
چهارشنبه ١٥ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٠
٤٢

�< نفر نيرو� ماهر 
�ا نيمه ماهر

جهت کار در آرایشگاه آقایان 
نيازمندیم   ٣٨٨٤٢٤٨٧

٩٥٢٩٥٢٨٧/ ف

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

٣٧٦١٢٢٢٥می نماید. 
٩٥٢٦٢١٥٧/ ف

شاگرد و 3ارآموز 
در سالن زیبایی نيازمندیم 
صندلی اجاره داده می شود 

٩٥٢٩٨٥١٠/ ف٠٩١٥٨٢٥٢٢٧٠

�< خانم جهت 
خدمات ناخن و مژه 

نيازمندیم پيروزى
٩٥٢٩٩٣٦٨/ ف٠٩٣٣٦٩٤٧١٥٣

٩٥٢٩٩٥٣٨/ پ

مجموعه شنها� آب� 
جهت تکميل کادر خود به چند نفر 

اپيالسيون کار نيازمند است 
٠٩١٥٧٣٧٧٠٩٠

به �< آشپز 
جهت طباخی با شرایط ویژه 

نيازمندیم 
٩٥٢٩٠٠٥٤/ ف٠٩١٥١٠١٢٣٠٥

به تعداد� بردست تر3ار 
و 3ارگرساده آقا 

در کارگاه قنادى نيازمندیم 
٠٩٣٠٩٩٤٥٠٩٤

٩٥٢٩٩٨١١/ ف

به تعداد� خانم نيمه وقت 
واستادکار در شيرینی پزى نيازمندیم 

٠٩١٥٤٠١٨٨٦١  محدوده گلشهر
بيات٠٩١٥٤٨٧٨١٨٤

٩٥٢٩٦٤٧٥/ ط

3ار در 3ارگاه 
�قناد

به تعدادى بردست ماهر ترکارى 
و بردست ماهر خشک کارى و 

تعدادى کارگر ساده خانم
 در محدوده سيدى نيازمندیم

٠٩٣٥٩٠٠٦٥٧١
٩٥٢٩٨٩٤٩/ ف

به چند نفر نيرو� خانم
جهت کار در کارگاه قنادى 

نيازمندیم ساعت ١٨ تا ٢١
٠٩١٥٤٧٤٤٢٤٦

٩٥٢٩٧٦٧٦/ ف

�< تر3ار و 3ي< ساز 
ماهر نيازمند�م   

٠٩٣٩٤٤٧١٦٦٧
٩٥٢٩٩٧٩٧/ ف

�< شر3ت معتبر توليد� واقع 
در شهرt صنعت� چناران
 به نيروى آشپزخانم 

( ترجيحا ساکن گلبهار و 
مشهد ) نيازمند می باشد .

