
پنجشنبه ٢٣  دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٦
٤٢

گلبهار -٣٥٠٠ متر زمين 
با آب و موقعيت عالی فروش یا 

معاوضه با ماشين مدل باال 
٠٩١٥٩٨١٨٦١٩-٣٨٣٢٦٩٦٩

٩٥٢٩٤٠١٣/ ش

فروش �ا معاوضه
باغ ٢٠٠٠ متر� مشجر
فول امکانات با ویال در شمال

فی ٢۵٠ م ٠٩١٥٦٥٧١٠٥٨
٩٥٣٠٦٦٥٠/ ف

فرصت استثنا��
باغ ویالى شيک ٣٨٠٠متر

١۵٠متر بنا دوبلکس آالچيق 
باربيکيو استخر پارک کودک
زمين واليبال آب و برق٣فاز

سند تک برگ زیرقيمت 
کارشناسی 

٠٩١٥٧١٤١١٧٦
٩٥٢٤٧١٩٧/ ق

باغچه٨م
درمنطقه تفریحی زرخوان

٩٥٢٠٦٦٠٤/ ق٠٩٣٠١١٠٢٣٠٠

3اهو-شيرحصار-دولت آباد 
خرید و فروش - کليه ارگانها 
َمِلکی ٠٩١٥٣١٧٨٣٧١

٩٤٤٢٩٤٨٠/ ش

٩٥٣٠٠٩٧٠/ ق

فروش فور�-شاند�ز
١٠٠٠متر  دور دیوار دو ممر استخر 
آب مدار سند دفترچه اى قابل معاوضه

٠٩٣٥٨٦٠٣٨٤٧ فی٩٠م

نيشابور، حاشيه جاده باغرود 
مربع،  متر   ۵٢۵٠ انگورى  باغ 
هزار   ٢۵٠ مترى  فی  ششدانگ، 

٠٩١٥١١١٢٦٣٧تومان 
٩٥٢٣٧١٧٨/ ف

شاند�ز 
خر�د -فروش

مسکونی، باغ، ویال، زمين
پوررضا  

٠٩١٥١١٣٥٥٦٥
٩٥٢٨٨١٧٢/ ش

خين عرب- حسن شهاب 
با نهال و آب-  قطعه باغ ١٣٠٠مترى 
رو به رشد و عالی نقدى و معاوضه 

٠٩١٥٣١٩٤٧٩٦با خودرو 
٩٥٣٠٥٤٨٦/ م

فروش استثنا�� 
باغ، زمين، و�ال
ملکی ١٠٠٠٠ متر محدوده 

خدمات شهرى 
باغ ۴٠٠٠ متر با درختان
 ٢٠ ساله همه نوع ميوه 
آب، برق، گاز، تلفن، آب 
مدار، استخر ویال حدود

 ١٠٠ متر زمين ۶٠٠٠ متر 
دور دیوار آب مدار به قطعات 

کوچکتر واگذار می گردد 
معاوضه با مسکونی رضاشهر، 
پيروزى، کوهسنگی، بهشتی 

و ماشين آالت راهسازى
 و کاميون 

آدرس: جاده سنتو، بلوار 
شاهنامه، شاهنامه ١٨ 

شمس آباد، شمس آباد٣
٠٩١٥١١١٢٨٨٨

یزدانی ٢١-٣٣٩٣١٢٢٠
٩٥٢٧٨٢٦٢/ ف

آبقد گلبهار  
با  آبقد  روستاى  تفریحی  باغ   

درختان ۵ ساله جهت ویال سازى
٩٥٣٠٦٦٤٣/ م٠٩١٥٩٠٢٨٨١٨ 

خر�دار فور� باغ، و�ال 
بدون واسطه یا معاوضه باتجارى 
٠٩١٥١١٦٢١٤٠          
٠٩٣٥١١٦٢١٤٠  

٩٥٢٣٦١٨٤/ ط

٦٠٠٠ متر باغ مشجر
به صورت ٣ پالک ٢٠٠٠ مترى 

مجزا از باغ ٢۴٠٠٠ مترى
 بسيار زیبا دو ممر داراى

 آب و برق و ساختمان سرایدارى 
واقع در بلوار توس خيابان 
بوستان به فروش می رسد 

٠٩١٥٥١٠٠٧١٧
٩٥٣٠٦٤٨٠/ ف

چهارراه مقدم 
فرودگاه 

بين پرو�ن اعتصام� ٣٣ و ٣٥
سرقفلی یک باب مغازه تجارى 
دائم ٢۴ متر با امتيازات مجزا، 

آب ، برق ، گاز و تلفن 
به فروش می رسد .

