
چهارشنبه  ١٣ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٨
٥١

به 
m نفر همPار 
د
پلم آقا 

و یک نفر تایپيست آقا 

 corel مجرد آشنا به
نيازمندیم 

٠٩١٥١٠٩٠٦٩٠
٩١٣٤٧٦٨٥/ ف

به 
m منش2 خانم
مسلط به ورد و اکسل نيازمندیم 

نبش فرامرزعباسی ٢٨
 ساختمان اقاقيا- طبقه چهارم 

واحد ٨

٦٠٨٦٩٩٢
٠٩١٥٥٢١٧٥٠٠

٩١٣٥٤٣٣٣/ ف

منش2 خانم - با روابط عمومی باال
و مسلط به کامپيوتر نيازمندیم 

هاشميه ۴٩- پالک ٣
٨٨٣٩٤٠٠

٩١٣٥٧٠٨٣/ پ

به 
m منش2 خانم 
نيازمند
م 

دانشگاه ٨ پالک ١٠٢
٠٩١٥٥٠٢٧٢٤٠

٩١٣٥٥٩٧٣/ ف

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

٩١٢٩١٦٩١/ م     ٧٦٥٩٩١٩

آژانس فاميل2
منشی  نفر   ٢ الهورى  اقبال  در  واقع 

شيفت صبح و شب نيازمند است.
٠٩١٥٤٢٧٧٨٦٥

٩١٣٥٣٣٨٠/ ف

به 
m منش2 خانم نيازمند
م 
بين عدل خمينی ٧٢ و ٧۴ 
پالک ١٢٨۴,١ طبقه دوم 

٩١٣٥٥٧٠٤/ ف٨٥٢٨٩٩٤

 mدفتر فروش پشم
حاج عبدا...منشی خانم جهت 

امور دفترى در دو شيفت کارى 
استخدام می کند. ٦٦٦٨١١٥

٩١٣٥٦٠٤٩/ ف

منش2 تا"س2 تلفن2
با مکان کار مجزا ترجيحا محدوده 

صياد نيازمندیم
٠٩١٥٩٢٢٨١٣١

٩١٣٥٦٠٧٣/ ف

به 
m منش2 خانم
با روابط عمومی باال و آشنا به معمارى 
استقالل  بين  نيازمندیم  ساختمان 

٩٠٩٣٦٥٠٥٢٠٥٥-٧
٩١٣٥٧١٠٦/ ف

تا"س2 بيژن 
منشی  یک  به  آزادشهر  در  واقع 

جهت شيفت شب نيازمندیم 
٩١٣٥٧١٨٤/ ف٠٩١٥٥٠٠٢٦٠٢

Jرنگ "ار
به چند نفر خانم جهت کار در 
ورق کارى مبلمان نيازمندیم 

با سرویس محل کار: جاده طرقبه 
بين امام رضا ٢٨ و٣٠ 

مبلمان سلطانيه
٠٩١٥١١١٠٩٤٧

٥٥٩١٠٠٥
٩١٣٥٤٥٨٢/ ف

به تعدادJ "ارگر ساده  خانم 
جهت کار در توليدى کفش نيازمندیم 
حرعاملی ٩ بعد از چهارراه سوم سمت 

٠٩٣٨٢٢٣٠٨٠٦راست
٩١٣٥٦١٤٢/ ف

"ارگر ساده خانم
نيازمندیم. رضاشهر ، رودکی ۴  

جنب نانوایی سنگک ، پالک ٢١
٨٧٩٠١٧٥

٩١٣٥٦١٣٨/ ل

 JارPخانم  جهت هم m
به 
بين  نيازمندیم  مارکت  هایپر  در 
پيروزى ۴٧ و ۴٩ هایپر مارکت آیبک 

