
يكشنبه ١٢ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٧
٣٨

ز�با�� نونينا 
براشينگ کار، شينيون کار ميکاپ 
کار و الیت کار حرفه اى استخدام 

٣٧٦١٢٢٢٥می نماید. 
٩٥٢٦٢١٥٧/ ف

 ز�با�� سان ال�ت
 به٣نفر همکار حرفه اى ميکاپ 

کار ، شنيون کار،هرکات کار
و خدمات ناخن(بامشترى)

دعوت به همکارى می نماید
ساعت تماس١١ الی ١٨

شماره تماس

٣٨٤٠٨٥٥٤ 
٩٥٢٩٦٢٢٦/ ق

 �به تعداد� شاگرد مبتد
جهت 3ار در آرا�شگاه زنانه

نيازمندیم
٣٨٧٩٦٥٨٠

٩٥٢٩٣٩٨٩/ ف

به �= همLار ماهر
محدوده  در  آرایشی  سالن  جهت 
چهارراه زرینه با درآمد عالی نيازمندیم 

٠٩١٥٤٤٤١٣١١
٩٥٢٩٦٢٨٠/ ف

به �= 3ارآموز آقا
جهت همکارى با پيرایش مردانه 

نيازمندیم
٠٩١٥٨٠٦٢٤٢٦

٩٥٢٩٦٠٧٢/ ق

به �= شاگرد
ماهر یا نيمه ماهر دردو شيفت 

نيازمندیم
٠٩١٥٠٠٤٣٧٢٧

٩٥٢٩٦١١٨/ خ

واگذار� �= اتاق درب 
مستقل از �= سالن ز�با��

در بلوار صارمی جهت مزون زنانه
٠٩١٥٠٠٦٤٧٧٠

٩٥٢٩٤٠٩٧/ ف

ز�با�� رز�ن چهر 
به یک منشی و نيروى حرفه اى خانم 
در زمينه آرایشگرى محدوده صارمی 

نيازمندیم     ٠٩١٥٠٠٦٤٧٧٠  
٩٥٢٩٤٠٥٤/ ف

به �= شاگرد ماهر خانم 
در محدوده امامت نيازمندیم. 

٠٩٣٠٨٨٧٥٥٥٠
٩٥٢٩٥٧٨٩/ ف٣٦٠٥٤٥١٤

صندل� جهت خدمات
 ناخن و مژه و اتاق اپيالسيون

محدوده صارمی واگذار می شود
٠٩١٥٠٠٦٤٧٧٠

٩٥٢٩٤١٠٠/ ف

به �= نفر خانم آرا�شگر
 بطور حرفه اى براى شراکت 

نيازمندیم محدوده صياد 
٩٥٢٩٥٠٢٨/ م٠٩١٥٦٤٦٤٧٠١

آرا�شگر ماهر آقا 
از ساعت ١۴ الی ٢٣ 

نبش دانش آموز ٢۵ آرایش 
 تندیس 

٩٥٢٩٦٤١٩/ ف

٩٥٢٩٥٨٥١/ ق

 آرا�شگرخانم باتجربه وسابقه
درکوتاهی،ابرو،رنگ ویک شنيون کارو
ميکاپ کار نيازمندیم به صورت درصدى

 ٠٩٣٠٥٣٠٧٤٤٦قاسم آباد

سالن تخصص� پارس تهران
استخدام ماساژور حرفه اى 

سجاد و هاشميه
تلفن ٣٧١٧٨

٩٥٢٩٥٨٩٥/ ق

3ي= ساز و تر3ار 
�شير�ن� پز

بيمه+ عيدى+ مرخصی+ پاداش 
 هفت تير٢٩- زیرزمين مسجد

٩٥٢٩٣٦٠٤/ ق

به �= 3م= آشپز 
شهرستانی جهت کار در رستوران 

نيازمندیم (بلوار معلم)
٠٩٣٧١٨٥٢٨٨٥

٩٥٢٩٦٥١٧/ ف

به چند فروشنده ماهر 
جهت کار در قنادى نيازمندیم 

قنادى نيشکر
٩٥٢٩١٧٤٠/ ف٣٨٩٣٧٤٣٠

 به �= آشپز ماهر
 جهت کار در رستوران نيازمندیم.

