
دوشنبه ١٨  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١١
٥١

حقوق ٥٠٠ هزار تومان
به دو نفر صندوقدار خانم 

نيازمندیم. بلوار معلم چهارراه 
 دانشجو کلبه لی

٩١٢٦٣٠٦٠/ ف

فروشنده خانم جهت 
شال و روسرى ، پروما ، طبقه١ 

واحد ١٣٧ نيازمندیم
٠٩٣٦٤٩٠٣٨٢٠

٩١٣٦١٥٣٢/ ل

به )m فروشنده 
پوشا0 نيازمند)م  

٢٢٥٨٦٥٦
٩١٣٥٧٥٦٤/ ف

به چند نفر 
فروشنده 

لباس بچه گانه نيازمندیم 
خيابان جنت پاساژ رکنی 

طبقه پایين 
فروشگاه آلونک

 

٩١٣٦١٠٦٠/ د

به دو نفر فروشنده 
جوان نيازمند)م 

٧٦١٦٨١٠
٩١٣٦٠٣٩٤/ ف

به )m فروشنده تمام وقت
نيازمندیم بين ابوطالب ٣٣ و 

چهارراه عبدالمطلب
 لوازم منزل کریم زاده

٩١٣٦٠٤٣٤/ ف

به )m فروشنده
 آرا)ش� و عطر)ات

نيازمندیم
٧٦٤٨٥٧٢-٠٩١٥٥١٦٨٧٤٨

٩١٣٦٠٤٢٨/ ف

به فروشنده 
مجرب خانم 

جهت فروشندگی مانتو نيازمندیم 
مراجعه حضورى

 از ساعت ١٠ تا ١۴ و
 ١٨ تا ٢٠ 

خيابان ایثار بين ایثار ٢  و ۴ 
مانتو حجاب 

 
٩١٣٦١٨١٤/ ف

به چند فروشنده آقا جهت Xار
در لبنيات عليزاده فقط شعبه 

هاشميه نيازمندیم بين هاشميه 
٣٧-٣٩              ٨٨١٧٢٥٤

٩١٣٦١٤٩٠/ ف

به )m فروشنده آقا (جوان ) 
 جهت کاردر پوشاک نيازمندیم 

(ترجيحا سابقه کار داشته باشند )
٩١٣٦٠٦٧٧/ م٠٩١٥٤٨١٨١٠١

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

٩١٣٥٨٥٠٥/ ف

به )m فروشنده خانم
مسلط به کامپيوتر در کار 

توليدى نيازمندیم
 طوس ۴١ بعد از ٣کيلومتر 

سمت چپ دفتر 
شيشه سکوریت اول
٠٩٣٣٧٠٣٢٩٩٦

٩١٣٦٠٣١٢/ ف

پوشا0 سا)ز 
بزرگ تبر0

به ٢ فروشنده خانم
 نيازمندیم

 الماس شرق ورودى یک
 پالک ۵١۴٣٩ 

٠٩٣٧٢١٠٣٥٥٥
٩١٣٦١٠٩٤/ ف

صندوقدار خانم 
جهت کار در پيتزا فروشی نيازمندیم 

نبش کوهسنگی ٢٨ پيتزا یاسمين 
٠٩١٥٣١٩٥١١٧

٩١٣٦١٤٣٣/ ف

به تعداد9 
فروشنده خانم

جهت فروش مانتو نيازمندیم 
با حقوق و پورسانت عالی

چهارراه آزادشهر، فروشگاه 
پوشيران طبقه ١-

٠٩٣٧٧٩٤٢٥٤٤
٩١٣٠٥٤٤٤/ ف

به تعداد9 
فروشنده ماهر آقا 
جهت کار در مواد پروتئينی 

(فروش مرغ و ماهی) 
نيازمندیم 

٠٩١٥٣١١٨٩٤٠
٩١٣٦١٦٠٦/ ف

پخش مبار0 
با  خود  فروش  کادر  تکميل  جهت 
هيرون  مبارک-  تحفه-  برندهاى 
دارد.  فروشنده  نفر   ١٠ به  نياز 
کار+بيمه+  اداره  پایه  حقوق  با 

