
شنبه ١٨ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٢
٤١

3اف� شاپ پروما
استخدام می کند 

١- صندوقدار (خانم)
٠٩١٥٧٦٧٢٧٢٣

٩٥٢٩٧٦١١/ ف

به �< 3م< آشپز 
شهرستانی  ترجيحا  ماهر  نيمه 
جهت کار در آشپزخانه نيازمندیم

٠٩٣٠٠٠٧٦٠٠٦
٩٥٣٠١١٧٧/ ف

به چند نفر سالن دار 
خانم باتجربه

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

 حقوق ۵۵٠ الی ۶٠٠ 
بين معلم ٢١ و ٢٣

 رستوران حاج صفر
٠٩١٥٣٠٠٨٦٥٢

٩٥٣٠١٥١٦/ ف

به تحو�لدار 
آقا با سابقه

 جهت کار در
 فست فود نيازمندیم 

ساعت کار ١٨ الی ١ بامداد
ساعت تماس ١١ الی  ١۶
٠٩١٥١٥٨٦٣٦٦

٩٥٣٠٢٣٥٨/ ف

به �< خانم 
جهت پشتيبانی سایت 

و شبکه هاى اجتماعی و 
باشگاه مشتریان با سابقه 

کار جهت کترینگ غذاى 
اروین نيازمندیم. 

ساعت تماس ١٢ الی ١۶
ساعت مراجعه ١٩ الی ٢٢

چهارراه خيام، دستغيب  ٢٨  
فرهاد ٢٧، اروین 

٠٩٣٩١٩٩٧٩٠٢
٩٥٣٠٢٣٨١/ ق

صندوقدار ٢ نفر
٣ نفر فرکار ساندویچ 

کارگر ساده همراه با موتور ۴ نفر
٩٥٢٩٦٦٤٦/ ف٠٩١٥٦٤٤٤٠٠٥

آشپز ماهر
جهت کار در کترینگ نيازمندیم

٠٩١٥٥٢٨٦٠٣٠
٩٥٣٠١٠٦٦/ پ

٩٥٢٩٩٨٩٤/ خ

فست فود حاشيه بلوار سجاد
نيازمندیم

کارگر ساده خانم
٠٩١٥٣٠٤١٤٦١

رستوران تخت جمشيد
سریعا به تعدادى پيک موتورى 

نيازمندیم نبش معلم٢٧. 
 حضورى ١١-١۶

٩٥٣٠٢٥٣٥/ ق

�< 3ارگر ساده و �< منش�
 جهت کار در آشپزخانه نيازمندیم

٠٩١٥٦٤٨٨٥٣٦
٠٩١٥٩٢٦٥١٨٠

٩٥٣٠٠٦٣٩/ ف

به دو نفر 
تخته 3ار 

جهت کار در کبابی و 
آشپزخانه نيازمندیم. 

