
چهارشنبه ١١ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٧
٥٠

3باب� اميد
به تعدادى نيروى جوان و مجرب 
در شيفت صبح از ساعت ٩ الی 
١٧ و یا شب ١٧ الی ١ با حقوق 
ماهيانه ٨٠٠ نيازمندیم ساعت 
مراجعه ٩,٣٠ الی ١٣ فدائيان 

 اسالم ٢١ نبش عرفانی ٣

٩٥٣٥١٦٦٤/ ف

به �= همLار 
خانم در اغذ�ه

نيازمندیم
 ساعت کارى

 ١٠ صبح الی ٨ شب
٠٩٣٧٢٨٧٨٨٠٦

٩٥٣٥٢٩٩٣/ ف

به تعداد� گارسون ماهر
خانم و آقا نيازمندیم 

ساعت تماس ١٠ صبح الی ١٢ ظهر 
٠٩١٥٣٠٦٨٣٦٩

٩٥٣٥٢٥٠١/ ف

به �= 3م= آشپز 
در  کار  جهت  کارى  تخته  به  آشنا 

یک کترینگ معتبر نيازمندیم 
٩٥٣٥٢٥٧٧/ ف٠٩١٥٥٢٠٧١٧٦

فر3ار با سابقه پيتزا و ساندویچ  
جهت فست فود محدوده جانباز 

نيازمندیم تماس ١١ صبح به بعد 
٠٩١٢٣٠١٧١٨٨

٩٥٣٥٢٣٧٦/ ف

به �= نيرو� فر3ار 
کار در اغذیه  باسابقه کارى جهت 
مکفی  حقوق  با  استقالل  محدوده 

٠٩١٥٦٢٠٣٢٥٥نيازمندیم 
٩٥٣٥٢٩١٤/ م

به تعداد� 3ارگر ساده آقا �ا خانم 
جهت کار در رستوران نيازمندیم 

محدوده پيروزى 
٠٩٣٨٥٣٥٥٥٧٦

٩٥٣٥٠٧٤٧/ ف

فست فود 
بر3ت لبنان

به تعدادى نيرو 
جهت کانتر صندوقدار 
سالن دار و کارگر ساده 

نيازمند است
٠٩١٥١١٣٠٦٠٨

٩٥٣٥٣٠٤٨/ ف

 استاد 3ا رماهر
 مرغ بریان و کباب ترکی 
و کارگر ساده نيازمندیم 

با حقوق عالی
٣٢٢١٨٢٩٧ 

٠٩١٥١١٤٢٢٤٩
٩٥٣٤٩٧٣٥/ م

آشپز و 3م= آشپز
و تخته کار نيازمندیم.

ضلع جنوبی بازار رضا نبش شيخ 
 طوسی ١۵ رستوران هتل یکتا

٩٥٣٥٢٢٧٩/ د

 رستوران و فست فود 
دهLده آب� 

ذیل  کار  سابقه  با  افراد  از   
استخدام می کند 

سرآشپز فست فود
کمک آشپز فست فود 
کمک آشپز رستوران 
صندوقدار، حسابدار

نيروى پذیرایی، ظرفشوى و نظافتچی
آدرس: جاده طرقبه،

 بين امام رضا(ع) ١٠ و ١٢
دهکده آبی 

ساعات مراجعه : ١۴الی ٢٠

 

٩٥٣٥٢٠٦٥/ م

آشپز ماهر 
غذا� فرنگ�

 

٩٥٣٤٩٧٤١/ ق٠٩١٥٦٦٨٥٨٢٨

به �= تخته 3ار 3باب� 
جهت کار در استان گلستان گنبد 
کاووس نيازمندیم با حقوق مکفی 

٠٩١١٧٩٥٦٠٥٣
٩٥٣٥٠٧١٦/ ف

رستوران امير3بير
تخته کار کارگر ساده وسالن دار 

 نيازمندیم ميدان عدل خمينی
٩٥٣٥٢٦٠٤/ ف

تعداد� 3ارگر ساده ترجيحا 
شهرستانی جهت کار در رستوران 
بلوار  فردوسی روبرو آپارتمان هاى 

