
٤٣
چهارشنبه ٢٢ دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٥

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

 �به تعداد� نيرو
باتجربه

جهت سالن دارى
 (با وسيله نقليه )

 فرکار ساندویچ و پيتزاچين
 در محدوده جانباز نيازمندیم 

 ٠٩٣٩٦٨٥٦٤٦٢
٠٩١٥٣٠٢٤٠٠٢

٩٥٣٠٤٦٣٠/ ف

به تعداد� ساالد 3ار 
�حرفه ا

جهت کار در کارخانه با حقوق 
عالی و سرویس واقع در 
شهرک صنعتی نيازمندیم.

آدرس محل استخدام: 
ميدان پارک- بزرگراه 
کالنترى- قبل از هتل 
پردیسان- تاالر تربيت.

حضور فقط با هماهنگی قبلی
٠٩٣٣٨٦٥٥٠٠١

٩٥٣٠٥٩٨٣/ ق

به 3ارگر ساده 
جهت رستوران، با 
سابقه کارى مرتبط 

نيازمندیم مشخصات را 
به ٠٩١٥٥١٥٦٣٨٩ 

پيامک کنيد رستوران 
شبنم بين عنبران ١ و ٣

 

٩٥٣٠٦٢٤٨/ ر

به چند 3ارگر ساده 
نيازمندیم 

مراجعه حضورى: هنرستان ١٩ 
 طباخی کوثر 

٩٥٣٠٤٢٢١/ ف

تعداد� جوان جهت 
رستوران و آشپزخانه

سمت عدل خمينی و امام رضا
٠٩١٥٦١٨٥٠٧٩

٩٥٣٠٦٠١٥/ ف

به �< شاگرد
 آشنا به کار ساندویچی و 

داراى موتورسيکلت نيازمندیم 
٠٩١٥٢٠٩٣٢٧٠

٩٥٣٠٦٠٤١/ ف

رستوران فرنگ� 3ليد 
انتها� 3وثر شمال� ١ -الله ٣

به تعدادى نيروى ساده
 کمک آشپز و سالن دار با تجربه 

نيازمندیم مراجعه فقط حضورى و 
یا مشخصات خود را پيامک نمایيد 

٠٩٣٧١٩٣٦٤٤٣
٠٩٣٣٤٤٤١٢٩٣

٩٥٣٠٥٩٤٨/ پ

سالن دار خانم 
پيک موتورى ، منشی خانم 

مسلط به کامپيوتر 
نظافت چی آقا با سابقه 

کارى نيازمندیم.
مراجعه حضورى:ملک آباد ٢٣ 

رستوران فردوس 

ساعت مراجعه :
٥ ال� ١٨

٩٥٣٠٦٩٨٣/ پ

به چند كارگر ساده با 
سابقه كار

در رستوران جهت كار 
در رستورانی در طرقبه 
نيازمندیم. حقوق٦٠٠ 

صبحانه نهار شام، جاى خواب 
٣روز در ماه مرخصی با حقوق
٠٩١٥٣٠٧٥٦٠٢

٩٥٣٠٥١٧٩/ ق

به تعداد� اپراتور 
خانم و آشپزآقا جهت کار در 

آشپزخانه نيازمندیم
٩٥٣٠٥٨٠٤/ ف٠٩١٥٩٠٠٩٠٥١

به صندوقدارخانم 
 �باسابقه 3ار

جهت رستوران درشيفت ظهر 
و شب (گردشی) نيازمندیم

(منزل قاسم آباد)

٠٩٣٥٤٧٤٧١٦٠
٩٥٣٠٥٥٠١/ ق

منش� و صندوقدار خانم 
جهت رستوران ظهر ها 

ساعت ١١ الی ١۶  
 ۵ ساعت کار 

حقوق ۵٠٠ خيابان دانشگاه 
بين ۶ و ٨ رستوران راد 

٠٩٣٠٧٣٨٦٤٠٠
٩٥٣٠٥٠٧٨/ ف

به گارسون باتجربه 
نيازمندیم.

