
سه شنبه ١٩   دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١٢
٤٥

به چندنفرMارگرساده نوجوان 
قنادى  کارگاه  در  کار  جهت 
نيازمندیم   ٠٩٣٨١٥٥٤٢١٨

٠٩١٥٥٠٨٦٠٠٥
٩١٣٦٢٦٣٥/ ف

به تعدادM 9ارگر مرد جوان 
با حقوق مکفی و بيمه جهت کار در 

توليدى کلوچه نيازمندیم 
٠٩١٥٤٠٣١٧١٣

٩١٣٦٢٣٣٢/ ف

به تعداد9 نيرو9 آقا و خانم 
سریعا نيازمندیم

 با حقوق عالی 
٠٩١٥٧٩٩٤٠٨٢

٩١٣٦٣٤٩٤/ ط

تعدادM 9ارگر ساده خانم
نيازمندیم عبدالمطلب ٣ 
کوچه اول راست پالک ۶٩

٠٩٣٥٦٦٢٤٢٧٦
٩١٣٦٢٦١٤/ ف

به تعدادM 9ارگر 
ساده 

جهت کار در 
رستوران نيازمندیم

٢٢٢٢٩٤٣
٩١٣٥٩٥٥٣/ ف

به تعدادM 9ارگر 
ساده خانم و آقا 
جهت کار در شرکت خدمات 

چاپ فقط در محدوده 
بلوار توس نيازمندیم

بين توس ٨٩ و ٩١ پالک ٧۶١ 

٦٦٧٤٨٥٩
٩١٣٥٩٦٨٧/ ف

به تعدادM 9ارگر ساده 
جهت مونتاژ نيازمند$م

٠٩٣٦٣٤١٦١٠١
٠٩١٥٣١٣٣٥١٢

٩١٣٦٢٦٦٨/ ف

به تعدادM 9ارگر 
ساده (خانم و آقا) 

جهت کار در کارتن سازى 
نيازمندیم شرکت صنعتی توس 
فاز ٢ - اندیشه ٧- قطعه ۴٣۵ 

شرکت عرفان کارتن 
٥٤١٠٧٩٩

٩١٣٥٨١٣١/ پ

به چندنفر Mارگر نوجوان 
جهت کار در فروشگاه 

نيازمندیم خيابان خاکی 
بين آخوند خراسانی
 ٧ و ٩ مجتمع اميد 

طبقه اول بازرگانی الغدیر 

٢٢٢٤٩٣٠
٩١٣٦٢٤٠٢/ ف

با حقوق و مزا$ا9 مناسب 
به چند کارگر ساده جهت کار در 

آشپزخانه رستوران
٠٩١٥٩١٩٦٠٨٠

٩١٣٥٨٩٥٩/ ف

به تعداد9 نيرو9 
خانم 

جهت کار در طالسازى همراه 
با آموزش نيازمندیم 

ملک الشعراء ١٨ پالک ٧٨,١

٠٩٣٥١١٥٧٥٨٤
٨٥٥٤٨٩٠

٩١٣٤٩٦٢٠/ ف

 استخدام فور9 
 یک نيروى جوان مرد ،متاهل 

+آشنا به امور باغدارى
 +شبانه روزى + مسکن
 + حقوق ثابت + بيمه 

ساعت تماس از ٩صبح الی ١۵
٠٩٣٩٦٠٩٥٤٣٠ 
٠٩٣٧٧٤٠٥٧٦٢

٩١٣٦٠٢٥٥/ م

استخدام
اپراتور دستگاه تزریق 

پالستيک خانم و آقا
فاز  توس  صنعتی  شهرک  آدرس: 
١ بلوار تالش شمالی تالش ۵ فاز 

۵ صنعتگران- مراجعه حضورى
 ساعت مراجعه:  ٨ الی ١۶

٩١٣٥٩٥٣٠/ م

به تعدادM 9ارگر ساده 
(بابت تخليه بار و بارگيرى )

در زمينه مواد غذایی نيازمندیم.
٠٩٣٠٧٩٣٠٩١٦

٩١٣٦٣٧٨٥/ ف

نيرو9 جوان باال9 ١٨ سال 
بيمه   +۴٠٠ حقوق  تعميرگاه  در 
ساعت کار ٧:١۵ الی ۶ بعدازظهر 

٠٩١٥٤٥١٤٨٠٠
٩١٣٦٠٦٤٣/ ف

به تعداد9 
Mارآموز مجرد

 جهت رویه کوبی مبل در منطقه 
سناباد با حقوق روزى

سيزده هزارتومان نيازمندیم.

