� مسلط به آفيس
و  حسابدارى  به  آشنا  و  اینترنت 

داراى فن بيان عالی نيازمندیم
٧٦٦٢٠٢٢

٩١٣٦٣٦٧٧/ ف

به $r نفر منش� خانم 
در  کار  جهت  باال  عمومی  روابط  با 

هتل نيازمندیم امام رضا ١١
٥-٨٥٥٤٧٢٢

٩١٣٦٣٢٢٢/ ف

ثابت   ٣٠٠٫٠٠٠تومان 
 (روابط عمومی خانم )

کوثر ١٠ پالک ١٢ طبقه ٢
٩١٣٦١٧٧١/ م٨٨٤٣٣١٤ 

منش� خانم 
صبح  شيفت  آژانس  کار  جهت 
نبش  نيازمندیم  مجزا  کار  دفتر 

٠٩٣٧٥٠٥١٢٦٥مجد ٢۶ 
٩١٣٦٣٢٨٩/ ف

منش� خانم جهت همFار9 
در شرکت ساختمانی مسلط به کامپيوتر

نيازمندیم بهشتی ۴٠ پالک ۵٨
٠٩١٥٥١١١٧٦٩

٩١٣٦٢٢٨٧/ ف

به $r منش� خانم باتجربه
جهت کار در آژانس نيازمندیم.