٠٩١٥٥١٤٢٢٤٧
٩١٣٥٣٣٥٦/ ف

 به  تعدادJ "ارگر ساده خانم
جهت کار در کارگاه قنادى 

نيازمندیم نبش مطهرى شمالی ٧ 
قنادى پایا ٧٢٥٧٩٩٧

٩١٣٥٤٤٩٢/ ف

 Jواحد توليد m

نيازمند  خانم  پرسنل  تعدادى  به 

است شهرک صنعتی توس فاز ٢
٥٤١٢٠٣٩

٩١٣٥٦٧٤٣/ ف

چند "ارگر ساده 
شهرستان2 شب خواب

جهت کار در رستوران نيازمندیم
٠٩١٥٢٠٣١٢٩٦

٩١٣٥٦٩٠٨/ ف

بردست لوله "ش 
تاسيسات 

 ٠٩١٥٣٥٩٨٢٤٢ نيازمندیم.
٩١٣٥٧٤٣٥/ م

چند نفر "ارگر ساده مرد 
جهت کار در ابزارفروشی 

محدوده ١٧ شهریور 
٣٦٧٠٩١٧

٩١٣٥٦١٣٧/ ف

به تعدادJ "ارگر 
ساده 

جهت کار در رستوران با حقوق 
٣٠٠ هزار تومان سه وعده 
غذا و جاى خواب نيازمندیم 

٠٩١٥٩١٥٠٦٥٩
٨٤٦٠٦٦٦

٩١٣٥٥٧٧٦/ ف

به دو نفر تزر
ق "ار
آشنا به دستگاه بادى ساعت 

تماس ١٢ تا ٩ و ١٩ تا ١۶
٠٩٣٦٦٦١٣٥٩٢

٩١٣٥٦٤٥٩/ م

 pشر"ت توليد پوشا
استخدام خانم در "ارگاه 

فلکه برق پالک ۵٧٩
 

٠٩٣٥١٧٣٤٠٣٨
٩١٣٥٥١٢٤/ ف

به تعدادJ "ارگر ساده خانم 
و آقا جهت "ار در رستوران

 نيازمندیم
٧٦٢٦٢٤٧-٠٩٣٥٤١٦٨٦٨٧

٩١٣٥٤١٢٥/ ف

Jاستخدام فور
به تعدادى کارگر ساده 
خانم جهت کار مونتاژ 

نيازمندیم 
آدرس: قاسم آباد، 
ادیب جنوبی ٧,١ 

پالک ١٢۴
تلفن: ٦٦٣٧٣٦٩

٠٩١٥١١١٧٧١٠
٩١٣٢٩٥٧٧/ ل

"ارگر خانم
به تعدادى کارگر خانم جهت 
سورت و بسته بندى خرما 
نيازمندیم. آدرس: بلوار 

کشاورز- کشاورز ٣- چهارراه 
سوم سمت چپ پالک ٢١

٦٩٠٤٥١٦-٦٩٠٤٥٦٩
٩١٣٥٤٥٤٩/ م

دعوت از 
Jمشاور حرفه ا

به یک مشاور
 حرفه اى 

رهن واجاره 
و یک مشاور باتجربه 
فروش جهت کار در 

دفترامالک اوایل 
هاشميه باشرایط 

و امکانات عالی 
نيازمندیم %۴٠ 
پورسانت+ آگهی 

مداوم+ کليه هزینه 
با دفتر

٨٨٣٧٣٣٣
٩١٣٥٧٢٧٤/ ف

آگه2 استخدام 
شرکت دونات پدر تعدادى 

کارگر آقا جهت ارتقاء 
خط توليد جذب می نماید. 

شرایط متقاضيان: 
١- دارا بودن کارت پایان خدمت 

٢- سن کمتر از ٢٨ سال 
٣- مدرک تحصيلی دیپلم 

 ١٠,٩ تاریخ  از  مراجعه  زمان 
لغایت ١٠,١٩ از ساعت٧ الی ١۵ 
به آدرس: شهرک صنعتی توس- 
بين  اندیشه-  بلوار   -٢ فاز 
 A  ٣٢٢ پالک   -٩ و   ١١ اندیشه 

می باشد. 

