
٥٢
دوشنبه ١٨  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١١

به ٢ نفر خانم 
جهت بسته بندى کار تریکو نيازمندیم 

بازار سپاد، فاز ۴ پالک ۶,٣ 
٧٦٥٥١٣٧

٩١٣٦١٣٦٩/ ف

Xارگاه صحاف� ترنج
به کارگر ساده نوجوان و خانم

 در محدوده گلشهر نيازمندیم 
٠٩١٥٣٢٥٢٤١٥

٩١٣٥٣٨٠٩/ ط

به چند Xارگرساده 
جهت کار در سفره خانه نيازمندیم 

با جاى خواب، ترجيحا شهرستانی 
٠٩١٥٦٢٣٢٤٠٠

٩١٣٦٠٨٠١/ ف

Xارگر ساده 
جهت کار در آشپزخانه نيازمندیم 

٠٩٣٦٥٠٨٧٠٧٩
٩١٣٦١٦٣٧/ ف

به )m همIار خانم جهت Xار
در پيراشکی و سمبوسه فروشی 
نيازمندیم.  بين معلم ٢١ و٢٣

٠٩١٥٤٠٧٠٩٤٩
٩١٣٥٧٥٣٦/ ف

MDF ارگر ساده جهتX
کارى  ساعت  ۴٠٠+بيمه  حقوق 
ميدان  ٢٠-١۵,٣٠پيروزى   ،١-٨۴

 حر سرافرازان ۴٠ پالک ١١٨
٩١٣٦٠٨٧٧/ ف

به تعدادX 9ارگر خانم جهت 
توليد9 چمدان نيازمند)م
ابتداى خيابان وحيد پالک ٢۵١

٠٩١٥١١١٩٠٦١-٢٧٩٣٧٤٧
٩١٣٥٧٥١٥/ ف

به تعدادX 9ارگر ساده 
جهت کار در پيتزا فروشی واقع 

در قاسم آباد نيازمندیم 
٥٢٢٧٣٧٠

٩١٣٦١٥٣٥/ ط

تاالر و رستوران 
گنجعل� خان 
در منطقه طرقبه

به افراد ذیل نيازمند است: 
کارگر خانم با سابقه 

جهت کار در تاالر 
کارگر آقا جهت کار در 
رستوران و آشپزخانه 

افراد بومی اولویت دارند 
  ٠٥١٢٤٢٢٢٧٦٣
ساعت تماس ١٢ الی ١۶ 

٩١٣٦١٢٦٢/ ش

Xارگر نوجوان 
نيازمند)م  

٠٩١٥٥١١٢٩٧٠
٩١٣٥٩٠٠٤/ م

استخدام
١- کارگر ساده جهت آهنگرى

٢- تراشکار نيمه ماهر
٩١٣٤٨١٧٠/ م٥٤١٣٨٤٢

تعدادX 9ارگر ساده خانم
نيازمندیم صحافی باثمر نبش 
عدل خمينی ٨٩ جنب نانوایی 

٨٥٢٧٥٤٣
٩١٣٦١٠٥٤/ ف

به تعداد9 خانم جهت 
بسته بند9 ساالد ماهيانه ٢٥٠
تومان نيازمندیم ٧١١٤٤٢٦ 

 بهارستان ٢، ساالد بامداد
٩١٣٦١٢٨٨/ ف

به تعدادX 9ارگر خانم
نيازمندیم ساعت کار ٧ الی ١۵ منزل 