طالب نبش رسالت ٢۵
٠٩١٥٥٥٨٨٣١٠

٩١٣٦٣٤٢١/ ف

منش� خانم نيازمند$م
پاسداران- ساختمان ١۴۴

٠٩١٥٦٨٥٥٩١٠
٩١٣٦٢٢٩٦/ م

به $r نفر خانم-مسلط به تایپ
و آشنا به کامپيوتر و داراى خط خوش 

نيازمندیم تماس بعدازظهر ٣ به بعد
٢٧٤٤١٣٣-٠٩١٥١١٠٨٥٠١

٩١٣٦٣٨٨٩/ ط

به $r منش� آقا 
جهت شيفت شب تاکسی تلفنی از 

ساعت ٢٢ الی٨ صبح نيازمندیم 
٠٩٣٦٣٠٤١١٦٦

٩١٣٦٢٤٧٨/ ف

به $r منش� جهت Mار 
در دفتر مهندس�

نيازمندیم
٨٩٤٢٧٠٦-٠٩١٥٥٠٠٥٤٦٠

٩١٣٦٢٢٨٨/ ف

به $r منش� 
 با روابط عمومی باال جهت کار در 

دفتر فنی نيازمندیم 
 ٧٦٢٢٢٧٦

٩١٣٦٣٨١٨/ پ

آژانس سعدآباد 
پاسخگویی  جهت  خانم  منشی  یک  به 

تلفن نيازمندیم سناباد ٢٧ 
صباغ ٠٩١٥٥١٤٦٧٨٣

٩١٣٦٢٤٧٣/ ف

منش� خانم
جهت امور دفترى

(دفتر بيمه) نيازمندیم 
بين معلم ٢١ و ٢٣ پالک 

٢۵٧ واحد٣
٦٠٥٠٠٤٨

٩١٣٦٣٨١٤/ ل

منش� خانم با 
روابط عموم� باال
آشنا به کامپيوتر در محيط 

کامال زنانه نيازمندیم
پيروزى ١۴ پالک ١٠

٠٩٣٩٤٥٥٤٣٤٤
٨٧٦٢٩٧٠

٩١٣٥٩٥٥١/ ف

$r موسسه فرهنگ� 
به تعداد منشی تلفنی خانم جهت 
تکميل کادر خود در محيطی زنانه 

با پایه حقوق ١٠٠ هزار تومان 
استخدام می نماید مراجعه ٩ 

الی ١۵ بين پيروزى ١۶ و ميدان 
سلمان پالک ۴۵٨ 

٠٩٣٦١٦٩١١٢٥صراف
٩١٣٦٢٩٠٤/ ف

 منش� 
تمام وقت 

 محدوده بلوار وکيل آباد 
و آزادشهر نيازمندیم 
 ٠٩١٥٥٢٤٨٦١١

٩١٣٦٣٧٩٩/ ب

منش� جهت Mار در آژانس 
 نيازمندیم. بلوار ملک آباد، نبش 

فرهاد ٢٧، تاکسی باهوش
٩١٣٦٣٤٦٧/ م ٠٩١٥٥١٢٧٩٥٧

به $r منش�
شيفت شب فورا نيازمند$م

 آژانس آتی سير 
٠٩١٥٥٠٤٨٥٤٥

٩١٣٦٢٦٥٢/ ف

به منش� 
جهت کار در بيمه ایران 
نيازمندیم طالب امت ١٢

٢٧٨٤٨٣٥-٠٩١٥١٠٠٥٥١٤
٩١٣٥٩٠٧٧/ ف

توجه        توجه  
 کارخانه توليد پيچ نياز 
به یک نفر منشی خانم 

مسلط به تایپ با لپ تاپ 
و ترجيحا حسابدارى

 دارد
حقوق براى ۶ ساعت کار 
۴٠٠هزار تومان با بيمه 

ساعت کار ٨:٣٠الی ٢:٣٠
آدرس : بلوار آزادى 

روبروى کارخانه البسکو 
آزادى ١٢٧ ميالن سوم 
سمت راست درب دوم 

٦٥١٣١٦١ 
٠٩١٥٣١٩٧١٥٢

٩١٣٦٢٣٨٧/ م

به $r منش� جهت آژانس 
شيفت عصر

سریعا نيازمندیم محدوده 
پيروزى ٨٨٢٠١٠٥

٩١٣٥٨٢٤٠/ ف

به $r منش� خانم 
بتن  فروش  دفتر  در  همکارى  جهت 
نيازمندیم بين معلم ٣٣ و ٣۵ پالک ۴۶۵

٠٩١٥٣٥٨٨٨١٨
٩١٣٦٠٨٢٧/ ف

 منش� خانم 
نيازمندیم  حسابدارى  به  مسلط   
آزادى ١١٧ کوچه اول سمت چپ 

٩١٣٦٠٢٩٦/ م٠٩١٥٣٠٨٩١٢٤ 

به تعداد9 منش� خانم 
و  فنی  خدمات  دفتر  در  کار  جهت 

مهندسی نيازمندیم قرنی ٣۴
٠٩١٥٦١٨١٨٢٤

٩١٣٥٩٨٧٢/ ف

به $r منش� خانم
آشنا به امور کامپيوتر و 

پاسخگوئی تلفن براى کار در 
دفتر نمایندگی آ ِا گ

نيازمندیم
 ٨٤٨٥٤٧٨

٠٩٣٠٨٦٨٠٨٤٤
٩١٣٦٢٩٣٢/ ف

منش� خانم جهت 
پذ$رش درمانگاه

تمام وقت نيازمندیم. 
بلوار توس ٧۵

 درمانگاه شفاى آل یاسين
٠٩١٥٩٧٩٨٢٨٧

٩١٣٦٣٢٥٠/ م

به دو نفر منش� خانم
با روابط عمومی باال و آشنا به 
کامپيوتر نيازمندیم شرکت 
کاالرسان اميد کيش ترجيحا 

محدوده سيدى 
مراجعه فقط حضورى

٣٨٧٠٨٠١
٩١٣٦١٨٣٦/ ف

موسسه آموزش� 
�Fدر زمينه پزش

جهت تکميل کادر ادارى خود به 
٢ نفر نيروى خانم نيازمند است. 

ابوذر ١ پالک ١٣٠ 
مراجعه حضورى: ١٧ الی ١٩

٨٤٦٣٦٤٤
٩١٣٦٣٠١٩/ د

منش� جهت پاسخگو$�
 تلفن نيازمند$م 

(ميدان فهميده)

 

٦٦٧٩٩٩٥
٩١٣٦٢٠٤٥/ م٠٩٣٦٨٩٩٣٩٣٧

به تعداد9 منش� خانم 
با سابقه کار در دفتر بيمه 

نيازمندیم نبش فرامرز ٢٨ 
٦٠٩٨٠٠٧

٩١٣٦٢٢٧٩/ ف

به $r منش� خانم 
بازرگانی  شرکت  در  کار  جهت   
نيازمندیم نبش حرعاملی ٧۴پالک ٨۴۶

 ٧١٣٠٩٨٠-٠٩١٥٦١١٥٢٦٠
٩١٣٦٣٣٨٠/ م

دعوت به همFار9
آقا و خانم با روابط عمومی باال

٨٤٢٠٢٠٧
٩١٣٣٩٨٨٩/ ق

به $r منش� خانم مسلط 
به آفيس و تا$پ نيازمند$م

٠٩١٥٩٠٦٦٧٩٧
 وکيل آباد ٢٩-٢٧ پالک ۶٠٣

٩١٣٥٨٩٨٠/ ف

به $r نفر منش� خانم
مسلط به کامپيوتر نيازمندیم.  

