
سه شنبه  ١٢ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٧
٤٦

نيازمند�م 
به دو نفر برقکار صنعتی و 

ساختمانی نيازمندیم 
٦٦٥٠٦٨٤-٠٩١٥٥١٤٧١٣٢

٩١٣٥٥٠٧٨/ م

به تعدادA "ارگر "ارواش
نيازمندیم.  کارواش  کار در  جهت 

کارگر شهرستانی با خواب
٠٩٣٥٨٣٥٦٠١٢

٩١٣٥٠٦٧٥/ ف

به تعدادA برق "ار ماهر 
نيازمند�م  

٠٩١٥١٠٣٩٤٤١
٩١٣٥٥١٩٥/ ف

تعدادA "ارگر ماهر جوش.ار
ترجيحا آشنا به تابلوسازى 

نيازمندیم
٠٩١٥١٢١٥٢٥٧

٩١٣٥٠٤٣٠/ ف

به تعدادA نيروA "ار 
کابينت و فلز و ام دى اف

 در گلبهار نيازمندیم.
٠٩١٥٣١٤٨٤٥١

٩١٣٤٦٢٢٤/ ش

 Aجهت آب.ار
ني.ل و "روم

به سه نفر کارگر ویک 
پرداخت کارماهر ترجيحا 

محدوده سيدى
 ٠٩١٥٥٠١٩٨١٢

٣٨٥٥٥٣٥
٩١٣٥٥٣٤٧/ ف

به دو نفر رو�ه "وب مبل 
و کالف ساز مبل نيازمندیم 

 ٠٩١٥٥٠٧٦٩٤٥
٧٢٦١٣١٧

٩١٣٥٤٦٢٩/ ف

به تعدادA رو�ه "وب مبل 
نيمه ماهر نيازمند�م  

٧٢٦٥٣٤٩-٠٩١٥٥٢٣٥١٤١
٠٩٣٥٠٧٩٦٦٦٣

٩١٣٥٥٠٥٢/ ف

"ارگر ماهر و نيمه ماهر 
برقکار نيازمندیم 
حقوق عالی + بيمه

٩١٣٥٤٧٠٨/ ف٠٩١٥٥٢٥٨٧٠٢

به �k نصاب دوربين 
مداربسته 

همراه با گواهينامه رانندگی 
نيازمندیم       ٦٠٨٣٤٤٦

٩١٣٥٥٣٣٢/ ف

به تعدادA نصاب "ناف
 با شرایط و مزایاى عالی 

نيازمندیم.
٩١٣٥٣٧٨٧/ ب ٠٩٣٣٤٩٥٩٦٧٩

برق "ار با حقوق ثابت
 

٠٩٣٧٠٩٦٢٢٩٣
٠٩٣٥٥٦٠٥٩٩٦

٩١٣٥٤٩٨٤/ پ

به تعدادA "اش% "ار 
 (Aمتر) ار" kو سرامي

نيازمندیم 
 

٠٩٣٧٣٣٥٠٣٩٩
٩١٣٥٤٤٢٠/ ف

جهت مرغ بر�ان "ا"ول%
کارگر ماهر و نيمه ماهر خانم و آقا

ایرج ميرزا - ٠٩٣٠٧٧٨٨٢٦٧ 
٠٩٣٦٩٧٠٩٠٩٤

٩١٣٥٥٤٩٦/ ل

ا"يپ "اش% "ار 
نيازمند�م

٠٩١٥٨٩٩٣٠٦١
٠٩٣٥٨٤٥٨١٢٨

٩١٣٤٩٩٦١/ ف

�k شر"ت صنعت% 
به تعدادى ورق کار و جوشکار 

آرگون ماهر نيازمند است 
٢٤٩٣٤٤٤

٩١٣٥٥٦٧١/ ر

به چندنفر "ارگر 
نيمه ماهر "انال ساز

نيازمندیم
٠٩١٥٣٠٦٣٨٨١

٩١٣٥٠٥٤١/ ف

به چند "ارگر نيمه ماهر برق.ار
وبردست نيازمندیم

٠٩١٥٣١٢٦٨٧٨
٩١٣٥٤٧٤٨/ ف

به چند نيروA برق.ار
ماهر-نيمه ماهروبردست 
سریعابطوردائم نيازمندیم

٠٩٣٧٠٧٩٨٨٣٧
٩١٣٤٨١١٦/ ل

نيازمند�م
به تعدادى کارگر با 

مهارت هاى زیر جهت کار در 
گلبهار نيازمندیم:

