
سه شنبه ١٤ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٩
٣٧

رستوران
 VIP عمارت

جهت تکميل کادر پرسنلی خود 
به افراد ذیل نيازمند است : 

١-آشپز ماهر
 ٢-کمک آشپز
 ٣-منقل دار 
۴- تخته کار

۵-خدمات و ظرفشوى 
مراجعه فقط حضورى

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

به تعداد� پرسنل خانم و آقا 
جهت کار در رستوران نيازمندیم 

محدوده شاندیز
٠٩١٥٥١٦٨١٠٩

٩٥٢٩٨٥٣٢/ ف

به �= نيرو� خدمات� خانم 
جهت کار در رستوران براى شيفت 
بعدازظهر نيازمندیم. نبش جانباز ٢ 

٠٩١٢٨١٤٦٧٦٠
٩٥٢٩٨٨٥٢/ ف

به �= تخته 3ار ماهر 
نيازمند�م   

٠٩١٥٦١١٨٦٨٨
٩٥٢٩٨٩٩٧/ ف

به �= فر3ار ساندو�چ 
 ماهر نيازمند�م  

٠٩١٥٦٤٢٩٧٢٠
٩٥٢٩٨٠٠٣/ ف

٩٥٢٩٧٩٦١/ م

 به �= 3ارگرساده جهت 3ار
 در ساندویچی نيازمندیم (منطقه 

 ٠٩٣٧٦٥٤٨٥٥٩هاشميه )
٠٩٣٥٩٦٠٨٢٨٥

فست فود فاردفود
خانم جهت صندوق و کانتر

(تحویل غذا)
 با ضامن معتبر نيازمندیم 

با سرویس برگشت 
ساعت ١٢ الی  ١٨

بلوار وکيل آباد
نبش جالل آل احمد ۶

٩٥٢٩٩٠١١/ خ

به �= فر3ارنيمه ماهر
جهت کار در ساندویچی نيازمندیم.

مراجعه حضورى
٠٩١٥٤٧٧٢٥٣٦

٩٥٢٩٧٣٢٠/ پ

به چند نفر 
سالن دار خانم 

جهت کار در رستوران نيازمندیم. 
ساعت کار ١٠ الی ٣٠:١۶ 

حقوق ۵۵٠ الی ۶٠٠ بين معلم 
٢١ و ٢٣ رستوران حاج صفر 

٠٩١٥٣٠٠٨٦١٢
٩٥٢٩٧٩٦٧/ ف

سالندار آقا
جهت فست فود واقع در 
بلوار جانباز ساعت کارى

 ١٢ ظهر تا یک شب حقوق ۶٠٠
خدمات-فرکار-کارگر ساده 

نيازمندیم
٠٩١٥٤٠٠٤٥١٢

٩٥٢٩٧٩٧٣/ ف

به چند 3ارگر ساده 
خانم و آقا نيازمندیم 

مراجعه حضورى هنرستان ١٩ 
 طباخی کوثر 

٩٥٢٩٦٣١٦/ ف

به �= سالن دار
باتجربه و یک کارگر ساده آشپز خانه 
سياه  ارکيده  رستوران  نيازمندیم 

فرهاد ٢۵-٠٩٠٣٩٥٦٤٥٠٠
٩٥٢٩٨٨٨٦/ ف

به افراد ذ�ل 
نيازمند�م

آشپز ماهر - آقا 
کمک آشپز - آقا 

ظرفشوى و نظافتی - خانم
 ٠٩١٥٣١٤٥١٨١ 

فرامرز عباسی بين ١٩ و ٢١
 (رستوران ضيافت)

٩٥٢٩٨٥٨٦/ ف

به صندوقدار خانم و آقا
جهت ميزبانی و پيک رستوران در 

محدوده بلوار معلم نيازمندیم
٣٨٩٢٣٠٣٠

٩٥٢٩٨٠١٩/ ف

رستوران سورن 
به یک تخته کار و آشپز بصورت 

تمام وقت همراه با بيمه 
نيازمندیم. 