٤٦١٣٩٣٥٤-٠٥١
٩٥٢٧٦٦٩٤/ ش

فر3ار پيتزا
جهت  شب   ١ الی   ١٩ ساعت  از 
مراجعه  نيازمندیم  آیلين  پيتزا 

 ١٢ الی ١۶ بين قرنی ١۶ و ١٨
٩٥٢٩٩٨٤١/ ف

به �< آشپز فرنگ� 
ظرفشوى و آشپز صبحانه جهت کار 

در رستورانی در محدوده سجاد 
نيازمندیم    ٠٩٣٥٧٩٧٥٨٨١

٩٥٢٩٩٧٠٢/ ف

 به �< آشپز،تخته 3ار
 کمک آشپز،خدمات،پيک نيازمندیم 

مراجعه حضورى امام رضا۶٧
 ٠٩١٥٩٠٠٨٠٧١کترینگ آنسه

٩٥٣٠٠٢٨٢/ ق

نانوا 
جهت ر ستوران 

نيازمندیم 
٠٩١٥١٢٣٥١٠٠

٩٥٣٠٠٠٧٧/ ف

 �به فر3ار ماهر و پي< موتور
نيازمندیم دانش شرقی

 بين ١٧ و ١٩ ساندویچ سهيل 
٠٩١٥٠٦٤٠٩٢٧

٩٥٢٩٩٣٦٧/ ف

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

چهارراه خيام دستغيب ٢٨ 
فرهاد ٢٧ 

مراجعه حضورى
٠٩٣٩١٩٩٧٩٠٢

٩٥٢٩٤٥٥٠/ ف

٩٥٢٩٩٨٧١/ خ

فست فود حاشيه بلوار سجاد
نيازمندیم

کارگر ساده خانم
٠٩١٥٣٠٤١٤٦١

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

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 همLار� تعداد
3ارگر آقا متاهل
جهت کار در رستوران 

نيازمندیم آدرس بين ميدان 
تلویزیون و ميدان پارک ملت

 رستوران معين دربارى
 

٩٥٢٩٤٥٣٤/ ف

رستوران مينوسا 
جهت تکميل کادر پرسنلی خود

 به افراد زیر نيازمند است
 عکاس حرفه اى، شاطر

 ابتداى جاده طرقبه
 نبش امام رضا ١٧  

 ٣٥٥٩٠٣٩٠
٠٩٣٩٥٨٤٩٠٩٩

٩٥٢٩٨٦٨٦/ ف

به �< خانم جهت کار نظافت
و یک کمک آشپز در رستوران 

نيازمندیم مراجعه حضورى: 
 مقابل هدایت ٣ کترینگ مانی 

٩٥٢٩٣١٢٩/ ف

استخدام 
١-ميزبان باتجربه با ظاهر و 

برخورد مناسب
 ٢- نيروى خدمات جهت سالن 

مراجعه حضورى 
راهنمایی ١٨ رستوران آبنوس

  ساعت مراجعه ١٢ الی ١۶ 
٩٥٢٩٦٩٥٧/ ف

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

پيتزازن و 3نتا�3 3ار 
ماهر نيازمند�م  

٠٩٣٨٢٩٤٤٠٨٠
٩٥٢٩٧٥٣٠/ ف

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

٠٩١٢٨١٤٦٧٦٠
٩٥٢٩٨٨٥٢/ ف

صندوقدار ٢ نفر
٣ نفر فرکار ساندویچ 

کارگر ساده همراه با موتور ۴ نفر
٠٩١٥٦٤٤٤٠٠٥

٩٥٢٩٦٦٤٦/ ف

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

٠٩٢١٦٨٧١٠٤٤منطقه آزادشهر
٩٥٢٩٦١١٦/ م

�به تعداد
 فر3ار

آشنا به کار فست فود 
نيازمندیم.

ساعت تماس ١۵-١١
٠٩٣٨٥٠٣٣٠٠٥

٩٥٢٩٧٧٧٣/ پ

رستوران آبن شاند�ز 
استخدام می نماید 

١-سالندار ٢- مهماندار
 ٣- کافی من ۴- پيک موتورى

 ۵- خدمات 
ساعت مراجعه ١٠ الی ١٨ 

نبش صارمی ٢۵
٣٨٨٤٣٥٠٩

٩٥٢٩٩٦١٥/ ف

به �< نفر سالن دار
 و خدمات

 جهت نظافت نيازمندیم
٠٩١٢٨١٨٦١٢٨

٩٥٢٩٩٨١٣/ ف

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

محدوده شاندیز
٠٩١٥٥١٦٨١٠٩

٩٥٢٩٨٥٣٢/ ف

فست فود نارسيس 
به افراد زیر نيازمند است 

١- پيتزازن حرفه اى
٢- فرکار حرفه اى 

ساعت کارى
 ١١ الی ١٢:٣٠ شب 

 آدرس: بين سيدضی ٣١ و ٣٣ 

٩٥٢٩٧٦٣٩/ م

فست فود ليمو آب�
استخدام می کند 

صندوقدار خانم یک نفر 
بازاریاب خانم و آقا ٢ نفر 

آشپز یک نفر دور
 ميدان ده دى

٠٩١٠٩٠٩٧٣١٣
٩٥٢٩٩٧٨١/ ف

فر3ار ماهر و باتجربه 
محدوده قاسم آباد نيازمندیم. 