 مرتفع سفره خانه فانوس آبی
٩٥٣٥٢٨٤٠/ ف

به چند نفر 3اف� من
در  کار  جهت  ماهر  نيمه  یا  ماهر 
کافی شاپ شيفت صبح نيازمندیم 

٠٩٣٨٣٢١٣٩٩٥
٩٥٣٥١٤١٦/ ف

به �= سالن دار مجرب 
و یک ظرفشور جهت رستوران فرنگی 
٢٠-١٧ حضورى  مراجعه  نيازمندیم 

٠٩٠٣٩٥٦٤٥٠٠
٩٥٣٥٠٧٤٤/ ف

به چند نفر آشپز ماهر
کمک آشپزو سالن دار کارگر 
ساده شهرستانی یا مشهدى 

نيازمندیم ٠٩٣٨٦٣٠٨١٠٠
٩٥٣٥١٧١٢/ ف

به �= شاگرد 
جهت ساندویچی داراى

 موتور سيکلت نيازمندیم 
٠٩١٥٢٠٩٣٢٧٠-٣٣٤٩٢٤٨٣

٩٥٣٥٣٠١٩/ ف

�= آشپز
و یک حليم پز ماهر نيازمندیم.

٠٩١٥٥٧٤٠٨٥٢
٩٥٣٥٣٢٠٧/ خ

٩٥٣٥٢٣٠٠/ د

رستوران 
3لبه

واقع در نبش 
هاشميه١٨

جنب بانک رفاه
به صندوقدارخانم 

نيازمنداست
تماس ١۶-٩

٠٩٣٦٦٢٨٢٧٣٢

به �= تخته 3ار 
آشپز، کارگر ساده و گارسون 

نيازمندیم همراه با جاى خواب 
٠٩١٥٦٦١٢٠٩٠

٩٥٣٥١١٠٣/ ف

 � به تعداد� نيرو
�خدمات� و ظرفشو

 ٠٩١٥١٣٣٣٦٤٤ نيازمندیم
٩٥٣٥٢٢١٩/ م

به چند نفر گارسون ، 3م= آشپز 
و صندوق دار آقا و خانم 

 براى فست فود نيازمندیم 
٠٩١٥٨١٢٥٥٠٥

٩٥٣٤٨٨٦٥/ ف

به �= فر3ار ماهر ساندو�چ� 
نيازمندیم بلوار توس توس ۶۵ 

نبش نجف ۶
٠٩٣٧٨٨٩٨٩٦٤

٩٥٣٥٣٠٦٩/ ف

نيازمند نيرو جهت 3ار 
در آشپزخانه فست فود هاشميه 
هرم  پيتزا   ۴ ذوالفقارى   -۴١,١