 

٩١٣٥٠٩٩٠/ م

به 
m "ارگر ساده 
نيازمندیم. کارگاه آهنگرى

٠٩١٥٣٠٣٩٧١٢-٦٩٠٣٦٨٥
٩١٣٥٣٦٨٣/ ل

"افه  سنت2 ا
ران
به یک شاگرد دائم نيازمندیم 
شریعتی ٧۵ کافه سنتی ایران 

٠٩٣٦١٧٢٣٠٥٨
٩١٣٥٢٨٠٥/ ف

به تعدادJ "ارگر 
رفت و روب خدمات شهرى
با حقوق قانون کار+ بيمه+ 

سرویس رفت و برگشت 
نيازمندیم

بين معلم ۴٢ و ۴۴ 
جنب نمایشگاه اتومبيل 

سناتور پالک ١١٢۴ 
طبقه دوم 

شرکت 
توسعه پيمان آوران خراسان

٨٦٤٩١٤٤
٠٩١٥٥١٧٤٤١٤

٩١٣٥٢٥٤٩/ ف

آجيل حسين2 و پسران 
به تعدادى کارگرساده نيازمندیم 

نبش قرنی ١۵ 
٩١٣٥٣٨٩٠/ ب٧٢٥٨٦٤٤

به تعدادJ نوجوان
جهت اغذیه نيازمندیم خيابان 

امام رضا(ع) نبش عنصرى ٢
٠٩٣٥٨٤٣٦٧٥٥

٩١٣٥٦٤٣٩/ ف

استخدام 
"ارگر ساده آقا 

دیپلم مجرد بين ٢٠ تا ٢۵ سال 
جهت اپراتورى دستگاه هاى 

صنعتی گلدوزى 
با حقوق ٣٩٠ و ٨ ساعت کار 

تماس ٩:٣٠ الی ١٣:٣٠

٩١٣٥٣٦٩٩/ خ٣٤٣٨٦٦٦

 Jواحد توليد m

 2
مواد غذا

جهت خط توليد خود نياز به
 ١٠ نفر نيروى خانم دارد

ستارى ١٩، انتهاى خيابان 
سمت چپ توليدى مقدم 

٨٦٩٩٧١٦
٠٩٣٦٥٩١٥٧٦٥

٩١٣٥٢٧٤١/ ف

چند "ارگرساده 
نيازمند
م   

٠٩١٥١١٥٧٩٩٢
٩١٣٥٦٣٨٨/ ف

"ارگر ساده خانم 
ا آقا جهت 
"ار در "باب2 نيازمند
م

٠٩١٥٣١٦٣٥٠٣
فکورى ٢۶ و ٢٨

٩١٣٥٥٠٥٠/ ف

ترا"ت پخش "ن
یا نيرو جهت داد زدن درب مغازه 

نيازمندیم
٠٩٣٥٧٠٧٥٠٠٦

٩١٣٥٥٩٧٧/ ف

به 
m نفر خانم 
جهت کار در کبابی نيازمندیم بين 

شریعتی ۵٢ و ۵۴
٠٩١٥٧٠٢٤٠٧٠

٩١٣٥٤٣٤٦/ ف

به 
m نفر همPار خانم 
نيازمندیم طالب دریاى دوم نبش 

حسينی مهراب ٧ 
٠٩١٥٣١٧٠٨٤٥

٩١٣٥٦٣٧٥/ ف

به 
m شاگرد نوجوان 
جهت کار در مغازه نيازمندیم  

محدوده خيام
٠٩١٥٣٢٣٨٠٧٤

٩١٣٤٩٩١٥/ ف

به ٣ نفر "ارگر ساده 
خانم نيازمندیم خيابان چمران 

مقابل ١١پالک ٧٨
٨-٢٢٥٢٨٩٧

٩١٣٥١١٦٠/ ف

به 
m "ارگر نوجوان نيازمند
م
محل کار ١٧ شهریور 

حقوق ٣٠٠ هزار
٠٩٣٣٣٤١٩٩٩١

٩١٣٥٧٢٩٢/ ر

به چند "ارگر ساده 
خانم 

جهت کارگاه گلدوزى با حقوق 
مکفی و بيمه نيازمندیم

 چهارطبقه مدرس ۴ پالک ١٢ 
 ٢٢١٢٧٨٦

٠٩١٥١٠٢٩٢٠٩
٩١٣٥٥١٧٥/ ف

به ٢ "ارگر ساده
ترجيحا آشنا به کناف کارى 

نيازمندیم
٠٩١٥٩١٢٦١٢١

٩١٣٥٦٥٨٨/ د

"ارگر ساده آقا  
 ۴٠٠هزار با بيمه نيازمندیم 

٧٥١٣٧٩٢
انتهاى ابوطالب ۶۶،کنارخياطی سناتور 

٩١٣٥٢٤١٨/ م

به 
m "ارگرساده 
نيازمند
م   

٢٢٣٦١٢٥
٩١٣٥٥٨٣٧/ ف

"ارگر ساده 
 + تومان   ۶٠٠ الی   ۴٠٠ حقوق  با 

بيمه + سرویس ٧٦٦٣٣٨٧
٩١٣٤٣٠٤٩/ ف٠٩٣٠٦٦٥٤١٣١

استخدام
١- کارگر ساده جهت آهنگرى

٢- تراشکار نيمه ماهر
٩١٣٤٨١٧٠/ م٥٤١٣٨٤٢

 فروشگاه پارس مار"ت
 به تعدادى نيروى خانم جهت 

همکارى نيازمند است
 نبش ٧ تير ١۵

٩١٣٥٣٢٨٥/ ف

به 
m نفر "ارگر 
جهت کار در ساندویچی 

نيازمندیم 
٩١٣٥٧١٧٥/ ف٨٦٧٠٦١١

نيروJ خانم و آقا 
جهت کار در خط توليد نيازمندیم 

عبدالمطلب ۴٠- سمت راست
٠٩١٥٩٩٦٢١٧٦پالک ١,١۴ 

٩١٣٤٤٠٩٣/ م

 چند نفر "ارگر با سواد 
 جهت "ار در انبار نيازمند
م

٢٢٣٦٧٣٣ 
٩١٣٥٦٣١٨/ ف

تعدادJ "ارگر ساده
در کارگاه قنادى محدوده 

قاسم آباد نيازمندیم
٠٩١٥٧١٥٨٠٩٧-٥٢٣١٣٥٦

٩١٣٤٤٥٠٩/ ف

تعدادJ "ارگر ساده 
 جهت نماى  آلومينيوم (کامپوزیت) 