٠٩٣٧٥٠٨٢٧٦٩
٩٥٢٩٨٩٩٨/ ف

به �< سالن دار و 
گارسون 

با سابقه کار جهت کار در 
رستوران نيازمندیم 

ساعت کار ٨,٣٠ الی ٣٠,١۶ 
حقوق قانون کار 

چهارراه خيام، دستغيب ٢٨ 
فرهاد ٢٧ رستوران اروین 

٠٩٣٩١٩٩٧٩٠٢
٩٥٢٩٣٤٠٤/ ف

به �< فر3ار ماهر
اغذیه با روابط عمومی باال 
نيازمندیم. محدوده گلشهر

٠٩٣٩٥٢٣٠٢٤٩
٩٥٢٩٦٩٧٦/ ف

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

تعداد� سالن دار 
به صورت پاره وقت   

وکيل آباد ٠٩١٥٦١٨٥٠٧٩
٩٥٢٩٥٣٠٣/ ف

به افراد ذ�ل
َ نيازمند�م

مهماندار آقا و خانم ٨ نفر، 
ساالدزن ١ نفر، دسرزن

 ١ نفر، آشپز ٢ نفر، تخته 
کار ٢ نفر، کمک آشپز

 ٢ نفر، خدمات آشپزخانه ١ 
نفر، انباردار ٢ نفر

 کمک انباردار ١ نفر 
به صورت حضورى از 

ساعت ١۵ به بعد 
ميدان ١٧ شهریور برج 
آسمان طبقه ١٣ تاالر و 

رستوران آنتریوم اطلسيه

 

٩٥٢٨٧٣٧٠/ ف

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

 حضورى : جوجه کباب گراناز نبش
وکيل آباد ٧٧ ٠٩١٥١١٥٥٨٥٠

٩٥٢٧٤٢١٠/ ف

به �< نفر سالن دار تمام وقت 
و دو نفر پيک موتورى جهت 

فست فود نيازمندیم محدوده طالب
٠٩٣٠١٩٤٤٧٢٠

٩٥٢٩٩٨٩٣/ 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

 �٢نفر 3ارگر ساده و ظرفشو
 �و �< پي< موتور

نيازمندیم
آباد،  وکيل  محدوده  منزل   
ساعت مراجعه ١٢ ظهر الی ٢٢

 بين وکيل آباد ٧٧ و ٧٩ 

 غذاى ایتاليایی پاى 
٩٥٢٩٩٢٤٤/ ف

به تعداد� نيرو� آشپزخانه 
کارگر ساده ،صندوقدار 

نيازمندیم نبش فکورى ١٣ 
 رستوران اساطير

٩٥٢٩٤٥٥٥/ ف

 �شر3ت گردشگر
ا�ران هتل 

جهت تكميل كادرخود به 
تعدادى خانم با مدرک 
ليسانس به باال جهت 
پاسخگوئی تلفنی و 

پشتيبانی نرم افزار با 
شرایط زیر نيازمند است:

١-روابط عمومی باال
٢-مسلط به اینترنت و تایپ
٣-ترجيحا با سابقه کار در 

پذیرش هتل یا رزرواسيون 
۴-توانائی كار گروهی

۵-مسلط به زبان انگليسی
تلفن تماس: 

