
سه شنبه  ١٢ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٧
٤٥

منش% خانم 
نيازمند�م

٨٤٥٧٦٤١
خيابان احمدآباد

 ساختمان مير

٩١٣٥٤٣٩٤/ ف

جهت "اردر 
دفتر مهندس% فروش

منشی خانم 
ساعت کار ١۵-٨ 

حقوق ٣٠٠ 
فلسطين ١٨ تقاطع اول سمت 

چپ پالک ۴۵ واحد ٨
٧٦٤٤٢٧٢

٩١٣٥٤١٠٨/ ف

شر"ت بيت.و
 استخدام م% "ند

دو نفر منشی خانم داراى 
روابط عمومی باال 

آشنا به نرم افزار هاى
 ادارى و اینترنت 
٠٩١٥٥١٧٣٦٣٣

٢٢١٧٨٧٦
٩١٣٥٣٨٠٢/ د

دو منش% خانم با روابط عمومی
باال نيازمندیم ساعت کارى ٢٠ الی ١۶  

١٣,۵ الی ٩هاشميه ٣٠ پالک ٩ 
٠٩١٥٣١٨١٨٤٦

٩١٣٥٠١٣٣/ ف

منش% خانم 
 آشنا به حسابدارى جهت کار در 

آموزشگاه موسيقی نيازمندیم
استقالل ٩ پالک٩

ساعت کار ١٠ صبح الی  ١٢:٣٠
١۶ الی ٢٠:٣٠

 ٦٠٨١٥٣٨
٩١٣٥٤٥٣٩/ ف

منش% خانم
Aجهت امور دفتر 

خيام شمالی ۴٠
٧٦١١٢٨٢

٩١٣٥٤٣٨٩/ ف

منش% خانم 
نيازمندیم آژانس ایران سير 
امام رضا ۴١ ( ٨ ساعت کار ) 

٠٩٣٩٨٩٠٣٥٣٦
٩١٣٥٥٤٠٧/ خ

 به �k منش% خانم 
دفتر  در  تلفن  پاسخگویی  جهت   
قاليشویی واقع در طالب خيابان وحيد 

 ٠٩١٥٨٢٩٦٠٠٢نيازمندیم 
٩١٣٥٥٥١٨/ ب

اپراتور "امپيوتر
مسلط به اتوکد و مجموعه آفيس 

جهت شرکت ساختمانی
٠٩١٥٥١٢٤٤٦٨-٧٦٧٦٦٧١

٩١٣٤٩٥٣٨/ م

نيازمند�م 
به یک منشی خانم با روابط عمومی باال 

جهت امور امالک- ابوذر ١٣- ١۵ 
٨٤٥٣٧١٤

٩١٣٥٤٢١٦/ ف

منش% خانم 
جهت پاسخگو�% تلفن 

آشنا به کامپيوتر
و حداالمکان زبان روسی 

نيازمندیم آدرس سه راه ادبيات 
ابن سينا ١۵ ساختمان ١٣٣ 

واحد ۴
٨٤٥١٤٣٦

٩١٣٥٤٧١٢/ ف

استخدام منش%
به یک نفر منشی خانم در 
شيفت صبح از ساعت ٨ 
 WORD تا ١۴ مسلط به

با حقوق ٣,٠٠٠,٠٠٠ 
ریال نيازمندیم آریانا 

آدرس بلوار هاشميه نبش 
هاشميه ٣٠ باالى مسکن 

باران طبقه اول واحد ٢
تلفن: ٨٨٤٢٦٦٠ 

همراه : 
٠٩١٥٩١٤٦٠٠٤

٩١٣٥٤٩٧٥/ ف

به �k خانم �ا آقا 
مسلط به صدور انواع بيمه 

نامه و انجام امور دفترى 
جهت کار در نمایندگی بيمه 

ایران نيازمندیم

٠٩١٥١١١١١٠٤
٩١٣٥٤٥٣٤/ م

تا"س% سر�ع رسا
منشی خانم نيمه وقت عصر 

نيازمندیم
٦٠٥٦١٧١   آزادشهر

٩١٣٥٢١٢٨/ ف

 به �k منش% خانم جهت 
 همکارى در شرکت ساختمانی مسلط 
 ٣ سنایی  نيازمندیم  کامپيوتر  به 