٨٤٣١٣٧٩
 ٠٩١٥٥١٥٠٧١٤

٩١٣٦٢٢١٩/ م

به چند نفر نيروM 9ار جوان
جهت کار در شهرک صنعتی توس 

(ترجيحا در محدوده شهرک) 
٥٤١١١٨٩نيازمندیم

٩١٣٦٢٢٨١/ م

به چند Mارگرساده 
جهت کار در سفره خانه نيازمندیم 

با جاى خواب، ترجيحا شهرستانی 
٠٩١٥٦٢٣٢٤٠٠

٩١٣٦٢٣٣٨/ ف

Mارگر ساده
با حقوق ۴٠٠ الی ۶٠٠ تومان + 

بيمه + سرویس
٧٦٦٣٣٨٧-٠٩٣٠٦٦٥٤١٣١

٩١٣٥٨٤٣٧/ ف

به تعدادM 9ارگرساده 
جهت کار MDF نيازمندیم 

٧٢٤٤٣١٦
٩١٣٦٢٣٣٦/ ف

به تعداد9 نيرو9 خانم
جهت کار در یک کارگاه 

چرم دوزى بدون نياز به 
مهارت خاص نيازمندیم. 

محدوده خيابان گاز

٠٩١٣٣١٧١٤٩٧
٩١٣٥٩٧١٤/ م

به تعدادM 9ارگر 
سنتی  رستوران  در  کار  جهت 

نيازمندیم ترجيحا شهرستانی 
٠٩١٥٩٣١٧١٨٦

٩١٣٦٠٩٢١/ ف

Mارگرساده
 ٢٠نفر سن بين ٢٢ الی ٣٠ 

خط توليد پروفيل
 ساعت کار:٨-١٧

حقوق قانون کار، بيمه، سرویس
آدرس: شهرک صنعتی توس

 فاز٢، اندیشه ١١
 قطعه ٣٣٧

 
٩١٣٥٧٤٦٤/ م 

به چند نفر 
تبليغات  و  تراکت  پخش  جهت 

٦٠٨٦٤٥١نيازمندیم 
٩١٣٦٣٥٧٣/ ل

به تعدادM 9ارگر ساده 
MDF ارM جهت

نيازمندیم حقوق مکفی +بيمه
٠٩١٥٣١٦٥٤٣١

٩١٣٦٣٣٢٤/ ف

به چند Mارگر ساده 
بين ٢٠ تا ٢۵ سال نيازمندیم

٠٩١٥٨١٧١٨٧٢
٩١٣٦٣٠٨٤/ ف

به چند Mارگر آقا و خانم
آبدیس  هایپرمارکت  در  کار  جهت 
٩ترجيحا  و   ٧ صياد  بين  نيازمندیم. 

٠٩١٥٥١٠٢٣٩٩محدوده
٩١٣٦٣٤٧٥/ ف

به تعدادM 9ارگر جهت 
Mارواش نيازمند$م  

٠٩١٥٤٢١٣٢٥٢
٩١٣٦٢٤٧٢/ ف

به چند نفر تزر$ق Mار 
 پالستيr نيازمند$م

٠٩٣٩٤٢٨٩٦٩٨
٩١٣٥٩٣٣٨/ ف

شرMت توليد پوشا. 
استخدام خانم در Mارگاه 

فلکه برق پالک ۵٧٩
 

٠٩٣٥١٧٣٤٠٣٨
٩١٣٥٥١٢٤/ ف

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

٠٩٣٥٢٨٤٠٤٢٦
٩١٣٥٤٦١٢/ ف

چند نفر Mارگر ساده 
جهت بردست برقکار 

آموزش+ حقوق+ بيمه 
بلوار سجاد چهارراه خيام 

دستغيب ٣۵ بين ۶ و ٨ گروه 
مهندسی پيام 

مراجعه حضورى ٨ صبح تا ٧ 
٩١٣٦١٠٤٣/ فبعدازظهر 

Mارگر ساده
جهت کار در انبار نيازمندیم با حقوق 

مکفی چهارراه دانشجو جنب کلبه لی
٠٩١٥٣٠٢٦٩٦٧

٩١٣٦١٣١٧/ ف

استخدام فور9 
دیپلم، متولدین ۶٨ به بعد 

کاریابی آینده سازان 
٨٥١٣٣٣٩

٩١٣٥٨٩٩٥/ ف

به تعدادM 9ارگر ساده 
شرکت  جهت  نيازمندیم  ساختمانی 
(پویاگستر  فاضالب  و  آب  پيمانکارى 