 ٣٦٠٩٣٣٠٠
٩٥٢٩٥٩٢٥/ م

به تعداد� نيرو� خش= 3ار
و ترکار و بردست جهت کار در کارگاه 

قنادى در وکيل آباد نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٥٨٠٤٦

٩٥٢٨٩٤٠٦/ ف

به �= نفر پيتزاپز 
 �حرفه ا

تمام وقت نيازمندیم
٩٥٢٩٦٥٨٥/ م٠٩١٥٩٠٣٢٦٧٢

به �= نيرو� 3ار خانم 
جهت کار در فست فود براى 

شيفت صبح نيازمندیم 
٠٩١٥٢٢٢٠٢١٧

٩٥٢٩٣٥٢٩/ ف

رستوران فانوس 
به تعدادى پيک موتورى 

و یک نفر تخته کار نيازمندیم
 بين شاهد ٧٧  و چهارراه اندیشه

٩٥٢٩٦٢١٨/ ف

به �= نفر مسلط به 
قطعه 3ار� مرغ

جهت شيفت ظهر نيازمندیم
٠٩١٥٣١١٤٣٤٧

٩٥٢٩٥٤٢٧/ ف

3تر�نگ� معتبر واقع در 
مجيد�ه 

نيروهاى ذیل را استخدام 
می نماید

آشپزو کمک آشپزبا سابقه کار
 و پيک موتورى 

٠٩١٢٥٢٥٨٦٨٢
٠٩٣٦٥٦٣٣٦٥٥

٩٥٢٩٣٨٢٩/ ف

3ارگر تا مد�ر فعال باهوش
 و سختLوش نيازمند�م

 حضورى : جوجه کباب گراناز نبش
وکيل آباد ٧٧ ٠٩١٥١١٥٥٨٥٠

٩٥٢٧٤٢١٠/ ف

به �= همLار عالقمند به 
3ار 3اف� شاپ نيازمند�م  

٠٩٣٨٦١٢٠١٠٠
٩٥٢٩٦٣٩٨/ ف

به دو نفر آقا
جهت تخته کارى در کبابی 
و آشپزخانه نيازمندیم. 

چهارراه خيام دستغيب ٢٨ 
فرهاد ٢٧ 

مراجعه حضورى
٠٩٣٩١٩٩٧٩٠٢

٩٥٢٩٤٥٥٠/ ف

رستوران رضائ� 
(در�ادل)

آشپز ماهر 
با حداقل ۵ سال سابقه کار
ساالد و دسر زن
با حداقل ۵ سال سابقه کار

ظرفشوى
با سابقه کار مرتبط با رستوران

مراجعه حضورى ١٠ تا ١٢ صبح
چهارراه زرینه-  نبش کاشانی ١٩ 

 

٩٥٢٦٦٦٢٣/ م

به چند 3ارگر ساده 
خانم و آقا نيازمندیم 

مراجعه حضورى هنرستان ١٩ 
 طباخی کوثر 

٩٥٢٩٦٣١٦/ ف

فست فود 3ارا
 ١.کنتاکی کار

مسلط به فرکارى ساندویچ

٢.سالن دار
نيازمندیم مراجعه حضورى

الهيه٢۵باغشنی۵فست فود کارا

٠٩٣٣٣٧٠٥٧٣٠ 
٩٥٢٩٦١٠٣/ ق

به چند 3ارگر نيمه ماهر 
آشپزخانه نيازمند�م.   