کارگر کنيتکس کارونقاش
ماهر یا نيمه ماهر

کارگر عایق هاى رطوبتی
کارگر PVCکار جهت سقف 

کاذب ماهر یا نيمه ماهر
تماس: ٨-١٢ و ۴-٩ شب
٠٩٣٧٢٠٤٧٩١٩

٩١٣٥٢٩٤٢/ م

به تعدادA "ارگر 
جهت کار در کارواش ممتاز 

نيازمندیم نبش امام خمينی ٨۶
٠٩١٥١١١٥٩٥١-٨٥٤٨٣٥٠

٩١٣٤٦١٣١/ ف

 به تعدادA برق "ار
 ماهر و نيمه ماهر 
 به صورت فورى نيازمندیم 

٩١٣٥٣٣٩٣/ م ٠٩٣٦٤٤٩٤٠١٣

شر"ت توليد ماشين آالت 
صنا�ع چوب

به تعدادى کارگر ماهر نيازمند است
٠٩١٥٣١٣٣١٤٨-٢٦٧٢٣٠٨

٩١٣٥٥٣١١/ ف

به تعدادA "ارگر 
جهت کار در کارواش نيازمندیم 

محدوده مطهرى شمالی 
٠٩١٥١١٧٧٩٦٣

٩١٣٥٥٦١٦/ ق

تعدادA برق.ار ماهر و نيمه ماهر
نيازمندیم.

٠٩١٥٣٥٩٠٨١٦
٩١٣٥٤٩٤٧/ ف

به �k استاد"ارماهر 
 جهت کار در کارتن سازى 

نيازمندیم
 ٠٩١٥١١٥٠٦٠٢

٩١٣٥٤٤٩٥/ ف

به �k نقاش ماهر اتومبيل 
نيازمند�م  

٠٩١٥٢٠٢٠٨١٩
٩١٣٥٥٥٩٤/ ق

Aرنگ "ار
به تعدادى کارگر زیرکار 
مبلمان ماهر و نيمه ماهر 

نيازمندیم  با سرویس 
محل کار: جاده طرقبه
٠٩١٥١١١٠٩٤٧

٥٥٩١٠٠٥
٩١٣٥٤٥٩٢/ ف

"ارگر ماهر "ارواش
با حقوق روزانه ١۵ هزار تومان با 

انعام عالی نيازمندیم 
٠٩١٥٨٠٠٠٩٥١

٩١٣٤٩٧٦١/ ف

مانتودوز ماهر و نيمه ماهر خانم
بدون اتوى تکميلی نيازمندیم 
نبش عليمردانی ١٢ پالک ١٩٢

٢٧٩٤٢٦١-٠٩١٥٩١٢٨٢٧٢
٩١٣٥٤٧٠٧/ ف

سردوز"ار، ميان دوز"ار 
چرخکار  بردست  و  دوز  راسته 
نيازمندیم. محدوده بلوار دوم طبرسی 
٢١٣١٥٤١-٠٩٣٧٠٣٤٩١٩٩

٩١٣٣٠٨٩٦/ ف

Aتيراژ باال به تعداد ز�اد
چرخکار و بيرون بر مانتو نيازمندیم 

تسویه نقدى +کار دائم(جمعه بازار) 
٠٩١٥١٠٠٩١٥٠

٩١٣٣٠٤٣٠/ ف

به تعدادA بيرون بر 
پيراهن نيازمند�م 

٠٩١٥٣١٩٩٩٨٧
٧٣٢٢١١٩

٩١٣٥٢٢٧٩/ ف

مزون آستين
طراح- خياط و بازاریاب آقا و خانم 

می پذیرد
٠٩٣٥٤٠٧٦٧٥٢-٨٥٤٦٦٥٦

٩١٣٤٤٤٢٠/ ف

به �k خانم
آشنا به مياندوز دائم و یک

 کمک برشکار تریکو خانم در 
محيط زنانه نيازمندیم

مصلی ٣١
 توليدى نعمتی

٠٩١٥٥١٩١٤٩١
٩١٣٥٢٠٥٦/ ف

به تعدادA چرخ.ار 
 بردست خانم و آقا

جهت کار در مانتودوزى و کارگاه 
بيرون بر نيازمندیم 

جمعه بازار، کرامت ١۴ 
(اجرت عالی و تسویه نقدى)