نيازمندیم بيمه تامين اجتماعی
 ٠٩٣٩٥٩٤٨٣٣٦

٩١٣٥٦٣٢٠/ ف

به چند نفر شاگرد 
برق "ار

باحقوق ثابت نيازمندیم
٩١٣٥٤٩٩٧/ م٠٩١٥٥٢١١٣٧١

به تعدادJ "ارگر ساده آقا و 
mخانم جهت "ار در چاپ سيل

نيازمندیم
٠٩٣٥٤٦٧٦١٥٥

٩١٣٥٤١٤٤/ ف

به تعدادJ نوجوان 
متعهد نيازمند
م
٠٩١٠٥٠٠٧٢٤٠

٩١٣٥٥٨٥٢/ ف

به چند 
"ارگر ساده
متاهل شهرستانی با 
مسکن تا یک فرزند 

نيازمندیم
٠٩١٥٩١٠٦٨٨٠

٩١٣٥٦٤٩٢/ م

به چند نيروJ "ارگر 
خانم 

جهت کار توليدى در محيط 
کامال زنانه با سرویس ایاب 

و ذهاب و حقوق مکفی 
نيازمندیم شهرک صنعتی 
توس شرکت توس نگاه 
٠٩١٥٨٠٥٧٤٥٠

٩١٣٥٥٧٧٧/ ف

به تعدادJ "ارگر ساده 
JارPجهت تراش

نيازمندیم (بلوارتوس)
٠٩١٥١١٠١٤٧٤

٩١٣٥٢١٤٤/ ف

به 
m نفر نيمه وقت 
جهت کار درامالک درمحدوده 

طالب نيازمندیم 
٠٩١٥٦٢٦٦٨٠٥

٩١٣٥٦٨٠١/ ط

چند "ارگر ساده جهت "ارواش 
نيازمندیم.  روزانه ٢٠ هزار تومان 

بلوار نامجو ١سرویس نوشادى
٠٩١٥٣١١٨٦٤٧

٩١٣٥٤٤٣١/ ف

به تعدادJ هنرجو نوجوان 
جهت کار در جواهرسازى 

نيازمندیم 
٢٢٥٧٠٤٨-٠٩١٥٦٤٤٧٠٤٩

٩١٣٥١٥٤٠/ ف

آموزش + اشتغال +گواهينامه
تعمير موبایل+ حسابدارى

ICDL + برق صنعتی            
 ٧٦٥٩٩١٩ 

٩١٢٧١٧٦٢/ م

به تعدادJ "ارگر ساده 
 MDF جهت کار نجارى و

نيازمندیم 
٠٩١٥٨٠٧٠٥٨٠

٩١٣٥٠٤٢٥/ ط

 Jنيرو Jبه تعداد
خانم 

جهت کار در طالسازى همراه 
با آموزش نيازمندیم 

ملک الشعراء ١٨ پالک ٧٨,١

٠٩٣٥١١٥٧٥٨٤
٨٥٥٤٨٩٠

٩١٣٤٩٦٢٠/ ف

"ارگر ساده خانم
ساعت  حبوبات  کردن  پاک  جهت 

کار ٨ الی ١۶ - خيام ۶٠ پالک ۵
٠٩٣٩٦٣٤٧٩٥٨

٩١٣٥٦٢٠١/ ف

به چند "ارگرساده خانم