پورسانت 
تلفن جهت تعيين وقت: 

٧٦٨٦٨١٩
٩١٣٥٩٧٣٤/ ف

به فروشنده خانم نيمه وقت
 (صبح و عصر) نيازمندیم 

الماس شرق پالک ٢١١٣٧ 
٠٩١٥٥٠٦٦٥٦٣

٩١٣٦١٥١٤/ ف

تعداد9 فروشنده نيازمند)م
  در محدوده ميدان شهدا

٢٢١٧٧٠٩
٩١٣٦١٣٨٦/ 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 )m فروشنده آقا 
یا خانم نيازمندیم عبدالمطلب 
بين ١۵ و ١٧ گالرى بزرگ آریا 

٠٩٣٥٥١٤٢٤٦٩
٩١٣٥٦٠٣٧/ ف

فروشنده با ضامن Xارمند
-ترجيحا  وقت  ٧۵٠-تمام  حقوق 

خانم -فرهاد ١٠پالک ٧٨
٧٦٧٣٧٧٧

٩١٣٦١٨٥٦/ ف

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

٠٩١٥٧٣٦٢٤٠٢
٩١٣٦٠٢٦٩/ ف

به تعداد9 فروشنده خانم
جهت کار در داروخانه نيازمندیم 

شرکت آراد پایور پرشين
 تماس ٩ الی ١۴ ٦٠٧٦٨٩٢

٩١٣٦١٩٦٩/ پ

به تعداد9 شاگرد 
نوجوان جهت کار فروشندگی پوشاک 
نيازمندیم بصورت نيمه وقت و تمام 

٠٩٣٩٨٠٠٦٥٤٥وقت 
٩١٣٦١٣٥١/ ف

)m فروشنده مطمئن
سوپرمارکت نيازمندیم. ساعت 
کار: ٨ الی ١۵ محل: ٣ راه امامت

٠٩٣٥٤٨٦٩٧٠٤
٩١٣٦٠٩١١/ ر

همراه گستر
نماینده رسمی ایرانسل 

به تعداد چند فروشنده تلفنی 
خانم (همراه با حقوق ثابت 

٢۵٠تومان+ پورسانت عالی) 
دعوت به عمل می آورد. 

چهارراه لشکر مجتمع آسيا 
طبقه ٢ واحد ٢٠١

٠٩١٥١١٣٣٥٧٣
٩١٣٦٠٣٦٥/ ف

به تعداد9 فروشنده 
نيازمندیم

٦٠٤٥٨٨٤
٩١٣٥٦٠١٦/ ف

به )m فروشنده خانم 
با حقوق مکفی نيازمندیم الماس 

شرق ورودى ٢ پالک ۶٢۴٠٧
٠٩٣٨٧٩٩٩٤٠٢

٩١٣٦٠٥٥٩/ ف

آژانس فاميل� 
واقع در اقبال الهورى به دو نفر 
منشی شيفت صبح و شب نيازمند 

٠٩١٥٤٢٧٧٨٦٥است 
٩١٣٦١٧٢٨/ ف

شرXت جنرال در
جهت تکميل کادر ادارى 

خود نياز به یک نفر منشی 
خانم جهت پاسخگویی تلفن 

نيازمند است
 (محدوده رسالت) 

٠٩١٥١٢٠٣٤٦٧
٩١٣٥٦٧٦٠/ ف

استخدام 
نفر  مدرن٢  سازه  تک  معمارى  گروه 
و  ادارى  امور  به  مسلط  خانم  منشی 