آباد بهشت ٣,١ جنب امالک وحيد
٠٩٣٣٧٠١٥١١١

٩١٣٥٧٨٢٦/ ف

Xارگرساده 
آشنا به لحيم کارى با هویه نيازمندیم 

محدوده جاده قدیم قوچان 
٠٩١٥٣١٤٩٣٤١

٩١٣٥٩٨٧٦/ ف

به چند Xارگرساده 
نيازمند)م   

٨٥٩٩٥٥٩
٩١٣٦٠٩١٢/ ف

به )X mارگاه توليد9 
Xامل تر)Iو نيازمند)م

قرارداد ساليانه
٠٩١٥٥٠٧١٩٠٠

٩١٣٥٧٧١٨/ ف

به تعدادX 9ارگر ساده 
نيازمندیم سيدى ریاضی ۵١ 

بين ۵١,٢ و ۴,۵١
٣٨٦٨٢٠٨-٠٩١٥١٢١٦٧٣٥

٩١٣٥٨٣٩٥/ م

٩١٣٦٠٩٢٢/ ف

تعدادX 9ارگر ساده خانم 
و آقا با حقوق ۵۴٠ + بيمه 

سرویس نيازمندیم 
٠٩٣٩٩٧٠٧٧٣٥

به تعدادX 9ارگر
پارچه  بافندگی  کارخانه  در  کار  جهت 
نيازمندیم حداقل قد ١,٧٠ سانتی متر 

٩١٣٦٢١٩٥/ م٠٩١٥٨٥٧٦٣٦٦

نيرو9 جوان باال9 ١٨ سال 
بيمه   +۴٠٠ حقوق  تعميرگاه  در 

ساعت کار ٧:١۵ الی ۶ بعدازظهر 
٠٩١٥٤٥١٤٨٠٠

٩١٣٦٠٦٤٣/ ف

به تعدادX 9ارگرساده 
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

Xارگر خانم 
جهت بسته بندى نيازمندیم 

محدوده سيدى- گز اعالء
٠٩٣٥٣٩٨٧٠٣٣

٩١٣٦١٢٥٠/ د

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

تک ٠٩٣٥١٥٢١٠٩٤
٩١٣٥٨٥٩٤/ ط

توليد9 معتبر 
Xفش 

به تعدادى کارگر ساده خانم و 
آقا جهت کار در توليدى با حداقل 

مزایاى ٣٠٠ تومان نيازمندیم 
ميدان والیت کفش پاشا

٣٦٩٠٠٣٧
٩١٣٥٩٤٤٦/ د

به )m نوجوان 
جهت پخش تراکت جلوى درب 

پاساژ نيازمندیم
٠٩١٥٣٠٤٩٣٣٢

٩١٣٥٨٢٤٥/ ف

به چند Xارگرساده 
نيازمند)م   

٠٩٣٨٧٢٥٦٧٩١
٩١٣٦٠٧٩٦/ ف

به تعدادX 9ارگر در Xار 
آبنبات پز9

نيازمندیم
٠٩٣٧٠٣٢٣٣٠٦

٩١٣٦٠٦٨٣/ ف

به )X mارگر ساده 
جهت کار در غرفه ماهی فروشی 

نيازمندیم
٠٩٣٥١٣٤٦٤٦٦

٩١٣٦١٦٩٢/ ر

به تعدادX 9ارگر ساده خانم
منطقه  در  توليدى  کارگاه  در  کار  جهت 
سيدى نيازمندیم سيدى- صباى غربی 