 ٠٩١٥١١٦٢٠٢٤پالک ٢٩٠
٩١٣٥٣٠٤٨/ م

�k شر"ت معتبر
به یک منشی با روابط عمومی باال 

نيازمندیم
٨٤١٨٠٢٠

٩١٣٥٤٦٩٥/ ف

به تعدادA منش% خانم
باتجربه با حقوق ۴۵٠ و 

پاداش تا ١٣٠ هزارتومان  
نيازمندیم 

بين عدل خمينی ۴٧ و ۴٩ 
پ ٧٨٣ زنگ اول

٨٥١٠٤٠٤
٩١٣٥٢٧٩٢/ ف

به �k منش% خانم نيازمند�م
سه راه فلسطين

 نبش دستغيب ١٣ پالک ١٨٩
٠٩٣٦٤٦٧٧٨٥٠

٩١٣٥٥١٠٠/ ف

به �k منش% باروابط عموم% باال
نيازمندیم هاشميه بين ٣١ و ٣٣ 
پالک ١۵۵ ٠٩١٥٣٠٨٥٦٠٠ 

 شرکت معمارى هيوا
٩١٣٥٤٨٧٠/ ف

به �k اپراتور "امپيوتر 
خانم نيازمند�م  

٨٨٣١٢٦٧
٩١٣٥٥٢٨٤/ ف

به �k نفر
 منش% خانم

با روابط عمومی باال و مسلط به 
امور تایپ و کامپيوتر جهت کار

 در دفتر وکالت نيازمندیم .
٠٩١٥١١٣١٨٧٦
٠٩١٥١١٤٥٣٩٩

٩١٣٥٥٤٣٧/ ط

به �k منش% خانم 
دفترى  امور  و  کامپيوتر  به  مسلط 

نيازمندیم نبش دستغيب ٢۵
٠٩١٥٥١٥٤٨٤٠

٩١٣٥٥٣٨٣/ ف

Aدعوت به هم.ار
آقا و خانم با روابط عمومی باال

٨٤٢٠٢٠٧
٩١٣٣٩٨٨٩/ ق

به �k منش% 
با روابط عمومی باال  نيمه وقت 

نيازمندیم بلوارمعلم نبش معلم ۴۵ 
گروه بازرگانی کاالى ناب

٩١٣٥٣٣٠٥/ ف

به �k منش% جهت 
kپاسخگو�% تلفن پي

نيازمندیم ساعت کار ٩ الی ١٩ حقوق 
٢٠٠٠٠٠ تومان ٣٦٨٣٥٦٦

٩١٣٥٥٢١٢/ ف

"ارگر ساده
جهت کار در مرغدارى نيازمندیم. 

حقوق ۴٠٠,٠٠٠
٠٩١٥٨٠٨٤٣٩٠هژبرى

٩١٣٥٤٨٨٦/ م

به �k نفر خانم 
جهت کار در کبابی نيازمندیم بين 

شریعتی ۵٢ و ۵۴
٠٩١٥٧٠٢٤٠٧٠

٩١٣٥٤٣٤٦/ ف

به تعدادA "ارگر 
ساده خانم و آقا
جهت کار در قنادى 

نيازمندیم
 بلوار پيروزى ٩ قنادى
 رضا شهر (یزدى ها) 

٠٩١٥٣١٧٦٢١٠
٩١٣٥٥٠٨٣/ ف

تعدادA "ارگر 
ماهر 

جهت همکارى با شرکت 
حمل و نقل ( کار در انبار) 

