
دوشنبه ٢٠  دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٤
٤٢

اجاره صندل� و اتاق
جهت تمامی حرفه ها

 اجاره کابين اپيالسيون 
و خدمات پوست 

اجاره ميز ناخن
محدوده بلوار معلم، صدف
٠٩٣٥٢٧٠١٨٢٨

٩٥٣٠٤٥٩٣/ ف

آرا�شگر آقا ماهر و نيمه ماهر
 با سابقه کارى و متعهد در 

محدوده امام خمينی نيازمندیم. 
٠٩٣٥١١٥٥٨٣٩

٩٥٣٠٤٨٣٥/ ق

به �< شنيون 3ار 
حرفه ا� نيازمند�م 

بلوار فردوسی 
٣٧٦٣٥٣٨٤

٩٥٢٩٠١١٩/ ف

ميز ناخن در سالن ز�با��
اجاره داده می شود قيمت ٢۵٠ 

محدوده فرامرز
٣٧٦٧٤٠٢٣

٩٥٣٠٣٦٩٧/ ف

به �< نفر ناخن 3ار 
حرفه ا� نيازمند�م 

ساعت تماس ١٠:٣٠ تا ١٨:٣٠
٣٦٠٥٥٢٥٤

٩٥٣٠٣٧٠٤/ ف

به �< نفر آرا�شگر 
ماهر آقا 

محدوده طالب نيازمندیم 
٩٥٣٠٣٦٧٧/ ف٠٩٠١٢٦٥٧١٢٤

به چند نفر هنرجو و3ارآموز
جهت سالن ز�با��

به صورت تمام وقت نيازمندیم 
محدوده فرامرز ٣٧٦٧٤٠٢٣

٩٥٣٠٣٧١٦/ ف

3ليه لوازم و د3وراسيون 
در آرایشگاه مردانه با صندلی هاى 

برقی یکجا به فروش می رسد ۶,۵م 
٠٩٠٣٧٨٥٠٧٩٣

٩٥٣٠٤٢٧٦/ ف

به �< ميMاپ 3ار
 � فوق حرفه ا

با سابقه کار نيازمندیم 
محدوده فرامرز ٣٧٦٧٤٠٢٣

٩٥٣٠٣٧١٢/ ف

نيرو� خانم 
جهت توليدى کيک و شيرینی 

نيازمندیم بلوار دالوران نبش ٢٣ 
٩٥٣٠٣٩٤٨/ ف٠٩٣٠١٣٤١١٩٩

به �< نفر آشپز خانم 
مسلط به پخت برنج و غذاهاى 

خورشتی نيازمندیم
٠٩٣٩٨٠٩٠١١٧

٩٥٣٠٤٢٦٩/ ق

به چندنفر بردست ماهر
 تر3ار و خش< 3ار 

خانم و آقا جهت کاردر کارگاه 
قنادى نيازمندیم. خيابان 

گاراژدارها نبش کوشش ١٩ 

قنادى پيوند 
٣٣٤٢٦٠٠٢

٩٥٣٠٤٢٦٤/ ف

به تعداد� خانم نيمه وقت 
واستادکار در شيرینی پزى نيازمندیم 

٠٩١٥٤٠١٨٨٦١  محدوده گلشهر
بيات٠٩١٥٤٨٧٨١٨٤

٩٥٢٩٦٤٧٥/ ط

به ٢ نفر آشپز و 
3م< نيازمند�م

 