٧٦٧٧٢٩٠بازاریابی تلفنی 
٩١٣٥٥٨١٠/ ف

به )m منش� با روابط عموم� 
باال و حقوق ٤٠٠ نيازمند)م

امامت ٣٣ پالک ١٠٧ طبقه سوم 
 ساعت مراجعه ٩ الی ١٩

٩١٣٥٧٥٥٤/ ف

به )m نفر منش� خانم
جهت امور ادارى در شيفت 

صبح و بعدازظهر نيازمندیم. 
شرکت ایرانيان     ٧٢٤٣٩١٥

٩١٣٥٨٨٧٩/ ل

به چند نفر منش� خانم 
شيفت  در  دفترى  امور  جهت 
صبح با حقوق ٨۵ هزار تومان 
محدوده  (در  نيازمندیم  ثابت 
اولين   ۶۵ حجاب  آباد)  قاسم 

منزل سمت چپ 
٠٩٣٦٧٥٨٩١٠٩

٩١٣٦٠٦٢٦/ ف

دو نفر منش� خانم 
جهت دو شيفت صبح و عصر
 در مطب پزشک نيازمندیم 

حجاب ۵۴ ساختمان
 پزشکان غرب مشهد 

 ٦٣٨٢٠٩٩
٠٩١٥٥٠٤٣٢٧٠

٩١٣٦١٨٤٠/ ف

آژانس قدس 
منشی تلفنی جهت شيفت بعدازظهر 
نيازمندیم (محدوده بلوار هدایت) 

٠٩٣٠٨٦٨٠٨٤١
٩١٣٦٠٧٧٢/ ف

منش� خانم 
در  کار  جهت  کامپيوتر  به  آشنا   
تجارت  آگاهان  بازرگانی  شرکت 

 ٧٦٥٣٩٦٧نيازمندیم.
٩١٣٦٠١٣٤/ م

به )m منش� 
یک  نيازمندیم  حسابدارى  به  آشنا 

منشی آشنا به کامپيوتر نيازمندیم
٠٩١٥٦٠٠٠٠٧٦-٧٦٧٤٧٥٠

٩١٣٦٠٤٨٢/ ف

استخدام 
جهت  پارس  گستر  نوین  شرکت 
به  خود  پرسنلی  کادر  تکميل 
تعدادى کارمند خانم فعال داراى 
است  نيازمند  باال  عمومی  روابط 
ميدان هاشميه بين پيروزى ٣۶ و 

٣٨ پالک ١١٩٠
٨٨٤٣٠٠٢

٠٩٣٦١٣٢٥٧٠٠
٩١٣٦٠٩٣٨/ ف

به دو نفر منش� 
خانم

ساعت ۶ صبح الی ١٣,٣٠ 
و ١٣ الی ٢٠,٣٠ سریعا 

نيازمندیم قاسم آباد 
بين ميعاد ٢ و ۴

٠٩١٥٩٠٩٧٦٦٥
٩١٣٦١٠٨٦/ ف

 به )m منش� خانم جهت 
 همکارى در شرکت ساختمانی مسلط 
 ٣ سنایی  نيازمندیم  کامپيوتر  به 

 ٠٩١٥١١٦٢٠٢٤پالک ٢٩٠
٩١٣٥٣٠٤٨/ م

به )m منش� 
با روابط عمومی باال در زمينه بيمه 

نيازمندیم 
٨٤٥٦٢٢٣-٠٩٣٥٢٦٦٦٧٨٧

٩١٣٦٠٣٧٩/ ف

منش� خانم
مسلط به کامپيوتر و زبان 
انگليسی یا روسی متاهل 

نيازمندیم چهار طبقه 
مجتمع تجارى ارگ 

واحد ۴٠٣
٢٢٥٢٥٢٢

٩١٣٦١٧٥٥/ ف

به منش� 
جهت کار در تاکسی تلفنی 

(شيفت صبح و شب) نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٣٢٠٥٥

٩١٣٦٠٥٣٧/ ف

استخدام 
)m شرXت معتبر
 جهت تکميل کادر فروش خود 
نيازمندتعدادى منشی 

و کارمند فروش فعال خانم 
حدفاصل چهارراه راهنمایی

 و سناباد ۵٩ پالک ۵۵٣ طبقه ۴ 
٨٤٦٨٢٤٦- ٠٩١٠٥٥٥٦٠٦٥

٩١٣٦١٩٥٢/ ف

)m شرXت 
معتبر صنعت� 
جهت تکميل کادر بازرگانی خود 
به تعدادى منشی خانم با روابط 

عمومی باال نيازمند است 
آزادى ١٢٧ ( برنا صنعت ) 