٠٩٣٠١٦١٣٦٧٢
٠٩١٥٢٠٠٨٢٩٤

٩١٣٥٤٠٢٣/ ف

چرخ.ار، ميان دوز"ار
و بردست آقا جهت کار تریکو 

نيازمندیم تسویه نقدى چهارراه گاز
٢٧٠١٧٨٧-٠٩١٥٣٢١٦١٩٩

٩١٣٣١٦٦٨/ ط

چرخ.ار ماهر و 
نيمه ماهر

مانتودوز و زیگزاک دوز در 
محدوده ابوطالب، خواجه ربيع، 

شفا، ميدان امام حسين
با سرویس رفت و آمد رایگان 

نيازمندیم

٩١٣٥٥٤٣٨/ ب٠٩١٥٢٠٢٢٨١٨

به تعدادA چرخ "ار ماهر 
مانتودوز نيازمند�م
اجرت باال و تسویه نقدى

٢٧١٢١٠٨-٠٩١٥٣٢٤٩٧٩٣
٩١٣٥٤٣٤٠/ ف

به تعدادA چرخ.ار مانتودوز 
و بردست چرخ.ار خانم �ا آقا 
نيازمندیم بين عبادى ١٠١ و ١٠٣

٠٩١٥٩٠٢١٤٩٥
٩١٣٥٥١٩٩/ ف

چرخ.ار و اتو"ار و سردوززن
حقوق عالی محيطی کامال زنانه 

مفتح ٣١ پالک ١۶٧ 
٠٩٣٩٨٠٧٢٥١١

٩١٣٥٣١٠٨/ ف

به تعدادA بيرون بر 
مانتو دوز با اجرت باال نيازمندیم 

٠٩١٥٥١٥٣٦٥٨
٩١٣٥٤٥٧٩/ ف

تعدادA چرخ.ار مانتودوز 

خانم و آقا و تعدادى بردست و 
چرخکار نيازمندیم ١٧ شهریور 

پاساژ افشار  ٣٤٤١٣٥١
٩١٣٥٢٠٠٢/ ف

به تعدادA اتو"ار
و بردست خانم با حقوق عالی 

نيازمندیم طالب- ایثار
٠٩١٥٨٢٢٨١٠٠

٩١٣٥٤٢٥٨/ ف

به تعدادA چرخ.ار
 آقا و خانم مانتودوز
اجرت ۵۵٠٠ تسویه نقد، 
١٠ نفر بردست و بردست 

چرخکار خانم، ٢ نفر اتوکار خانم 
نيازمندیم طبرسی ۶۵، ابوذر ٣ 

پالک ١,٧٢۶
٠٩١٥٤١٤١١٨٢
٠٩٣٧١٠٦٦٧٩٢

٩١٣٥٢٣٠٧/ ف

به تعدادA چرخ.ار 
خانم  مانتودوز  ماهر  بردست  و 
نيازمندیم (محيط کامال زنانه) رسالت 

١۶-١٨٠٩٣٦٤٦٦٧١٧٢
٩١٣٥٤٢٥٤/ ف

 به چند نفر خانم بافنده
 جهت کار در منزل نيازمندیم

معلم ۶ پالک ٨٧-با هماهنگی قبلی
٠٩٣٧٦١٦٤٩٢٤ 

٩١٣٥٤٥٨٧/ ف

jپوشا Aارگاه توليد" k�
 - دوز  راسته  تعدادى  به  (تریکو) 
آقا  ماهر  دوز  زیگزاگ   - کار  مياندوز 