٠٩٣٩٣١٩٤٥٠٠
٩٥٢٩٥٦٧٠/ ف

3ارگر ساده 3م= آشپز
 ساعت ٧ تا ١٧ حقوق ٧٠٠ 

پرداخت هفتگی فقط قاسم آباد 
٠٩٠٣٩٦٩١٠٤٤

٩٥٢٩٦١٩٤/ ق

به �= خانم جهت 
شست وشو ظروف 

 در رستوران نيازمندیم.
٩٥٢٩٥٩٢١/ م٣٦٠٩١٥١٥ 

رستوران
 VIP عمارت

جهت تکميل کادر پرسنلی خود 
به افراد ذیل نيازمند است : 

١-آشپز ماهر

 ٢-کمک آشپز
 ٣-منقل دار 

۴-خدمات و ظرفشوى 
مراجعه فقط حضورى

 آدرس :نبش وکيل آباد ۶٩ 
٩٥٢٩٦٣١١/ ف ساعت ١٢ الی ١۶ -٢٠ الی ٢٣

نيازمند�م
کارگر ساده، فست فودزن، ساالدزن، 
ساندویچ کارسالن داربدون جاى خواب

٠٩٢١٦٨٧١٠٤٤منطقه آزادشهر
٩٥٢٩٦١١٦/ م

ظرفشو�، 3م= آشپز نيازمند�م
مراجعه حضورى 

بلوار فردوسی نبش فردوسی ٨ 
 کترینگ آل رضا 

٩٥٢٩٥٩٩١/ ف

فست فود و3اف� شاپ 
ز�تون سبز

مدیر داخلی، صندوق دار ،منشی 
کانتردارو ظرف شوى خانم نيازمندیم 

کافی من ،ساندویچ زن کارگرساده آقا
نيازمندیم.   مصاحبه حضورى

ازساعت ١۴ الی١٩ ،واقع در 
بازار فردوسی ٢،طبقه١+ پالک٨۴٧

٠٩١٥١٢٤١٠٥٩
٩٥٢٨٧٣٠٠/ ط

به چند نفر 3ارگر ساده جهت 3ار
در رستوران ایتاليایی نيازمندیم 

مراجعه فقط حضورى هاشميه صارمی 
 ٢۵ نبش سامانيه ١۴ رستوران ساوا

٩٥٢٩٦٣٤٥/ ف

تعداد� سالن دار 
به صورت پاره وقت   

وکيل آباد ٠٩١٥٦١٨٥٠٧٩
٩٥٢٩٥٣٠٣/ ف

به �= همLار خانم 
جهت 3ار در مهمانپذ�ر
بصورت پاره وقت نيازمندیم

٠٩١٥٣١٨٨٢٣٢
٩٥٢٩٥٧٥٣/ ف

آموزش
هتلدارى ، گردشگرى
٠٩١٥٥٠٢٠٢٧٥-٣٨٩٢٣٥٩٠

٩٥٢٧٥٦١١/ ل

هتل آپارتمان فرزانه
به نيروى خانم خانه دار جهت نظافت 
الی   ١۶ تماس:  ساعت  است  نيازمند 

٩٥٢٩٥٩٨٦/ ف٢٠ ٠٩١٥١١٥٧٩٨٣

به �= نفر رزرواسيون خانم 
با روابط عموم� باال

و سابقه کار جهت همکارى در سوئيت 
آپارتمان نيازمندیم. ٣٨٥١٧٨٨٨

٩٥٢٩٦١٣٢/ ف

نيرو� خدمات�
و خانه دار نيازمندیم 

هتل دانشور
٩٥٢٩٥٨٨٦/ ف٣٢٢٨٢٩٠٠

�به تعداد
 خانم و آقا

جهت کار با کانتر غذا با 
تجربه کارى در فود کورت 

برج آرميتاژ با حقوق عالی و 
مزایا نيازمندیم

٠٩٣٩١٩٩٧٩٠٢
٩٥٢٩٣٤٤٣/ ف

به �= نيرو� پذ�رش آقا
و یک نيروى رزرواسيون باتجربه 
نيازمندیم مراجعه حضورى داخل 

 امام رضا ۵ هتل آپارتمان آفرین
٩٥٢٩٥٩٩٣/ ف

مشاور پوست و مو 
(عرب زبان)

شرکت آرین، نماینده انحصارى 
برندهاى پوست و مو

 (آلپسين، پالنتور، آلسينا، 
کليون و ...) 