 مراجعه حضورى
 همه روزه 

از ساعت ١٣ تا ١٧ 
آدرس نبش احمدآباد ١٠ 

 رستوران نارمک 

٩٥٣٠٥٦٧٢/ ر

رستوران معتبر جهت 
تLميل 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

برا� تLميل 
پرسنل 3باب�

 (سالن دار 
 کباب گير حرفه اى) 

نيازمندیم 
تماس از ساعت ١٢ الی ١۵ 

بلوار وکيل آباد نبش وکيل آباد ٣٧ 
٠٩٣٦٢٩٥٣٢٢٤

٩٥٣٠٥٩٣٣/ ف

 �به تعداد� پي< موتور
جهت  دار  سالن  ساده،  کارگر 
پيتزافروشی نيازمندیم. محدوده 

١٧٠٩٣٦٣١٧١٠٠٨ شهریور 
٩٥٣٠٥٠٠١/ ف

به �< پذ�رش خانم 
در سوئيت آپارتمان نيازمندیم 

٠٩٠٣٠٦٩٠١٦٩
٩٥٣٠٥٣٩٧/ ف

به �< نفر خانم جهت پذ�رش 
با سابقه کارى در هتل و روابط 

عمومی باال نيازمندیم 
٣٨٥٤٣٧١٩

٩٥٣٠٥٣١٣/ ف

به �< خانه دار
جهت کار در هتل آپارتمان 

نيازمندیم
٠٩١٠٥٦١٦١٦٥

٩٥٣٠٤٥٢١/ ف

پذ�رش شب هتل آذر
نيازمند است مراجعه حضورى بين 

ساعت ٩ الی ١٣ و ١٧ الی ٢٠ آخوند 
خراسانی ٢٩     ١٧-٣٨٥٣٢٧١٦

٩٥٣٠٥٠٩١/ ف

آموزش
هتلدارى ، گردشگرى
٠٩١٥٥٠٢٠٢٧٥-٣٨٩٢٣٥٩٠

٩٥٢٧٥٦١١/ ل

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)هتل سی برگ 
احمدآباد،ابتداى بلوار رضا 