٢٠٠٩١٥٥٢٢٧٣٥٣ پالک ٣۴
٩١٣٦٠٦٥٧/ ف

Xارگر ساده 
نوجوان 

جهت نمایشگاه مبلمان 
نيازمندیم 

داراى محل خواب 
٠٩٣٩١١٣٠٧٣٩

٩١٣٦١٠٥٩/ ف

آموزش + اشتغال +گواهينامه
تعمير موبایل+ حسابدارى

ICDL + برق صنعتی            
 ٧٦٥٩٩١٩ 

٩١٢٧١٧٦٢/ م

خانم و آقا ٣٠٠ ال� ٤٠٠ + بيمه
ابوطالب ٢۵، بعداز ٩,٢۵ 

پالک ٨٢,١ مراجعه حضورى 
٠٩٣٦٨٥٣٤٩٥٠-٧٣٨٢١٣٠

٩١٣٥٨٨٠٢/ م

شرXت توليد پوشا0 
استخدام خانم در Xارگاه 

فلکه برق پالک ۵٧٩
 

٠٩٣٥١٧٣٤٠٣٨
٩١٣٥٥١٢٤/ ف

به )X mارگاه ساده 
خانم 

جهت شيفت شب 
در آشپزخانه فرنگی 

نيازمندیم بين وکيل آباد 
٢١ و ١٩ پالک ٣۵٧ 

٠٩٣٥٧٧٨٥٨٥٧
٩١٣٥٩٧٤٩/ ف

Xارگر ساده آقا
۴٠٠هزار+ بيمه و سرویس

انتهاى ابوطالب ۶۶ کنار خياطی
٩١٣٦٠٨٥٩/ م٧٥١٣٧٩٢

تعدادX 9ارگر ساده 
ساندویچی  در  موتور  با  ترجيحا 
 ٣۴ هاشميه  نبش  نارنج 

٠٩١٥١٠٢٧١١٨نيازمندیم 
٩١٣٦١٨٨٤/ پ

به )m خانم و آقا جهت 
Xار در سوپر نيازمند)م  

٨٧٨٦٦٠٠ نبش دهخدا ۶
٩١٣٦٠٤٦٨/ ف

تعداد9 پرسنل خانم 
تاالر  در  پذیرایی  و  کار  جهت 
کسرى نيازمندیم سناباد، چهارراه 

٨٤١٩٧٠٠پل خاکی 
٩١٣٥٨١٦٠/ ف

به تعدادX 9ارگر ساده 
 MDF جهت کار نجارى و

نيازمندیم 
٠٩١٥٨٠٧٠٥٨٠

٩١٣٥٠٤٢٥/ ط

به تعدادX 9ارگر ساده 
خانم و آقا نيازمندیم ترجيحا محدوده 
 ١٠۴ بابانظر  مهرآباد-  رجایی،  شهيد 

٣٧١٢٦١٧پالک ٣ 
٩١٣٦٠٦٤١/ ف

به تعداد9 نيرو9 فعال 
جهت انبار کاشی نيازمندیم 

٧٢٨٨٩١٠
٠٩١٥١٣٢٨٠٥٤

٩١٣٦١٥٨٧/ ف

به تعداد9 شاگرد 
جهت کار در آبميوه 

و بستنی سنگ سرد 
نيازمندیم.