 ساعت مراجعه ٩-٧ شب 
٩٥٣٥١٦٤٤/ ب

3ارگر ساده شهرستان� 
با جا� خواب نيازمند�م   

٠٩٣٧٩٥٦٣٠١٤
٩٥٣٥٢٣٩٨/ ف

 به �= ظرفشو� خانم
 باحقوق ماهيانه۴۵٠نيازمندیم

 ٠٩١٥٩١٥٩٠١٤
٩٥٣٥٢٣١٤/ ق

٩٥٣٥٠٥٦٥/ ف

استخدام
١-ميزبان باتجربه ، خوش برخورد
 با ظاهر مناسب جهت هر ٢ شعبه 

راهنمایی و طرقبه
 ٢-نيروى خدمات و ظرفشوى 

مراجعه حضورى: راهنمایی ١٨ 
ساعت ١٣ الی ١۵

  راهنمایی ١٨ رستوران آبنوس 

استخدام در 
فست فود 

کمک آشپز آقا دو نفر
 سالن کار آقا دونفر 
گارسون خانم دونفر 

ساعت کار ١٢ ظهر تا ١٢ شب
 محدوده بلوار وکيل آباد

 ساعت تماس از ١۴ تا ١٨ 
٠٩١٢٤٢٥٤٩٨٥

٩٥٣٤٩٨٥٨/ ر

 به دو 3ارگر 
 جهت کار درفست فود نيازمندیم

٠٩٣٥٤٢٣٢٦٩٤ 
٠٩٣٠٥٩١٩٩٨٥

٩٥٣٥٢١٠٩/ ب

به سالندار خانم 
و کارگر ساده آقا نيازمندیم 

محدوده فلکه برق 
٠٩٣٠١٠٠٤٤٨١

٩٥٣٥١٢٦٦/ ف

به چند 3ارگرساده 
جهت کار در رستوران با حقوق و 

مزایاى عالی نيازمندیم 
مراجعه حضورى: ساعت مراجعه 

١٢ الی ١۵ - ٢٠ الی ٢٢  
 خيابان خسروى نو، جنب هتل جنت

  رستوران ملک 
٩٥٣٥٠٦٧٥/ ف

فر3ار و بردست 
 ساندو�چ� نيازمند�م 

٩٥٣٥٢٨٥١/ ف٠٩١٥٣١٩١٠٣٠

٩٥٣٤٦٦١١/ د

استخدام
درهتل

جهت تکميل پرسنل
 خود ازافرادمشروحه 
ذیل دعوت به همکارى 

می نماید:
١-پذیرشگر خانم وآقا

خدمت پایان  کارت  داراى 
 مسلط به زبان عربی یا 

انگليسی باسابقه کار
٢-مدیریت پذیرش 

خانم مسلط به
 زبان انگليسی

 وعربی با سابقه کار
٣-مدیریت خانه دارى 

خانم مسلط به زبان 
انگليسی وعربی

با سابقه کارمتقاضيان
 رزومه خود را 

به آدرس ایميل

jobatash
@gmail.com

ارسال نمایند
لطفادررزومه ارسالی

شماره تماس قيدشود

به �= نيرو� خانه دار 
نيازمندیم فدائيان اسالم ٢ نبش 

 چهارراه اول شمس االماره 
٩٥٣٥٢٧٣٣/ ف

هتل� در مشهد 
نياز فورى به ۵نفر خانم

 خانه دار دیپلمه آشنا به امور 
خانه دارى دارد. متقاضيان 
همه روزه از ساعت ٩ صبح 

الی ١۴ با شماره تلفن 
٠٩٣٥٧٩٣٣١٩٨

تماس حاصل فرمایند
٩٥٣٥٢٧٨٤/ ف

نياز به 
تاسيسات ماهر
(تکنسين موتورخانه) داراى 

سابقه کارى و مدرک تحصيلی 
مرتبط و حداکثر سن ٣٠سال 

می باشد. 
مصاحبه حضورى 
از ساعت ٩ تا ١۶ 
خيابان پاسداران
جنب فرماندارى 

هتل خورشيد تابان 
٩٥٣٥٠١١٢/ خ

سرا�دار خانم و آقا 
بدون فرزند جهت کار در 

مهمانپذیر نبش سرشور ١٣ 
 احسان الرضا

٩٥٣٥٢٥٣٤/ ف

 �شر3ت 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 �= خانم خانه دار 
جهت کار در هتل آپارتمان نيازمندیم 

خيابان امام رضا نبش دانش شرقی
٣٨٥١٣١٠٨

٩٥٣٤٧٩١٩/ ف

  �مد�ر خانه دار
ساالدزن ،بل من،پذ�رشگر آقا
ترجيحا هتلی نيازمندیم 

٩٥٣٥٢٨٨٨/ ف  ٠٩٠١٣١٣٣٣٦٩

هتل آپارتمان 
ستارگان 

به پذیرش با سابقه کار 
و آشنا به زبان عربی

 نيروى ساالدزن، خانه دار 
نيازمند است امام رضا ۵  چهنو ٣

٠٩١٥٦٠١٧٣٩٠
٩٥٣٤٨٩١٤/ ر

به تعداد� خانم 
خانه دار

و یک پذیرش خانم نيازمندیم 
فلکه آب - خيابان خسروى نو 

 اندرزگو ٢
 کوچه اسدى مقدم 

سوئيت راميان

٣٢٢٢٤١٤٤
٩٥٣٥٢٥١٨/ ف

به تعداد� خانه دار باتجربه 
پذیرش و نيروى خدمات ترجيحا با 
گواهينامه نيازمندیم امام رضا ٣٢ 