٩٥٣٠٣٩٣٨/ پ٣٨٤٠١٣٣٥

به �< آقا 
جهت پذیرش شيفت شب

 در هتل با حقوق ٣۵٠ نيازمندیم 
٩٥٣٠٦٠٩٩/ م٠٩٠٣٤١٦٧٧٩٤

به �< نفر خانم
جهت کار در پذیرش هتل نيازمندیم 

مصلی ٢ سرخس ١٠گلریز ٨
٠٩١٣٥٢٣٣٠٠٤

٩٥٣٠٥٦٦٨/ ف

هتل 3وثر
به نيروى خانه دار خانم 

با سابقه کارى نيازمندیم 
فلکه آب ضلع شمالی بازار 
رضا ساعت تماس ٨ الی ١۶

٠٩٠٣٣٢٣٣٩٦٦ 
٩٥٣٠٤٢٣٤/ ف

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

به �< نفر آقا فن� و متعهد 
 براى شيفت فقط شب در مهمانپذیر

 نيازمندیم. با ضامن معتبر
٣٨٥٣٦٨٥٥-٠٩١٥٩١٨٥٦٢٧

٩٥٣٠٥٢٤٤/ م

هتل آپارتمان نور ٦ 
به یک آقا جهت پذیرش 

شيفت شب ترجيحا 
شهرستانی با جاى خواب 

نيازمندیم 

٠٩١٥١٠٦٤٠٠١
٩٥٣٠٦٣٠٢/ ف

 �فقط مشاور حرفه ا
منطقه معلم نيازمند�م   

٠٩١٥٣٠٠٢٦٥٢
٩٥٣٠٤٥٦١/ ق

مل< آباد - سجاد
به ٣ نفر نخبه فروش و ٣ مشاور 

ملکی مبتدى نيازمندیم( خانم /آقا) 
٠٩١٥٩٠٠٥٢٨٠

٩٥٣٠٥٣١٢/ ف

مشاور
فقط حرفه اى  تا ٨۵%

٩٥٢٨٤٩١٩/ پ٠٩١٥١٠٩٣١٨٨

به �< منش� 
و مشاور باتجربه

جهت کار در امالک (هاشميه) 
نيازمندیم ٠٩١٥٧٠٧٢٨٠١

٩٥٣٠٦٢١٣/ ف

tاستخدام 3ارشناس امال
درآمد عالی تضمينی با بزرگترین 

فایلينگ منطقه وکيل آباد
٠٩١٥١٢٠٣٢٧٨

٩٥٣٠٦٥٣٦/ پ

مشاور و بازار�اب 
 �حرفه ا

خانم و آقا 
در محدوده وکيل آباد

 حقوق ثابت ١ م + پورسانت 

٣٨٦٤٣٩٠٢
٩٥٣٠٦٢٩٦/ ف

اداره بازرگان� 
مسLن مبين  

 به منظور تکميل کادر دبيرخانه
 خود از ميان خانم هاى

 مسلط بر امور ادارى سيستماتيک
 استخدام می نماید.

٣٨٨٤٣٢٥٨ 
٩٥٣٠٦٠٩٦/ ب

مشاور باتجربه 
جهت کار در امور امالک نيازمندیم. 

محدوده جالل آل احمد 
٩٥٣٠٤٠٢٣/ ف٠٩١٥٦٤٤١٤٧٢

به �< مشاور متخصص 
محدوده  در  ملکی  امور  به  آشنا  و 
ابوطالب نيازمندیم. با پورسانت عالی 

٠٩٣٨٤٢٩٠٥٦٠
٩٥٣٠٦٣٤٠/ ف

به تعداد� مشاور فعال
در  نيازمندیم  عالی  پورسانت  با 
امالک  اماميه  آباد  قاسم  محدوده 

٠٩٣٧١٢٢٦٣٩٦پارس
٩٥٣٠٥٠٨٩/ ف

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

همکاران نيازمندیم 
٠٩١٥٩٨١٨٩٠٢

٩٥٣٠٣٩٥١/ ف

به �< انباردار آقا 
سن زیر ٣٠ سال با جاى خواب 

نيازمندیم. ٣٣٦٥٧٨٥٣
٩٥٣٠٦٠٤٣/ ف

�< شر3ت معتبر 
 �توليد

واقع در شهرک صنعتی طوس به 
یک نفر انباردار آقا آشنا به امور 

ادارى نيازمند است.
yekdaneh27654@gmail. 

com
٥-٣٥٤١٣١٩٤

٩٥٣٠٥٢٢٣/ ر

متخصص فروش متر�ال 
لو3س ساختمان�

 پورسانت باال ، امکانات فروش 
 تماس ١٨-٢١ ٠٩١٥٢٢٢٦٠٠٥

٩٥٣٠٠٤٥٣/ ر

به بازار�اب حرفه ا� خانم �ا آقا
 جهت فروش محصوالت 
الکترونيکی نيازمندیم
٠٩١٥٨١٢١٤٤٧

٩٥٣٠٥٠٩٩/ ف

�به تعداد
 3ارشناس فروش 

و بازاریاب خانم و آقا
 آشنا به امور امالک (صنعتی )

نيازمندیم 

٣٥٤٢٠٤٦٣
٩٥٢٩٩٥٨١/ ف

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

�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 بازار�اب حرفه ا
 آژانس هواپيمایی

