
سه شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٦
٣٨

هتل قصر آ�نه 
و  خانم  رزرواسيون   - خانم  پذیرش 
خانه دار خانم نيازمند است امام رضا 

۵٣٢٢٨٢٧٠٥ چهنو ٧
٩٥٣٥١٩٥٤/ ف

به تعداد نيرو
 خانه دار

حضورى  فقط  مراجعه  نيازمندیم 
 امام رضا ۶ هتل آپارتمان جالليان

٩٥٣٥١٠٦٢/ ف

هتل آراد
جهت تکميل کادر پرسنلی به 

افراد زیر نيازمنداست
 ١-مدیرخانه دارى  ٢-سوپروایزر 

٣- خانه دار  ۴- ميزبان 
۵- کمک آشپز  ۶- تاسيسات با 

تجربه کارى 
مراجعه حضورى: چهارراه دانش

 نبش دانش غربی ١١
 

٩٥٣٥٢٠٣٨/ ق

�L نفر خانم ميهماندار 
جهت کار در هتل با حداکثر مدرک 

تحصيلی دیپلم مورد نيازاست
تلفن تماس ٠٩٣٦١٣١٧٨٥٩

٩٥٣٥١٢١٤/ ق

آموزش
هتلدارى ، گردشگرى

٠٩١٥٥٠٢٠٢٧٥-٣٨٩٢٣٥٩٠
٩٥٣٣٥٣٣٥/ ل

استخدام هتل 
جواهر شرق 

پذیرش خانم با سابقه باال 
و آشنا به نرم افزار مسافر، 

رزرواسيون با تجربه
 کمک آشپز

آدرس: حاشيه خيابان
 امام رضا، بين امام رضا ۶ و ٨ 

ساعت مراجعه حضورى:
 ١٠ الی ١۵ 

همراه داشتن عکس الزاميست 
 

٩٥٣٤٨٩٠١/ ر

 به �L +ارگر خانم جهت خانه دارى
سوئيت  نيازمندیم  مهمانپذیر  در 
ليله القدر  ٠٩١٥٦٥٩٠٤٥٥

٠٩١٠٥٦٥٢٣٤٩
٩٥٣٥١٧٢٥/ ف

هتل آپارتمان
 آتبين 

به یک خانه دار 
تاسيسات 

و پذیرش روز خانم 
نيازمندیم

 امام رضا ٢٧ تقاطع اول 
سمت راست پالک ١٨

 

٩٥٣٥٢٠٠١/ ف

هتل ا�ران زمين
 در نظر دارد جهت تکميل کادر 

پرسنلی خود از افراد ذیل
 دعوت به همکارى می نماید. 

١- خانه دار
 ٢- انباردار

 ٣- آشپز حرفه اى 
(ایرانی، فرنگی، تخته کار)
 ۴- پذیرش (خانم و آقا)

 ۵- ميزبان رستوران (خانم و آقا) 
۶- کافی شاپ (خانم و آقا) 
ساعت مراجعه ١٠ الی ١۴ 

امام رضا ٢ 

 

٩٥٣٥٢٠٧٣/ ق

هتل تارا
١- پذیرش آقا

 ٢- سرميزبان آقا
 ٣- سرآشپز آقا 
۴- کمک آشپز آقا
 ۵- کليه ى موارد 
با سابقه ى کارى 

بين خيابان شيرازى ١٧ و ١٩
 

٩٥٣٥١٧١٠/ ف

 نيرو خانم جهت خانه دار
و رزرواسيون هتل نيازمندیم 

امام رضا ٩ کوچه ٢ پالک ۴٩ تام 
٠٩١٥٤١٩١٣٦٨

٩٥٣٥١١٧١/ ف

هتل آپارتمان �اسين نور
به تعداد ٢ نفر جوان 

شهرستانی جهت کار در رستوران 
نيازمندیم

 امام رضا ٨ چهارراه دوم
 سمت چپ جنب
 هتل گلدیس 

٣٨٥١٥٩٦٠
٩٥٣٥١١٨٨/ ف

 شر+ت گردشگر
جنة الرضا 

جهت تکميل پرسنل هتل خود
 از افراد مشروحه ذیل دعوت 

به همکارى می نماید
 ١-پذیرش خانم٢-صندوقدار

 ٣-خانه دارى 
لطفا جهت تکميل فرم 

استخدام و ارائه رزومه کارى 
خود به آدرس شرکت واقع 
در رستمی ٢٢ نبش شهيد 

طالبی ١٠ همه روزه از ساعت 
٨ الی ١٧ مراجعه فرمایيد

 