٣٨٦٨٩٠٠٥
داخلی ٢٠٨

ساعت تماس (٩ الی ١٧)
٩٥٢٩٦٨٣٥/ ق

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

٣٨٥٢٣٦١٢
٩٥٢٩٧٤٧٢/ ف

به �< آشپز و �< نيرو جهت 
پذیرش شيفت صبح در هتل آپارتمان 

نيازمندیم. امام رضا ۵ چهنو ۴ 
هتل آپارتمان مشاهير ٣٨٥٢٣٩٣٨

٩٥٢٩٩٤٣١/ ف

 �٢خانم جهت خانه دار
٢خانم جهت پذ�رش

 و ١ آقا جهت نگهبانی شب 
(آشنایی با کار تاسيسات ) 

حضورا ١۵ الی ١٧ 
مصلی ٢  جنب رستوران آبی در

  هتل آپارتمان پالک ۶ 

٩٥٢٩٩٧٧٢/ ف

استخدام 
١- پذیرشگر
 ٢- آشپز 

امام رضا ٢۴ 
 هتل پارميدا

٩٥٢٩٨٩٥٨/ 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

هتل نما� هشتم 
شيفت صبح خانم 
خانه دار- البی من
 کانتررزرو خانم 

نيازمند است
 خيابان عنصرى غربی ١٣ 

٠٩١٢٩٣٨١٣٣٩
٩٥٢٩٧٣٩٧/ ف

3اف� شاپ مطرح 
در حال 3ار 

محدوده وکيل آباد جهت 
شيفت صبح ١٠ الی ١۶ 

کافی من ماهر و نيمه ماهر 
استخدام ميکند. حقوق 

ماهانه ۵٠٠ هزار تومان. در 
صورت استخدام سفته بابت 
تعهد کار ١ ساله اخذ ميشود.

ارسال مشخصات کامل و 
رزومه کارى فقط پيامک به 
٠٩٣٨٥٨٠٢٣٨١

٩٥٢٩٦٧٧٨/ ق

آموزش
هتلدارى ، گردشگرى
٠٩١٥٥٠٢٠٢٧٥-٣٨٩٢٣٥٩٠

٩٥٢٧٥٦١١/ ل

فقط باسابقه 3ار 
مشاورفعال تمام وقت 

منطقه دانش آموز فورى   
٠٩٣٦٨٣١٤٠٩٣

٩٥٢٩٧٨٢٨/ ق

tمشاور امال �به تعداد
باتجربه نيازمندیم سيدرضی ٢٣

٠٩١٥٣١٧٦٦٢١
٩٥٢٩٧٠٢٦/ ف

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

٩٥٢٩٨٧٨٦/ م٠٩١٥٣١٨٥٥٩١ 

 �به تعداد� مشاور حرفه ا
امالک  امور  در  عالی  پورسانت  با 
نيازمندیم محدوده جالل آل احمد 