٦٥١٣١٥٠-٦٥١٣٣١٣
٩١٣٥٨٣٦٦/ پ

منش� خانم 
(محجبه و متاهل)

 جهت کار در شرکت 
ساختمانی معتبر با حداقل

 ٣ سال سابقه کار نيازمندیم 
کوهسنگی ٢٠ پالک ١۴

٨٤١١٦٧٠              
٩١٣٦٠٧١٤/ ف٨٤٥٢٤٤٢

به دو نفر خانم با روابط 
عموم� باال 

 EXCEL و WORD آشنا به
جهت کار در آموزشگاه زبان 

نيازمندیم ساعت کارى:
 ١۵,١۵ الی ٢٠,٣٠ 

بلوار فرودگاه بين
 جمهورى ١٩ و ٢١ 
٣٤٤٥٧٤٧

٩١٣٦١٤٣٥/ ف

به )m منش� آقا
جهت شيفت شب تاکسی تلفنی 

نيازمندیم محدوده شهدا
٠٩٣٨٩٣٩٣٩٢٩

٩١٣٦٠٧٧٣/ ف

منش� خانم ميانسال
جهت جوابگویی تلفن در زمينه 

مشاوره خودرو نيازمندیم.امامت ۴٠
٠٩١٩٩٨٣٦٤٢٤

٩١٣٥٧٣٣٣/ ل

تا)پيست حرفه ا9 
خانم نيازمند)م
صبح ٨:٣٠ الی ١٣:٣٠ 

عصر ١۶:٣٠ الی ٢٠ 
ماهيانه ٣٠٠ با بيمه 

سجاد بزرگمهر سارسل 

٧٦١٣٥٢٥
٩١٣٥٧٧٠٩/ ر

به ٢ نفر منش� خانم 
با روابط عمومی باال جهت 

پاسخگویی به تلفن و امور 
حسابدارى در دفتر امالک 

نيازمندیم. بلوار الهيه ميدان 
ولی عصر مجتمع ولی عصر
 امالک مرکزى ولی عصر 

 ٥٣١٣٥٩٦
آخوندى ٠٩١٥٨٠٣٧٢٢٦

٩١٣٥١٨٩٥/ ق

منش� خانم آشنا به امور
حسابدارى و فروش نيازمندیم 

                      ٠٩١٥١٠٠٩٢٩٠قرنی ٣۴-
٠٩١٢٢٧٣٣٤٥٣

٩١٣٥٩٦٠٩/ ف

استخدام منش� 
با شرا)ط عال�  

٨٤٨٥٥٠٦-٨٤٤٣٧٦٣
٩١٣٥٣٩٠٤/ پ

به )m منش� خانم
با روابط عمومی باال نيازمندیم.
شرکت مهندسی معمارى هيوا

٩١٣٦٠١٤٤/ م ٠٩١٥٣٠٨٥٦٠٠

به چند منش� خانم 
نيازمندیم (حقوق عالی) 