٩٥٣٤٢٩٣١/ ف

به �L نيرو آقا با سابقه 
جهت کار در رستوران هتل آپارتمان 
نيازمندیم   ١۶ الی   ٨ ساعت  از 

٠٩٣٧٦٥١٦٦١٣
٩٥٣٥١٨٩٤/ ف

استخدام
 در هتل ٥ستاره 
پذیرشگر- ليسانس

 خانم یا آقا 
مسلط به  زبان عربی یا انگليسی 

داراى سابقه کار
 متقاضيان با همراه داشتن

 یک قطعه عکس
 بين ساعات ٨ الی ٣٠:١۵
 به آدرس : بلوار وحدت 

بين وحدت ٧ و ٩
 بلوار امير المومنين

 هتل بين المللی کوثر ناب 
مراجعه نمایيد

 
٩٥٣٥١٣٧٩/ ف

به �L مشاور با تجربه 
جهت همکارى در دفتر 

امالک با پورسانت
 مناسب نيازمندیم 

(محدوده مطهرى)
   ٠٩١٥٤٢٤٨٠٠٥

٠٩١٥٤٠٢٠٧٢٩
٩٥٣٥١١٧٥/ ف

مشاور جهت رهن و اجاره 
پورسانت۵٠%،هزینه آگهی و تلفن 
با دفتر(فکورى،هاشميه،هنرستان)
آرین ٠٩١٥٧٧٧٨٩٩٠

٩٥٣٥١١٨٣/ پ

به دو نفر مشاور
جهت کار در امالک آشنا به منطقه 

احمدآباد نيازمندیم
٠٩١٥٥١٦٨٧٠٨-٣٨٤٧٣٦٩٨

٩٥٣٤٨٩٣١/ ف

استخدام مشاور خانم و آقا 
در دفتر امالک در سيدرضی

٠٩١٥٠٦٤١٦٧٨
٩٥٣٥١٠٩٢/ ف

مشاور باتجربه
جهت کار در امور امالک نيازمندیم 

محدوده کوهسنگی احمدآباد
٠٩١٥٥١٣٦٦١٧

٩٥٣٥١٠٧٢/ ف

به تعداد خانم �ا آقا جهت
همکارى در دفتر امالک در منطقه اقبال 
نيازمندیم عالی  پورسانت  با  الدن  و 
٠٩١٥٥١٨٥١٥٥-٣٥٠٢٧٠٢٢

