
چهارشنبه  ١٣ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٨
٥٠

به چند آقا جهت فروشندگ2 
"تاب نيازمند
م   

٠٩٣٥٢٩٣٥١٥٣ 
٩١٣٥٣٢٩٩/ ف

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

دانشجو کلبه لی
 

٩١٢٦٣٠٤٨/ ف


m فروشنده جوان 
در  کفش  فروشگاه  در  کار  جهت 
محدوده سه راه راهنمایی نيازمندیم 

٠٩١٥٣١١٣٨٤٢
٩١٣٥٥٩٤١/ ف

به 
m فروشنده آقا 
یا خانم نيازمندیم عبدالمطلب 
بين ١۵ و ١٧ گالرى بزرگ آریا 

٠٩٣٥٥١٤٢٤٦٩
٩١٣٥٦٠٣٧/ ف

به 
m فروشنده با 
روابط عموم2 باال

جهت فروش در فروشگاه 
تزئينات داخلی ساختمان 

نيازمندیم ترجيحا با 
تحصيالت معمارى

٨٤٤٤٢٧٤
٠٩١٥١١٥١٥١٠

٩١٣٥٤٠٢٦/ 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

 Jفروشگاه مر"ز
"الس شب 

 به تعدادى فروشنده خانم 
باسابقه کارى براى فروش 

پوشاک مجلسی زنانه
نيازمند است.

٩١-٢٢٨٢٠٩٠ 
٩١٣٤٩١٢٧/ بداخلی ۴

به 
m خانم جهت "ار
در یک فروشگاه دکوراسيون 

داخلی معتبر نيازمندیم
٨٤٤٠٧٣٨

٩١٣٥٤٨٦٦/ ر

تعدادJ فروشنده خانم 
نيازمندیم فلکه آب امام رضا ٢ 

کوچه کربال 
٨٥٤٨٧٧٠

٩١٣٥٣٣٩٥/ ف

به تعدادJ راننده با اتومبيل 
تمام وقت و نيمه وقت

با پورسانت مناسب 
نيازمندیم

 آژانس تاکسی تلفنی 
آسمان

٠٩١٥٣٠٢٢٠٦٧
٩١٣٥٢٩٨٠/ ف

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

مسعود طبقه ١- فروشگاه فکور
٩١٣٥٤٣٣٢/ م٠٩١٥٥٠١٢٢٠٩ 

به چند نفر 
فروشنده مرد

با شرایط زیر نيازمندیم:
١- روابط عمومی باال

٢- داراى مدرک دیپلم
٣- ساعت کار ٨ تا ١:٣٠ و ۴:٣٠ تا ١١
۵- ميزان حقوق با پيشنهاد فروشنده

۵- مصاحبه حضورى
٩١٣٥٤٤٣٩/ م٧٢٧٣٧٢٨

به 
m فروشنده خانم 
نيازمند
م
٨٤٥٠٩٠٣

 بين راهنمایی ٢-۴
٩١٣٥٣٢٥٠/ ف

فروشنده خانم جهت
محدوده  بهداشتی  آرایشی  لوازم 

امامت نيازمندیم امامت ١١ ونوس
٦٠٥٩١٤٤-٠٩١٥٥١٤٨٣٢٤

٩١٣٥٦٦٣٥/ ف

فروشنده خانم 
مجتمع  توحيد  ميدان  نيازمندیم. 