٠٩١٥٣١٦٦٧٩٦نيازمندیم
٩١٣٥٤٩٠٤/ ف

تعدادA چرخ.ار پيراهن دوز 
ماهر آقا نيازمندیم تسویه 

نقدى+ بيمه تأمين اجتماعی 
٠٩٣٦٥٠٦٣٨٥٠

٩١٣٥٤٧٢٢/ ف

شر"ت تن پوش جامه 

حبيب
براى تکميل کادر پرسنلی خود 
به تعداد زیادى مياندوز کار و 

زیگزاگ دوز نيازمند است
 با بيمه و سرویس 

٠٩١٥٧٠٦٥٢٧٠
٩١٣٥٥٢٤٧/ ط٠٩١٣٧١٣٢٤٨٢

به تعدادA چرخ.ار 
و بردست چرخ.ار

خانم  و آقا و کارگاه بيرون بر 
مانتودوز نيازمندیم. 

اجرت باال- تسویه نقد 
طبرسی شمالی ٣١ 

٠٩٣٩٧٤٠١٢٧٩
٩١٣٥٤٢٦٤/ ف

به تعدادA و�ز�تور
پوشاک تریکو خانم یا آقا نيازمندیم 
حر عاملی ٢٧، اصغرى ٣، پالک ١۵ 

٠٩٣٥٧٣٨٢٤٣٦- ٧٢٧٤٩٦٦
٩١٣٣٤١٠٦/ ف

به تعداد ١٠نفر چرخ.ار
پيراهن اسپرت دوز نيازمندیم 

با اجرت باال و تسویه نقدى
٢٧٣٣٥٨٩

٩١٣٥٤٢٤٢/ ف

به تعدادA خانم چرخ.ار
 راسته دوز و سردوزکار 

نيازمندیم. کوثر جنوبی ١٠ 
٨٨٢٤٣٢٢-٠٩١٥٧٣٧١٥٨٧

٩١٣٥٢٥٥١/ پ

تعدادA چرخ.ار،راسته دوز 
خانم نيازمندیم با سرویس، شهرک 

رجایی حر ٩، غالمی ٨ پالک ٧٠
٠٩٣٨٠٥٢٢٤٩١

٩١٣٤٦٧٥٣/ ف

تر�.ودوز ماهر خانم
 نيازمندیم. محيط زنانه- حقوق باال

توليدى پوشينه
 ٠٩١٥٣١٠٥٥٦٨-٧٢٤٣١٤٨

٩١٣٤٣٦٥٢/ م

به تعدادA "ارگاه بيرون بر 
(مجلسی دوز) تميز نيازمندیم با 

اجرت عالی، کار دائم
٠٩٣٩٩٩٨٧٦٩٠

٩١٣٥٢٢٤٨/ ف

به تعدادA بيرون
  بر مانتو دوز نيازمند�م.

٢٧٠٩٤٤٦
٠٩١٥١٠٥٦٥٢٦

٩١٣٢٠١١٧/ ف

به تعدادA چرخ.ار
 و برش "ار

جهت  توليدى مبل 
نيازمندیم

٠٩١٥٥٥٧٠٩٢٦
٩١٣٤٩٣٦٥/ ف

چرخ.ار ، ز�گزاگ دوز 
 ماهر خانم و بردست نيازمندیم بعد 
از عبدالمطلب ٩ ایستگاه اتوبوس

٩١٣٥٢٥٢٤/ م٧٥١١٦١١ 

به چند پيراهن دوز  ماهر 
(شخص% دوز) آقا 

نيازمندیم
٦٦٢١١٤٣-٠٩١٥٥٢١٧٨٥٢

٩١٣٥٤٦٤١/ ف

�k شر"ت صنعت% معتبر
واقع در شهرک صنعتی طوس 
فعال در زمينه توليد پوشاک 

براى تکميل کادر خود تعدادى 
دوزنده ماهر (پيراهن-شلوار) 