٠٩١٥٣١١٠٩٥٨
٩٥٣٠٤٩٩٢/ ف

 فروش دفتر 3ار 
هال،  آبدارخانه، ٢ اتاق، ٣ خط تلفن،۴ 
طبقه، مدرس٨، کوچه زرمهر، ساختمان 

 ٠٩١٥٣١٠٨٩٦٧وکال
٩٥٣٠٦٣٣٠/ م

ميثاق ٤٩ فالح� ٥٠/١٢
دفتر کار ۵٠ مترى ،تجارى دائم 

صفر ، با امکانات کامل 
٩٥٣٠٣١١٧/ پ٠٩٣٥٢٥٥٣٠٩٣

فروش 
 �فور

یک باب مغازه با سند و تجارى 
دائم واقع در فاز تجارى 
رودکی شمالی رضاشهر 

٠٩١٥٣٠٦٤٩٥٦
٩٥٣٠٤٧٢٦/ ف

رحمانيه- مغازه نانوا��
٩٠متر با ٣٠متر حياط خلوت

 ١٠ کيسه پخت و تجهيزات کامل
٠٩١٥١١٦٤٥٤٠

٩٥٣٠٣٤٦٢/ پ

مجيد�ه ٣
تجارى دائم با سند شش دانگ ملکی 

امتيازات مستقل سردونبش
٠٩١٥٥١٨٩٤٠٩

٩٥٣٠٤٣٢٥/ پ

سجاد - فروش �ا معاوضه
١۵٠ متر تجارى ادارى 

فقط مصرف کننده
٠٩١٥٥١٩٥٠٣٤-٣٨٨٢٤٥٨٨

٩٥٣٠٣٦٣٦/ ف

برج طال و جواهر مرمر
سه راه دارایی ٢٢ متر تجارى در 

طبقه اول فروش یا معاوضه
٩٥٣٠٥٨٤٨/ ف٠٩١٥٤٤٤٤١٠٠

فروش �امعاوضه
 با خودرو و آپارتمان

مغازه تجارى طبقه دوم پروما 
پالک ٣٢۴- ٠٩١٥١١٨١٣١٥

٩٥٣٠٥١٤٧/ ف

 �مجتمع تجار
ا3سون فاز ٢

 طبقه منفی یک ،
 شرایط عالی نقد و اقساط 

مترى ۴ م زیرقيمت روز

٠٩١٥٥٧٩٦١٢٧
٩٥٣٠٦٣٠٦/ ف

سجادحاشيه چهارراه بزرگمهر
واحد ۴٠ مترى ادارى کاربرى تجارى 

پارکينگ مجزا ٣۴٠م
٠٩١٥٨١٥٠٠٢٥-٣٧٦٢٠٠٣٢

٩٥٣٠٠٧٦٤/ پ

اطلس مال مشهد
فروش با شرایط ویژه،۴٢متر تجارى 

شش دانگ،طبقه همکف، تحویل
٠٩١٥٠٢٩٤٨٠٨

٩٥٣٠٥٧٩٨/ پ

١٢واحد آپارتمان 
�صفر موقعيت ادار
با کاربرى مسکونی حاشيه 

آزادى جنب فضاى سبز 
استقالل بفروش ميرسد. از 
مشاورین امالک فعال دعوت 

به همکارى ميگردد
٠٩١٥٣١٥٢٣٠١

٩٥٢٨٨٩٧٢/ ق

فروش ١٢٠ متر تجار� دائم
با سند در حد سفت کارى بعد 

ازپيروزى ٨١ پالک ١٢۵
٠٩١٥٣١٩٠١٧١

٩٥٢٩٩٥٤٨/ ف

٩٥٢٨٨٣٠٦/ ف

فروش� 
حاشيه بلوار اند�شه

قابل توجه
 بانکها موسسات و غيره 

١١۵ متر مغازه ملکی ششدانگ 
نبش چهارراه اصلی

 با قابليت ساخت ۴ طبقه 
٠٩١٥١١٠٥٤٣٦