٠٩١٥٥١٨٣٢٦٠
٩٥٣٠٤٤٩٥/ ف

به تعداد� استاد3ار تر3ار 
جهت کار در قنادى نيازمندیم 

٣٦١٠٩١٣٤
٩٥٣٠٤٦٢٧/ ف

 �منش� آشنا به حسابدار
و 3امپيوتر 

و یک نفر خانم آشپز سنتی پز
٠٩١٥٣١٥٥٨٩٤

٩٥٢٩٨١٨٧/ ف

به دونفر �خچالدار 
قناد� خانم 

جهت شيفت صبح و شب نيازمندیم
٠٩٣٥٥٨٥٥٧٥٣

٩٥٣٠٣٩٩٥/ ف

�به �< خش< 3ارحرفه ا
قنادى  بردست  یک  و  ماهر  و 

نيازمندیم ٠٩١٥٢١٥٣٣٧٢
٠٩٠٣٦١٤٥٣١٥

٩٥٣٠٤٠٦٩/ ف

فست فود 3ارا 
١- سالن دار

٢- پيک موتورى
٣- پيتزازن 

آشنا به غذاهاى فرنگی 
آدرس الهيه ٢۵ - باغشنی ۵ 

مراجعه حضورى 
٩٥٣٠٤٤٤٢/ پ٠٩٣٣٣٧٠٥٧٣٠

٩٥٣٠٤٦٥٠/ ق

حقوق و 
مزا�ا� عال� 
به چند نفر خانم و آقا با سابقه 

کار جهت کار با کانتر غذا در 
فود کورت برج آرميتاژ گلشن 

نيازمندیم. 
ساعت تماس ١١ الی ١۶ 

ساعت مراجعه ١٩ الی ٢٢ 
چهارراه خيام، دستغيب ٢٨ 

فرهاد ٢٧، اروین

٠٩٣٥٤١٦٨٦٨٧

٩٥٣٠٤٣٨٢/ پ

به چند 3ارگر ساده 
جهت کار در رستوران 

نيازمندیم .پایه حقوق ۵۵٠
صبحانه ناهار شام جاى خواب 

وکيل آباد ميدان کوثر 

٠٩١٥٨٨١٧٦٢٤

به �< 3م< آشپز آشنا به امور 
پيتزا و فر3ار� نيازمند�م.

  ساعت کارى ٧ عصر تا ١٢شب
٠٩٣٧٧٨٤٧٤٩٥

٩٥٣٠٢٠٢٣/ ق

 �به تعداد� نيرو
باتجربه

جهت سالن دارى
 (با وسيله نقليه )

 فرکار ساندویچ و پيتزاچين
 در محدوده جانباز نيازمندیم 

 ٠٩٣٩٦٨٥٦٤٦٢
٠٩١٥٣٠٢٤٠٠٢

٩٥٣٠٤٦٣٠/ ف

به �< سالن دار با روابط 
عموم� عال� نيازمند�م  

٠٩٣٧٦١٢٤٨١٣
٩٥٣٠٣٧٠٦/ ف

به تعداد� سالن دار 
خانم (گارسون)
باسابقه کارى جهت 

کاردررستوران نيازمندیم
(منزل محدوده قاسم آباد)

٠٩٣٥٤٧٤٧١٦٠
٩٥٣٠٢٦٥٥/ ق

صندوقدار ٢ نفر
٣ نفر فرکار ساندویچ 

کارگر ساده همراه با موتور ۴ نفر
٩٥٢٩٦٦٤٦/ ف٠٩١٥٦٤٤٤٠٠٥

به چند 3ارگر ساده 
نيازمندیم 

مراجعه حضورى: هنرستان ١٩ 
 طباخی کوثر 

٩٥٣٠٤٢٢١/ ف

ساندو�چ 
 �ماشين دود

جهت تکميل کادر فنی 
خود به ٢ نفر فرکار نيمه 

ماهر آقا براى شيفت صبح 
و عصر جهت آماده سازى 

نيازمندیم آدرس: حاشيه 
بلوار وکيل آباد بين 

دانش آموز و دانشجو 
(بين وکيل آباد ٢٧و٢٩) 
٠٩١٥٥١١٣٦٤٨

٩٥٣٠٤٤١٥/ پ

گارسون ماهر 
بين  نيازمندیم.  موتورى  پيک 
رستوران   ١١ و   ٩ عبدالمطلب 

٠٩١٥٥١١٥٩٩٠دارچين 
٩٥٣٠٤٥٩٩/ ف

به �< نفر ظرفشو� خانم 
و �< نفر 3م< آشپز آقا 

در رستوران واقع در وکيل آباد 
نيازمندیم. ٠٩١٥٧٧٧٠٨٤٧

٩٥٣٠٤٤٥٠/ ق

رستوران بزرگان 
محدوده قاسم آباد نيازمندیم. 