ساعت تماس ١١ الی ١۶ 
ساعت مراجعه ١٩ الی ٢٢ 

چهارراه خيام، دستغيب 
٢٨، فرهاد ٢٧، اروین 

٠٩٣٩١٩٩٧٩٠٢
٩٥٣٠٢٣٤٨/ ق

�به تعداد
 مهماندار آقا
با ظاهر مناسب 

و سابقه کار مفيد
 در یک رستوران لوکس 

نيازمندیم 
٠٩٠١٦٦٥٠٨٠٦

٩٥٣٠١٨٩٨/ ف

به صندوقدار 
خانم 

با روابط عمومی باال و سابقه 
کار جهت کار در فود کورت 

برج آرميتاژ نيازمندیم. 
ساعت تماس ١١ الی ١۶ 
ساعت مراجعه ١٩ الی ٢٢

چهارراه خيام، دستغيب ٢٨ 
فرهاد ٢٧، اروین 

٠٩٣٥٤١٦٨٦٨٧
٩٥٣٠٢٣٦٥/ ق

به چند نفر آشپز
 و 3م< آشپز 

و تخته کار حرفه اى نيازمندیم 
٩٥٣٠١٤٩٢/ ف٠٩١٥١٥٨٥٧٧٦

فست فود 3ارا 
 ١.پيک موتورى

٢.پيتزا زن
آشنا به غذاى فرنگی 

مراجعه حضورى 
الهيه٢۵باغشنی۵

٠٩٣٩٣٧٠٥٧٣٠ 
٩٥٣٠٢٣١٤/ ق

فست فود چيMا برگر 
به چند نفر همکار خانم یا آقا 

نيازمند است 
٩٥٣٠٢٣٦٠/ ف٠٩١٥٣٢١٥٨٢٧

 �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

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 �< آشپز هتل� ماهر 
نيازمندیم محدوده شاندیز  

٠٩١٥٥١٥٤٢٧٤
٩٥٢٩٨٧١٤/ ف

به �< شاگرد
همراه  به  رستوران  در  کار  جهت 
نيازمندیم  کامل  مدارک  با  موتور 

٣٥٣١٠١٣٠منطقه الهيه
٩٥٣٠٠٦٩٢/ ف

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

فرهاد ٢۵-٠٩٠٣٩٥٦٤٥٠٠
٩٥٢٩٨٨٨٦/ ف

 �به �< نيرو
 ساندو�چ 3ار نيازمند�م 

٠٩٣٦١٣٤٤٠١٣
٩٥٣٠١٧٨٩/ ف

  �به �< 3باب گير حرفه ا
٢شيفت نيازمند�م   

٠٩٣٦١٢١٢٣٠٩
٩٥٣٠٢١٨٤/ ف

 به �< نفر 
صندوقدار 

 جهت رستوران (شيفت ظهر)
ساعت کار ١١:٣٠ الی ١٧

با سابقه کار و ضامن معتبر 
نيازمندیم 

ترجيحا ساکن محدوده 
جمهورى، سيدى، امام رضا 

تماس ١١ الی ١٣
٠٥١٣٣٤٤٩٦٣٣

گاراژدارها، رستوران کرامت
٩٥٣٠٢٤٢٧/ ب

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 �< آشپز ماهر 
جهت 3ار در فست فود