نيازمندیم 
خيابان نخریسی

٣٤٤٨٠٣٠
٩١٣٥٥٣٩٥/ خ

Aرنگ "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 چند "ارگر ساده
جهت نصب دوربين، دزدگير ساختمان 

باحداقل حقوق ١٠هزار نيازمندیم
٩١٣٥٤٣١٥/ م٠٩١٥٤١١١٨١١

به تعدادA "ارگر ساده 
با حقوق قانون کار نيازمندیم 

٧٦٢٥٥١٥
٩١٣٥٢٣١٨/ ف

به �k "ارگر منضبط 
با کارت پایان خدمت جهت کار در آبميوه 
نيازمندیم  آباد  فروشی محدوده تقی 

١۶٠٩١٥٣٠٢٨٣٢٤ الی ١٨
٩١٣٥٣٦٩٣/ م

به چند "ارگر 
جهت کار در ميوه فروشی 

نيازمندیم قاسم آباد فالحی ٢۴
٠٩١٥٩٠٣٣٠٩٦

٩١٣٥٤٠٧٢/ ف

به ١٠نوجوان 
جهت توزیع تراکت با حقوق ثابت 

نيازمندیم 
٠٩١٥٢٠٠٧٤٤٣

٩١٣٥٤٩١٧/ ف

Aبه تعداد
 نيروA خانم

جهت کار در شرکت بسته بندى 
مواد غذایی نيازمندیم 

با سرویس رفت و برگشت بيمه 
و ٨ ساعت کار بلوار توس بين 

٧٩ و ٨١ جنب سراميک مروارید 
واحد ٢ شرکت نگين هزار مسجد

٩١٣٥٤١٤١/ ف٦٦٥٣٠٣٠

"ارگر ساده خانم �ا آقا جهت 
"ار در "باب% نيازمند�م

٠٩١٥٣١٦٣٥٠٣
فکورى ٢۶ و ٢٨

٩١٣٥٥٠٥٠/ ف

دو نفر "ارگر ساده 
نيازمند�م 

٠٩٣٦٠٧٢١٧٧٧
٩١٣٥٢٨٧٧/ ف

 به چند نفر توز�ع "ننده 
پيk و ترا"ت

 سریعا نيازمندیم (تسویه نقدى)
٠٩١٥٥٠٣٤٩٨٠ 

٩١٣٥٣٤٠٦/ ف

به تعدادA "ارگر ساده 
خانم نيازمند�م
نبش محمد آباد ٢٨

٠٩٣٥٧٠٩٨٦٢٦
٩١٣٥٣٢٣٣/ ف

به چند نفر شاگرد 
برق "ار

باحقوق ثابت نيازمندیم
٩١٣٥٤٩٩٧/ م٠٩١٥٥٢١١٣٧١

"ارگرآقا محدوده امام حسين
و پليس راه نيازمندیم. شهرک صنعتی 

توس فاز ٢ دانش ١٠قطعه ٨٢٣
١-٥٤١٢٢٧٠

٩١٣٥٤٧٤٦/ ف

 استخدام
 اپراتور دستگاه تزریق 

پالستيک خانم و آقا
آدرس: شهرک صنعتی توس 

فاز یک بلوارتالش شمالی، 
تالش ۵، فاز ۵ صنعتگران

مراجعه حضورى: 
ساعت مراجعه ٨ الی ١۶

 

٩١٣١٣٦١٥/ م

به تعدادA "ارگر خانم 
جهت بسته بندى شيرینی نيازمندیم 

بازار بزرگ خيام غرفه ٧۶
٠٩١٥٤٤٠٠٩٩٦

٩١٣٥٥٠٠٠/ ف

به ٢ نفر "ارگر 
ساده خانم

 براى توليد لبنيات 
نيازمندیم.