خيابان  طالب  مترى  سی  نيازمندیم 

وحيد بين وحيد ١٣ و ١۵ پالک ۶٩٣
٠٩٣٨٥٣٥٦٥٨٩

٩١٣٥٥٩٦٥/ ف

به 
m "ارگر جوان
جهت کار دکوراسيون داخلی 

(کناف) نيازمندیم
٠٩٣٧٦٧٧٤٤٣٢

٩١٣٥٤٨٦٧/ ف

به 
m "ارگرساده 
نيازمند
م

ترجيحا شهرستانی
٧٥٩٥٤٣٩

٩١٣٥٣٣٦٧/ ف

به 
m شاگرد جهت 
"افه سنت2 نيازمند
م

٠٩٣٥١١٦١٩٣٧
٩١٣٥٦١١٢/ ف

به 
m نفر خانم و 
m نفر آقا
جهت کار در کارگاه نيازمندیم 

پنج تن ١، پالک ١٢
٠٩٣٦٥٥٩٣٢٣٥

٩١٣٥٦٠٦٩/ ف

Jشر"ت توليد m
 
 به کارگر ساده با حقوق اداره کار+عيدى
مرخصی  یک ماه  سالی  و  پاداش   +  

 ٢٤٥٤٤٧٩ساعت تماس ٩صبح
٩١٣٥٧٤٥٢/ م

 به دو نفر شهرستان2
 با جاى خواب جهت کار در 

قاليشویی نيازمندیم
 ٠٩١٥٤٧٥٨١٦١

٩١٣٥٦٢١٨/ ف


m نوجوان جهت 
تبليغات و پخش ترا"ت

شيرازى،  خيابان  نيازمندیم 
 مجتمع ونک طبقه ١- پالک ١٠٣

٩١٣٥٦١٨٨/ ف

به تعدادJ "ارگرساده 
با سابقه کار در خدمات شهرى 
(رفتگرى) با حقوق اداره کار و 

بيمه نيازمندیم
 بلوار پيروزى

 چهارراه مخابرات نرسيده 
به خاقانی ١٧ پالک ۶٢

٨٧٨٠٠٠٣
٩١٣٤٨٧٧٦/ ف

به چند نفر نصاب ماهر 
LED در زمينه نصب

 و نوار RGB نيازمندیم 
٨٤٤٨٨٤٨

٩١٣٥٢٧٧٦/ ف

ا"يپ "اش2 "ار 
نيازمند
م

٠٩١٥٨٩٩٣٠٦١
٠٩٣٥٨٤٥٨١٢٨

٩١٣٤٩٩٦١/ ف

شر"ت آراد به تعدادJ برقPار
ماهر و نيمه ماهر جهت کار 

در گلبهار نيازمند است
٠٩١٥٧٧٠٠٧١٢

٩١٣٥٦٢٣١/ ف

MDF "ار ماهر 
با حقوق و مزایاى باال نيازمندیم 

٠٩١٥٨٠٤٨٠٠٤
٩١٣٥٦٩٨٠/ ف

به تعدادJ "اش2 "ار 
 (Jمتر) ار" mو سرامي

نيازمندیم 
 

٠٩٣٧٣٣٥٠٣٩٩
٩١٣٥٤٤٢٠/ ف

 "انال ساز ماهر 
ا نيمه ماهر
 (دستمزد عالی)