٠٩٣٥٤٤٧٤٨١٤توس) 
٩١٣٦٢٥٨٢/ ف

دو نفر جهت راهنما$� مشتر$ان
به داخل  مغازه نيازمندیم ترجيحا آشنا 

به زبان عربی ماهيانه۵٠٠ تومان
٠٩١٥١١١٧٣٠٣ 

٩١٣٦٠٠٦٥/ ط

انگشتر ساز9 صدف 
به تعدادى کارآموز خانم 
نيازمندیم (پاره وقت) 

٩١٣٦٣٠٢٨/ ط٠٩١٥٤٠٥٠٧٨٩

Mارگر ساده خانم و آقا
با مزایا و حقوق باال و بيمه نيازمندیم 
بلوار دوم، طبرسی ٣٠ جنب اغذیه 

تک ٠٩٣٥١٥٢١٠٩٤
٩١٣٥٨٥٩٤/ ط

به $M rارگر ساده متاهل 
مرغدارى  در  کار  جهت  متعهد  و   

نيازمندیم (۴۵٠تومان بيمه و مزایا)
 ٠٩١٥٦٨٩٠١٦٠

٩١٣٦٣٧٨٠/ م

استخدام Mارگر 
 در شرکت پخش با مدرک دیپلم 

همراه با ضامن معتبر 
 ٠٩١٥٥٠٥٣٢٥٨-٣٦٦١٣١١

٩١٣٦٢٤٧٦/ م

به $r نفر شاگرد  
 جهت کار آسانسور نيازمندیم 

٠٩١٥١٠٤١٩٤٢ منصورى
٩١٣٦٠٩١٦/ م

به تعدادM 9ارگر ساده
با روابط عمومی باال جهت جایگاه 

CNG نيازمندیم
٢-٢١٧٤٥١٠-٠٥١١

٩١٣٦٠٠٢٧/ ب

استخدام
 Mارگر ساده

با  ساده  کارگر  نفر   ٨ تعداد 
مشخصات زیر نيازمندیم:

١- محل کار شهرک صنعتی مشهد 
با سرویس می باشد.

پنج  و   ١٩ الی   ٧ کار  ساعت   -٢
شنبه ها ٧ الی ١۵

کارآموزى  اول  ماه  دو  حقوق   -٣
آن  از  پس  و  تومان   ٣٩٠,٠٠٠
و  بيمه  با  کار  قانون  براساس 

اضافه کار می باشد.
تلفن تماس

٨٤٤٨٩٧١ 
٩١٣٥٨٨٥٠/ ف

به ٢ نفر خانم 
جهت بسته بندى کار تریکو نيازمندیم 

بازار سپاد، فاز ۴ پالک ۶,٣ 
٧٦٥٥١٣٧

٩١٣٦١٣٦٩/ ف

Mارگر ساده 
محدوده سيدى نيازمندیم

٠٩١٥١٢٣٤٥٣٨
٩١٣٦٣٦٧١/ ف

به تعدادM 9ارگر 
ساده خانم و آقا
جهت کار در قنادى 

نيازمندیم
 بلوار پيروزى ٩ قنادى
 رضا شهر (یزدى ها) 

٠٩١٥٣١٧٦٢١٠
٩١٣٥٥٠٨٣/ ف

به چند نفر Mارگر ساده
با حقوق عالی و کار دائم جهت 

خياطی نيازمندیم
٠٩٣٠٨٧٤٠٠٤٠

٩١٣٦٢٢٤٥/ ف

به تعداد9 خانم جهت
نيازمندیم.  پوشاک  بندى  بسته 
پوشاک  پایين  طبقه  خاور  زیست 

٠٩١٥٤٢٨٧٢١٢حميد
٩١٣٦٣٢٦٦/ م

به تعداد9 خانم جهت Mار
مونتاژ پرده کرکره نيازمندیم. خيابان 
بين ٧ و ٩  آبکوه دانشسراى شمالی 