فروش فور�- مغازه 
٢٤ متر� 3يان سنتر ٢ 
 طبقه دوم- موقعيت مکانی 

عالی- مترى٢۵م تومان 
 تلفن تماس 

٠٩٠٢٣٩٣٧٣٢٨
   ساعات پاسخگویی

 ١٢ الی ١۴
٩٥٢٣٦٩١٦/ ق

١٨مترتجار� حرم مطهر
خيابان شيرازى تحویل٩۶ دور 

ووید شرایط مجتمع یا نقد زیرفی
٠٩١٥٥١٩٢٠٧٣

٩٥٣٠٣٧٨٢/ ق

بازار حجاب ٧٧
همکف ٢٨ و ٣٧ و زیرزمين ٨۶متر 
بندى،  بسته  آشپزخانه،  ادارى، 

٠٩١٥٦٩٠١٧٩٤تحویل یک ماهه
٩٥٣٠٧٣٠٨/ م

 �فروش مغازه تجار
در شهرستان سرخس
مغازه تجارى به مساحت 
٣٠ متر با کليه امکانات، 
سند ششدانگ و ملکی 

واقع در خيابان 
امام خمينی به فروش

 می رسد تلفن تماس: 

٠٩١٥٢٠٢٤٥٥٢
٩٥٣٠٧٢٧٤/ ر

 بلوار 3امياب مغازه ٤٨ متر
کرکره  حاشيه  متر   ۶ دائم  تجارى   
برقی، سرویس بهداشتی بصورت 

٠٩١٥١٢٢٣٧٩١ ملکی 
٩٥٣٠٦٧٠٩/ م

فروش مجوز ساخت و ساز 
٢٠ متر تجارى و ١٢٠ متر 
مسکونی تمام نقاط مشهد

٠٩٣٣٠٣٩٢١٥٦
٩٥٣٠٠٤٦١/ ر

فروش دفتر 3ار 
٨۴ متر بسيار شيک

 با پارکينگ پنجراه سناباد 
٩٥٢٩٦٥٧٣/ م٠٩١٥١١١٠٩٩٢

٨٠متر تجار� دائم 
پنجراه  حاشيه  مسکونی  ٢۴٠متر 

سناباد + ۶٠٠متر تراکم ساخت 
٩٥٣٠٦٤٩٧/ ف٠٩١٥١١١٧٦٩٢

3و� امير
(٢٠ مترى یزدان دوست) ٢٠ متر مغازه
 تجارى- فروش یا معاوضه با واحد

توافقی ٠٩١٥٨١٦٤٩٠١
٩٥٣٠٣٦٨٧/ ف

بلوار اماميه 
۴۴ متر زمين ٢١ متر تجارى دائم سند 
واسطه  بدون  ۴٠٠م  مشاع  و  ملکی 

٩٥٣٠٦٩٠٤/ ف٠٩١٥٦٧٠٠٠٧٤

�٥/٥هLتار زمين 3شاورز
سند۶دانگ ملکی،٢٢ساعت آب مدار 

١٢،جاده چشمه گيالس،معاوضه
٠٩١٥١١٧٤٠١٠

٩٥٣٠٣٠٥٨/ پ

٩٥٢٥١٠٥٢/ د

3ارگزار سامانده�
www.kargozare  
samandehi.com

تنها با هشت ميليون تومان 
در پروژه ضامن هشتم 

صاحب زمين شوید.
٣٠% نقد ٧٠% اقساط

٣٢٦٥٤٥٥٤
٤-٣-٠٩٠١٠٦١٣٠٠٢

  �گاودار�، مرغدار
گلخانه 

زمين مناسب زعفران کارى 
٠٩٣٠٠٣٨٥١٤٣

٩٥٢٨٤٨٦٦/ ف

حاشيه 3مربند سبز 
١٣٠٠٠ متر با تمام امکانات جهت 
باربرى، کارگاه، مرغدارى و غيره..