آپارتمان پامچال ٣٨٥٥٣٥٢٣
٩٥٣٥٢٣١٩/ ف

 یک نفر خانم شيفت روز 
یک نفر آقا شيفت شب و یک 

خانم خانه دار نيازمندیم
 ٠٩٣٩٧٧٠٤٢٤٣

٩٥٣٥٣١٢٧/ م

هتل آپارتمان 
به افراد ذیل با سابقه کارى 

نيازمند است :
پذیرش شب آقا 

(متاهل بازنشسته) ٢ نفر 
پذیرش روز خانم ٢ نفر 

خانه دار خانم  ٢ نفر 
نيروى کار داخل رستوران آقا ٢ نفر

 امام رضا ۵ چهنو هتل داوود
 

٩٥٣٤٩٦١٨/ ف

٩٥٣٥٢٩٨٧/ ف

شر3ت خدمات� ماهساز 
-  خانه دار خانم جهت هتل     

-پذیرش خانم جهت هتل     

 -مراقب جهت سالمندان 

-به چند نفر  منشی جهت امور 

دفترى نيازمندیم 
٣٨٥٥١٥١٦

هتل خانه سبز 
جهت تکميل کادر خود در 

قسمت خانه دارى دعوت به 
همکارى می نماید:

مراجعه فقط حضوى 
ساعت ١۵ الی ١٩ 

ميدان توحيد، جنب مجتمع 
تجارى نصر 

 

٩٥٣٥٢٤٨٩/ ف

٩٥٣٥٢٢٣٤/ ف

استخدام 
 �فور

به تعدادى آشپز ماهر، 
کمک آشپز ماهر 

و تخته کار ،کاپيتان اردور 
با روابط عمومی باال و 

حقوق مناسب، اردورگير، 
کافی من، مهماندار و 

صندوقدار نيازمندیم 
پيروزى ٩ نبش چهارراه 

اول پالک ٣ 
٠٩٣٠٣٤٩١٨٠٩

نيرو� خدمات� خانم جهت 
3ار درهتل نيازمند�م  

٠٩١٥٢٨٨٤٥٥٥
٩٥٣٥٢٩٣٣/ ف

هتل آت�
به خانه دار خانم نيازمندیم.

امام رضا ٣٢
 نبش چهارراه دوم

٩٥٣٥١٣٥٣/ د

سوئيت گل نرگس
پذیرشگر آشنا به

 زبان عربی و کامپيوتر
 نيرو جهت نظافت و آشپزى 

حقوق ۶٠٠
 مراجعه فقط حضورى

سرشور ١۵، گل نرگس 
ساعت مراجعه ١٢الی ١٨

٩٥٣٥٠٥٢٥/ خ

به �= آشپز خدمات 
ظرفشو� نيازمند�م 

 امام رضا ٨ هتل آپارتمان لبخند 
 مراجعه فقط حضورى

٩٥٣٥٠٠٢٤/ ف

هتل� در مشهد 
نياز فورى به ١٠نفر آشپز 

ماهر دارد متقاضيان 
همه روزه از ساعت ٩ 
صبح الی ١٣ با شماره 
٠٩٣٨٤٣٣٢٣٦٣

  تماس حاصل فرمایند 

٩٥٣٥٢٧٩١/ ف

آموزش
هتلدارى ، گردشگرى

٠٩١٥٥٠٢٠٢٧٥-٣٨٩٢٣٥٩٠
٩٥٣٣٥٣٣٥/ ل

هتل آپارتمان 
به پذیرش جهت شيفت شب نيازمند 

است امام رضا ١۶ عنصرى ٨
  امت رضا ۴ نيرومان

٩٥٣٥٣١١٣/ ف

در محدوده 3وهسنگ�
 به یک نفر نيروى خدماتی 

و یک نفر ميزبان نيازمند است
 ٣٨٤٥٩٨١٦

٩٥٣٥٢٤٥٥/ ف

نما� هشتم
به چند نفر جهت رزرواسيون 
و پذیرش روز و خانه دارى و 

تاسيسات و یک کارگر شهرستانی 
جهت رستوران نيازمندیم. 

