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Your Business Connection

COÄNG ÑOÀNG
Community Classifieds HIEÄU QUAÛ NHANH - LEÄ PHÍ REÛ

596-626 (3/31)               CAÀN THÔÏ NAIL
Tiệm Four Seasons Nails ở Wilsonville cần thợ 
chân tay nước, dipping, hoặc thợ làm everything 
càng tốt. Bao lương cao quanh năm từ $1000-
$1500/tuần tùy tay nghề. Tiệm khu Mỹ trắng, in-
come cao, gần Costco. Tiệm cũng cần tuyển thêm 
receptionist. Anh chị quan tâm xin liên lạc Trân: 
971-533-1376 or Amy: 971-529-7299 or Vân: 503-
997-9785

602-605               CAÀN THÔÏ NAIL
Tiệm tại Lake Oswego cần tìm thợ 

biết làm dip. Khu khách sang, tip hậu. 

Môi trường làm việc thoải mái, vui 

vẻ. Xin liên lạc: 971-258-4321

603-606               CAÀN THÔÏ NAIL
Cần thợ nail gấp. Tiệm ở Medford, Oregon, 

cách Portland 4 tiếng. Thợ mới ra trường 

hoặc có kinh nghiệm. Có chỗ ăn ở, chủ nice 

với tính cách gia đình. Rất đông khách, tip rất 

cao. Bao lương. Xin liên lạc: 503-810-4551

604-607               CAÀN THÔÏ NAIL
Tiệm đang cần người, tìm 2 thợ làm nail full time có kinh 
nghiệm làm bột, dip và TCN (vợ chồng ok). Bao lương quanh 
năm cho thợ có tay nghề 6K and up. Tiệm ở Longview cách 
Portland 50 phút, khách Mỹ trắng 99% tip cao, không khí 
làm việc thoải mái không giành giật, có phòng cho thợ ở xa, 
đặc biệt thợ gắn bó với tiệm trên 1 năm sẽ có bonus đặc biệt. 
Lương hiện tại thợ TCN 5K and up. Call or text (nếu không 
bắt phone kịp) cho Trang: 503-916-9397, Khải: 915-274-8136 
để biết thêm chi tiết. 