٩٥٣٠١٠٢٩/ پ٠٩١٥١٢٥٠٥٧٢

 �= سالن 
به مساحت ٣٥٠ متر 
 با امتيازات آب، برق تک فاز، 

گاز، تلفن، اتاق سرایدارى واقع 
در جاده سيمان همت آباد خيابان 

طالقانی، طالقانی ١٠ درب اول 
سمت راست بفروش می رسد 

فی ١١٠ ميليون 
 ٠٩١٥٣٢٤٦٠٨٤

٩٥٣٠٦٣٤١/ م

فور� صياد ١٠
٧٠متر شيک طبقه۴ بی آسانسور 
١٨+١١٠م وام مسکن بيواسطه

٠٩١٥٥١٩٢١٣٧
٩٥٣٠٣٧٧٢/ ق

سالن ز�با�� گلدن رز 
جهت تکميل کادر خود به تعدادى 

پرسنل باتجربه و با سابقه کار 
نيازمندیم. 

براشينگ و شنيون کار، رنگ کار، 
ناخن کار (ترجيحا با مشترى)

 هرکات کار

موحدى ٠٩١٥٨٥٨٩٥١٩
٩٥٣٠٥٩٢٧/ ف

�= نفر شاگرد �ا 3ارآموز
جهت کار در آرایشگاه آقایان 

نيازمندیم ٣٨٨٤٢٤٨٧
٩٥٣٠٣١٥٩/ ف

شاگرد ماهر 
نيازمندیم محدوده سناباد 

٣٨٤١٠٤٩٩-٠٩٣٦٨٧٠٠٧٨١
٩٥٣٠٥٥٨١/ ف

تعداد� 3ادر مجرب 
جهت خدمات مژه، ناخن نيازمندیم

 سالن زیبایی الوین 
٣٨٤٧٧٧٦٥-٠٩١٥١٠٤٠٠٦١

٩٥٣٠٦٨٦٥/ ف

به دو نفر همLار  آرا�شگر 
براى افتتاح سالن با سرمایه
 ۵ ميليون مورد نياز است 

٩٥٣٠٦٥٥٤/ ف٠٩٣٠٥٦٦٠٩١٥

به چند نفر شاگرد
 ماهر و نيمه ماهر 

نيازمندیم محدوده فردوسی
٩٥٣٠٦٠٣٤/ ف٣٨٧٩٦٥٨٠

ز�با�� صبابانو (نوتاش سابق)
اجاره صندلی جهت تمامی کارها به
همکاران عزیز در حاشيه بلوار فردوسی
٠٩١٥٥٠٢١٥٣٠-٣٦٠١٧٣٤٨

٩٥٣٠٦٣٣٨/ ل

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

٣٧٦١٢٢٢٥می نماید. 
٩٥٢٦٢١٥٧/ ف

 �منش� آشنا به حسابدار
و 3امپيوتر 

و یک نفر خانم آشپز سنتی پز
٠٩١٥٣١٥٥٨٩٤

٩٥٢٩٨١٨٧/ ف

به �= فر3ار ماهر
محدوده آزادشهر نيازمندیم

 ٠٩١٥٥٠٣٨١٧٣
٩٥٣٠٢٦٣٢/ ل٣٦٠٨٦٤٩٨

به �= آشپز پيتزا زن و 
3نتا�3 زن ماهر و باتجربه 

نيازمندیم
 

٩٥٣٠٦٤٢٧/ ف٠٩٣٥٠٥٠٢٦٦٩

3ي= ساز و تر3ار 
�شير�ن� پز

بيمه+ عيدى+ مرخصی+ پاداش 
 هفت تير٢٩- زیرزمين مسجد

٩٥٢٩٣٦٠٤/ ق

�= شر3ت معتبر توليد� واقع 
در شهرs صنعت� چناران
 به نيروى آشپزخانم 

( ترجيحا ساکن گلبهار و 
مشهد ) نيازمند می باشد .

٤٦١٣٩٣٥٤-٠٥١
٩٥٣٠٦٦٣٨/ ش

سرآشپز رستوران� 
ماهر و باتجربه و توانایی باال 

و سابقه کار
 در رستوران هاى بزرگ 

جهت کار در شهر نيشابور 
نيازمندیم. 