از ۵ نفر نيرو خانم (عرب زبان)
 با روابط عمومی باال، تمام 

وقت، ترجيحا با مدرک پوست 
و مو، دیپلم به باال جهت 

مشاوره و فروش محصوالت 
خود در داروخانه ها به صورت 

ثابت، دعوت به همکارى می 
نماید. شماره جهت تماس یا 
پيامک مشخصات یا تلگرام

٠٩١٥٥٠٦١٠٨٥
٠٥١٣٨٤٧٢٤٧٤

٩٥٢٩٠٦٣٤/ ف

مشاور حرفه ا� آقا وخانم 
 باشرایط توافقی نيازمندیم 

محدوده قاسم آباد
٣٥٢٣٥٥٨٢ -٣٥٢٣٥٥٨١

٩٥٢٩٥٩٤٠/ ق

به ٢ نفر مشاور
 آقا �ا خانم

با روابط عمومی باال ، با حداقل 
٢ سال سابقه کار امالک 

نيازمندیم محيطی 
متفاوت و دوستانه 

(محدوده امامت تا سيدرضی)
٠٩١٥١٠٩٨٠٤٤

٩٥٢٩٠٥٢١/ ل

 �مشاور حرفه ا
امالک احمدآباد 

پورسانت+ درصد  
٩٥٢٩٥٩٩٩/ ف٠٩١٥٧٢٥٨٠٣٠

جهت تLميل نيرو 
به دو مشاور حرفه اى رهن و اجاره 
نيازمندیم محدوده  ابتدا کوثر شمالی 

٠٩١٥٣٢١٩٢٢٨
٩٥٢٩٦٣٢٦/ ف

به فرد� فعال جهت فا�لينگ 
در بلوار سجاد به صورت خانه به 

خانه با حقوق ثابت نيازمندیم
٠٩١٥٣١٩٤٤٠٤

٩٥٢٩٤٢٣٧/ ق

به �= مشاور باتجربه 
با  نيازمندیم  اجاره  و  رهن  جهت 
پورسانت عالی (محدوده معلم- صدف) 

٣٨٦٧٧٠٣١
٩٥٢٩٦٥٠٥/ ف

امالt برادران
در قاسم آباد نيازمند

 مشاورین محترم در منطقه با درصد باال
٠٩١٥٩١٤١٢٨٨ -٣٥٢٣٩٨٩٣

٩٥٢٩٦١٨٥/ ط

 tمشاور امال
مجرب و مبتدى محدوده 

هنرستان نيازمندیم 
٠٩٣٦١٩٦٥٣٩٨

٩٥٢٨٨٠٥٦/ ف

استخدام
یک شرکت معتبر جهت 
تکميل پرسنل خود از 

واجدین شرایط ذیل دعوت 
به همکارى مينماید.

١.امور انباردارى آقا ١ نفر
امام رضا ٣۵بعد ازچهارراه 
دوم جنب نانوایی پالک ٨١
ساعت مراجعه:١٣ الی ١٧

 

٩٥٢٩٥٢٤٢/ ق

به تعداد� بازار�اب تلفن� 
خانم نيازمندیم 

حقوق ثابت+ پورسانت 
٠٩٣٩٨٧٤٤٢٣٠

٩٥٢٩٢٩٥٢/ ر

به �= بازار�اب 
ترجيحا آشنا به ورزش نيازمندیم 

حقوق باال
٠٩١٥٩١١٦٤٧٧

٩٥٢٩٤٣٤٩/ ف

و�ز�تور خانم و آقا
با سابقه کار نيازمندیم. تلفن 

تماس جهت هماهنگی:
٣٨٤٧٧١٤٠

٩٥٢٩٦٤٩٢/ ق

به تعداد� بازار�اب
در زمينه تاسيسات 

مکانيکی جهت همکارى 
نيازمندیم 

ساعت تماس:
 ٨ الی ١٣ تلفن:

٣٨٤٥٦٦٤٨
٩٥٢٨٨٩٦٠/ ر

حقوق ٩٠٠ الی ١,٢٠٠م +پورسانت
به تعدادى بازاریاب تلفنی و حضورى 

مبتدى و حرفه اى نيازمندیم 
٠٩١٥٤٠٨١٩٤٠-٣٧١٣٩٠٩٩

٩٥٢٩١١٠٨/ ف

3ارشناس فروش 
خانم و آقا در زمينه فروش سنگ 
حقوق ثابت و پورسانت و پاداش
ساغریچی ٠٩١٥٤٠٨٠٨٣٨

٩٥٢٩٠٦١٠/ پ

به چند بازار�اب 
در زمينه زعفران و ادویه 

نيازمندیم
٠٩٣٠١٠٥٧٦٠٨

٩٥٢٩٦٥١٠/ ف

برتر�ن باشيد
یک شرکت معتبر 

محصوالت 
آرایشی و بهداشتی 
توليدکننده محصوالت 

ویسل و نمایندگی رنگ موى 
دیفرنت، ولنسی و دارنده 

محصوالت مواد غذایی 
جهت تکميل کادر فروش به 
تعدادى بازاریاب حرفه اى 
و آماتور خانم و آقا با حقوق 

بسيار عالی نيازمند 
می باشد. آدرس: بين 

مصلی ٣١ و ٣٣ پالک ١٩٧

٠٩١٥٦٨٣٧٥٥١
٩٥٢٩٦٥٠٢/ ف

 �به �= و�ز�تور حرفه ا
جهت بازاریابی لوازم خانگی 

نيازمندیم 
٣٧٢٧٥٥٥٢

٩٥٢٩٦٣٠٨/ ف

به تعداد� بازار�اب 
�حرفه ا

با حقوق باال نيازمندیم.
٠٩٠٢٤١٢٩٣١٥

٩٥٢٩٦٠٧٩/ ق

به �= بازار�اب باتجربه 
جهت ویزیتورى پوشاک 

نيازمندیم
٠٩٣٧٤٣٠٥٢٦٠

٩٥٢٩٥٩٨٣/ ف

به تعداد� بازار�اب
� آقا و خانم حرفه ا

با حقوق ١ تا ٣ م تومان نيازمندیم 
٩٥٢٩٦٢٢٨/ ف٠٩١٥٥١٧٦٦٢٤

به تعداد� و�ز�تور 
خانم

سریعا نيازمندیم محدوده هدایت
٩٥٢٩٦٥٠٤/ ف٣٧٥٣١٤٤٢

�= شر3ت معتبر 
نياز به تعدادى کارشناس فروش 

و اپراتور کامپيوتر دارد  
٣٨٤٧٥٦٣٩ -٣٨٤٧٦٢٧٩

٩٥٢٩٣٩٧٣/ ف

استخدام تعداد� بازار�اب 
جهت فروش 

لوازم آرایشی و بهداشتی
٠٩٣٠١١٦٨٠٣٧

٩٥٢٩٢٧٩٨/ ف

 باپورسانت بسيارباال
 به فروشنده و ویزیتور فقط 
حرفه اى جهت پخش مویرگی

 محصوالت شهریار(کيک، کلوچه،
 ویفر، بيسکویت )نيازمندیم 

مالقات حضورى از ١٠صبح الی
 ٢ بعدازظهر، ميدان بارسپاد، 
بهارستان ٧، بهارستان ٧,٨ 

شرکت شهریارکام 
 

٩٥٢٥١٥٩٤/ م

�= شر3ت معتبر
 پخش مواد غذا��

در مشهد تعدادى بازاریاب 
با شرایط عالی 

استخدام می نماید 
٠٩١٥٥٠٣٣٩٥١

 ساعت تماس ١٠ الی ١۶
 

٩٥٢٩٥٦٧٢/ ف

 �به تعداد
نيرو� خانم

جهت معرفی محصوالت 
شرکت صنایع غذایی به 

آرا (چاکلز) در سطح 
فروشگاه هاى شهر 

نيازمندیم حقوق ثابت + 
پورسانت + بيمه بازار 

سپاد بازار مواد غذایی خيام 
مجتمع کوکاکوال و چاگلز 

ساعت مراجعه
 ٩ تا ١۴

 