سناباد۵٢- پاساژ سناباد- واحد ١١
٩١٣٦٢٩٨٢/ م٨٦٩٨٠٦٠

دو منش� خانم نيازمند$م ٨الی 
١٣,٣٠- ١۶ الی ٢٠ حقوق ٣٠٠ 

پورسانت ١۵٠٠٠ تومان هاشميه 
٣٠ پالک ٩ - ٠٩١٥٣١٨١٨٤٦

٩١٣٦٢٣١٤/ ف

 ٣نفر منش� خانم
 جهت تاکسی تلفنی همسایه کوهسنگی

 دکتر بهشتی ۴٠ نيازمندیم.
٩١٣٦٠١٣٥/ م ٠٩١٥١١٣٤٨٠٤

آتليه ليوسا
جهت کادر ادارى به منشی 

خانم با روابط عمومی باال 
آشنا به امور حسابدارى 

نيازمند است
٧٦٦٥٦٣٦

٠٩١٥٨١٥٨١٥٩
بلوار سجاد، بهارستان ١۵ 

پ ٢۶۵
ساعت مراجعه ٩ الی ١:٣٠

۵ الی ٨

 

٩١٣٦٢٤٠١/ ف

$r منش� خانم 
آشنا به کامپيوتر ترجيحا حسابدار 
 MDF نيازمندیم سه راه کاشانی

پاسارگاد           ٧٢٤٤٣١٦
٩١٣٦٢٣٤٠/ ف

به $r نفر منش� خانم $ا 
آقا نيازمند$م

بازار حافظ پالک ١٠۵
٠٩٣٦٣٦١٥٧٣٩

٩١٣٥٩٢٤٢/ ف

به چند نفر منش� خانم
جهت کار در دفتر امور 

مشترکين نيازمندیم
 احمدآباد- حدفاصل
 خيابان قائم و پاستور
 مجتمع موبایل پارت
 دفتر امور مشترکين

٠٩٣٥٨٩٦٥٤٧٧
٩١٣٦٢٤٥٣/ ف

منش� خانم شيفت صبح
جهت دفتر امالک در منطقه 

قاسم آباد نيازمندیم 
٦٢٢٠٩٢١

٩١٣٦٢٤٥٧/ ف

به $r منش� خانم
با روابط عمومی باال نيازمندیم.
شرکت مهندسی معمارى هيوا

٩١٣٦٠١٤٤/ م ٠٩١٥٣٠٨٥٦٠٠

منش� خانم
آشنا به کامپيوتر

 تمام وقت نيازمندیم.
 خيابان کوشش(گاراژدارها سابق) 

بين کوشش ١۵و١٧ نمایندگی
 ایران خودرو چادرچی

٣٤٤٣٣٥٤-٣٤٤٣٣٥٣
٩١٣٦٣٢٤٦/ ل

تعداد9 منش� خانم  فعال و تمام
 وقت در نما$ندگ� همراه اول
ميدان راهنمایی حقوق ماهيانه ۴٠٠ 

٧٢٦٢٢٤٧هزار تومان 
٩١٣٦٣٥٧٠/ م

به $r منش� خانم و آقا
جهت شيفت بعدازظهر نيازمندیم 

ميدان استقالل نبش آزادى ٢ 
٦٠٤٥٦٧٧

٩١٣٦٢٤٢٣/ ف

به $r منش� خانم 
آشنا به کامپيوتر جهت کار 
در شرکت حمل و نقل  بين 

المللی نيازمندیم 
بين هاشميه ۵١ و ۵٣ 
مجتمع شهریار واحد ۵

٨٨٣٧٤٠٠
٨-٨٨٤٣٠٣٧

٩١٣٦٢٥٦٩/ ف

منش� خانم 
مسلط به ورد و اکسل

 با حقوق قانون کار +بيمه
 بهشت ١ پالک ١۶ واحد ۴
٠٩٣٦٦٠٠٤١٢٢

٩١٣٦٣١٢٨/ ف

Mارگر ساده 
نوجوان 

جهت نمایشگاه مبلمان 
نيازمندیم 

داراى محل خواب 
٠٩٣٩١١٣٠٧٣٩

٩١٣٦١٠٥٩/ ف

به تعدادM 9ارگر 
مرد 

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

نيازمندیم .