استخدام می نماید: افراد داراى 
سابقه کار و مهارت مرتبط در 

اولویت می باشند.
تلفن تماس: ٥٤١٢٩١٠

٩١٣٥٣٣٢٩/ فساعت تماس: ٨ الی ١۵

 به �k چرخ.ار راسته دوز
توليدى  جهت  بردست  یک  و   

درمحيطی کامال زنانه نيازمندیم 
٧٢٩٧٩٢٦-٠٩٣٥٦١٢٦٧٩٥ 

٩١٣٥٠١٣٥/ م

"ارگاه بيرون بر 
تریکو دوز  و  بابت کت، دامن، شلوار 

ميزان درآمد هر فرد ٧٠٠,٠٠٠ 
٠٩١٥٣١٣٤٨٢٩

٩١٣٥٥١٨٣/ ف

 "ارگاه خياط% خانم جهت دوخت  
ساده در  محدوده  طالب نيازمندیم.
پنجتن ٣سلمان ١٠مقابل پالک ۶۶
٠٩١٥٩١٠٧٧٦١-٢١٥٠١٠٤ 

٩١٣٥٣٤٦٩/ م

به تعدادA چرخ.ار 
مانتودوزماهرداخل و بيرون

نيازمندیم تسویه نقدى 
٠٩٣٦٣٥٥٧١٢٤

٩١٣٥٤٥٥٢/ ف

 Aاستخدام فور
محيط "امال زنانه 

راسته دوز ٣٠٠,٠٠٠ الی 
۵۵٠,٠٠٠- سردوزکار 

٣٠٠,٠٠٠ الی ٣۵٠,٠٠٠
بردست ٢٠٠,٠٠٠ الی 

٢۵٠,٠٠٠- ساعت کار ٨ الی 
١٧,٣٠رسالت ۴١ پالک ٢١ 

شرکت لباس کار سينا 
٠٩١٥٦٢٠٥١٥٦

٩١٣٥٣٩٩٨/ ف

ز�گزاگ دوز خانم 
٣٠٠ هزار تومان 

بردست خانم ١٧٠ هزار تومان 
توليدى صانعی ٢٧٣٦٣١٢

٩١٣٥٥٢٠٥/ ط

به �k هم.ار ماهر
نيازمندیم پيرایش امير 

٠٩١٥٣٠٥٨٤٢٧
ترجيحا محدوده سناباد و آبکوه

٩١٣٥٤٠٥٣/ ف

تخت جهت اپيالسيون 
در سالن زیبایی پارميس واقع در 
قاسم آباد به اجاره داده می شود

٥٢٣٠٤٥٩
٩١٣٤٩٠٦٩/ ف

به �k شاگرد 
زنانه  آرایشگاه  یک  در  کار  جهت 
نيازمندیم در محدوده سيدرضی 

٩١٣٥٥٤٦٦/ ب٠٩٣٨٣٠٧٤٦٩٠

Aامالحرفه ا" Aبه ٢ نيرو
(تخصص%) شينيون "ار

 نيازمندیم
٠٩٣٥٧٣٤٧٩٠٢

٩١٣٥٥٢٠٤/ ف

�k خانم آرا�شگر
جهت همکارى درصدى

 و یک شاگرد نيازمندیم
٠٩١٥٣١٧٤١٨٠

٩١٣٥٤٩٣٥/ م

٩١٣٥٤٢٤١/ ف

پيرا�ش نو�ن 
 به دو همکار آقا حرفه اى آرایشگر 
نيازمندیم محدوده سجاد فلسطين 

 و احمدآباد         ٨٤١٠١٠٣

آرا�شگر آقا
نيازمندیم  آرایشگاه  واگذارى  جهت 
فی  سعيد  موچين   ۴ و   ٢ مهدى  بين 