آنيما ٠٩٣٨٠١٨٥٧٠٠
٩١٣٦١٧٩٠/ پ

آژانس وحيد 
به ٢ نفر منشی صبح و بعدازظهر 

نيازمندیم سه راه کوکا 
٨٨١٢٠٧٠- ٠٩١٥١٠٢٩٨٧٩

٩١٣٦١١٩٦/ ف

به )m منش� خانم
باروابط عمومی باال جهت 

پاسخگویی تلفن با حقوق 
ثابت نيازمندیم 

شاهد ۴٨ ورودى ٢
 طبقه اول

٠٩١٥٤٤٩٢٠٠٨
٩١٣٦٠٤٣٣/ ف

به دو نفر منش� خانم
بازاریابی  و  دفترى  کار  جهت 

نيازمندیم. محدوده کشاورز
٦٩٠٣٣١٧

٩١٣٥٧٠٣٣/ ر

 طوس همراه

 به تعدادى منشی 
خانم با 

روابط عمومی باال 
همراه با حقوق ثابت 

٣٠٠تومان+ پورسانت 
عالی نيازمندیم.

٠٩٣٩٩٧٠٨٠٩٩ 
٨٥٥٣٢٩٠

٩١٣٥٧٨٣٠/ ف

)m منش� خانم در محدوده
 ١٠٠ ثابت  نيازمندیم  آباد  قاسم 
تومان+ پورسانت درخواست خود را 

٠٩٣٧٦٨٠٥٤٠٥پيامک کنيد 
٩١٣٥٩٩٧٩/ ق

منش� خانم 
بين  پخش  شرکت  در  کار  جهت 
مصلی ١۴ و ١۶ ساختمان توس ١

٣-٣٦٥٣٧٣٢
٩١٣٥٦٧٧٦/ ف

منش� جهت پاسخگو)�
  تلفن نيازمند)م 

٠٩٣٦٨٩٩٣٩٣٧-٦٦٧٩٩٩٥
٩١٣٦٢٠٤٥/ م

شرXت 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

آموزش و اشتغال ١٠٠%
 حسابدارICDL+9 (٣ ماهه)  
بلوارفردوسی۴راه مهدى پالک ٢٠٣ 

٩١٢٩١٦٩١/ م     ٧٦٥٩٩١٩

به )m منش� جهت
از  رستوران  در  تلفن  به  جوابگویی 
٢٣-١٩ نيازمندیم فرامرز ۴٢ و ۴۴ 

رستوران یاسمين   ٦٠٨٦٩٢٠
٩١٣٥٩٢٨١/ ف

 mدرب ها9 اتوماتي
هوشمند سازه

باال  عمومی  روابط  با  خانم  منشی 
نيازمندیم  ٠٩١٥٣١٢٧٨٩٨

٩١٣٥٤٩٩٨/ ف

منش� خانم 
جهت آموزشگاه نيازمندیم
 بين عبدالمطلب ۴۴ و ۴۶ 

٩١٣٥٩٨٤٢/ ف٠٩٣٧٥٣٣٨١٨١

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

٠٩١٥٣٥٨٨٨١٨
٩١٣٦٠٨٢٧/ ف

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

منش�+منش� تلفن� خانم 
قرنی٢١- برج مجد- طبقه ٣-٣۵٨
٧٢٥١٩٦٥-٠٩١٥٤٠٧٤٩٠٥
٧٢٣٣٨٨٠-٠٩١٥٥١٤٤٩٠٥

٩١٣٥٨٧١٧/ م

منش� خانم
با روابط عمومی باال نيازمندیم 

بلوارصيادشيرازى
 بين ۴١ و ۴٣

 شرکت داده پردازى 
٠٩١٥٣٠٨٩٨٩٢

٩١٣٦١٦٨٢/ ف

آژانس تاXس� 
تلفن� ابوذر 

منشی خانم یا آقا نيمه وقت 
صبح و عصر با حقوق ٣٠٠ تومان 

نيازمندیم
 نبش ناصر خسرو ١٩ 

٠٩١٥١٢٥٩١٧٤
٩١٣٦١٠٤٠/ ف

به )m منش� خانم
جهت کار در آموزشگاه 

موسيقی نيازمندیم ساعت 
کار: ١٠ الی ١٢,٣٠ و ١۶ الی 

٢٠,٣٠ استقالل ٩ پالک ٩ 
حقوق ٢۵٠ هزار تومان

٦٠٨١٥٣٨
٩١٣٦١٧١٦/ ف

آژانس شبروز 
به یک نفر منشی خانم یا 
آقا از ساعت ١۵الی ٢١ 

نيازمندیم 
قاسم آباد نبش شاهد ٨١

٠٩١٥٣١٥٤٤٩٢
٩١٣٦١٥٢٦/ ف

به تعداد9 منش� 
 با روابط عمومی باال نيازمندیم.