٩٥٣٥١٧٠٤/ ف

مشاور حرفه ا
امامت تا دانشجو 

پورسانت خوب
٩٥٣٣٩٩١٠/ ل٠٩١٥٨٩٨٩٤١٥

 به تعداد نيرو
انبار

با حداقل مدرک تحصيلی 
فوق دیپلم آشنا به نرم افزار 

هاى مربوطه جهت كار در 
شركت توليد قطعات خودرو 

نيازمندیم.
آدرس:جاده قوچان- شهرک 

صنعتی ماشين سازى-صنعت ٧
تلفن تماس: ٣٢٤٠٠٧٠٥

ساعت تماس ٧ الی ١۴
 

٩٥٣٥١٩٣٣/ ق

استخدام در شر+ت 
معتبر پخش موادغذا�� 

یک انباردار با سابقه کار 
و آشنایی با ورد و اکسل 

نيازمندیم 
 ۶ کيلومتر  کالت  جاده  آدرس 

روبروى کارخانه جامعه 
٠٩٣٠٤٤٢٨٧٠٠

٩٥٣٤٩٣٤٩/ م

و�ز�تور حرفه ا مو�رگ�
١م ثابت+ پورسانت و پاداش 

دفتر پخش مواد غذایی
٣٣٤٩٢٣٦٤

٩٥٣٥٢٠٨٤/ ق

بازار�اب حرفه ا آقا و خانم
 با حقوق ثابت یک ميليون و 
پورسانت عالی نيازمندیم 

٠٩١٥١٠٩٩٧٢٢
٩٥٣٤٩٦٩٤/ ف

جذب و�ز�تور خانم و آقا
با خودرو حقوق ١/۵٠٠ م

تماس ٣٨٧٨٥٨٩٧ 
 بين٩تا١۵ پيروزى۴ پالک۵٣

٩٥٣٤٨٦٠١/ ق

شر+ت معتبر 
به تعدادى بازاریاب مجرب با فن بيان 
نيازمندیم (حقوق+ پورسانت+  قوى 

٠٩١٥٨٩٣٢١٢٢آموزش)
٩٥٣٥١١٩٨/ ف

٩٥٣٤٩٥٤١/ م

 شر+ت صنا�ع غذا�� 
آفر�ن طعم توس 

 استخدام 
١٠نفر بازاریاب خانم و آقا 
مسلط به فروش محصوالت 

غذاى آماده و محصوالت جانبی 
حقوق ثابت + پورسانت + 

بيمه +ایاب و ذهاب 
لطفا رزومه کارى خود را با 
مشخصات کامل به شماره 

 ٠٩٠١٤٩٧٢٠٦٣
تلگرام و با شماره 

٠٩١٥١٠٨٥٢٩٩
 جهت انجام مصاحبه حضورى 

تماس بگيرید.
آدرس : بازار موادغذایی 

سپاد انتهاى خيابان یکم پشت 
سردخانه رادسرما پالک ١٠

 

به تعداد و�ز�تور خانم
(  (تلفن� و حضور

فعال و حرفه اى
باسابقه کارى و روابط عمومی باال 
با حقوق ثابت و پورسانت عالی 
در یک شرکت معتبر نيازمندیم

٣٣٤١٠٧٣٢ شرکت
٠٩١٥٣٠٨١٣٦٦مدیریت

تماس از ١٠ الی ٢٠ 
شرکت محدوده ١٧ شهریور

 
٩٥٣٤٨٩٢٠/ ف

٩٥٣٣٠٥٥٦/ ف

حقوق ٤ ميليون تومان 
به تعداد زیادى بازاریاب مبتدى و 

حرفه اى سریعا نيازمندیم.احمدآباد 
       ٣٨٤١٤٧٣٥ابتدارضا ٣ پالک ٨٣  

به تعداد بازار�اب 
نيازمند�م.  

٠٩٣٩١٥٤٩١١٣
٩٥٣٥٠٤٦٠/ ق

 به تعداد نيرو
فعال

جهت طرح جمع آورى اطالعات 
کارتخوان بانکی نيازمندیم 
بلوار بعثت ۴ نبش طالقانی 
١٨ پالک ٢,۵٨ زنگ سوم 

مراجعه ٩-١۵
 

٩٥٣٥٢١١٨/ ف

به چند بازار�اب خانم 
با پورسانت عالی جهت ژل

 پاک کننده دست نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٠٥٦٤٣

٩٥٣٥١٩٤٦/ ف

�L شر+ت معتبر 
پخش مواد غذا��

جهت تکميل کادر فروش
 به تعدادى بازاریاب حضورى

 به  همراه آموزش 
با شرایط زیر نيازمند است:

حقوق ثابت + پورسانت 
+پاداش فروش

 ٠٩٣٧٩٣٧٤٠٦٢
٠٩٣٨١٥٨٦٩٠٠

٩٥٣٤٩١٤٦/ ف

 استخدام 
«با شرا�ط عال� »