٠٩٣٧٥٠٢٩٦٩٦
٩٥٣٠٥٠٩٦/ ر

به تعداد� آشپز
 باتجربه و ماهر 

(ایرانی -فرنگی )
نيازمندیم 

٠٩٣٥٩٦٧٤٦٦٩
٩٥٣٠٦٨٨٨/ ف

مجموعه شير�ن� تبر�ز�ها
به تعدادى بردست ترکار و خشک 
کار نيازمندیم محدوده قاسم آباد

٣٥٢٤٥١٦٢
٩٥٢٩٦٨٥٠/ ف

جوان آقا 
جهت دیزى سنگی با جاى خواب حقوق 
۵٠٠+ بيمه ترجيحا شهرستانی تماس 
١۶ الی ٢٢ -٠٩١٥٣٠٧٠٠٨٣

٩٥٣٠٦٦٧٢/ ف

به �= شاطر ماهر
تنور� خانگ�   
 در اسرع وقت نيازمندیم

٩٥٣٠٤٨٢٦/ آ٠٩٣٥١٣٤٩٥٥٢ 

به �= صندوقدار خانم
 و یک سالندار 

و تعدادى پيک موتورى 
نيازمندیم 

مراجعه فقط حضورى :
نبش مصلی ٢ 

رستوران هاشمی
٠٩٣٨٠٦٩٤٢٩٤

٩٥٣٠٧٠٥١/ ف

به تعداد� نيرو� خدمات�
سالن و کمک آشپز و ظرفشوى 

نيازمندیم
٠٩١٥٨٢٤٥١٨٦

٩٥٣٠٣١٣٢/ ف

به تعداد� اپراتور 
خانم و آشپزآقا جهت کار در 

آشپزخانه نيازمندیم
٩٥٣٠٥٨٠٤/ ف٠٩١٥٩٠٠٩٠٥١

٩٥٣٠٤٣٨٢/ پ

به چند 3ارگر ساده 
جهت کار در رستوران 

نيازمندیم .پایه حقوق ۵۵٠
صبحانه ناهار شام جاى خواب 

وکيل آباد ميدان کوثر 

٠٩١٥٨٨١٧٦٢٤

 �دعوت به همLار
رستورانی واقع در بلوار 

ملک آباد جهت تکميل 
کادر پرسنلی خود به ٢نفر 

نيروى ماهر جهت کار 
در سالن با حقوق مکفی 

نيازمند است 
٠٩١٥٦٨٤٢٣١٣

٩٥٣٠٦٦٥٤/ ف

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

تعداد� جوان جهت 
رستوران و آشپزخانه

سمت عدل خمينی و امام رضا
٠٩١٥٦١٨٥٠٧٩

٩٥٣٠٦٠١٥/ ف

به �= فر3ار نيمه ماهر
 ساندویچی نيازمندیم 
ساعت تماس ٩ الی ٢۴
٠٩١٥٤٧٧٢٥٣٦

٩٥٣٠٦٩٠٩/ پ

فر3ار ماهرساندو�چ و مرغ 
بر�ان نيازمند�م

مراجعه ٢٠ تا ٢۴شب نبش مجلسی ۶
٠٩١٥١١٣٠٦٩٠

٩٥٣٠٦٢٨٣/ ق

�=  فست فود
زنجيره ا� معتبر 

جهت تکميل کادر پرسنلی خود
 به تعدادى کانتردار خانم 
نياز داردساعت تماس ١١ الی ١٧ 

بين وکيل آباد ٢٣ و ٢۵ 
خانه برگر

٠٩٣٣٠٨٤٠٧٢٧
٩٥٣٠٢٦٠٠/ ف

 به �= 3ارگرماهر جوان
 جهت کاردرساندویچی 

درمحدوده قاسم آباد نيازمندیم
٠٩١٥٢٣٨٦٤٥٤ 

٩٥٣٠٦٨٩٠/ ق

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

به صندوقدارخانم 
 �باسابقه 3ار

جهت رستوران درشيفت ظهر 
و شب (گردشی) نيازمندیم

(منزل قاسم آباد)

٠٩٣٥٤٧٤٧١٦٠
٩٥٣٠٥٥٠١/ ق

 �به تعداد� نيرو
باتجربه

جهت سالن دارى
 (با وسيله نقليه )

 فرکار ساندویچ و پيتزاچين
 در محدوده جانباز نيازمندیم 

 ٠٩٣٩٦٨٥٦٤٦٢
٠٩١٥٣٠٢٤٠٠٢

٩٥٣٠٤٦٣٠/ ف

به گارسون باتجربه 
نيازمندیم.