G9 نصر همکف شماره
٠٩١٥٤٤١٢٤٩٩ 

٩١٣٥٤٣٥٢/ ف

فروشنده خانم
بين عبادى  نيازمندیم  لوازم آرایشی 

٣۴ و ٣۶ ساریکا
٠٩٣٥٤٠٨٧٠٤٣

٩١٣٥٤٨٣٧/ ف

به ٤ نفر فروشنده 
خانم و آقا 

جهت فروشندگی پوشاک در 
محدوده حرم مطهر نيازمندیم 

مصاحبه فقط حضورى اول خيابان 
طبرسی بازار حاج آقا جان، نبش 

کوچه تقوایی، فروشگاه زائر 

٩١٣٥٧٠٢٤/ ف٢٢٤٢٩٧٩

به دو نفر فروشنده خانم 
ا آقا  
 جهت کار در شيرینی فروشی 

نيازمندیم 
 ٠٩١٥٥١٤٤٨٦٩

٩١٣٥٧٣٤٥/ ط

به 
m فروشنده ماهر 
آقا جهت پوشاک کودک با سابقه 

کار نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٠٢١١٦

٩١٣٥٢٩٢٦/ ف

به 
m فروشنده 
ماهر آقا 

جهت کار در کيف و کمربند 
فروشی نيازمندیم 

محدوده حرم 
با حقوق عالی 

٠٩١٥٦٤٩٣٨٦٠
٩١٣٥٦٩٣٦/ ف

به فروشنده خانم 
نيازمند
م 

حقوق ٣٠٠ الی ٣۵٠ 
بازار امين سالن ٢ 

پالک ١٧
٠٩١٥٣٠٧٨٥٤٤

٩١٣٥٣٢٤٨/ ف

به 
m فروشنده
خانم جهت فروش لوازم آرایشی 

در بازار فردوسی واحد ۴٨٨ 
نيازمندیم ٠٩٣٦٥٠٦٣٨٩٠

٩١٣٥٦٩٧٥/ ف

به چند نفر خانم 
جهت فروشندگی پوشاک 
و چند نفر آقا جهت کار در 
آبميوه فروشی فروشگاه 