داخل توس ۵٧ پالک ٢
٩١٣٦٢١٨٥/ ب ٠٩٣٥٣٥٨٤٨٦٦

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

کامال زنانه نيازمندیم
پيروزى ١۴ پالک ١٠

٠٩٣٩٤٥٥٤٣٤٤
٨٧٦٢٩٧٠

٩١٣٥٩٥٥١/ ف

به منش� خانم
جهت جوابگویی تلفن در رستوران از 
-۴٢ فرامرز  نيازمندیم   ١١,۵-١۶
 ۴۴ رستوران یاسمين ٦٠٩١٥١٥

٩١٣٥٩٢٥٧/ ف

به تعداد9 منش� تلفن�
نيازمندیم  کار  سابقه  با  مجرب 

کارگزارى بيمه حقوق ثابت
٠٩١٥٥٥٨٦٢٥٢

٩١٣٥٨١٨٤/ ف

به تعداد9 منش� 
ایران  بيمه  شرکت  در  کار  جهت 

نيازمندیم  ٢١ - ٧١٣٢٤٢٠
٠٩١٥٥٠٢٩٥٨٠

٩١٣٦٠٥٤٧/ ف

منش� مطب خانم 
ساعت کار ١۶ الی ٢٣ تقی آباد 

پالک ٣١- ٠٩١٥٣٢١٧٢١٦
٨٧٨٢٥٦٩

٩١٣٥٩٤٠٢/ ف

گروه فناوران شبIه 
و اطالعات بيتIو

جهت تکميل کادر ادارى خود 
به دو نفر منشی خانم آشنا به   
officeو اینترنت نيازمند است 

ساعت کارى ٨ الی ١۵ 
خيابان دانشگاه کوچه ١۴ 

پالک ٨ طبقه اول 
٩١٣٦١١٤٠/ د٢٢١٧٨٧٦

به )m منش� 
نيازمند)م 

٦٠٨٣١٥١
٩١٣٦١٢٠٠/ ف

آژانس توسن
به یک نفر منشی 
متعهد منضبط و با 

ایمان جهت شيفت 
شب نيازمندیم

٠٩٣٥٤٣٠٢٢٦٢
٩١٣٦١٧٠٠/ ف

٩١٣٥٢٧٤٦/ ف

مشاور)ن امال0
 شهر پوشش 

منشی
 استخدام می نماید 

٨٤٥٩٠٠٠
٠٩١٥٥٠٣٠٠٥١

به )m منش� جهت 
پاسخگو)� تلفن 

در پيک موتورى از ساعت
 ٨ الی ١۴ در محدوده 

فلسطين نيازمندیم 
حقوق توافقی

 (١۵٠ الی ٢٠٠) 
٠٩١٥١٢٥٢٩٦٠

٩١٣٦٠٣٣٦/ ف

جهت انجام امور دفتر9 و خدمات�
یک مشاور معمارى نياز به یک نفر 

منشی آشنا به کامپيوتر داریم
٩١٣٦٠٨٥٤/ ف ٧٦٨٥٣٦١

به تعدادX 9ارگر ساده
با روابط عمومی باال جهت جایگاه 

CNG نيازمندیم
٢-٢١٧٤٥١٠-٠٥١١

٩١٣٦٠٠٢٧/ ب

١٥٠٨
منش� و تا)پيست

١٥٠٩
Xارگــــر ساده