مراجعه فقط حضورى 
خيابان دانش غربی 

نبش دانش غربی ٢,١ 

٠٩١٥٦٦١٢٠٩٠
٩٥٢٩٨٨٧٤/ ف

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

چهارراه خيام دستغيب ٢٨ 
فرهاد ٢٧ 

مراجعه حضورى
٠٩٣٩١٩٩٧٩٠٢

٩٥٢٩٤٥٥٠/ ف

چند نفر نيرو
جهت کار در کافی شاپ (آقا و خانم)

٠٩١٥٩٠١٤١١٨
٩٥٢٩٧٧٣٣/ ف

به �= برنج پز ماهر 
نيازمندیم.  شيفت   ٢ بصورت 
محدوده  یا  شهرستانی  ترجيحا 

٠٩١٥٠٠١٧٦٣٨ابوطالب 
٩٥٢٩٩٠١٩/ ف

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

٠٩٢١٦٨٧١٠٤٤منطقه آزادشهر
٩٥٢٩٦١١٦/ م

به �= آشپز هتل� ماهر 
نيازمندیم محدوده شاندیز  

٠٩١٥٥١٥٤٢٧٤
٩٥٢٩٨٧١٤/ ف

به چندنفر 
3م= آشپز ماهر 

آشنا به تخته کارى 
و کباب گيرى و نيروى ساده 

خانم و آقا جهت کار در 
آشپزخانه نيازمندیم 

٠٩١٥٨٠٦٧٠٨٧
٩٥٢٩٩٠١٦/ ف

به �= فر3ار ماهر 
جهت کار در ساندویچی ترجيحا 

شهرستانی نيازمندیم. 
٩٥٢٩٨٩٤٠/ ف٠٩١٥٨٠٢٦٢٦٤

رستوران� 
واقع در بلوار توس 
جهت تکميل کادر پرسنل خود
 به افراد ذیل نيازمند است:

 - صندوق دار خانم
 با روابط عمومی باال ١ نفر

- آشپز ١ نفر 
-کمک آشپز ١ نفر 

- سالن دار خانم ١ نفر 
- ظرف شوى ١ نفر

 مراجعه حضورى بين توس
 ٣٢-٣۴ رستوران یارى 

٠٩١٢٤٢٢٨٠٢٠
٩٥٢٩٨١٣٧/ ف

به �= صندوقدارخانم و آقا با تجربه 
در رستوران نيازمندیم با ساعت  کارى 
 ٢٩ و   ٢٧ پيروزى  بين     ٢۴ الی   ١٧
رستوران پونه ٠٩٣٠٤١٤٨٨١٤

 

٩٥٢٩٨٢٦٠/ ف

�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

استخدام
هتل آپارتمان ماهور

جهت تکميل کادرخود 
نياز به نيروى پذیرش 

باتجربه دارد
 ساعت تماس ٩ الی١۴

٩٥٢٩٨٥٦٠/ د٣٨٥٨١١٣٠

هتل پرستاره
نيروى خانم جهت ظرفشویی و 

یک گارسون آقا جهت رستوران 
خيابان امام رضا١٨

٩٥٢٩٨٤٠١/ خ٣٨٥٣١٩٣٩

به �= خانم خانه دار 
جهت کار در سوئيت آپارتمان 

نيازمندیم
 مراجعه حضورى

خيابان خسروى بازار سرشور 
نبش سرشور ١٣ 

سوئيت آپارتمان مهدى 
٩٥٢٩٨٥٧٢/ ف

پذ�رش خانم 
هتل آپارتمان با حقوق و 

بيمه فقط حضورى
 ١۶ الی ١٨ امام رضا ٨ 

تقاطع دوم سمت چپ
٠٩١٥٩٥١٥١٤٧

٩٥٢٩٨٢٠٤/ ر

هتل ميقات 
استخدام خانم خانه دار داراى سابقه 
 ٢٨ رضا  امام  مکفی  حقوق  با  کارى 

٣٨٥٢٣٦١٢
٩٥٢٩٧٤٧٢/ ف

آموزش
هتلدارى ، گردشگرى
٠٩١٥٥٠٢٠٢٧٥-٣٨٩٢٣٥٩٠

٩٥٢٧٥٦١١/ ل

هتل سينا
پذ�رش-خانه دار-خدمات
چهارراه خسروى روبروى كوچه 

مخابرات
 

٩٥٢٩٧٨٤٧/ ق

 sمشاور امال
مجرب و مبتدى محدوده 

هنرستان نيازمندیم 
٠٩٣٦١٩٦٥٣٩٨

٩٥٢٨٨٠٥٦/ ف

نياز به �= خانم 
جهت انجام امور دفترى با 

سيستم امالک 
٠٩١٥١٠٩٧٠٤٧

٩٥٢٩٤٥٧١/ ف

 �مشاور حرفه ا
امالک احمدآباد 

پورسانت+ درصد  
٩٥٢٩٥٩٩٩/ ف٠٩١٥٧٢٥٨٠٣٠

امالs آرمان 
مشاور  نفر  دو  به  هاشميه  در  واقع 
باال  پورسانت  با  باتجربه  و  فعال 
نيازمند است ٠٩١٥٩١١٤٩٥١