١- کمک آشپز ماهر
 ٢- کارگر آشپزخانه
 ٣- سالن دار خانم 

٠٩١٠٥٥٢٤٨٦٤
٩٥٣٠٣٩٠٨/ ف

به چند 3ارگر شهرستان� 
ماهر و نيمه ماهر 

جهت پيتزا فروشی با جاى خواب 
نيازمندیم مراجعه فقط حضورى 

از ساعت ١٢ الی ١۶ 
بين سيدرضی ٣٧ و ٣٩ 

پيتزا پينو 
٠٩٣٩٨٥٨٥٠٢٥

٩٥٣٠٤٥٧٥/ ف

رستوران 
معتبر 

جهت تکميل کادر پرسنل خود 
استخدام می نماید 
١- مدیر سالن باتجربه

 ٢ نفر آقا 
٢- صندوقدار ٣ نفر خانم 

٣- ميزبان ٨ نفر آقا 
۴- کمک آشپز ٢ نفر آقا

۵- تخته کار ٢ نفر آقا 
۶- ساالدزن ٢ نفر خانم/آقا

٧- نانوا ١ نفر خانم/آقا
٨- پيک موتورى ٣ نفر آقا 

٩- خدمات ۴ نفر آقا/ خانم 
٠٩١٢٨٩٢٨٥١٤

٩٥٣٠١٦٥٨/ ر

به �< 3م< آشپز ماهر 
نيازمند�م   

 ٠٩١٥٠٠٤٠٥٠٦
٠٩١٥٨٩٣٩٧٢٠

٩٥٣٠٤٢٥٦/ ف

به �< فر3ار ماهر 
در زمينه فست فود نيازمندیم 

٠٩١٥٥٢٢٣٩٦٧
٩٥٣٠٤٢٨٦/ ف

3تر�نگ ميزبان
به تعدادى کارگر ساده ترجيحا 

شهرستانی با جاى خواب نيازمندیم 
٩٥٣٠٤٣٦٧/ ف٠٩٣٠٦٢٦٦٨٥٤

به چند 3ارگر ساده آقا و خانم 
جهت کار در آشپزخانه و رستوران 

نيازمندیم نبش سيدرضی ٣۶
٣٦٠١٧٠٠٢

٩٥٣٠٤٣٠٧/ ف

فست فود 
تا3س� برگر

به یک نفر کارگر ساده 
و یک نيروى جوان جهت 

همکارى نيازمند است بين 
وکيل آباد ٢٩ و ٣١
٣٨٩٣٥٤٤٨

٩٥٣٠٤٣٣٦/ 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 تعداد� 3باب پز ماهر 
با جاى خواب در رستوران 