 مراجعه حضورى : 
انتهاى بلوار سجاد، جنب 

 پل هوایی پارک ملت 
٩١٣٥٥٢٦١/ ف

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

به زبان عربی ماهيانه۵٠٠ تومان
٠٩١٥١١١٧٣٠٣ 

٩١٣٦٠٠٦٥/ ط

چند نفر Xارگر 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 

به دو شاگرد جوان
جهت کار لوله کشی آب 

نيازمندیم
٩١٣٦١٦٢٠/ ف٠٩١٥٣٢٤٥٥٣٧

به تعداد9 نيرو9 آقا 
جهت کار در کارگاه صنایع فلزى 

نيازمندیم 
٩١٣٥٨٦٨١/ ق٦٥١٢٥٤٩

به چند نفر جهت پخش تراXت 
به صورت تمام و نيمه وقت

 با حقوق باال نيازمندیم 
٠٩١٥١١٧٣٦٦٨-٦٦٧٨٣٠٥

٩١٣٦٢٠٤٠/ م

به دو نفر Xارگر 
جهت کار در کارواش نيازمندیم  

در محدوده سيدى
٠٩١٥٥١٤٦٨٣٠

٩١٣٦١٥٢٨/ ط

به تعداد9 جوان
جهت انجام برق ساختمان 

نيازمندیم
٩١٣٦٠٦٣٣/ م٠٩١٥١١٩٠٥٨٨

تعدادX 9ارگر خانم 
نيازمندیم  ملحفه  بندى  بسته  جهت 

چهارراه شهدا بهجت ٩,١پالک ٣٨
٠٩١٥٣٠٦٢٥٧٩

٩١٣٦١٦٨٤/ ف

Xارگر ساده خانم جهت 
توليد9  نيازمند)م

مطهرى شمالی ٣٢ پالک ۵۶٨
٠٩١٥٧٣٣٠٠٨٤

٩١٣٦١١٩٠/ ف

دو نفر Xارگر ساده 
جهت نصب آسانسور نيازمندیم

٠٩١٩٦٣٨٨٠٧١
٩١٣٦١٠٠١/ ف

به )m شاگرد جوان
جهت کار در آبميوه و بستنی 

نيازمندیم (سجاد) ساعت کار ١٨ 
الی ٢۴ ٧٦١٣٩١٤

٩١٣٥٢٨٩٠/ ف

Xارگرساده
 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 

Xارگرساده نوجوان جهت 
Xار در اغذ)ه نيازمند)م  

٨٥١٠٢٠٩
٩١٣٦٠٧٩٩/ ف

Xارگر نيمه ماهر جهت Xار 
در الستيm فروش�

نيازمندیم
٠٩١٥١١٧٠٩٥١

٩١٣٦١٨٦٠/ ف

به )X mارگر ساده
گوشتی  مرغدارى  در  کار  جهت 
کار  سابقه  سال  دو  باحداقل 

٠٩١٥١٢٣٦٨٣٣نيازمندیم
٩١٣٦٠٣١٠/ م

 به تعداد9 خانم 
 جهت بسته بندى در منزل 

نيازمندیم 
٩١٣٦٠٥٨٣/ م ٠٩١٥٧٩٩٨٣٥٨

به )m )ا دو نفر خانم
جهت بسته بندى پوشاک در منطقه 

طالب محيط کامال زنانه نيازمندیم 
٠٩٣٧٣٠٨٠٨٨٨

٩١٣٦١٥٥١/ ط

به چند جوان جهت Xار  
نيازمندیم  فروشی  آکواریوم  در 
شرقی  گاز  طبرسی  حضورى:  مراجعه 

جنب درمانگاه فجر آکواریوم سامان 
٩١٣٥٨٤٥٦/ ف

به تعدادX 9ارگر ساده 
جهت کار در فست فود 

نيازمندیم همراه با نهار و شام 
٠٩١٢٣٠٤٩١٢٨

٩١٣٦١٨٦٦/ ف

 تعدادX 9ارگر خانم 
 جهت آشپزخانه پيتزا آیلين

 بين قرنی ١۶ و ١٨ نيازمندیم 
٩١٣٦٠٨٣٦/ م ٠٩٣٠٧٧٨٧٢٧٢

به دو نفر Xارگر ساده
کار  یا جوان جهت  ترجيحا نوجوان 

در توليدى مبلمان نيازمندیم
٠٩١٥٥١٣٢٠٩٠

٩١٣٦١٤٢٧/ ف

تعدادX 9ارگر خانم 
نبات  بندى  کارگاه بسته  کار در  جهت 
نيازمندیم حر یک، مهریز ١٧ پالک ٢٠٧

٠٩٣٥٤٩١٣٨٠٠
٩١٣٥٧٧٨٧/ ف

Xارگر ساده
با حقوق ۴٠٠ الی ۶٠٠ تومان + 

بيمه + سرویس
٧٦٦٣٣٨٧-٠٩٣٠٦٦٥٤١٣١

٩١٣٥٨٤٣٧/ ف

نوجوان  ساده  Xارگر   m(
جهت Xار در Xباب� نيازمند)م 

٠٩١٥٥١١٥٩١٤
٩١٣٦٠٨٨٨/ ف

به دو نفر خانم جهت Xار در 
Xارگاه توليد9 نيازمند)م

٣٠٠ تومان توس ۵١  پالک ١٢١ 
٠٩١٥٣٠٧٢٢٤٠

٩١٣٦١٠٤٧/ ف

 به تعدادX 9ارگر آقا 
 جهت رفت و روب 
( خدمات شهرى) 

با حقوق و مزایاى قانون کار 
نيازمندیم.