نيازمندیم
٠٩١٥٢٠٠٢٣٧٢

٩٥٣٠٢٢٠٠/ ف

به صندوقدار خانم و آقا
جهت ميزبانی و پيک رستوران در 

محدوده بلوار معلم نيازمندیم
٣٨٩٢٣٠٣٠

٩٥٢٩٨٠١٩/ ف

به دو نفر و�ز�تور خانم و آقا 
با روابط عمومی باال بصورت

 تمام وقت نيازمندیم 
٠٩١٥٠٢٨٣٨٤٨

٩٥٣٠١٥٥٥/ ف

رستوران باران
استخدام می نماید 

١- آشپز ماهر
 ٢- پيک

 ٣- حسابدار
٠٩١٥٨٢٣٧٧٨٣

٩٥٣٠٢٠٥٥/ ف

٩٥٣٠٠٨٢٣/ پ

3ارگر ساده خانم
جهت کار در آشپزخانه نيازمندیم 

محدوده رضا شهر
٠٩٣٥١٤١٩٢٤٢

به �< نفر منش� خانم 
و مدیر داخلی خانم و یک خانم خانه 

دار، جهت کار در هتل نيازمندیم.
آزادى ٠٩١٥٣١٦١٢٧٨

٩٥٣٠١٩٢٥/ پ

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

٩٥٣٠١٤٠٨/ ف

 �پي< موتور
جهت کار در فست فود بلوار هدایت 

بين ٢٨ و ٣٠ پيتزا شب روز
  مراجعه:١٩ الی ٢٣

 �به فر3ار ماهر و پي< موتور
نيازمندیم دانش شرقی

 بين ١٧ و ١٩ ساندویچ سهيل 
٠٩١٥٠٦٤٠٩٢٧

٩٥٢٩٩٣٦٧/ ف

به چند نفر خانم با روابط عمومی باال
با سابقه کار جهت کار در رزرواسيون 

هتل نيازمندیم 
٠٥١٣٨٥٥٤٦٤٥

٩٥٣٠١٥٤٥/ 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

به ٢ نفر خانم باتجربه 
 جهت رزرواسيون هتل 

نيازمندیم
٩٥٣٠٢١٩٧/ م٣٢٢٩٠٩٠٠ 

هتل آت�
سرپرست خانه دارى نيازمندیم 

 امام رضا٣٢نبش ۴راه دوم
٩٥٣٠٢٢٧٢/ د

دانش پژوهان
آموزش دوره هاى

مدیریت هتل، ضمن خدمت 
کارکنان هتل

مدیر فنی بند(الف) و (ب)
ليدرتور

با مجوز و اعطاء مدرک از سازمان 
کشورى هواپيمایی  و  ميراث 

کار آموزى در هتل ٣/۵/۴ 
ستاره و آژانس هاى معتبر

احمد آباد   راهنمایی ۴/١ پالک ٢
٠٩٣٥٦٧٠٠١٢٦

٩٥٣٠٠٤٩٦/ د٣٨٤٧٠٦٠٠

 �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

هتل آرا3س
و  به تعدادى نيرو براى رزرواسيون  
پذیرش نيازمندیم ١٧ شهریور ١,١ 

٣٨٥٥٣٥٣٠هتل آراکس
٩٥٢٩٦٩٩٤/ ف

آموزش
هتلدارى ، گردشگرى
٠٩١٥٥٠٢٠٢٧٥-٣٨٩٢٣٥٩٠

٩٥٢٧٥٦١١/ ل

مشاور ماهر و باتجربه
جهت امالک محدوده امامت و 

آزادشهر نيازمندیم
٠٩١٥٣١٥٨٥٠٢

٩٥٣٠٢٥٠٥/ ل

�و3يل پا�ه �< دادگستر
آماده همکارى 

با کليه آژانسهاى مسکن
٠٩١٥٨١٨٤٦١٣

٩٥٢٦٩٤٩٠/ ف

به �< نفر بازنشسته 
آشنایی با  امور ملکی براى 

همکارى در امالک نيازمندیم. 
٩٥٣٠١٥١٧/ ف٠٩١٥٩٢١٠٨٩٦

�هاشميه -مشهد
به تعدادى مشاور جهت همکارى 

نيازمندیم
٩٥٣٠١٤٠٢/ ف٠٩١٥٥٠٩٢٩٥٧

به �< نفر آقا
جهت کار در دفتر امالک

 ميدان عدل خمينی نيازمندیم
٣٨٥٣٢٢٥٠

٩٥٢٩٧٣٧٧/ خ

مد�ر فروش 
و رهن و اجاره 

باتجربه آقا یا خانم
 اگر خود را فروشنده قابلی 
ميدانيد تماس بگيرید هنر 

فروش رویاى شما را برآورده 
ميکند ٠٩٣٥٤٣٠٣٩٢٥ 
امالک پارس بعد از شاهد ۵۴

٩٥٢٩٩٨٧٢/ ر

مشاور
فقط حرفه اى  تا ٨۵%

٩٥٢٨٤٩١٩/ پ٠٩١٥١٠٩٣١٨٨

انباردار 
و3م< انباردار

 

٩٥٣٠٠٩٨٠/ ف٣٣٤٢٠٨٤٧

�< واحد صنا�ع غذا�� 
یک نفر انباردار نيازمند است شهرک 
پالک   ٧ اندیشه   ٢ فاز  توس  صنعتی 

۴٣٧٣٥٤١٣٩١٦
٩٥٣٠١٦٢٩/ م

به تعداد� 3ادر فروش
خانم با سابقه کار جهت 

کار در شرکت معتبر 
نيازمندیم آزادى ٩١

 ٣٦٦٧٢١٤٠
٣٦٦٧٢١٤٣

٩٥٣٠٠٣١٦/ 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

شر3ت پاژ 
 جهت کادر فروش مویرگی خود 
از ٢۵ بازاریاب حرفه اى خانم و 
آقا دعوت به همکارى می نماید.