نيازمندیم
٠٩٣٠٤١٤٨٨١٤ مشهدى

٩٥٣٠٣٧١٥/ ف

�< 3تر�نگ 
معتبر

جهت تکميل کادر پرسنلی 
به افراد ذیل نيازمند 

است:
١-صندوقدار خانم مسلط 

به نرم افزار آس
٢-خانم جهت بسته بندى 

و تحویل غذا
تلفن تماس جهت 

هماهنگی:
٣٨٤٧٧١٤٠

٩٥٣٠٤٨٠٥/ ق

رستوران معتبر جهت 
تMميل 3ادر پرسنل�

خود به افراد ذیل نيازمند است:
١-آشپز ایرانی

٢-آشپز سنتی ایرانی 
٣-کمک آشپز

۴-نيروى خدماتی
۵-ميزبان خانم و آقا 

مراجعه حضورى 
از ساعت ٨ الی ١٧ 

طرقبه  جاده  آدرس:ابتداى 
امام رضا ١١ ، رستوران طرالن

٩٥٣٠٣٦٦٥/ ل٣٥٥١١٠٠٢

٩٥٣٠٤٦٦٢/ ق

حقوق و 
مزا�ا� عال� 

به دو نفر تخته کار 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

به �< نفر فر3ار مرغ 
بر�ان نيازمند�م

(منطقه سيدى)
 ٠٩١٥٨٠٢٨٧٧٢

٩٥٣٠٤٤٦٨/ ف

به �< نفر فر3ار
مرغ بریان در منطقه خواجه ربيع 

با سابقه کار نيازمندیم
٠٩٣٧٩٣٧٤٣٧٢

٩٥٣٠٣٨٩٨/ ق

به �< آشپز ماهر 
جهت 3ار در فست فود

نيازمندیم
٠٩١٥٢٠٠٢٣٧٢

٩٥٣٠٢٢٠٠/ ف

3ارگر ساده جهت 3ار در 
رستوران محل سکونت ترجيحا

بلوار وکيل آباد بدون جاى خواب 
٠٩١٥٩١٥٨٤٨٢

٩٥٣٠٣٠٨٥/ ف

رستوران 3اخ
سالن دار جوان نيازمند است. 
حضورى: بين فلسطين ٩ و ٢١ 
 شيفت ٩ الی ١٧ و ١۶ الی ٢۴

٩٥٣٠٣٥٧٢/ م

نيرو� شهرستان� آقا 
جهت کار در رستوران

 شرایط سنی ١٨ الی ٢۵ سال 
کارت پایان خدمت یا معافيت 

محدوده استان خراسان حقوق 
طبق قانون کار + بيمه می باشد 

نهار شام وجاى خواب

٠٩٠٣٣٦٠٦٥٨٦
٩٥٣٠٤٤٥٢/ ف

�< 3ارگر نيمه ماهر 
3باب� خانم و آقا
نيازمندیم (معلم ٣١) 

٩٥٣٠٤٥٢٨/ ف٠٩١٥٥١٥٠٤٩٩

هتل سينا
پذیرش- خانه دار- خدمات 

چهارراه خسروى روبروى كوچه 
مخابرات

 
٩٥٣٠٣٨٠٧/ ق

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

 �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 ٢نفر رزرواسيون باتجربه 
به  نزدیک  سوئيت  در  کار  جهت 