بزرگ ایران نيازمند است 
مذاکره حضورى 

٠٩١٥٣١٩١١٥٠
٩١٣٥٣٩٥٤/ آ٧٣٢٩٢٨٤

به تعدادJ فروشنده 
جهت فروشگاه صنایع دستی 

واقع در الماس شرق نيازمندیم 
٩١٣٥٠٤٦٣/ م٠٩١٥٥١٥٧٠٢٧

فروشنده خانم نيمه وقت 
 ساعت کارى ١۶ الی ٢٢ حقوق ٢۵٠

الماس شرق-ورودى ١-طبقه (١-) 
 ٠٩١٥٥٢٠١٤٢١پالک٢٢١٠٧

٩١٣٥٦٢٨٣/ ف

به خانم2 فروشنده جهت 
همکارى در فروشگاه پالستيک 

سرویس عروس نيازمندیم امام 
خمينی ۶۴ و ۶۶        ٨٥٤٧٠٠٣

٩١٣٥٥٩٥٣/ ف

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

شبدیز ٠٩١٥١٥٩٠١٧٥
٩١٣٥٤٢٧٣/ ف

به 
m فروشنده جوان آقا 
نيازمند
م   

پروما ٧٦٢٣٤٥٦
٩١٣٥٧١٣٩/ ف

به چند فروشنده حرفه اJ آقا 

جهت کار در لوازم خانگی 
نيازمندیم 

چهارراه خسروى
 و چهارراه شهدا 

٠٩٣٥٧٣٧٧٤٥٩
٩١٣٥٠٤١٢/ ف

به چند فروشنده خانم 
نيازمندیم فروشگاه اکسيژن

 بين راهنمایی ١١ و ١٣ 
٩١٣٥٣٦٥٦/ م٨٤٥٧٦٩٨

پوشاp تm ناز 
به یک فروشنده خانم باتجربه 
نيازمندیم مجتمع تجارى جنت 

٩١٣٥٧٣١٣/ ب٢٢٢١٢٠٥

نما
ندگ2 آد
داس سجاد
به تعدادى فروشنده مجرب 

نيازمند است
٧٦٥٢١٦١

٩١٣٥٥٨١٤/ ف

خانم فروشنده 
لباس بچه گانه

با حقوق مکفی نيازمندیم 
ایستگاه سراب

بعد از پاساژ حکيم
 فروشگاه حسينيان

٠٩٣٣٦٠٠٧٧٩٦
٩١٣٥٦٥٣٤/ د

فروشنده آرا
ش2 خانم 
با حقوق خوب  الی ۶ عصر  ٩ صبح 

الماس شرق، فروشگاه ماتيک 
٧١١٣٠٣٦

٩١٣٥٣٠١٧/ ف

 به فروشنده آقا
 جهت فروشندگی پوشاک 

نيازمندیم 
پایه حقوق ۴٠٠ هزار تومان
٠٩٣٦٦٨٥٢١٨٧

خروجی طبرسی بازارچه 
عابرپياده- پالک یک

٩١٣٥٦٣٣٣/ ف

به چند فروشنده خانم
نيازمندیم. باحقوق ۵٠٠هزار 

تومان پنجراه بازار عدالت
٠٩٣٧٩٦٩٧٤٣٣

٩١٣٤٩٨٥٨/ م

حقوق ٥٠٠ هزار تومان
به دو نفر صندوقدار خانم 

نيازمندیم. بلوار معلم چهارراه 
 دانشجو کلبه لی

٩١٢٦٣٠٦٠/ ف

به تعدادJ فروشنده 
نيازمندیم

٦٠٤٥٨٨٤
٩١٣٥٦٠١٦/ ف

به تعدادJ فروشنده جوان 
نيازمندیم

 (مجرب) کفش چلسی
٢٢٥٨٧٦٨

٩١٣٥٤٣٥٠/ ف

به ٢فروشنده جوان آقا باتجربه 
جهت کار در عمده فروشی 

پوشاک نيازمندیم 
٠٩١٩١٣٥١٠٠٢

٩١٣٥٥٧١٥/ ف

به 
m منش2 آژانس 
نيازمندیم 

محدوده کارخانه قند آبکوه
٠٩١٥٣٢٥٥٩٤٢

٩١٣٥٦١٣٢/ ف

تا
پيست خانم نيازمند
م
کار در منزل 

شهيد رستمی ٢۴ 
٠٩١٥٣١٣٧٢٠٠

٩١٣٥٥٩٧١/ ف

خانم تا
پيست
 آشنا با دستگاه هاى فتوکپی جهت شيفت

 صبح نيازمندیم. دفتر فنی سایان
 ٠٩٣٨٠٧٤٧٤٧١-٨٩٠٧٢٢١

٩١٣٥٣٤٥٧/ م

منش2 خانم 
بين  پخش  شرکت  در  کار  جهت 
مصلی ١۴ و ١۶ ساختمان توس ١

٣-٣٦٥٣٧٣٢
٩١٣٥٦٧٧٦/ ف

مجله زندگ2 ا
ده آل 
 به یک منشی خانم نيازمند است

 ٥-٨٨٤٣١٠٣
ساعت تماس ٩ الی ١۴

٩١٣٥٤٢٥٣/ ف

منش2 خانم 
 جهت کار در دفتر بيمه ایران 

نيازمندیم سناباد ۵١  پالک ٧۵
٨٤١٧٧٩٧ 

٩١٣٥٣٢٧١/ ف

2
به 
m منش2 جهت پاسخگو
به تلفن آژانس نيازمندیم توس ۴٣ 

بين ۴٣,١١ و ۴٣,١٣
٠٩١٥٩٢٢٧٣٢٩

٩١٣٥٦٨٦٩/ ف

منش2 خانم
شيفت عصر، مسلط به تایپ 

معلم ۵٢ ، دفتر وکالت
٠٩٣٠٥٦٥٤٠٦٤-٨٦٩٥٦٦١

٩١٣٥٦٤٠٣/ ل

به چند نفر خانم 
با روابط عمومی باال نيازمندیم.

چمران بعد از کوچه جنت
٢٢٨٢٠١٨

٩١٣٥٦٤٨١/ ف

 به تعدادJ منش2 خانم
 با سابقه کار در دفتر امالک با پایه 
حقوق ماهيانه ۵م ریال نيازمندیم 

 ٨٠٨٤هاشميه ٢۴
٩١٣٥٦٢٦٤/ ف

استخدام 

m شر"ت 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

٩١٣٥٧٢٩٤/ ف

٩١٣٤٩٥٦٨/ ف

منش2 خانم نيمه وقت 
احمدآباد پاستور ١١,١ 

پالک ١۶۵ حقوق ٢٠٠ تا ٣٠٠ 
مراجعه ١٠ تا ١٢ 

آگه2 استخدام
شرکت کامپيوترى 

پژوهش رسا 
از افراد ذیل دعوت

به همکارى می نماید:
خانم منشی

مسلط به تایپ و امور ادارى
نشانی: بلوار فردوسی- 

خيابان ثمانه ١- بن بست سوم
 پالک ٧۴

 مراجعه ٨ الی ١۴
٩١٣٥٦٩٢٠/ آ

به دو نفر منش2 خانم
بازاریابی  و  دفترى  کار  جهت 

نيازمندیم. محدوده کشاورز
٦٩٠٣٣١٧

٩١٣٥٧٠٣٣/ ر

منش2 آقا 
با ضمانت نيازمند
م

چهارراه ابوطالب
٩١٣٥٤١٣٢/ م٧٢٥٨٢٤٩

استخدام منش2 آقا
٢٠ تا ٣٠ ساله دیپلم به باال 

و آشنا به کامپيوتر جهت کار در 
مجتمع کامپيوتر مشهد 

ماهيانه: ٢٠٠ هزار تومان+ 
پورسانت 

از ساعت ٨,٣٠ الی ٣٠,١۴ 

٨٤٥٣٧٠٣
٩١٣٥٥٨٧٨/ ف

گروه صنعت2 معتبر 
استخدام م2 نما
د 

٢ نفر منشی خانم داراى روابط 
عمومی باال و آشنا به امور ادارى 
 Word و   Excel کامپيوتر  و 