٩٥٢٩٨٠٧٩/ ف

مشاور ماهر و وارد
به کار امالک محدوده چهارراه 
آزادشهر و امامت نيازمندیم

٠٩١٥٣١٥٨٥٠٢
٩٥٢٩٧٦١٢/ ل

مشاور حرفه ا� آقا وخانم 
 باشرایط توافقی نيازمندیم 

محدوده قاسم آباد
٣٥٢٣٥٥٨٢ -٣٥٢٣٥٥٨١

٩٥٢٩٥٩٤٠/ ق

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

٣٨٦٧٧٠٣١
٩٥٢٩٦٥٠٥/ ف

 به ٢ نفر مشاور 
 جهت همکارى در دفتر امالک 
آشنا به منطقه الهيه نيازمندیم

٩٥٢٩٨٧٨٦/ م٠٩١٥٣١٨٥٥٩١ 

sمشاور امال �به تعداد
باتجربه نيازمندیم سيدرضی ٢٣

٠٩١٥٣١٧٦٦٢١
٩٥٢٩٧٠٢٦/ ف

امالs برادران
در قاسم آباد نيازمند

 مشاورین محترم در منطقه با درصد باال
٠٩١٥٩١٤١٢٨٨ -٣٥٢٣٩٨٩٣

٩٥٢٩٦١٨٥/ ط

�= شر3ت معتبر 
استخدام م� نما�د 
حداقل فوق دیپلم آشنا به 

قطعات الکتریکی با سابقه کار 
مرتبط جهت انباردار حداقل 

دیپلم با سابقه کار مرتبط جهت 
کمک انباردار 
(١٠١ داخلی)

٣٠-٣٨٤٧٩٨٢٧ 
٩٥٢٩٣٥٠٣/ ف

شر3ت تجهيزات 
دندانپزش�L دنتا پارت 
به یک انباردار با ۵ سال 
سابقه کار در ٢ شيفت 
کارى با حقوق توافقی 
+ بيمه نيازمند است. 
آدرس: خيابان چمران ،

 روبروى چمران ١١ پالک ٧٨ 

٣٢٢٢٥٧٨٠
٠٩١٥٥٠٧٩٠٨٢

٩٥٢٩٨٩٣٦/ ف

 �به تعداد� نيرو
خانم باسابقه باال
جهت کار در بازرگانی با حقوق 

مکفی و سرویس رفت و برگشت 
نيازمندیم. 

کيلومتر ۵ جاده مشهد نيشابور 
 شهرک صنعتی بينالود

٣٣٥٦١٠٧٣
٩٥٢٩٧٩٦٦/ ف

استخدام
یک شرکت توليد و پخش 

پروتئينی معتبر در بخش فروش 
و توزیع نياز به نيروى انسانی آقا 

و خانم باسابقه کار دارد

٦-٣٨٩١٤٠٠٥
پيامک٠٩٠١٢٦٥٨٩٠٤

٩٥٢٩٨٢٤٩/ ف

پخش شرق
توزیع کننده شيرینی و 

شکالت و پشمک دوستی 
جهت تکميل کادر فروش 

بازاریاب حرفه اى 
استخدام می کند 

حقوق باالى ٢م 
کار مناسب 

درآمد مطمئن
٠٩١٥١١١٢١٨٠

٩٥٢٩٧٩٧٧/ ف

استخدام و�ز�تور
حضورى و تلفنی با آموزش رایگان 

پاداش+ پورسانت+ حقوق ثابت
 ٣٧٤١٤٤٥٠-٠٩١٥٤١٣٧٩١٣

٩٥١٧٧٥٠٨/ م

به تعداد� بازار�اب
تلفنی خانم نيازمندیم شهرک 

صنعتی مشهد
٠٩١٥٦٥٧٤٨١٠

٩٥٢٩٤٣٥٥/ ف

شر3ت معمار� و 
ساختمان� اپLس

به تعدادى آقا و خانم 
جهت فعاليت در واحد 

بازرگانی با حقوق ثابت و 
پورسانت نيازمند است.