٣٧٨١٥٣٠
٩١٣٦٣٠١٨/ ط

به تعدادM 9ارگر خانم
جهت بسته بندى ملحفه نيازمندیم 

چهارراه شهدا بهجت ٩,١
٠٩١٥٣٠٦٢٥٧٩

٩١٣٥٩٨٠٢/ ف

به تعداد9 خانم جهت Mار 
در Mارگاه نيازمند$م

جاده قدیم قوچان کاظم آباد تن 
صنعت ٠٩٣٥٦٩٦٩٤١٦

٩١٣٦٢٩٣٧/ ف

به $M rارگر 
جهت کار در کارگاه لبنياتی 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣٠٢٦٣٢٣

٩١٣٦٣١٢٦/ ف

به چند جوان جهت Mار  
نيازمندیم  فروشی  آکواریوم  در 
شرقی  گاز  طبرسی  حضورى:  مراجعه 

جنب درمانگاه فجر آکواریوم سامان 
٩١٣٥٨٤٥٦/ ف

به $M rارگر 
جوان $ا نوجوان
جهت کار در عطرفروشی 

نيازمندیم.
٠٩١٥٤٢٠٨٥٧٩

محدوده حرم مطهر نواب ٢
بازار بزرگ امين سالن ٢ پالک ٧۶

٩١٣٦٣٠٥٦/ ف

چندMارگر خانم
جهت توليد و بسته بندى 

شيرینی نيازمندیم .
٣٧٢٩٨٢٤

( ساختمان) حر یک
 مهریز ١٧ - پالک ٢٣٧

٩١٣٦٣٠٦٦/ د

به چند Mارگر ساده خانم و 
آقا نيازمند$م

فلکه آب ضلع جنوبی بازار رضا 
سوهان پزى ٨٥٢٩٥٨٣

٩١٣٦٣٤٧٦/ ف

به تعداد9 نيرو
 CNG جایگاه  در  فعاليت  جهت 
 ٢۵ دیپلم  حداقل  نيازمندیم 

٠٩١٥٤٠٤٠٤٤٧سال
٩١٣٦٢٠٥٠/ ق

به تعدادM 9ارگر شهرستان�
سنتی  خانه  سفره  در  کار  جهت 
و  خواب  جاى  با  نيازمندیم.(همراه 

خوراک)       ٧٦٨٠٣٤٥
٩١٣٦٣٦٢٣/ ف

نيمه ماهر  دونفربردست 
 MDF جهت کار در کارگاه 

نيازمندیم.
٩١٣٦٣٢٧٤/ م ٠٩١٥٤٠٤٥٥٨٥

شاگرد ساده
جوان و نوجوان در فروشگاه پرده 

نيازمندیم ٢٢٥٦٩٥٦
٠٩١٥٣٢٣٢٤٠٨

٩١٣٦٣٣٦٨/ ف

به تعداد9 خانم جهت 
rقالب زدن شير$ن� خش

نيازمندیم مجد شمالی  ٢١ 
پ١٩٠ ٠٩٣٥٦٩٥٧٤٤١

٩١٣٥٩٨١٢/ ف

به دو نفر شاگرد جهت Mار 
لوله Mش� نيازمند$م   

٠٩٣٣٥٥٦٦٩٦٢                 
٩١٣٦٢٦٦٧/ ف٠٩٣٥٨١٤٢٠٥٩

به دو نفر Mارگر ساده 
جهت رستوران نيازمندیم 

٠٩١٥١٠٠٠٠٦٩
٩١٣٦٣١٧٥/ ف

به ٢٠نفر Mارگر 
ساده خانم

در توليدى نيازمندیم 
١٧شهریور ١٣ پالک ٩

٨٥٥١٩٦٨
٠٩١٥٣٠٨٨١٧٦

٩١٣٦٢٧٢٦/ ف

تعدادM 9ارگرجوان با 
پا$ان خدمت نيازمند$م   

٠٩١٥٤١٢٣١٠٥
٢٥١٥٩١٩

٩١٣٦٢٧٦٥/ ف

به تعدادM 9ارگر ساده خانم 
با حقوق عالی نيازمندیم بين 

فاطميه ٣٢ و ٣۴
٠٩١٥٣٠٠٣١٨٨

٩١٣٥٨٩٦٦/ ف

به چند نفر جهت پخش تراMت 
به صورت تمام و نيمه وقت

 با حقوق باال نيازمندیم 
٠٩٣٥٦٠٠٥٥٣١-٢٢٢٤٦٦٤

٩١٣٦٢٠٤٤/ م

Mارگر ساده آقا
۴٠٠هزار+ بيمه و سرویس

انتهاى ابوطالب ۶۶ کنار خياطی
٩١٣٦٠٨٥٩/ م٧٥١٣٧٩٢

١٥٠٨
منش� و تا$پيست

١٥٠٩
Mارگــــر ساده