حرم نيازمندیم تماس : ٩ تا ١۴ 
٠٩١٥١٢٤٥٤٠٠

٩٥٣٠٠٩٩٨/ ف

به �< خانه دار
جهت کار در هتل آپارتمان 

نيازمندیم
٠٩١٠٥٦١٦١٦٥

٩٥٣٠٤٥٢١/ ف

به نيرو� هتل
 نيازمند�م 

١- صندوق دار خانم
٢-گارسون آقا 

٣- پيک موتورى
 با داشتن موتور 

۴- خانه دار خانم 
۵- پذیرشگر هتل آقا 

(آف پرکن)
٩٥٣٠٣٩٣٨/ پ٣٨٤٣٦٧٠٦

هتل 3وثر
به نيروى خانه دار خانم 

با سابقه کارى نيازمندیم 
مراجعه فقط حضورى فلکه 
آب ضلع شمالی بازار رضا 

 ساعت مراجعه ٨ الی ١۶

٩٥٣٠٤٢٣٤/ ف

آموزش
هتلدارى ، گردشگرى
٠٩١٥٥٠٢٠٢٧٥-٣٨٩٢٣٥٩٠

٩٥٢٧٥٦١١/ ل

به ٢ نفر خانم باتجربه 
 جهت رزرواسيون هتل 

نيازمندیم
٩٥٣٠٢١٩٧/ م٣٢٢٩٠٩٠٠ 

به چند 3ارمند 
باتجربه با سابقه 3ار 

جهت رزرواسيون هتل 
نيازمندیم 

حقوق ثابت + پورسانت 
 ساعت تماس: صبح ١٠تا١٣ 

عصر ١٧تا١٩ 
 ٠٩١٥١١٣٤٥٧٦

٩٥٣٠٤٣٨٩/ ط

خانم مسلط به زبان عرب�
جهت پذیرش نيازمندیم.هتل 
آپارتمان اسکان،امام رضا ١١

٠٩١٥٥١١٩٩٥٤
٩٥٣٠٤٤١٣/ خ

مشاور
فقط حرفه اى  تا ٨۵%

٩٥٢٨٤٩١٩/ پ٠٩١٥١٠٩٣١٨٨

�هاشميه -مشهد
به تعدادى مشاور جهت همکارى 

نيازمندیم
٩٥٣٠١٤٠٢/ ف٠٩١٥٥٠٩٢٩٥٧

 �فقط مشاور حرفه ا
منطقه معلم نيازمند�م   

٠٩١٥٣٠٠٢٦٥٢
٩٥٣٠٤٥٦١/ ق

اداره بازرگان�
 مسMن مبين  

 به منظور تکميل کادر خود 
از ميان خانم ها و آقایان 
مسلط بر تجارت امالک، 

استخدام می نماید 
٩٥٣٠٤٨٦٥/ ب٣٨٨٤٣٢٥٨ 

مشاور
٢ نفر آقا مدیر فروش و اجاره 

 ١ نفر خانم جهت هماهنگی هاى تلفنی 
هزینه، آگهی روزنامه و

 تلفن- وتبليغات با دفتر امالک
 با پورسانت ۵٠ و حقوق ثابت 

منطقه پيروزى
٩٥٣٠٤٧٢٢/ ف٠٩٣٣٢٣٥١١٨٦

tمشاور�ن امال
 شا�ان

با ٢۵ سال سابقه 
هر مشاور با سيستم مجزا 

مشاور جهت اجاره و خرید ،فروش 
آشنا به منطقه ،با پورسانت پلکانی 

ترجيحا جوان
٠٩١٥٥٠٤٥٩٠١

٩٥٣٠٤٤٤٩/ ر٠٩٣٧١٠٠٨٣٤٨

٩٥٣٠٣٩٧٧/ ق

مشاور باتجربه و با انگيزه باال 
در منطقه کوهسنگی (جهان آرا) 

نيازمندیم. 
٠٩١٥٠٠٢٥٨٨٩

به �< نفر بازنشسته
جهت دفتر امالک با مجوز

 محدوده دانشجو
٠٩١٥٧٧٣٣٧٣٣

٩٥٣٠٤٦٩٢/ ف

مشاور باتجربه 
جهت کار در امور امالک نيازمندیم. 

محدوده جالل آل احمد 
٩٥٣٠٤٠٢٣/ ف٠٩١٥٦٤٤١٤٧٢

به �< 3م< انباردار آقا 
آشنا به کامپيوتر و نرم افزار 

همکاران نيازمندیم 
٠٩١٥٩٨١٨٩٠٢

٩٥٣٠٣٩٥١/ ف

 به تعداد� بازار�اب
 باوانت جهت پخش قند وشکر به 

صورت انحصارى نيازمندیم
 ٠٩٣٥٤٨٣٨٣٣٨

٩٥٣٠٢٢٥٢/ ق

�< شر3ت پخش
ویزیتور خانم وآقابا خودرو جذب 

ميکند تماس ٩تا١۵ آدرس پيروزى
٣٨٧٨٥٨٩٧

٩٥٣٠١٢٤٦/ ق

٩٥٣٠٣١٢٢/ ق

شر3ت معتبر 
آرا�ش� و بهداشت�

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

١- نماینده علمی  
(فوق دیپلم به باال) 

٢- مشاور در امر فروش
 در داروخانه

  (دیپلم خانم)
٣- نيروى فروش

اعتبار آگهی یک هفته ميباشد
تماس از ٩ الی ٢ بعدازظهر

٠٥١٣٦٥٨٥٧٧٩

به �< و�ز�تور 
جهت کار در پخش آرایشی

 و بهداشتی نيازمندیم 
٠٩٣٠٢٨٣٦٥٨٠-٣٣٦٦٥٥٦٥

٩٥٣٠٤١٧٢/ ف

 �به �< خانم جهت و�ز�تور
و فروش نيازمند�م
دانشگاه ١٢ پ ٢٠٣

٣٢٢٢٢٨٢٠
٩٥٣٠٢٨١٧/ ف

بازار�اب 
٣,۵ ميليون درآمد + پورسانت ویژه 

+بيمه + آموزش جنب ادیب ٢٢
پاساژ ادیب     ٣٦٣٨٦٠٦١

٩٥٣٠٤٨٤٣/ ف

بازار�اب

آشپز و شير�ن� پز

انباردار

امور هتل

اموررستوران

tامور مشاور�ن امال

٩٥٣٠٠٧٧٠/ ف

٩٥٢٨٥٢٣٣/ ف