 فلکه آب خسروى نو
 اندرزگو ١٢ لبنيات صحرا

٢٢٥٢١٧٤
٩١٣٥٣٤٠٢/ ف

به چند خانم
جهت کار در کارگاه قنادى نيازمندیم 

عدل خمينی ۶٨ قنادى محفل
٨٥٢١٩٩٦-٠٩١٥١٥٩٨١٦٣

٩١٣٤٦٥٥٦/ ف

به تعدادA "ارگر 
خانم و آقا 

جاده  و  مترى   ١٠٠ محدوده  در 
کارگاه  یک  در  کار  جهت  قدیم 
توليدى جعبه و کارتن نيازمندیم. 
طوس-  صنعتی  شهرک  آدرس: 
تالش  شمالی-  تالش   -١ فاز 
شمالی ۵- صنعتگران ۶ پالک ۶٠٧ 

٩١٣٥٣٤٣٤/ م٥٤١١٣٤٦

به �k نفر
 CNG جهت کار در کارگاه

نيازمندیم
١٧-٢٧٨٠٠١٥

٩١٣٥٣٩٥٩/ ل

به تعدادA "ارگر 
ساده آقا نيازمند�م 

٥٤١١٩٧٩
٩١٣٥٤٢٢٨/ ف

به چند "ارگر ساده 
جهت کار در رستوران 

نيازمندیم.
٠٩١٥٣١٠٤٩٧٣

٩١٣٥٤٣٦٨/ ف

٩١٣٥٤١٥٢/ ف

تعدادA "ارگر ساده خانم 
و آقا با حقوق ۵۴٠ + بيمه 

سرویس نيازمندیم 
٠٩٣٩٩٧٠٧٧٣٥

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

 نيازمندیم
٧٦٢٦٢٤٧-٠٩٣٥٤١٦٨٦٨٧

٩١٣٥٤١٢٥/ ف

به تعدادA "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

به تعدادA خانم 
جهت کار بسته بندى 
بهداشتی نيازمندیم 
محل کار جاده کالت است 

در ضمن محيط کامال زنانه است 
سناباد مقابل بانک خون 

گرمسازان 
٢٤٥٤١١٩-٨٤٣٥١٦١

٩١٣٥٥١٣٩/ م

به تعدادA "ارگر ساده 
با روابط عمومی باال جهت جایگاه 

CNG نيازمندیم 
٢-٢١٧٤٥١٠-٠٥١١

٩١٣٥٠٦٨٦/ ب

به چند "ارگرساده 
نيازمند�م  

٢٤٥٣٣٨٥
٩١٣٤٩٩١٤/ ف

"ارگر ساده 
 + تومان   ۶٠٠ الی   ۴٠٠ حقوق  با 

بيمه + سرویس ٧٦٦٣٣٨٧
٩١٣٤٣٠٤٩/ ف٠٩٣٠٦٦٥٤١٣١

به تعدادA نيروA جوان و متعهد
جهت توزیع پيک با حقوق و مزایا 

نيازمندیم
٨٩٢٨٢١٨-٠٩١٥٥١٦٣٣٠٣

٩١٣٥٣٣٦٥/ ف

"ارگر ساده خانم و آقا 
با مزایا و حقوق باال و بيمه نيازمندیم 
جنب   -٣٠ طبرسی  دوم-  بلوار 

٠٩٣٥١٥٢١٠٩٤اغذیه تک 
٩١٣٥٠٨٦٥/ م

"ارگر ساده آقا  
 ۴٠٠هزار با بيمه نيازمندیم 

٧٥١٣٧٩٢
انتهاى ابوطالب ۶۶،کنارخياطی سناتور 

٩١٣٥٢٤١٨/ م

"ارگر ساده خانم و آقا 
جهت کار در شيرینی پزى با حقوق باال 
نيازمندیم بين امام خمينی ٨٩ و ٩١ 

٠٩٣٧٧٩٠٦٢٣٢قنادى جدى 
٩١٣٥٥١٧٣/ ف

به چند نفر "ارگر ساده 
جهت کار در کارگاه آلومينيوم 

نيازمندیم
٠٩١٥٣٠١٦٧٠١

٩١٣٥٢١٣٦/ ف

"ارگر ساده خانم 
نيازمندیم حقوق ٣٠٠ سرویس رفت 
و برگشت جاده کالت شهيدکامجو ۶,١

٠٩٣٥٢٨٤٠٤٢٦
٩١٣٥٤٦١٢/ ف

"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

به تعدادA "ارآموز بر ق 
با بيمه نيازمند�م.