٢٢٠٩٣٥٧٤٧١٥١٧م
٩١٣٥١٣١٨/ ف

 Aارآموز آرا�شگر" k� به
خانم نيازمندیم امامت ۴٢ 

زیبایی انوشه
٠٩٣٦٩٤١٨٣٤٠

٩١٣٥٤١٠٩/ ف

ز�باسراA فر�رخ
همکار با تجربه در تمام رشته ها 

صبح و عصر نيازمندیم
٦٠٨٦٠٦٩

٩١٣٥٥٢٢٩/ ف

به �k آرا�شگر آقا 
و شاگرد محدوده بلوار هفت تير 

و آب و برق نيازمندیم 
٠٩١٥٧٣٦٩٧٥٠

٩١٣٥٥٤٣٩/ پ

ز�با�% رخ پردازان
استخدام  خود  کادر  تکميل  جهت 

می نماید ابتداى امامت ٧
٠٩١٥٦٩١٦٥٧٦

٩١٣٥٤٧٠٠/ ف

به �k آرا�شگر حرفه اA آقا 
تمام وقت نيازمند�م   

٠٩١٥٧١٣٧٣٤٣
٩١٣٥٢١٧٦/ ف

٩١٣٤٩٦٢٥/ ف

سالن ز�با�% پر�سا 
به یک خانم با دیپلم آرایشگرى 
به طور تمام وقت نيازمند است 

حاشيه بلوار فردوسی، بين 
چهارراه فرامرز و چهارراه بهار، 
پالک ۴۴٨ ساعت تماس ٩ صبح 

الی ۶ بعدازظهر 
٧٦٤٩١١٦ -٧٦٢٠٨٨٠

استخدام 
(تبليغات سپنتا)
به تعدادى طراح و گرافيست با 

مزایاى ذیل نيازمندیم.
حقوق ثابت توافقی+ بيمه

٦٠٨١٩١٣
٠٩٣٣٤٢٥٩٢٢٩

٩١٣٥٥١١٨/ م 

 فقط حرفه اA ها 
تماس بگيرند

 مونتاژ کار و فتوشاپ 
کار خانم 

خيابان فلسطين ٢١ پالک ۴٣

٨٤٥٧٦٠٦ 
٩١٣٥٤٥٥٦/ ف

فتوشاپ "ار 
نيازمند�م 
٨٤٣٥٤٧٠

٩١٣٥٤٧٠٦/ ف

به �k فتوشاپ "ار 
ترجيحًا آلبوم کارحرفه اى با 
روابط عمومی باال نيازمندیم

٠٩١٥١٢٥٩١٦٥-٨٤٥٢٢٥٤
٩١٣٥٢١٠٨/ ف

تدو�ن گر فيلم
عروسی و غيره خانم و آقا 

حرفه اى با سابقه کار با 
شرایط و حقوق عالی جهت کار 
درآتليه محدوده سجاد ساعت 

تماس ١١ الی ١۴ 
تلفن: ٧٦٦٤٤٢٤

٩١٣٤٩٢٦٨/ ر

 kآتليه سنجاق
به ٧ نفر فتوشاپ کار 

نيازمند است 
٠٩١٥٣٢٢٠٥٠٨
٠٩١٥١٢١٣٤٤٧

٨٤٠١٠٤١
٩١٣٥١٤٦٧/ ف

طراح و گرافيست خانم
شر"ت گرافيk آرا

فلسطين ٢٠ پالک ٣٩ واحد یک
٧٦٧٦٥١١-٠٩١٥١١٥٣١٣٢

٩١٣٥٢٣٧٩/ م

به تعدادA طراح مسلط به 
٣DMAX نيازمند�م بين هاشميه
٣١ و ٣٣ پالک ١۵۵ شرکت معمارى 

 هيوا ٠٩١٥٣٠٨٥٦٠٠
٩١٣٥٤٩٠٢/ ف

١٥١١
خياط و چرخ "ار

١٥١٢
آرا�شــــگر

١٥١٣
طـراح و گرافيست

٩١٣٥٤٧٠٤/ ف

 به تعدادA "ارگر ساده
 ماهر و نيمه ماهر 

 جهت رو�ه "وب% مبلمان نيازمند�م 
٠٩١٥١١٨١٠٩٧ 

٩١٣٥٣٥٦٧/ ب

دعوت به هم.ارA شر"ت باالن صنعت اميد
از واجد�ن شرا�ط ذ�ل دعوت به هم.ارA م% نما�د. 

جنسيت تعدادميزان تحصيالتنوع تخصصرد�1
آقا١ نفرحداقل د�پلمبرق صنعت� ١

جوشSار ٢
آقا١ نفر حداقل د�پلمبرق

آدرس مراجعه احمد آباد، بلوار مالصدرا، بين مالصدرا ١٣ 
٩١٣٥٤٨٥٧/ فو بلوار بعثت       تلفن : ٨٤٥٧٤٢٩ 