شهرک صنعتی توس فاز ٢ 
اندیشه ١١- قطعه ٣٣٧ 

٠٩١٥٤٧٣٨٤١٠
٩١٣٥٧٤٦٠/ م

به 
m منش2 خانم
جهت کار کافی نت نيازمندیم 

کوى امير- ولی عصر
٠٩٣٧١٣٢٩٣٠١

٩١٣٥٤٢٨٢/ ف

به 
m منش2 خانم
جهت کار در دفتر تعاونی 

مسکن نيازمندیم 
بلوار فردوسی، مهدى یک 

پالک ٢٢۶
٠٩١٥٥٠٦٣٦٠٨
٠٩١٥٤٠٦٣٦٠٨

٩١٣٥٦٣٧٣/ ف

به ٢ نفر منش2 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

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

شر"ت بيتPو
 استخدام م2 "ند

دو نفر منشی خانم داراى 
روابط عمومی باال 

آشنا به نرم افزار هاى
 ادارى و اینترنت 
٠٩١٥٥١٧٣٦٣٣

٢٢١٧٨٧٦
٩١٣٥٣٨٠٢/ د

سر
عا به 
m منش2 
نيازمند
م

آژانس رسانا - احمدآباد
٠٩٣٩٥٢٦٠٠٩٢-٨٤٢٤٠٠١

٩١٣٥١٩١٨/ ق


m منش2 آقا 
 جهت تاکسی تلفنی از ساعت ١۴ 

الی ٢١ نيازمندیم
 ٠٩٣٦٣٠٤١١٦٦

٩١٣٥٤٤٤٤/ ف

منش2 خانم
جهت دفتر وکالت وکيل آباد ۴٣ 

بين صدف ٢-۴ پالک ١٠
٠٩٣٠٥٣٩٦٨٠٦-٨٩٢٧٠٩٣

٩١٣٥٥٨٣٩/ ف

به 
m نفر منش2 آقا 
جهت کار در شيفت 

صبح و آشنا به کامپيوتر 
نيازمندیم 

آژانس پویا : 
٠٩١٥٢٠٠٣٣٦٨

٥١٣٦٨٦٢
٩١٣٥٢٩٧٦/ ف

منش2 خانم 
آشنا به امور دفترى و حسابدارى 

نيازمندیم 
ميدان موسوى قوچانی 

ایمن گستر شرق 
 ٠٩١٥٣٠٠٧٦٩٩

٧١٢٤٠٨٤
٩١٣٥٧٢٩٠/ ف

تعدادJ منش2 خانم متعهد 
جهت فروش تلفنی به صورت 

نيمه وقت نيازمندیم.
 حقوق ٢٠٠+ پورسانت 

چهارراه لشگر مجتمع آسيا 
واحد ٢٠٢

٨٥١٨٨٨٢
٠٩١٥٣٠٤٧٤٥٠

٩١٣٥٦٧٤٦/ ف

به 
m منش2 خانم
در  نيازمندیم  آژانس  کار  به  آشنا 
 ٢۵ رسالت  نبش  طالب  محدوده 
آژانس کيميا ٠٩١٥٥٥٨٨٣١٠

٩١٣٥٦٧٦٢/ ف

به 
m نفر منش2 خانم
جهت کار در دفتر طراحی داخلی 

نيازمندیم
٦٠٤٤٨٦٤
٦٠٤٠٦٦٩
٦٠٥٧٤٤٦

بين سجاد ٢٠ و ٢٢ ساختمان ۴۶ 
طبقه چهارم

 