٠٩٣٥١٨٤٥٩٥٣
٩١٣٣١٣٠٥/ م٠٩١٥٤٤٣٣٨٣٢

 تعدادA بردست بنا 
روزانه ٢۵٠٠٠ تومان با کارت 
شناسایی به آدرس عبدالمطلب 

۴٩ پالک ٢٧ مراجعه نمایيد. 
٩١٣٤٦٢٠٣/ ف

 jشر"ت توليد پوشا
استخدام خانم در "ارگاه 

فلکه برق پالک ۵٧٩
 

٠٩٣٥١٧٣٤٠٣٨
٩١٣٥٥١٢٤/ ف

به �k نفر خانم د�پلم  جهت 
کار در آشپزخانه دانش آموز یک 

زیر زمين مسجد فاطمه الزهرا(س)
٠٩١٥٥٠٤٧٨٦٨ 

٩١٣٥٤١٢٨/ ف

به �k "ارگر ساده
جهت کار بسته بندى نيازمندیم 

(محدوده توس)
٠٩١٥٢٠٢٠٨١٩

٩١٣٥٥٥٩٢/ ق

به تعدادA شاگرد 
جهت کار در آبميوه 

و بستنی سنگ سرد 
نيازمندیم.

 مراجعه حضورى : 
انتهاى بلوار سجاد، جنب 

 پل هوایی پارک ملت 
٩١٣٥٥٢٦١/ ف

به چند "ارگر ساده 
خانم 

جهت کارگاه گلدوزى با حقوق 
مکفی و بيمه نيازمندیم

 چهارطبقه مدرس ۴ پالک ١٢ 
 ٢٢١٢٧٨٦

٠٩١٥١٠٢٩٢٠٩
٩١٣٥٥١٧٥/ ف

تعدادA "ارگر ساده 
نيازمندیم حقوق ٣۵٠ تومان 

محدوده سجاد 
٠٩١٥٨٢٠٧٠٦٤

٩١٣٤٩٧٤٩/ ف

به �k نوجوان
جهت کار در گلخانه با حقوق مکفی 

در محدوده پليس راه امام هادى
نيازمندیم ٠٩١٠٩٠٨٩٣٥٣

٩١٣٥٤٧٨٠/ ل

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

بلوار نامجو ١سرویس نوشادى
٠٩١٥٣١١٨٦٤٧

٩١٣٥٤٤٣١/ ف

به ٢نفر "ارگرساده 
جهت پرس کارى نيازمندیم

٠٩١٥٤٤٣٥٨٨٢
٩١٣٥٥١٩٢/ ف

به تعدادA "ارگر ساده خانم
نيازمندیم مقداد ٢٢ 
نبش طلوع ١۵ پالک ۴
٠٩١٥١١٣٢٩٢٣

٩١٣٤٥٩٨٢/ ف

شر"ت نظافت% آرتا 
به تعداد ۵٠ کارگر ساده خانم 

و آقا با تضمين ١٠٠% کار با 
حقوق حداقل ۶٠٠ تومان + بيمه 

نيازمندیم
 بين معلم ١٣ و ١۵ 

جنب سوپر پالک ١۵۵ 

٦٣٨٤٢٤٧
٩١٣٥٤٢٠٠/ ف

به تعدادA "ارگر ساده
جهت کار در کارگاه

 تزریق پالستيک نيازمندیم
٠٩٣٨٦٣٥٠٦٨٣

٩١٣٥٢٨٧٨/ ف

به ٢نفر نيروA نوجوان
حضورى  فقط  مراجعه  نيازمندیم 
 ۶٩ معلم  و  زندان  ميدان  بين 