٧١٣٢٤٦٣ 
٠٩١٥٨١٣٦٧٥٤

٩١٣٦١٩٩١/ پ

به Xارگر
 ساده خانم

جهت بسته بندى ۶ نفر 
نيازمندیم خيابان کوشش 

٢٨ پالک ۴۵٢
٣٤٢٠٨٤٧
٣٤١٩٠٩٧

٩١٣٥٦١٢٣/ ف

به )m نفر شاگرد  
 جهت کار آسانسور نيازمندیم 

٠٩١٥١٠٤١٩٤٢ منصورى
٩١٣٦٠٩١٦/ م

به تعداد9 
Xارگر خانم

جهت بسته بندى در کار 
شکالت زنجبيلی نيازمندیم 

نواب صفوى ١۶ پالک ٢٨ 
توليدى نبات و آبنبات آزاد

٠٩١٥١٢٠٣٥٦٣
٩١٣٥٧٧٩٤/ ف

Xارگرآقا محدوده امام حسين
و پليس راه نيازمندیم. شهرک صنعتی 

توس فاز ٢ دانش ١٠قطعه ٨٢٣
١-٥٤١٢٢٧٠

٩١٣٥٤٧٤٦/ 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

به Xارگر ساده خانم 
جهت بسته بندى نيازمندیم 

ابوطالب ٧ پالک ۵
٧٢٩٩٢٢٧

٩١٣٦٠٧٩٤/ ف

به تعدادX 9ارگر خانم
جهت کار در کارگاه نيازمندیم 

آزادى ١٠٧ پالک ٧
٠٩١٥١٠٩٣٤٢٨

٩١٣٦١٥٨٣/ ف

به تعدادX 9ارگر 
سنتی  رستوران  در  کار  جهت 

نيازمندیم ترجيحا شهرستانی 
٠٩١٥٩٣١٧١٨٦

٩١٣٦٠٩٢١/ ف

تعداد9 خانم 
جهت بسته بندى پوشاک نيازمندیم 

ميدان بار رضوى، خيابان شهيد 
٣٧٢٣٦٩٥فيض زاده 

٩١٣٥٦٨٧١/ ف

به تعداد9 نيرو9 آقا و خانم 
جهت همکارى در شرکتها و

 بسته بندى موادغذایی نيازمندیم 
٠٩١٥٩٢٣٦٢٥٤-٢٦٧٧٥٠٨

٩١٣٦١٥٣٨/ م

تعدادX 9ارگر 
ماهر 

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

نيازمندیم 
خيابان نخریسی

٣٤٤٨٠٣٠
٩١٣٥٥٣٩٥/ خ

به ٤ نفر Xارگر ساده نوجوان
 MDF جهت کار نصب کابينت

نيازمندیم
٠٩١٥٦١٥١٣٦٦

٩١٣٦١٣٣٢/ ف

به )X mارگر ساده 
نيازمند)م   

٨٤٨٣٣٧٦
٩١٣٥٩٩٠٩/ ف

استخدام
 Xارگر 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 تعداد9 شاگرد 
جهت کار در کافه سنتی 

ترجيحا در محدوده 
قاسم آباد نيازمندیم

 ٠٩٣٧٢٩١٧٤٩١
٠٩٣٧٤٣١٢٢٢٠

٩١٣٦١٠٧٠/ ف

به Xارگر خانم نيازمند)م
بازار سپاد غرفه ٧٧

٠٩١٥٦٠٠٠٠٧٦-٧٦٧٤٧٥٠
٩١٣٦٠٤٨٥/ ف

به تعداد9 
Xارآموز مجرد

 جهت رویه کوبی مبل در منطقه 
سناباد با حقوق روزى

سيزده هزارتومان نيازمندیم.