٩١٣٥٤٨٦٤/ ف

به 
m منش2 خانم 
ترجيحا مسلط به کامپيوتر نيازمندیم

 نبش حرعاملی ٧۴ پالک ٨۴۶ 
٠٩١٥٦١١٥٢٦٠-٧١٣٠٩٨٠

٩١٣٥٣٤٧٥/ م

به 
m منش2 خانم 
جهت کار در دفتر وکالت 

نيازمندیم 
خيابان صاحب الزمان 

بين ١٠ و ١٢ ساختمان 
سياوش واحد ٢ 

٠٩١٥٧٠٠٠٢٤١
٩١٣٥٦٨٣٤/ ف

منش2 خانم 
عمومی  روابط  با  صبح  شيفت 
نوین   ٣٩ و   ۴١ پيروزى  بين  باال 

٨٨٤٠٢١٠برودت 
٩١٣٥٦٧١٤/ ف

شر"ت جنرال دور
جهت تکميل کادر ادارى 

خود نياز به یک نفر منشی 
خانم جهت پاسخگویی تلفن 

نيازمند است
 (محدوده رسالت) 

٠٩١٥١٢٠٣٤٦٧
٩١٣٥٦٧٦٠/ ف

استخدام منش2 
با شرا
ط عال2  

٨٤٨٥٥٠٦-٨٤٤٣٧٦٣
٩١٣٥٣٩٠٤/ پ

به تعدادJ منش2 جهت 
 پاسخگو
2 تلفن نيازمند
م

٠٩١٥٨٨٠٠٣٨١
٩١٣٥٦٩٦٩/ ف

به 
m خانم 
ا آقا 
مسلط به صدور انواع بيمه 

نامه و انجام امور دفترى 
جهت کار در نمایندگی بيمه 

ایران نيازمندیم

٠٩١٥١١١١١٠٤
٩١٣٥٤٥٣٤/ م

توليد و پخش دو قلوها
منشی خانم تمام وقت نيازمندیم

 سی مترى طالب مفتح ۶ پالک ٢٢۴
٠٩٣٦٨٩١٧٩٩٣

٩١٣٥٣٨١٥/ ط

به 
m منش2 خانم 
با روابط عمومی باال جهت کار در 

آتليه الهه ناز نيازمندیم
٠٩١٥٥٥٧٠٠٥٦

٩١٣٥٦٠٢٥/ ف


m نفر خانم- آشنا به تایپ
و کامپيوتر در شيفت صبح نيازمندیم 
الی  صبح   ١٠ تماس   ١٧ ادیب  نبش 

١٠٠٩٣٦٢١٣٨٦٢٦ شب 
٩١٣٥٧٤١٠/ ق

به 
m منش2 آقا 
به  مسلط  ترجيحا  باال  عمومی  روابط  با 
کامپيوتر جهت کار در نمایشگاه کابينت 

نيازمندیم    ٠٩١٥٣١٠٣٦٥٦
٩١٣٥٦٨٠٥/ ف

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

٧٦٧٧٢٩٠بازاریابی تلفنی 
٩١٣٥٥٨١٠/ ف

دفتر امالp سرافرازان
نيازمند منشی 

با حقوق ثابت و پورسانت 
٠٩١٥٣١٠٧٠٨٣

٩١٣٥٧١٦١/ ر

جهت "اردر 
دفتر مهندس2 فروش

منشی خانم 
ساعت کار ١۵-٨ 

حقوق ٣٠٠ 
فلسطين ١٨ تقاطع اول سمت 

چپ پالک ۴۵ واحد ٨
٧٦٤٤٢٧٢

٩١٣٥٤١٠٨/ ف

 Jبه تعداد
منش2 خانم

مراجعه حضورى: تقی  آباد
 قصر موبایل حاتم طبقه فوقانی 

واحد ٢٧ شرکت باران پالس
مراجعه حضورى: ١۴ الی ٢٠

٩١٣٥١٢٣٩/ ف

 به 
m منش2 خانم جهت 
 همکارى در شرکت ساختمانی مسلط 
 ٣ سنایی  نيازمندیم  کامپيوتر  به 

 ٠٩١٥١١٦٢٠٢٤پالک ٢٩٠
٩١٣٥٣٠٤٨/ م

به منش2 آشنا به "امپيوتر 
جهت کار در دفتر بيمه محدوده 

سيدى نيازمندیم 
٠٩٣٩٨٥٥١٧٢٧

٩١٣٥٦٢٦٦/ ف

منش2 با سابقه جهت شيفت
شب نيازمندیم. آژانس ساالر 

احمدآباد ابوذر ٢٠
٨٤١٦٠٥١

٩١٣٥٣٢٦٢/ ف

١٥٠٨
منش2 و تا
پيست

٩١٣٥٧٤٠٦/ ق