٠٩١٥٩٦٦٥٥٠٤
 ٠٩١٥٨١٠٦٠٢٠

٩١٣٥٤٦١٠/ ف

به تعدادJ لوله "ش
آب و فاضالب ماهر نيازمندیم
٠٩١٥٤٢٩٩٣٣٥

٩١٣٥٧١٠٢/ ف

به 
m "ارگر ماهر 
جهت کار در سفره خانه

 هفت خان رستم نيازمندیم 
٠٩٣٠٨٦٨٠٤٦٤-٨٩٢٨٧١٤

٩١٣٥٦٨٨٣/ ف

گروه صنعت2 معتبر 
٢ نفر استادکار ماهر درب و پنجره 
دوجداره با سابقه استخدام می نماید

٩١٣٥٧٤٥٧/ م٠٩١٥٤٧٣٨٤٢٠

به تعدادJ "ارگر 
جهت کار در کارواش نيازمندیم 

محدوده مطهرى شمالی 
٠٩١٥١١٧٧٩٦٣

٩١٣٥٥٦١٦/ ق

Jاستخدام فور
۵٠ نفر نيروى خانم و آقا 

کارگر ساده خانم ، کارگر ماهر 
و نيمه ماهر آقا، تراشکار، 

جوشکار، پرسکار و کمک قالب 
ساز شهرک صنعتی توس فاز 
٢ اندیشه ٧ انتهاى دانش ٨ 
قطعه ۶٠٨ شرکت مهرآرین 

خودرو پرنيان
 ساعت تماس ٨ الی ١۴ 

 ٥٤١٣٣٥٣
داخلی ١١٧

٩١٣٤٨٤٨٩/ ف

 نيازمند
م  
 به تعدادى کالف ساز ، یا نجار 

جهت توليدى مبلمان نيازمندیم 
٠٩١٥٩١٥٨٣٨٥-٧٢٣٥٥٨٧ 

٩١٣٥٢٧١٨/ م

به 
m تراشPار و فرز"ار 
ماهر نيازمندیم

 شهرک صنعتی توس 
٠٩١٥٥٢٢٥٢٧٢

٩١٣٥٧٠٣٤/ ف

تعدادJ برقPار ساختمان
ماهر- نيمه ماهر و بردست 

نيازمندیم.
٠٩١٩٦٦٩٠٧٥٨

٩١٣٥٦٩٥٨/ ر

به 
m استاد"ار 
سيم پيچی با حقوق مناسب 

نيازمندیم
٠٩١٥٣٠٠٨١٩١

٩١٣٥٦١٦٦/ ف

به 
m استاد"ار
شکالت ُبن ُبن جهت کار در 

ازبکستان نيازمندیم
٠٩١١٨٤٢٦٧٢٢

٩١٣٤٨١٦٣/ ف

تعدادJ سنگ "ار ماهر 

ا شومينه "ار 
سریعا نيازمندیم

٠٩٣٦٠١١٧٥١٦
٩١٣٤٨٠٦٦/ ف

به لوله "ش فاضالب 
(PVC)و پنج الیه نيازمندیم.

٠٩١٥٥٣٣٦٧١٩
٩١٣٥٧٣٥٠/ ر

به چند نفر نقاش 
روزمزد نيازمند
م 
٨٤٢٢٢٨٤-٨٤٣٨٧٢٠

٩١٣٥٦٦٣٢/ ف

١٥٠٩
"ارگــــر ساده

١٥١٠
"ارگــــر ماهر

 به تعدادJ "ارگر ساده
 ماهر و نيمه ماهر 

 جهت رو
ه "وب2 مبلمان نيازمند
م 
٠٩١٥١١٨١٠٩٧ 

٩١٣٥٣٥٦٧/ ب