عنصرى غربی ١٣ نبش خالقی٣

٠٩١٢٩٣٨١٣٣٩
٩٥٣٥٢٢٨٢/ ق

استخدام�
به تعدادى نيروى آقا داراى 
سابقه مربوطه جهت همکارى 

در بخش رهن واجاره 
به صورت تمام وقت 

نيازمندیم.
 امالک آسمان

٩٥٣٥٠٤٢٦/ ق٠٩١٥٣١٣٤٠٠٦

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

٩٥٣٥١١٨٣/ پ

به �= نفر مشاور
جهت خرید و فروش 

آشنا به منطقه صياد نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٣٥٦٩٩

٩٥٣٤٣٦٦٠/ ف

نيازمند�م
مشاورباتجربه درمحدوده 
وکيل آباد با پورسانت عالی

٠٩١٥٣١٥٢٣٠٣
٩٥٣٤٤٨٨٠/ ق

بازار�اب مواد غذا�� 
با حقوق٣ميليون تومان

خيابان١٧شهریور مرکز تجارى 
سی نور- بازار بزرگ زعفران

طبقه١+پالک٣۶٢
 ٠٩٠٣٠١٦٥١٨٧
٠٩١٣٣٤٤٦٢٩٤

٩٥٣٤٧٤٥١/ ج

بازار�اب پخش عمده 
مراجعه به مکان هاى مشخص 

پورسانت عالی
٠٩١٥٣٠٥٧١٣٩یار احمدى

٩٥٣٥١٧٨٨/ ف

تعداد� خانم و آقا� جوان
با روابط عمومی باال و درآمد عالی 
رضا  امام  خيابان  محدوده  در 

٠٩١٥٣١٤٢٣٩٠نيازمندیم
٩٥٣٥٢٣٥٩/ ل

�بازار�اب حرفه ا
آقا و خانم نيازمندیم.

٠٩١٥٧٠٧٧٣١٢
٩٥٣٥٢٩١٨/ پ

استخدام به تعدادى
حضورى  و  خانم  تلفنی  بازاریاب 
عالی  پورسانت  و  ثابت  حقوق  با  آقا 

نيازمندیم ٠٩٣٣٦٤٣٨٩٧٩
٩٥٣٥٣٠٣٧/ ف

شركت معتبر غذا��
اقدام به جذب بازاریاب 

حضورى فقط آقایان مينماید:
حقوق ثابت یک ميليون 

تومان-پورسانت 
جوایز فروش

٠٩٠٣١٩٥٢٤٩٩
٩٥٣٤٣٦٨٧/ ق

 �به دو نفر مد�ر فروش و تعداد
بازاریاب ماهر در زمينه دربهاى 
اتوماتيک و دوربين مداربسته 

نيازمندیم. ٠٩١٥٩٠٧٧٥٠٨
٩٥٣٥٠٨٩٧/ ق

به دو نفر بازار�اب خانم 
نيازمندیم ساعت تماس ٩ 

الی ١٣ و ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠
٣٨٤٢٠٨٢٠

٩٥٣٥٢٧٨٥/ ف

به تعداد� و�ز�تور 
و  آجيل  زرشک  زعفران  پخش  جهت 

خشکبار با پورسانت عالی نيازمندیم 
٠٩١٥٥٦٨٣٦٢٩

٩٥٣٤٩٩٦٢/ ف

 �شر3ت 3ارگزار
به تعدادى بازاریاب دستگاه کارت 

خوان خانم و آقا نيازمند است
٩٥٣٤٥٧٤٨/ م٠٩١٥٨٠٨٢٣٤٩

 3ارشناس فروش خانم 
 با پاداش و پورسانت عالی

 بلوار دانشجو
٩٥٣٥١٢٩٢/ م ٠٩١٥٦٥١٧٤٠٧

بازار�اب امور هتل

tامور مشاور�ن امال

٩٥٣٥٢٤٥٤/ ف

٩٥٣٥١٦٥٣/ پ