٩٥٢٩٣٨٨٧/ ف

بازار�اب فعال آقا و خانم
یک ميليون و دویست ثابت + 

پورسانت مواد غذایی
٠٩١٥٨٠٤٩٧٧٥

٩٥٢٩٥٧٩٢/ ر

به تعداد� و�ز�تور خانم 
حضورى یا تلفنی جهت فروش 

پروتئينی نيازمندیم. حقوق عالی + 
پورسانت  ٠٩١٥٠٨٦٢١٢٣

٩٥٢٩١٥٥٧/ ف

٦٠٠ثابت واقع�
سقB فروش واقعا ندارد
+پورسانت وبيمه ساعتکار٩تا١۴

بازاریاب تلفنی خانم
١۶نفرنيازمندیم محيط زنانه

شرکت تبليغات۴رنگ
مجوزارشاد١۵ سال سابقه کار

٣٨٤٥٦١١٨
٩٥٢٩٦٢٣٨/ ق

 �بازار�اب حضور
موادغذا�� 

یک ميليون تومان ثابت
+ ٢% پورسانت فروش

+ بيمه 
٠٩٣٥٣٣٨٣٢٥٣

٩٥٢٩٥٧٥٢/ ف

دفتر فروش
 ها�نس 

جهت تکميل کادر فروش 
خود به تعدادى بازاریاب 

آشنا به فروش در 
داروخانه ها و گالرى هاى 
آرایشی نيازمند است. 

مزایا: حقوق ثابت+ 
پورسانت عالی+ بيمه+ 
پاداش+ ایاب و ذهاب  
٠٩١٥٣٠٤٥٤٨٦

٩٥٢٩٦١٤٣/ ف

به �= نفر خانم 
جهت ویزیتورى و فروش کاالى 

خواب نيازمندیم. 
٩٥٢٩٥٦٦٣/ ف٣٢٢٢٢٨٢٠

به تعداد� بازار�اب 
حرفه ا� نيازمند�م 

 

٩٥٢٨٨٨٥٥/ م٣٨٤٨١٧١٧

بيمه سامان
و  حضورى  بازاریابی  و  فروش  مدیر 

تلفنی خانم و آقا - احمدآباد ٢١
٣٨٤٦٦٤٧٤-٠٩١٥١٢٣٧٨٩٠

٩٥٢٤٨٢١٠/ ف

به �= بازار�اب 
جهت فعاليت در شهرستان ها 

نيازمندیم
٠٩١٥٣٠٨٧٩٨٩

٩٥٢٩٢٩٦٠/ ف

بازار�اب حرفه ا� جهت بازاریابی
دستگاههاى کارتخوان تمامی بانکها

 نيازمندیم.ثابت ١,۵٠٠ م+ پورسانت  
٠٩٠١٤٦٨٣٥٤٠-٣٨٤٠٦٠٧٢

٩٥٢٩٥٠٥٣/ ف

�استخدام فور
با حقوق  بازاریاب فعال آسانسور 

و مزایاى عالی و بيمه نيازمندیم
٠٩١٥٥١٦١٠١٣

٩٥٢٩٦١٧٠/ ف

به �= مد�رفروش 
آقا باتجربه 

درفروش ابزارجانبی آرایشی 
نيازمندیم .

رضاشهر پيروزى٣
رودکی١٢پالک ۶٣

فقط٩تا١و١٧,٣٠تا١٩
٩٥٢٨٣٨٣٣/ قتماس ٣٨٧٩٩٨٣٩

بازار�اب

آشپز و شير�ن� پز

انباردار

امور هتل

اموررستوران

tامور مشاور�ن امال

٩٥٢٩٢٤٠٩/ د