زمينه  در  فعال  و  معتبر  شرکت  یک   

فروش با در اختيار داشتن الین  هاى 

کار  جویاى  افراد  از  بازاریابی  مختلف 

با شرایط ایده آل دعوت به همکارى 

حقوق  با  آقا  بازاریاب  نماید:١-  می 

+پورسانت+  ریال  ميليون   ٨ ثابت 

پاداش + بيمه تامين اجتماعی 

حقوق  با  خانم  تلفنی  بازاریاب   -٢

ثابت ۶ تا ٨ ميليون ریال +پورسانت 

+پاداش +بيمه تامين اجتماعی 

حقوقی  شرایط  با   VIP بازاریاب   -٣

 ٣٨٤٢٧٩٣٩توافقی
٩٥٣٣٦٣٥٧/ م

فروش  با بخش� معاوضه 
 زمين ٣٠٠٠ متر ملکی

 سوله ١۴٠٠ متر با جرثقيل
٩٥٣٥١٢٧٩/ م٠٩٣٨٦٩٤٨٣٠٧ 

 به چند بازار�اب حرفه ا
و فوق حرفه اى با حقوق باال 

نيازمندیم ٠٩٢١١١٤٢٣٤٢
٠٩٣٥٩٧٣١١٤٢

٩٥٣٤٩٦٥٨/ ف

به تعداد بازار�اب تلفن�
جهت فروش تجهيزات کشاورزى 

نيازمندیم
٠٩١٥٧٦١٥٥١٢

٩٥٣٥١٢٦٥/ ف

بازار�اب محصوالت غذا��
با موتورسيکلت نيازمندیم.

٣٢٢٥١٥١٤
٩٥٣٥١٨٥٣/ خ

 به چند و�ز�تور حرفه ا
با حقوق ثابت + پورسانت + بيمه 

+ پاداش نيازمندیم 
٣٦٥١٢٦٠٣-٠٩١٥٠٨٠٥٦٦٤

٩٥٣٥١٤٤٨/ ف

به �L خانم با روابط عموم� باال  
جهت کا رفروش تلفنی نيازمندیم 

حقوق قانون کار +بيمه 
٠٩٠٣١١١٨٢١٣

٩٥٣٥٢٠١٧/ ق

سوپروا�زر و و�ز�تور با سابقه
جهت تکميل تيم فروش محصوالت 

گلچکان زمانی پایه حقوق ٣م
٣٨٦٨٢٤٨٨-٠٩١٥٨٨٠١٢١٠

٩٥٣٥٠٩٤٣/ پ

چند نفر خانم بازار�اب
باال  پورسانت  و  ثابت  حقوق  با 

(چهارراه ميالد) نيازمندیم.
٠٩١٥٤٥٠١١٣٤

٩٥٣٥١٦٧٣/ خ

به تعداد و�ز�تور 
حقوق  با  موادغذایی  پخش  زمينه  در 
عالی نيازمندیم ٠٩١٥٧٩٩٥٠١٠

٠٩٣٣٨٤٥٥٣١٢
٩٥٣٥١٩٦٢/ ف

بازار�اب پخش عمده 
مراجعه به مکان هاى مشخص 

پورسانت عالی
٠٩١٥٣٠٥٧١٣٩یار احمدى

٩٥٣٥١٧٨٨/ ف

استخدام و�ز�تور
حضورى و تلفنی با آموزش رایگان 

پاداش+ پورسانت+ حقوق ثابت
 ٣٧٤١٤٤٥٠-٠٩١٥٤١٣٧٩١٣

٩٥١٧٧٥٠٨/ م

به ٢ نفر بازار�اب خانم
  �ا آقا نيازمند�م 

٠٩١٢٨٤٦٨٥٠٧
٩٥٣٥١٩٠٤/ ف

به تعداد بازار�اب 
حرفه ا آقا و خانم

جهت بازاریابی در زمينه
 کابينت آشپزخانه نيازمندیم.