 فرزانگان اشکذرى 
٩٥٣٠٤٨١١/ ب٠٩٣٧٢١٠٩٠١٥ 

به تعداد� بازار�اب تلفن� خانم 
به صورت نيمه وقت با حقوق 
ثابت+ پورسانت نيازمندیم 

٠٩١٥١٠٩٠٠٧٩
٩٥٣٠٥٢٤٦/ ف

حقوق واقع� درآمد عال�
بازاریاب حرفه اى خانم و آقا 

حضورى و تلفنی
٠٩١٥٥٨٩٢٤٤٠

٩٥٣٠٦١٥٥/ ق

به تعداد� و�ز�تور 
 آقا و خانم بادرآمد بسيارعالی 

نيازمندیم
٠٩٣٨٤٠٠٦٦٥٤ 

٩٥٣٠٥٢٧٣/ ق

٩٥٢٩٧٩٥٠/ م

 تLميل 3ادر فروش 
 یک شرکت معتبر با هدف گسترش
 فعاليت خود در زمينه فروش و 
بازاریابی از افراد زیر دعوت به 

همکارى می نماید
-٨ نفر کارشناس فروش حضورى
 آقا و خانم باحقوق ثابت قانون کار

تلفنی  فروش  کارشناس  نفر   ۵-
خانم باحقوق ثابت بدون قيد و شرط

آقا  فروش  سرپرست  -٢نفر 
تومان ١,٢٠٠م  ثابت  حقوق  با 
 (حداقل ٢ سال سابقه سرپرستی)

باحقوق  آقا  مدیرفروش  نفر   ١-
 ۴ تومان(حداقل  ١,۵٠٠م  ثابت 

سال سابقه مدیریت فروش)
سایر مزایا:

فروش  بر  مبتنی  پورسانت   -١
٢- بيمه تأمين اجتماعی 

٣- پاداش فروش

 ٣٨٤٢٧٩٣٩

به تعداد� بازار�اب 
�حضور� حرفه ا

با  پورسانت و مزایاى عالی 
جهت همکارى با 

شرکت بازرگانی آریاپخش 
نيازمندیم 

٠٩١٥٢٤٠٩٠٨٩
٩٥٣٠٦٢٦٩/ ف

صنا�ع غذا�� آتر�ن
به تعدادى بازاریاب باوسيله جهت 
پخش محصوالت خودنيازمنداست

٩٥٢٩٩٦٣٠/ پ٠٩٣٥٩١٥٩٥٤٦

استخدام   
به تعداد� خانم

جهت بازاریابی
 یک شرکت نيازمندیم

 محدوده صارمی
٣٨٦٨٩٨٩٩

٠٩١٥٦٢٠٩٠٤٠
٩٥٣٠٠٩٣٢/ د

شر3ت سپهر 
الLتروني< سناباد

جهت تکميل کادر فروش 
خود به تعدادى خانم جهت 

کارشناسی فروش و بازاریابی 
باتجربه و روابط عمومی باال 

نيازمند است.
٣٥٢٤٠٠٨١

٩٥٣٠٥٢٣٧/ ق

یک شرکت توليدى کيک و کلوچه  
غذایی  مواد  پخش  شرکتهاى  از 
معتبر دعوت به همکارى می نماید

٠٩١٩٠٢٥٨٣٠٨
٩٥٣٠٥٥٥٣/ ف

از تعداد� بازار�اب
با روابط عمومی باال، جهت 

تحقيقات بازار در زمينه نشر، 
دعوت به همکارى می شود 

تلفن : ٠٥١٣٦٠٣٠٣٩٨ 
ایميل: 

 cv_upnotech@yahoo
.com

 