٠٩١٥٦٠٠٤٥٠٠پالک ٢٧
٩١٣٥٧٦٥٤/ م

نوجوان جهت پخش تراMت 
و تبليغات نيازمند$م  

٧٦١٦٩٣٩
٩١٣٦٢٩٣١/ م٠٩١٥٣١٩٢٩٦١

به چند Mارگر ماهر 
جهت Mار در Mارواش
محدوده پيروزى نيازمندیم

٠٩١٥٣١٦٣٤٣١-٨٦٥٣٢٠١
٩١٣٦١٧٨٧/ پ

برقFار ساختمان ماهر 
نيازمند$م

٠٩١٥٥١٤٧١٣٢
٩١٣٦٢٨٥٠/ ف٦٦٥٠٦٨٤

به چندنفر استادMار 
ماهر و باتجربه 

جهت اجراى آبنما و آبشار به 
صورت قراردادى (روزمزد ) 

نيازمندیم 

٠٩١٥٦٠١١٥١٣
٠٩٣٠٨٦٨٠٨٢٦

٩١٣٦٢٩١٨/ ف

به تعدادM 9ارگر 
جهت کار در کارواش ممتاز 

نيازمندیم نبش امام خمينی ٨۶
٠٩١٥١١١٥٩٥١-٨٥٤٨٣٥٠

٩١٣٤٦١٣١/ ف

$r نفر آشنا به امور برق 
و جوشFار9 جهت Mار فن� 

درب اتوماتيک نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٦٧٥٧٧

٩١٣٥٥٩٣٢/ ف

به $r شاگرد ماهر
جهت کار در کارواش نيازمندیم

٠٩١٥٢٠٠٤٠٧١
٩١٣٦١٨٤٧/ ف

به چند Mارگر ماهر
جهت کار در کارواش نيازمندیم. 

با حقوق و مزایاى عالی محدوده
قاسم آباد  ٠٩٣٥٨٢٨٦٠٣٦

٩١٣٦٢٦٢٣/ ل

تعدادM 9ارگر پرسFار 
حداMثر سن ٣٥ سال

نيازمندیم
٦٦٥٦٦٠٦

٩١٣٦٢٩٦٩/ ف

به دو نفر Mارگر ماهر 
جهت Mارواش نيازمند$م  

٦٦٥٩٠٤٧-٦٦٥٩٠٤٨
٩١٣٦٣٦١١/ ف

به تعدادM 9ارگر
توليدکار و دوخت کار ماهر 

نایلون باحقوق مناسب نيازمندیم
٩١٣٥٩٢٥٨/ م٠٩١٥٥١٤٦٨٣٤

تعدادM 9ارگرماهر رو$ه Mوب 
مبل استيل  نيازمند$م

با سرویس رفت و برگشت و حقوق 
عالی           ٠٩١٥٣١٧٣٦٨٥

٩١٣٥٩٦٤٩/ ف

دو نفر همFار ماهر
و نيمه ماهر جهت کار در 

شيشه برى نيازمندیم
٩١٣٥٩٨٦٧/ ف٠٩١٥٨٢١٩٨٨٠

به چند Mارگر ماهر جهت 
 مرغ بر$ان نيازمند$م

٠٩١٥٥٥٩١٤٦٤
٩١٣٦٠٤٣٩/ ف

 به چند لوله Mش آب و 
فاضالب ترجيحا جوان

٧٠٠تومان  ماهيانه  حقوق  با   
 ٠٩١٥٥٢٣٦٢٢٨نيازمندیم.