 پيتزا شلتوک نو 
٩١٣٥٤٤٢٤/ ف

به �k "ارگر جوان
جهت کار دکوراسيون داخلی 

(کناف) نيازمندیم
٠٩٣٧٦٧٧٤٤٣٢

٩١٣٥٤٨٦٧/ ف

٩١٣٥٢٨٣٣/ ف

به نيروA ساده خانم
جهت کار MDF نيازمندیم ميدان 

فهميده چراغچی ۶۵ - ایليا دکور
٦٩١٤٣٣٥-٠٩١٥٣٠٧٨٥٧٢

تعدادA "ارگر ساده
در کارگاه قنادى محدوده 

قاسم آباد نيازمندیم
٠٩١٥٧١٥٨٠٩٧-٥٢٣١٣٥٦

٩١٣٤٤٥٠٩/ ف

به تعدادA خانم 
جهت مونتاژ 

و بسته بندى 
نيازمندیم 

نمانور 
٩١٣٥٥١٧٤/ م٢٢٨٠٧٦٢

 به  تعدادA "ارگر ساده خانم
جهت کار در کارگاه قنادى 

نيازمندیم نبش مطهرى شمالی ٧ 
قنادى پایا ٧٢٥٧٩٩٧

٩١٣٥٤٤٩٢/ ف

شر"ت سفير گاز 
به تعدادى کارگر جهت خط توليد 

اجاق گاز نيازمند است 
٧٢٩٦٧٠٤

٩١٣٥١٠٨٩/ ف

�k "ارگر شهرستان% 
نيازمند�م   

 ٠٩١٥٩١٣٧٠١٢
٨٥٣٧٦١٤

٩١٣٥٤٦٢٧/ ف

"ارگر ماهر
جهت کارواش نيازمندیم 

کارواش نيکان، آزادى ٢٨ و ٣٠
٠٩١٥١٠٩٧٠٤٤

٩١٣٥٤٢٧٧/ ف

به تعدادA نيروA نيمه ماهر 
برق کار با بيمه جهت کار 

در شاندیز نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٩٨٩١٢

٩١٣٥٥٤٤٣/ ط

به تعدادA "ارگر ماهر
 و نيمه ماهر جهت کار MDF و 

رویه کوبی مبل نيازمندیم 
٠٩١٥٨٠٧٠٥٨٠

٩١٣٥٠٤٣١/ ط

 Aنيرو Aبه تعداد
نيمه ماهر برقکار و تعدادى بردست  

٠٩١٥٩٢٥٠٣٠١نيازمندیم 
٠٩١٥٧٣٦٤٨٤٢

٩١٣٥٣١٧٦/ ف

دربهاA اتوماتيk هوشمند 
سازه به نيروA فن%

 آشنا به ابزارآالت نيازمندیم 
 

٠٩١٥٣١٢٧٨٩٨
٩١٣٥١٧٥٧/ ف

"ناف سيستم مشهد
نصاب ماهر می پذیرد

٨٩٢٨٦٢٧-٠٩٣٥٢٤٥٢٩٤٠
٩١٣٥٠٠٢٧/ ف

سنگ "ار ماهر و نيمه ماهر 
و برشکار جهت همکارى 

نيازمندیم 
٠٩١٥٢٠٢١٠٤٨

٩١٣٥٤٧٣٧/ ف

 "انال ساز ماهر �ا نيمه ماهر
 (دستمزد عالی)

٠٩١٥٩٦٦٥٥٠٤
 ٠٩١٥٨١٠٦٠٢٠

٩١٣٥٤٦١٠/ ف

"ارگر ماهر جهت "ار در 
"ارواش نيازمند�م  

٠٩١٥٤٤٤١٤٠٧
٩١٣٥٤٨٤٤/ ف

١٥٠٩
"ارگــــر ساده

١٥١٠
"ارگــــر ماهر

٩١٣٥٥٠٣٠/ ف