٨٤٣١٣٧٩
 ٠٩١٥٥١٥٠٧١٤

٩١٣٦٢٢١٩/ م

(آXوار)وم پيIاسو) 
 به چند کارگر ساده 

نيازمندیم 
 ٠٩١٥٤٢٨٦٠٠٢

٩١٣٥٨٣٢٠/ پ

به تعداد9 نيرو
 CNG جایگاه  در  فعاليت  جهت 
 ٢۵ دیپلم  حداقل  نيازمندیم 

٠٩١٥٤٠٤٠٤٤٧سال
٩١٣٦٢٠٥٠/ ق

به چند Xارگر 
جهت کار در کارواش

 با درآمد ٨٠٠,٠٠٠ تومان 
٠٩١٥٥٧٥٧٠٥٧

٩١٣٦١٤١٢/ ف

به تعداد9 نصاب
 و تIنسين حرفه ا9
جهت نصب دوربين هاى 

مداربسته و سيستم هاى 
امنيتی نيازمندیم

٦٠٩٢٠٥٢
٠٩١٥٦٦٠٠٤٣١

٩١٣٦٠٣٦٤/ ف

به تعدادX 9ارگر ماهر و 
نيمه ماهر Xانال ساز

نيازمندیم
صدیقی ٠٩١٥٥١٢٨٣٩٠

٩١٣٥٨٣٠٧/ ف

به )m نصاب دوربين 
مداربسته 

همراه با گواهينامه رانندگی 
نيازمندیم       ٦٠٨٣٤٤٦

٩١٣٥٥٣٣٢/ ف

Xارگر ماهر
جهت کارواش نيازمندیم 

کارواش نيکان، آزادى ٢٨ و ٣٠
٠٩١٥١٠٩٧٠٤٤

٩١٣٥٤٢٧٧/ ف

 Xانال ساز ماهر )ا نيمه ماهر
 (دستمزد عالی)

٠٩١٥٩٦٦٥٥٠٤
 ٠٩١٥٨١٠٦٠٢٠

٩١٣٥٤٦١٠/ ف

به تعداد9 شابلون زن 
ماهرخانم )ا آقا 

 جهت کار در چاپ خانه نيازمندیم
تسویه نقدى، حقوق عالی

مصلی ١۵ شهيد صدوقی ٣٣ 
پالک ٢٢

٣٦٨٣١٨٤-٣٤١١٧٢٢ 
٠٩١٥٣١٣٢٧١٨

٩١٣٥٦٣٢٥/ ف

به )X mارگر آقا
با دیپلم فنی در یک مجموعه 

خودروسازى نيازمندیم
٥٤١١٤٨٣

٩١٣٦١١٦٩/ ف

به تعدادX 9ارگر
توليدکار و دوخت کار ماهر 

نایلون باحقوق مناسب نيازمندیم
٩١٣٥٩٢٥٨/ م٠٩١٥٥١٤٦٨٣٤

تعدادX 9ارگر ماهر 
جهت کار در کارواش با حقوق 

مکفی نيازمندیم 
٠٩١٥١٢٣٧٤١٠

٩١٣٥٧٧٩١/ ف

به تعدادX 9ارگر نيمه 
 ماهر تاسيسات نيازمند)م

٠٩٣٨٢٤١٦٢٥٢
٩١٣٦٠٩١٠/ ف

شرXت توليد ماشين آالت 
صنا)ع چوب

به تعدادى کارگر ماهر نيازمند است
٠٩١٥٣١٣٣١٤٨-٢٦٧٢٣٠٨

٩١٣٥٥٣١١/ ف

به )m شاگرد نيمه ماهر 
ماشين سنگين جهت تعویض 

روغنی نيازمندیم 
٠٩١٥٩٠٤٢٣٧٧

٩١٣٦١٠٠٠/ ف

به چندXارگر ماهر 
 در و پنجره نيازمندیم.

٠٩١٥٩١٦٤١٤٣ 
٩١٣٥٣٨٥٧/ م٠٩١٥١٠٨٠٢٣٥

به چند نفر سيم پيچ ماهر
 یا نيمه ماهر نيازمندیم.

 بيمه + حقوق مناسب + سرویس 
٠٩١٥٥١٤٩٥٦١

٩١٣٦٢٠٤٢/ خ

به )m استاد Xار 
جهت رویه کوبی مبل نيازمندیم 

٨٧٦١٨٢٩
٩١٣٦١٢٣٤/ ف

به چند Xارگر ماهر 
جهت Xار در Xارواش
محدوده پيروزى نيازمندیم

٠٩١٥٣١٦٣٤٣١-٨٦٥٣٢٠١
٩١٣٦١٧٨٧/ پ

١٥١٠
Xارگــــر ماهر