٠٩١٥٦٤٤١٤٧٢
٩٥٢٩٧٧٩٣/ ف

به ٢ نفر مشاور فعال
آشنا به مناطق پيروزى و 

سرافرازان نيازمندیم
٠٩١٥٥٣٣١٦٣٥

٩٥٢٩٩٣٥٢/ ف

مشاور
فقط حرفه اى  تا ٨۵%

٩٥٢٨٤٩١٩/ پ٠٩١٥١٠٩٣١٨٨

به �< نفر ليسانس 
حسابدار آقا جهت انباردارى با ۵ 
سنتو  جاده  محدوده  سابقه  سال 

٣٦٥١٣٥٧٢نيازمندیم 
٩٥٢٩٩٩٥٤/ ف

�< شر3ت معتبر لبنيات 
به تعدادى ویزیتور حرفه اى و 

مبتدى تلفنی نيازمند است 
٠٩١٢٠٢٠٤٢٦٢

٩٥٢٩٩٦٥٠/ ف

بازار�اب
جهت مراجعه به هتل ها حقوق ٨٠٠ 

هزار تومان ثابت+ پورسانت
٣٨٨٤٨٨٨٤

٩٥٣٠٠٢٣٤/ ق

٩٥٢٩٥٤٩٥/ ق

 شر3ت رافونه

شعبه مشهد
 توليدکننده محصوالت شوینده 

و بهداشتی و سلولزى جهت 
تکميل کادر فروش خود 

تعدادى بازاریاب حضورى آقا 
و خانم بامزایا و شرایط عالی 

استخدام می نماید
 مزایا:حقوق ثابت طبق 

وزارت کار+بيمه+پورسانت+
پاداش+عيدى و سنوات

٠٩٣٧٩٧٦٥٢٩٢
٣٦٥١٤٠٢١

بازار�اب تلفن� خانم
نيمه وقت - شرایط عالی

٣٨٤٧٦١٣٣
٩٥٢٩٣٦١١/ ف

به �< نفر خانم 
جهت فروش تلفنی با روابط عمومی 

باال و تجربه کارى نيازمندیم 
٠٩٣٨٤٩١٤٢٣٨

٩٥٢٩٩٧٦٨/ ف

شر3ت مهرگان پخش حافظ 
( مزمز) 

جهت کادر فروش از تعدادى 
بازاریاب فعال دعوت  به همکارى 

می نماید . حقوق ثابت + پورسانت 
+ پاداش ماهيانه + ایاب و ذهاب + 
بيمه تامين اجتماعی + بيمه تکميلی  

ميدان راهنمایی - ابتداى بلوار 
شهيد صادقی - طبقه فوقانی

 رستوران ارغوان

 

٩٥٢٩٨٠٠٦/ ف

به تعداد� بازار�اب 
�حرفه ا

با حقوق باال نيازمندیم.
٠٩٠٢٤١٢٩٣١٥

٩٥٢٩٦٠٧٩/ ق

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

٩٥٢٩٩١٠٨/ پ٠٩٣٩٥١١٨٨٠٩

به تعداد� بازار�اب 
با وسيله جهت بازاریابی

 نماى کامپوزیت نيازمندیم
٩٥٢٩٥٢٤٩/ پ٠٩١٥٠٦٠٢٤٤٩

 �به تعداد
3ارشناس فروش 
در زمينه تاسيسات مکانيکی

 با ٣سال سابقه فروش 
نيازمندیم ارسال رزومه کارى 

 info@nseco.ir به ایميل
٣٨٤٥٦٦٤٨

٩٥٢٩٧٨٦٥/ ر

 �به تعداد
و�ز�تور با تجربه 

جهت فروش محصوالت لبنی 
با حقوق و پورسانت عالی 

نيازمندیم.
٠٩١٥١١٣٣٢٩٦
٠٩١٥٥١٤٣٤٤٦

٩٥٢٩١١٧٧/ ق

استخدام بازار�اب 
حرفه ا� خانم و آقا  

٠٩١٥٦٤٩٢٠٥٠-٣٨٦٤٧٩٩٤
٩٥٢٩٩٦٢٨/ ق

٩٥٢٦٣٧٠٦/ پ

مجله زندگ� ا�ده آل 
استخدام م� 3ند

کارشناس فروش درآمد باالى 
٢م در ماه ۵٠٠ تومان ثابت 

ماهانه+ پورسانت+ بيمه 
وکيل آباد باهنر ۶ پالک ١٢

٣٨٨٤٣١٠٣

به چند و�ز�تور باتجربه
با حقوق ماهيانه ١ ميليون 

نيازمندیم ٠٩١٥٥٢٩١٩١١
٣٦٠١٦٣١٠

٩٥٢٩٩٨٣٦/ 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

تعداد� بازار�اب
پخش مواد غذایی 

حقوق ثابت + پورسانت عالی
٩٥٣٠٠٢٨٩/ ق٠٩١٥٨٠١٩٩٣٢

بازار�اب

آشپز و شير�ن� پز

انباردار

امور هتل

اموررستوران

tامور مشاور�ن امال

٩٥٢٨٥٢٣٣/ ف