حقوق ثابت+پورسانت+بيمه
ساعت تماس ٩ صبح الی ٩ شب

٠٩١٥٣١٢٤٥٥٨ 
٠٩١٥٥٨٢٤١٩١

٩٥٣٠٢٤٧٨/ م

�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

استخدام 
نما�نده علم�

به تعدادى نيروى 
علمی قوى خانم 

با روابط عمومی بسيار باال 
حداقل تحصيالت ليسانس
 حقوق ثابت + پورسانت 

+ پاداش
 ٠٩١٥٤٠٣٦١١٧

٣٧٦٧٣٢٤٤
٩٥٢٩٩٩٩٧/ ل

�< 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

استخدام   
به تعداد� خانم

جهت اپراتورى یک شرکت 
مهندسی معمارى با حداقل 
مدرک ليسانس نيازمندیم 

محدوده صارمی
٣٨٦٨٩٨٩٩

٩٥٣٠٠٩٣٢/ د٠٩١٥٦٢٠٩٠٤٠

به چند نفر نيرو� بازار�اب
خانم با حقوق ثابت و پورسانت 

عالی نيازمندیم 
٠٩١٥٢٠٦٦٦٧٥

٩٥٢٩٩٥٢٥/ پ

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

٠٩١٥٥٢٠٩٦١٥
٩٥٣٠١٥٧٥/ م

بازار�اب 
٣,۵ ميليون درآمد + پورسانت ویژه 

+بيمه + آموزش جنب ادیب ٢٢
پاساژ ادیب     ٣٦٣٨٦٠٦١

٩٥٣٠٢٢٠٣/ ف

به تعداد� بازار�اب 
 باحقوق ثابت و بيمه و 

پورسانت نيازمندیم 
شرکت طالیه داران 

صنعت توس
٠٩١٥٠٠١٥٢٠٥ 

٩٥٢٩٩٤٢٩/ ق٣٥٤٢٥٤٢٣

 �حقوق پيشنهاد
با شما

از خانم هایی که در زمينه 
بازاریابی تلفنی مهارت خاصی 

دارند دعوت به همکارى 
می شود

محيط کامال زنانه محدوده امامت
٠٩١٢٠٢٧٧٠٢٥

٩٥٢٩٩٧٢٩/ ق

به تعداد� بازار�اب 
جهت پخش موادغذایی 

نيازمندیم 
حقوق ثابت باال 

+ پورسانت فروش 
٠٩٣٧١٧٠٠٩٠٤
٠٩١٥١١٥٤٧٣٠

٩٥٣٠٢١٣٥/ م

تعداد� بازار�اب
پخش مواد غذایی 

حقوق ثابت + پورسانت عالی
٩٥٣٠٠٢٨٩/ ق٠٩١٥٨٠١٩٩٣٢

با   و�ز�تور   �محدود تعداد  به 
و  کيک  پخش  جهت  باال  پورسانت 
وانت  یا  سوارى  ماشين  با  کلوچه 