٩٥٢٩٨٧٣٥/ ل٣٦٠١٩٠٧٠

به تعداد� بازار�اب خانم 
حضورى و تلفنی با حقوق ثابت و 

پورسانت عالی نيازمندیم 
٣٨٥٨١٧٠٤

٩٥٢٩٨٤٠٩/ ف

 �به تعداد
3ارشناس فروش 
در زمينه تاسيسات مکانيکی

 با ٣سال سابقه فروش 
نيازمندیم ارسال رزومه کارى 

 info@nseco.ir به ایميل
٣٨٤٥٦٦٤٨

٩٥٢٩٧٨٦٥/ ر

٩٥٢٩٧٥٢٠/ ق

شر3ت معتبر 
آرا�ش� و بهداشت�

و  علمی  کادر  تکميل  جهت   
خراسان  استان  در  فروش 
دعوت به همکارى می نماید. 
١- نماینده علمی و فروش 

(فوق دیپلم به باال) 
٢- مشاور در امر فروش 

در داروخانه
  (دیپلم خانم)
اعتبار آگهی 

یک هفته ميباشد
٠٢١٨٨١٧٨٧١٣ 
٠٢١٨٨١٧٨٧٠٨

استخدام 3ارشناس فروش
سابقه  با  تبليغات  زمينه  در   
 ١٠٠٠٠٠٠ ثابت  کار-حقوق 

 ٠٩٣٥٨٩٢٧٥٥٢تومان+کارمزد
٩٥٢٨٦٧١٥/ ب

به تعداد� 3ارگر ساده 
نيازمند�م

نبش کالهدوز ١٣,١
  آبميوه سجاد

٩٥٢٩٨٨٠٠/ ف

 �فور� - فور
شرکت کيان پخش 

جهت تکميل کادر فروش خود 
به تعدادى ویزیتور خانم یا آقا 

با حقوق ثابت ٨٠٠ هزار
 و پورسانت نيازمند است 

٠٩١٥٥٧٤٨٨١٠
٩٥٢٩٨٢٢٨/ ف

به تعداد� بازار�اب
جهت موادغذا�� نيازمند�م  

 

٠٩٩٠٦٠٤٣٩٤٥
٩٥٢٩٨٣٦٧/ م

به تعداد� بازار�اب 
�حرفه ا

با حقوق باال نيازمندیم.
٠٩٠٢٤١٢٩٣١٥

٩٥٢٩٦٠٧٩/ ق

�= برند معتبر 
مواد غذا�� 

به چند نفر بازاریاب جهت پخش 
سوسيس و کالباس گياهی

 در مشهد و سایر شهرهاى استان 
نيازمند است .

٠٩١٢٢٢٧٨٤٧٠
٠٩٠٣١٣٢٠٠٦٢

٩٥٢٩٨١٢٠/ ف

�= شر3ت معتبر 
دارو��

 به تعدادى ویزیتور با حداقل 
یک سال سابقه (فقط دارویی)
به یک نفر سرپرست فروش 

با حداقل ۵سال سابقه
 (فقط دارویی)نيازدارد.

٩٥٢٩٨٧٥١/ ق٠٩٣٥٩٨٠٠٠٧٨

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

پروتئينی نيازمندیم. حقوق عالی + 
پورسانت  ٠٩١٥٠٨٦٢١٢٣

٩٥٢٩١٥٥٧/ ف

 و�ز�تورخانم باروابط عموم� باال
 جهت بازدید وبازرسی هاى کپسولهاى 
آتش نشانی پورسانت عالی+سرویس 

 ٠٩٣٠٠٤١٨٥٨١رایگان
٩٥٢٩٦٤٢٣/ ق

به ١٠نفر بازار�اب 
آقا و خانم 

سریعا نيازمندیم 
٠٩٣٥٩٥١٩٦٩١-٣٨٦٨٥٩٩٤

٩٥٢٩٨١٧٢/ ف

شر3ت پخش 
 �اسباب باز

واقع در تهران جهت دفتر مشهد 
خود تعدادى بازاریاب با ضامن 

معتبر و موتور نيازمند است
 محل کار مشهد 

با بيمه و حقوق ثابت + پورسانت 
٠٩٣٥٩٦٠٩١٦٠

٩٥٢٩٧٨٦٩/ ر

شر3ت تبليغات� 
معتبر

یک  به  فروش  کادر  تکميل  جهت 
تحصيالت  با  فروش  کارشناس 
و  بازاریابی  بازرگانی،  (مدیریت 
تبليغات) جهت فروش رسانه  هاى
 تبليغات محيطی (بيلبورد، عرشه 
پل، اتوبوس و ...) نيازمند است 
دارا بودن خودرو الزاميست با 
ظاهرى مناسب و تسلط نسبی 
به زبان انگليسی کالهدوز ۴٧ 