٩١٣٦٣٩٦٧/ م

شرMت توليد9 
مبلمان

به تعدادى رویه کوب ماهر 
و نيمه ماهر نيازمند است

٦٩٠٤٣٧١
٠٩١٥١٥٩٨٦٢٠

٩١٣٦٣٧٢٨/ ف

به $r استادMار جاروبرق� 
همراه با ضامن نيازمند$م

ترجيحا محدوده طالب
٠٩١٥٣٠٣١٨٤٤

٩١٣٦٢٥١١/ ف

 استخدام 
 یک نفر برق کار صنعتی 
تلفن تماس : ٥٤١٣٨٤٢ 

٩١٣٥٦٣٣٨/ م

به چند نفر شاگرد 
برق Mار نيازمند$م
٠٩٣٦٥٨١٦٠٦٤

٩١٣٦٢٧١٢/ ف

به استادMار Mابينت فلز 
نيازمند$م   

٠٩١٥٥٠٥٠٧٠٣
٩١٣٦٢٥٣٨/ ف

استادMار و بردست Mار 
در Mارگاه قناد9

نيازمندیم 
رضاشهر، خاقانی ۶

 کارگاه قنادى قصر شکر

٨٧٩٣٤٨٩
٩١٣٦٣٠٥٧/ د

به چندنفر رابيتس بند ماهر 
$ا نيمه ماهر نيازمند$م   

٠٩١٥٣٥٨٣١٨١
٩١٣٦٣٣٧٣/ ف

به تعدادM 9ارگر ماهر
 و نيمه ماهر جهت کار MDF و 

رویه کوبی مبل نيازمندیم 
٠٩١٥٨٠٧٠٥٨٠

٩١٣٥٠٤٣١/ ط

به تعداد9 برقFار
 نيمه ماهر و بردست

نيازمندیم
٠٩١٥٣٥٩٩٦٤٣

٩١٣٦٢٧٧٦/ ف

به تعداد9 نصاب 
ماهر و نيمه ماهر پرده
جهت کار ثابت نيازمندیم 

٨٤٢٧٩٢٠-٠٩١٥٥١١٠٠٧٠
٩١٣٦٣١٦٥/ ف

$r شرMت
 توليد9 مبلمان 

در اطراف مشهد و چناران 
به تعدادى رویه کوب با 
سابقه نيازمند می باشد .

٠٩١٥١٨٢٧١٢٨
٩١٣٦٣٣٧٧/ ش

به چند نيرو9 برقFار
ماهر-نيمه ماهروبردست 
سریعابطوردائم نيازمندیم

٠٩٣٧٠٧٩٨٨٣٧
٩١٣٦٢٢٧٠/ ل

تعدادM 9ارگر نيمه ماهر 
 MDF و بردست جهت کارگاه

نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٨٢٩٢٧

٩١٣٦٣٣٧١/ ف

 $r شرMت 
ساختمان�

خود  مشهد  پروژه هاى  جهت   
است: نيازمند  ذیل  افراد  به 

گچ کار، کاشی کار، برق کار
 لوله کش، کانال ساز، آرماتوربند، 

کناف کار، جوشکار، نماکار
٠٩٣٧١١٥٥٠٨٣ 
٠٩١٥١٠٦٦١١٤
٠٩٣٥٩٦٨٩٦٩١

٩١٣٦٣٩٨١/ م

استخدام 
یک کارگاه توليد قطعات 

پالستيک به تعدادى نيروى 
ماهر و بردست نيازمند است 

ساکنين منطقه سيدى در 
اولویت هستند 

٠٩١٥١٥٨٠١٣١
٩١٣٦٢٩١٣/ ف

Mارگر Mارواش با مزا$ا9 
عال� نيازمند$م 

٠٩١٥٣٠٥٦٤٥٠
٩١٣٦٢٧٠١/ ف

به چند نفر لوله Mش ساختمان  
 ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم 

اجرت به صورت روزمزد 

٩١٣٦٠٣٤٥/ م٠٩٣٥٢٢٢٩٦٠٦ 

به $r شيشه بر ماهر 
جهت کار در شيشه برى نيازمندیم

 حقوق باال+ بيمه 
٧٢٣٢٢٦٠-٠٩١٥٦٩٥٤٤١٣

٩١٣٦٢٩٧٠/ ف

پل� استرMار 
نيمه ماهر ٢ نفر  

٠٩١٥٣٠٨٩٠٧٥
٩١٣٦١٤٠٢/ ف

به چند نفر Mارگر MUPVCار
  و آلومينيوم Mار نيازمند$م  

٠٩١٥٣١٠٢٩٨٣ 
٩١٣٥٩٠٩٤/ ف

به تعداد9 برقFار ماهر
و کارگر فنی نيازمندیم

٠٩٣٥٤٧٢٠٦٩٤
٩١٣٦٣٢٠٧/ ف

به نصاب مسلط 
به دوربين هاى مداربسته و 

سيستم هاى امنيتی نيازمندیم 
٥٢٣١٢٤٧

٩١٣٥٤٥٦٢/ ف

Mارگر ماهر
جهت کارواش با حقوق باال 

نيازمندیم
٩١٣٦٣١٢٢/ ف٠٩٣٣١٠٨١٠٠٨

گروه صنعت� معتبر 
آشنا  ماهر  کارگر  نفر   ١٠
پنجره  و  درب  توليد  به 
دوجداره استخدام می نماید
 آدرس: شهرک صنعتی توس 
فاز ٢ اندیشه ١١ قطعه ٣٣٧