٩٥٣٠٢٧٣٨/ ر

پخش مواد غذا�� 
مصل�

جهت تکميل کادر فروش
 خود در زمينه مواد غذایی 

و شوینده از افراد واجد 
شرایط ذیل دعوت

 به همکارى می نماید : 
ویزیتور آقا و خانم

 با حداقل ٢ سال سابقه کار
 و روابط عمومی 
و قدرت بيان باال

 با حقوق و مزایاى ذیل :
 حقوق ثابت ١٠ ميليون ریال 
+ پورسانت + تامين اجتماعی 

آدرس: بلوار مصلی
 روبروى مصلی ٣۵ 

٣٣٦٥٣٨٩٣
٩٥٢٨٩٩٢٢/ ف

�< شر3ت معتبر لبنيات 
به تعدادى ویزیتور حرفه اى و 

مبتدى تلفنی نيازمند است 
٠٩١٢٠٢٠٤٢٦٢

٩٥٢٩٩٦٥٠/ ف

�به تعداد
 بازار�اب 

جهت ارائه خدمات به
 تمام اصناف نيازمندیم 

همراه با آموزش
 با حقوق و مزایاى عالی 

٠٩٣٦٧٣٢٤١٧٣
٠٩٣٧٠٦٤٥٩٥٦

٩٥٣٠٥٩١٨/ ف

به تعداد� و�ز�تور
جهت فروش مواد غذایی 

با حقوق ثابت و پورسانت نيازمندیم
٩٥٣٠٥٧٩٠/ ف٠٩١٥٣١٩٢١٤٥

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
 دارو�� - بهداشت� 

 از ٣ بازاریاب خانم 
جهت فروش محصوالت پوست 
هاى  داروخانه  سطح  در  مو  و 
مشهد با شرایط ذیل دعوت به 

همکارى می نماید. 
کار  ١- حداقل یکسال سابقه 

در زمينه پوست و مو 
٢- حداکثر سن ٣٠ سال 

٣٢٤٠٣٢٣٦ 
٠٩١٥٤٠١٢٠٣٦

٩٥٣٠٤٦٠٢/ م

٦٠٠ثابت واقع�
سقB فروش واقعاندارد

+پورسانت وبيمه
ساعت کار٩تا١۴

(باور ندارید تماس بگيرید با 
بازاریابهاى ما صحبت کنيد)

بازاریاب تلفنی خانم
٧نفرنيازمندیم

محيط زنانه
شرکت تبليغات۴ رنگ

مجوزارشاد ١۵سال
 سابقه کار

٣٨٤٥٦١١٨
٩٥٣٠٥٧٠٥/ ق

به دو نفر بازار�اب 
خانم نيازمند�م 

با پورسانت خوب 
٩٥٣٠٤٧١١/ م٠٩١٥١١٠٥١٧٧

�< شر3ت معتبر
جهت تکميل کادر بازرگانی 
خود از خانم هاى متخصص 
و خالق و با روحيه کارتيمی 

در رده هاى شغلی مدیر 
فروش و مدیراجرایی 

دعوت به همکارى 
می نماید.

(حقوق ثابت، بيمه 
پورسانت)

جهت اطالع از زمان مصاحبه 
نام خانوادگی و سابقه 
شغلی خودرا به شماره 

 ٥٠٠٠١٠٤٠١١٤٥٤٥
پيامک نمایيد.

 

٩٥٣٠٤٣١٨/ ق

به تعداد� 3ارشناس و 
بازار�اب مرد با سابقه 3ارقبل�

جهت فروش لوازم خانگی نيازمندیم 
٩٥٣٠٣٨٠٤/ م٠٩١٥١٠٤٠٧٥٦

٩٥٢٠٦٠٧٥/ ف

حقوق ٣٫٥ ميليون تومان 
به تعداد زیادى بازاریاب مبتدى و 

حرفه اى سریعا نيازمندیم.احمدآباد 
       ٣٨٤١٤٧٣٥رضا ۵ پالک ٢/٣۵  

صنا�ع غذا�� ماه<
به ده نفر بازاریاب

 حرفه اى خانم و آقا
 با حداقل حقوق ١,۵٠٠ م 

نيازمند است  
دانش آموز ٢٣ پالک ۴۵۴
ساعت مراجعه ٩ الی ١۴

 

٩٥٣٠٥٥٦٠/ ف

استخدام 
بازار�اب روزمزد

روزى ٢٠ هزار تومان داراى 
گوشی هوشمند و اینترنت 
همراه، جهت کسب اطالعات 

بيشتر با شماره ٣٨٧٦٥٨٩٩ 
تماس حاصل فرمایيد.

 

٩٥٣٠٤٣٥٩/ ر

بازار�اب

انباردار

امور هتل

tامور مشاور�ن امال

٩٥٢٨٥٢٣٣/ ف