منفرد ١١ پالک ١۴
٠٩١٢٣٠٥٤١٧١

٩٥٢٩٥٢٣١/ ف

به تعداد� بازار�اب
 خانم و آقا 

عالی  پورسانت  با  لبنيات  جهت 
نيازمندیم. ٠٩١٥٣٠٥٦٢٨٤

٩٥٢٩٨٢٣٥/ ف

به چند بازار�اب 
در زمينه زعفران و ادویه 

نيازمندیم
٠٩٣٠١٠٥٧٦٠٨

٩٥٢٩٦٥١٠/ ف

به چند 
نفر بازار�اب

 و پخش گرم حرفه اى 
مواد غذایی نيازمندیم 

حقوق ثابت : قانون کار + 
پورسانت عالی 

٠٩١٥٤٠٧٩٨٨٧
٩٥٢٩٧٩٩٥/ ف

به تعداد� 3ارشناس 
فروش فعال 

و حرفه اى به جهت توزیع و 
فروش کاالهاى آرایشی و 

بهداشتی و پزشکی نيازمندیم.
 ساعت تماس ٩ الی ١۴

 و ١٧ الی ٢٠ 
 ٣٦٠٣١٢٨٨

٩٥٢٩٨٣٢٣/ ف٣٦٠١٦٢٥٧

فروشنده تلفن�
 حرفه ا� آقا و خانم 

نيازمندیم.
 احمدآباد، نبش خيابان 
بهشت، مجتمع موبایل 
مشهد، طبقه ٢ واحد ۴ 

٠٩٣٥٢٢٢٢٤٦٥
٩٥٢٩٨٢٧٢/ ف

٣٠ نفر بازار�اب موادغذا��
پورسانت+ پاداش

+ حقوق+ بيمه 
٩٥٢٩٣٨٠٣/ م٠٩٣٦٩٦٩٧٦٧٩

به �= نفر خانم
بازاریاب جهت کار در آتليه نيازمندیم

٠٩٠٢٥٢١٢٥٢٠
٩٥٢٩٨٧٨٩/ ر

�پخش خسرو
با ٢۵ سال  سابقه در فروش 

برندهاى محبوب
 آرایشی و رنگ مو 
( از بازاریاب هاى

حرفه اى پاره وقت و تمام 
وقت ) دعوت به همکارى 

می نماید . 
١ م ثابت +درصد + پاداش

 = ٢ تا ٣ م 
٠٩١٥٣٠٧٣٦٠٦
٠٩١٥٩٠٦٥٥٧٥

٩٥٢٩٧٠٧١/ ف

به تعداد� بازار�اب 
حضور� آقا

و تلفنی خانم 
نيازمندیم 

حقوق ثابت+ 
پورسانت عالی

٠٩١٥٠٠٩٧١٦٨
٣٧٥٢٠٣٢٠

٩٥٢٩٩٠٦١/ ق

تعداد� بازار�اب جهت
موادغذایی باحقوق ثابت پورسانت

٠٩١٥٥١٢٢٣١٠  بيمه
٠٩١٥٠٠٦٠١١٩

٩٥٢٩١٩٠١/ ق

��= موسسه فرهنگ� و هنر
به تعدادى همکار نيازمند است 

حقوق ثابت و پورسانت 
٠٩١٥٢٠٦٥٤٥٨

٩٥٢٩٨٧١٦/ ف

�= شر3ت معتبر 
بازرگان� 

جهت تکميل کادر پرسنلی 
خود به تعدادى کارشناس 

فروش تلفنی و حضورى 
نيازمند است 

٠٩٠٣١٢٩٧٠٢٤
٣٤٧٩٨٢٨٥

٩٥٢٩٦٩٥٨/ ف

به تعداد� بازار�اب 
حقوق  با  غذایی  مواد  پخش  جهت 
ثابت و پورسانت عالی نيازمندیم 

٩٥٢٩٨٠٤٢/ ف٠٩١٥٣١٩٢١٤٥

به �= بازار�اب 
ترجيحا آشنا به ورزش نيازمندیم 

حقوق باال
٠٩١٥٩١١٦٤٧٧

٩٥٢٩٤٣٤٩/ ف

به �= خانم جهت
فروش و بازاریابی به صورت 
تلفنی و نيمه وقت نيازمندیم 

٩٥٢٩٩١٠٨/ پ٠٩٣٩٥١١٨٨٠٩

بازار�اب

انباردار

امور هتل

sامور مشاور�ن امال

٩٥٢٦٥٧٤١/ م

٩٥٢٠١٠٢٦/ م