٠٩١٥٤٧٣٨٤٢٠
٩١٣٥٧٤٦٣/ م

به تعدادM 9ارگر نيمه 
 ماهر تاسيسات نيازمند$م

٠٩٣٨٢٤١٦٢٥٢
٩١٣٦٠٩١٠/ ف

به تعدادM 9ارگر ماهر
خراط کار نيازمندیم

٠٩١٥٥٠٨٩١٢٤
٩١٣٦٣٧٠٤/ ف

به $M rارگر نيمه ماهر
پيتزافروشی در محدوده طبرسی 

نيازمندیم
٠٩٣٧٤٤٤٧٤٠٦

٩١٣٦٢٤٨٧/ ف

تعدادM 9ارگر ماهر 
Mارواش نيازمند$م 
(نبش عدل خمينی ٨٨)
٠٩١٥٣٠٢٩٧٠٣

٩١٣٦٣٣٤٤/ ف

به تعدادM 9ارگر ماهر و 
نيمه ماهر جهت نقاش�

ساختمان نيازمندیم
٠٩١٥١٠٩٢١٩٥

٩١٣٦٢٩٩٨/ د

به تعدادM 9انال ساز 
دائمی  طور  به  نيمه ماهر  و  ماهر   

 ٠٩١٥٥١٠١٩٣١نيازمندیم.
٩١٣٦٣١٣٥/ م

به تعداد9 نواردوز نيازمند$م
تماس: ١۶-٩ 

٠٩٣٥٤١٥٧٢٠٤
٠٩٣٦٣١٠٢١٦٢-٨٧٩٢٣٧٤

٩١٣٦١٦١٦/ ر

تعداد ١٠نفر چرخFار 
پيراهن اسپرت دوز ماهر نيازمندیم

 (اجرت باال+ تسویه نقدى) 
٢٧٣٣٥٨٩

٩١٣٦٠٧٧٦/ ف

چرخFار مانتودوز و Mارگاه بيرون بر 
نيازمندیم. تسویه نقدى تيراژ 

باال، اجرت بيرون بر ٧ هزار 
تومان ٠٩٣٥٩٩٩٤٧١٣

٩١٣٦٠٦٣٢/ ف

به تعداد9 چرخFار 
 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

از افراد ذ$ل 
در محيط� زنانه
دعوت به همکارى می نمایيم.

- سردوزکار ماهر
 ١٠ نفر

- راسته دوز ماهر ۵ نفر
- مياندوزکار ماهر ٣ نفر

- بردست ساده ۵ نفر
٧٣١٥٥٠٥

٠٩٣٩٣٠٥٩٦٦٠
هدایت ٢ پالک ۶

٩١٣٦١٠٨٨/ ف

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

٢٧٩٤٢٦١-٠٩١٥٩١٢٨٢٧٢
٩١٣٥٤٧٠٧/ ف

چرخ Mار زنانه دوز ماهر 
نيازمند$م

بين دانش آموز ۵ و ٧ خياط 
پارميس ٠٩١٥٤١٧٤٦٩١

٩١٣٦٠٥٩٥/ ف

به چند چرخFار خانم و آقا
توليدى  شرکت  یک  در  کار  جهت 
توس  صنعتی  شهرک  در  واقع 

٥٤١٠٦٢٩نيازمندیم (درسا)
٩١٣٦٢٤٥٢/ م

به تعداد9 چرخFار مانتودوز
خانم یا آقاتسویه نقدى نيازمندیم 

چهارراه برق شيخ صدوق ۵
٠٩١٥٨٣١٧٩٧٧-٢٧٠١٣٠١

٩١٣٦٠٩٥١/ ف

خر$دار انواع چرخ ها9 
صنعت� و خانگ� به قيمت عالی

sms٠٩٣٥١٩٧٨٢٣١    
٠٩٣٥١٩٧٨٢٣١

٩١٣٥٩٣٢٩/ ف

توليد9 صالح
و  مانتودوز  چرخکار  تعدادى  به   

کارگاه بيرون بر نيازمندیم.
٠٩١٥٦٤٤١٣١٠ تسویه نقدى

٩١٣٦١٨٧٨/ ب

Mارگر ساده و خياط خانم 
در صندلی سازى نيازمندیم جاده کالت 
روستاى گرجی   ٠٩٣٥٩٧٨١٦٠٠  
با سرویس         ٠٩١٥١٥١٧٣٢١

 ٩١٣٦١٥٦٠/ ش

١٥١٠
Mارگــــر ماهر

١٥١١
خياط و چرخ Mار