 نيازمندیم ٠٩١٥٥٠٣٨٥١٠
٩٥٢٩٥١٣٥/ ف

به �< خانم با روابط عموم�
جهت ویزیتورى با حقوق ثابت 

نيازمندیم 
٠٩٣٠١٠٠٤٤٨١

٩٥٣٠٠٣٤٢/ ف

موادغذا�� 
سيناتوس

بابيش از ١٢٠قلم برند 
غذایی کارشناس فروش 

آقا و خانم می پذیرد.
 حقوق ثابت +پورسانت

٠٩٣٧١٢٨٥٢٤٩
٠٩٣٥٦٨٢٢٧٣٩

٩٥٣٠١٦٥١/ ق

بازار�اب مواد غذا�� 
نيازمند�م  

٠٩١٥٨١٩٢١٧١
٩٥٣٠١٦٧٢/ ف

 �به تعداد
و�ز�تور با تجربه 

جهت فروش محصوالت لبنی 
با حقوق و پورسانت عالی 

نيازمندیم.
٠٩١٥١١٣٣٢٩٦
٠٩١٥٥١٤٣٤٤٦

٩٥٢٩١١٧٧/ ق

 �به تعداد
بازار�اب 

در امر فروش ادکلن در یک 
شرکت معتبر نيازمندیم 

دانشجو ١٠ پالک ٣١ 
(فقط حضورى) 

٣٨٦٧٦٧٩٥
٩٥٢٩٧٧٩٧/ ف

سازمان فروش بازرگان� 
 �اسد

بازاریاب استخدام می نماید 
٠٩١٥٢٠٤٧١٤٠

٩٥٣٠٠٦٦٨/ ف

�< شر3ت پخش
و  فعال  بازاریاب  تعدادى  از   
داراى تجربه خانم و آقاآشنا به 

پخش مویرگی داراى خودرو
 با حقوق پایه ١,۵٠٠م تومان 

دعوت به همکارى می نماید
آدرس دفتر:بولوار مصلی 
مصلی ١۵- مصلی ١۵,۴ 

فروشگاه یاسين 
تلفن تماس

٠٩١٥٣٠٦٩٣٦٣
ساعت تماس :

٩صبح الی ٨ بعدازظهر
٩٥٣٠٠٢٧٨/ ق

 �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

به تعداد� و�ز�تور تلفن� 
باتجربه

با مدرک تحصيلی فوق دیپلم
نيازمندیم ٠٩١٥٤١٣٧٦١٠

٩٥٣٠١٤٢١/ ف

به چندنفر و�ز�تور 
تلفن� خانم 

با روابط عمومی باال 
در محيط کامال زنانه نيازمندیم

 ساعت کار ٣٠,١۴ -٩
٣٨٥٥٤٨٨٢- ٣٨٥٥٦٢٤٢
 چهارراه لشگر به سمت استاندارى 
بهار ١٧ پالک ١٠٨ طبقه ٢ واحد ٣

٩٥٣٠١٥٠٤/ ف

�به �< بازار�اب حرفه ا
در زمينه لباس عروس 

نيازمندیم
حسينی  ٠٩١٢٤٩٤١٢٢٧

٩٥٣٠١٦٨٠/ ق

 بيمه ا�ران
 اعطاى کد فروش بيمه عمر حقوق ثابت
+پورسانت+بيمه معلم٢۶پ۴٣واحد۴

٩٥٣٠١٦٨٣/ ق ٣٦٠٧٠١٣٠

بيمه پاسارگاد 
نخستين نمایندگی

 حقوقی بيمه پاسارگاد در 
کشور به منظور گسترش

 خدمات بيمه اى در نظر دارد
 که از ميان افراد واجدالشرایط 

جهت اخذ نمایندگی
 پذیرش نماید . 

جهت کسب اطالع بيشتر
 به سایت شرکت مراجعه
 و یا با شماره هاى ذیل 

تماس حاصل نمایيد 
 Bimepasargad24.com

 ٣-٣٨٣٣٠٥٢٠
٠٩١٥٢٠٨٣٣٥٥

٩٥٢٩٧٨٧٠/ ر

بازار�اب

انباردار

امور هتل

tامور مشاور�ن امال

٩٥٣٠٠٧٧٠/ ف

٩٥٢٨٥٢٣٣/ ف