داشتن سابقه کارى و 
وسيله نقليه الزامی است.
حقوق ثابت قانون کار + 

بيمه + پورسانت 
سجاد ، بين بزرگمهر جنوبی 
۵و٧ ، پالک ١٠٣ ، طبقه اول

٠٩١٥٥٢٢٤٥٠٨
٩٥٣٣٨٨٦٥/ ل

شر+ت� معتبر
به تعدادى نيرو با حقوق و 
مزایا جهت نصب کارتخوان 

نيازمندیم
 نرسيده به معلم ۶٣ پالک 
١۴٧ طبقه اول واحد یک 

ساعت ٩ الی ١٧
 

٩٥٣٥٢٠٠٤/ ف

به و�ز�تور خانم و آقا
پاره وقت و تمام وقت نيازمندیم.
بيمه  + پورسانت   + ثابت  حقوق 
تماس ١٨-٩        ٣٦٠٩٦٠٩٩

٩٥٣٤٩٣٣٦/ ل

استخدام در شر+ت 
معتبر پخش موادغذا�� 

به چند بازاریاب
 جهت پخش موادغذایی 

نيازمندیم 
 ۶ کيلومتر  کالت  جاده  آدرس 

روبروى کارخانه جامعه 
٠٩٣٠٤٤٢٨٧٠٠

٩٥٣٤٩٣٥٤/ م

به چند بازار�اب خانم جهت 
پوشاx نيازمند�م ساعت تماس 

١٠ صبح تا ۶ بعدازظهر
 

٩٥٣٥١٧٧٤/ ف٠٩١٥٢٤٧٧١٠٠

�L آقا با وسيله 
هاى  آدرس  به  کار  معرفی  براى 

مشخص به صورت موقتی نيازمندیم
٣٧٢٥٧٩٤٣

٩٥٣٥٢١٤٥/ ر

به تعداد بازار�اب 
حرفه اى با حقوق ثابت نيازمندیم 

٠٩١٥٤٥٠٠٩٤٢
٩٥٣٥٠٥٦٨/ م

 شر+ت +ارگزار
به تعدادى بازاریاب دستگاه کارت 

خوان خانم و آقا نيازمند است
٩٥٣٤٥٧٤٨/ م٠٩١٥٨٠٨٢٣٤٩

بازار�اب
پاره وقت جهت دانشجویان 
موسسه فرهنگی خرد مينو 

تلفن تماس :

٠٩٣٥١١٦٣١٨٥
٩٥٣٥١١٥٨/ ف

 استخدام فور
به تعدادى کارشناس فروش بتن 

خانم نيازمندیم 
٩٥٣٥١٧٢١/ م٠٩٣٠٩٢٨٢٥٤٥

بازار�اب حرفه ا خانم و آقا 
 نيازمندیم

 ( ترجيحا با وسيله نقليه ) 
٠٩١٥٧٧٨٤١٩٠ 

٩٥٣٥١٠٨٨/ ف

 +ارشناس فروش خانم 
 با پاداش و پورسانت عالی

 بلوار دانشجو
٩٥٣٥١٢٩٢/ م ٠٩١٥٦٥١٧٤٠٧

شر+ت 
پرد�س زر�ن آمور

جهت تکميل کادر فروش خود 
به تعدادى بازاریاب حرفه اى 

(خانم و آقا)
(داراى وسيله نقليه) 
باشرایط حقوق ثابت ۵٠٠/١ 

م+ پورسانت+ پاداش+ بيمه 
سریعا نيازمند است. 

تلفن: ٠٩٣٦٠٥٥٢١٧٧
آدرس:مصلی ١۵/۴ طبقه 

فوقانی فروشگاه یاسين.

 

٩٥٣٤٥١٩٦/ ق

بازار�اب 
جهت پخش مویرگی با حقوق ثابت 
مشهد  در  باورنکردنی  دریافتی  و 

٠٩٣٣٠٣٥٤٦١٠و شهرستان 
٩٥٣٤٧٥٤٧/ م

بازار�اب

انباردار

xامور مشاور�ن امال

٩٥٢٠١٠٢٦/ م

٩٥٣٥١٩٢٩/ ف

٩٥٣٥١٥٥٥/ ف

٩٥٣٠٤٧١٢/ ف