 مراجعه حضورى
 همه روزه 

از ساعت ١٣ تا ١٧ 
آدرس نبش احمدآباد ١٠ 

 رستوران نارمک 

٩٥٣٠٥٦٧٢/ ر

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 دونفر آشپز ماهر
و مسلط به تخته کارى و 

دو نفر کمک آشپز ترجيحا 
مجرد جهت کار در زاهدان 

نيازمندیم 
ملک آبادى

٠٩١٥٥٠٨٩٩١٢
٩٥٣٠٧٠٥٦/ ف

به �= فر3ار ماهر 
جهت اغذیه شيفت شب نيازمندیم 

٠٩١٥١١٠٣٩٠٣
٩٥٣٠٦٨٠٨/ ف

به چند نفر نيرو و 3اف� من 
جهت کار در کافی شاپ 

نيازمندیم 
٠٩٣٧٥٣٧٣٣٧٠

٩٥٣٠٣٤٢٣/ ف

صندوقدار ٢ نفر
٣ نفر فرکار ساندویچ 

کارگر ساده همراه با موتور ۴ نفر
٩٥٢٩٦٦٤٦/ ف٠٩١٥٦٤٤٤٠٠٥

�= 3ارگر  شهرستان� آقا
مجردبا جاى خواب 

جهت رستوران نيازمندیم
٠٩١٥١١٧٨٠١٣

٩٥٣٠٦٨٨٩/ پ

به ظرفشو� و سالن دار 
با حقوق کافی نيازمندیم

 فرهاد ٢۵
٠٩٠٣٩٥٦٤٥٠٠

٩٥٣٠٧١٨٢/ ف

به �= منش� خانم
آشنا به کامپيوتر و یک کارگر خانم 
و یک نفر پيک موتورى نيازمندیم 

٩٥٣٠٦٨٢٤/ ف٠٩١٥٩٠٠٤٥٩٢

٩٥٣٠٦١٤٩/ پ

3ارگر ساده خانم
جهت کار در آشپزخانه نيازمندیم 

محدوده رضا شهر
٠٩٣٥١٤١٩٢٤٢

رستوران سيلوانا 
دعوت به همکارى می نماید

١-مهماندار آقا با ظاهر مناسب 
٢- پذیرش خانم با ظاهر مناسب 

٣-حسابدار با سابقه کار مفيد 
ساعت مراجعه ١۴ الی ١۶ 

 آدرس: ملک آباد ١۵ هوشيار یک 
٩٥٣٠٦٧٩٠/ 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

هتل البرز
سرآشپز، کمک آشپز

 خانه دار، پذیرش، ميزبان
 کافی شاپ، طبرسی ٢٧ 
بين هتل جاوید و زاگرس
  مراجعه ساعت ٨ الی ١٠

٩٥٣٠٦٨٠٧/ ف

به �= نفر نيرو� ليسانس 
هتل  پذیرش  در  کار  جهت  آقا 
نيازمندیم ساعت تماس ٩صبح الی ١۵

٠٩٣٨٠٥٣٢٢٨٥
٩٥٢٩٩٧٦٤/ ف

به زوج جوان شهرستان�
جهت کار در رستوران هتل و خانم 
خانه دار نيازمندیم. ساعت تماس 
١۶ الی ٢٠ -٠٩١٥١١٥٧٩٨٣

٩٥٣٠٦٧٣٦/ ف

جهت 3ار در هتل 
به یک نفر پذیرش آقا و یک نفر 

آشپز ماهر نيازمندیم 
٣٨٥٥٢٩٥٥

٩٥٣٠٦٩٦٣/ ف

جهت 3ار در هتل آپارتمان 
به پذیرش آقا یا خانم ترجيحا 
آشنا به زبان عربی نيازمندیم. 

٣٨٥١٧٨٨٨
٩٥٣٠٦٨٧٨/ ف

استخــدام

امالs حومه مشهد

�خر�د و فروش تجار
�و ادار

 خر�د  و فروش
�صنعت� 3شاورز

آرا�شگر

آشپز و شير�ن� پز

امور هتل

اموررستوران

sخر�د و فروش امال


