
شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٨
٤٣

هتل آپارتمان 
فارس 

نيازمند است
 ١-پذیرش شيفت روز و شب 

(خانم و آقا )
 ٢- سرپرست خانه دارى 

(خانم ) ٣- انباردار (خانم ) 
٣- خانه دار (خانم ) 

۵-کمک تاسيسات ۶- نگهبان 
خيابان شيرازى ٣ کوچه 

مالهاشم کوچه حمام برق 
هتل آپارتمان فارس

 ساعت مراجعه حضورى ٨ الی ١۶ 

 

٩٥٣٥٤٠٨١/ 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

زا�نده رود
به چند نيروى باتجربه پذیرش شيفت 
شب و خانه دار نيازمندیم.  حضورى :

  امام رضا ١٢حنایی ٩ امت رضا ۶
٩٥٣٥٣٤٩٢/ ف

به نيرو� 3ار جهت خدمات
نظافت و... مهمانپذیر وفروشگاه 

نيارمندیم
٠٩٣٥٩٦٠٤١١١

٩٥٣٥٤١٩١/ ق

�دعوت به همLار
١- مهماندار آقا با سابقه 
کار مفيد و ظاهر مناسب 

٢- آشپز ایرانی تخته کار 
٣- کمک آشپز ایرانی
 ٠٩٠١٦٦٥٠٨٠٦

٣٧٦٣٦٢٠٤
٩٥٣٥٢٩٤٩/ ف

استخدام در هتل 
١- رزرواسيون با سابقه 
 ٢- ميزبان ٣- خانه دار

 ۴- ظرفشوى  ٣٨٥٥٢٩٥٠
٩٥٣٥٣٤٦٢/ ف

هتل آپارتمان �ادگار 
خانه دار نيازمندیم 

 ٠٩٣٥٦٥٦٣٣٦٣
٣٢٢٨٦٦٦٣

٩٥٣٥٣٤٥٢/ ف

 �گروه هتل ها
نور 

جهت رزرواسيون به تعدادى 
خانم با سابقه کار آژانس 
حداقل ٢ سال نيازمندیم 

٠٩٣٦٢٠٦٥٥٣٢
٩٥٣٥٤١٣٢/ ف

به �= خانم جهت پذ�رش 
 �و ٢ خانم جهت خانه دار

در سوئيت آپارتمان نيازمندیم 
٩٥٣٥٢٧٤٣/ ف٠٩٠٣٠٦٩٠١٦٩

جهت تLميل 3ادر پرسنل� 

مجموعه تابش
به تعدادى خانه دار (خانم) 

پذیرش روز (خانم)
پذیرش شب (آقا) 
سالن دار (خانم) 
مهماندار (خانم) 
ظرفشوى (خانم) 

نيازمندیم
٠٩١٥٥٧٣٦٤٥٣

٩٥٣٥٣٤٢٧/ ف

به �= خانه دار 
هتل خانم 

از ساعت ٧ الی ١۵ حقوق 
ماهيانه ۴٠٠+ انعام 

نيازمندیم ميدان ١٧ شهریور 
خيابان شيرودى 

٣٣٤٣٢٥٢١
٠٩٣٩٦٦٩٦٢٢١

٩٥٣٥٣٧٣٩/ ف

هتل پاو�ون 
نيازمندیم ١- پذیرش  زیر  افراد  به 

خانم   ٢- کمک آشپز شهرستانی 
امام رضا ٨        ٣٨٥٣٦٧٥١

٩٥٣٥٤١٠٣/ ف

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

خانم خانه دار نيازمندیم
 ٠٩٣٩٧٧٠٤٢٤٣

٩٥٣٥٣١٢٧/ م

استخدام�
به تعدادى نيروى آقا داراى 
سابقه مربوطه جهت همکارى 

در بخش رهن واجاره 
به صورت تمام وقت 

نيازمندیم.
 امالک آسمان

٩٥٣٥٠٤٢٦/ ق٠٩١٥٣١٣٤٠٠٦

هنرستان 
باتجربه  امالک  مشاور  تعدادى  به 

با پورسانت عالی نيازمندیم 
٩٥٣٥٣٣٦٥/ ف٠٩١٢٠٦٧١٤٠٧

به �= نفر مشاور وارد
به تمام امور بنگاه سریعا با پورسانت 

خوب نيازمندیم دانش آموز
٠٩٣٦٨٣١٤٠٩٣

٩٥٣٥٤٠٧٧/ ق

 sبه �= مشاور فعال امال
در منطقه صياد

نيازمندیم
٣٨٩٣١٤٨١

٩٥٣٥٣٥١٩/ ف

به �= نفر نيرو جهت 
انباردار� با ضامن معتبر

نيازمندیم
٠٩١٥١٠٣١٨١١

٩٥٣٥٣٥٥٢/ ف

 �شر3ت 3ارگزار
به تعدادى بازاریاب دستگاه کارت 

خوان خانم و آقا نيازمند است
٩٥٣٤٥٧٤٨/ م٠٩١٥٨٠٨٢٣٤٩

به تعداد� و�ز�تور 
جهت پخش نان نيازمندیم 

٠٩١٥٤٥٢٣٢١٢
٩٥٣٥٣٤٩٩/ ف

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

نيازمندیم. ٠٩١٥٩٠٧٧٥٠٨
٩٥٣٥٠٨٩٧/ ق

به چند بازار�اب خانم 
با پورسانت عالی جهت ژل

 پاک کننده دست نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٠٥٦٤٣

٩٥٣٥١٩٤٦/ ف

بازار�اب

انباردار sامور مشاور�ن امال

٩٥٣٥٤١٩٣/ ف

صنایع غذایی نادى 
شرکت پخش سراسرى فروردین الهيج (نادى) 

دفتر پخش خراسان 
توليدکننده انواع کيک، کلوچه، کراکر، ویفر، بيسکویت، اسنک، شوکورول و تافی 

جهت تکميل کادر فروش از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکارى می نماید: 
مدرک جنسيت حقوق و مزایا عنوان شغلی 

سابقه کار تحصيلی 

مدیرفروش 
حقوق ثابت قانون کار- پورسانت فروش- پاداش- حق 

مسئوليت- حق ماموریت و ایاب و ذهاب- بيمه تامين 
اجتماعی و تکميلی و تورهاى داخلی و خارجی 

حداقل فوق آقا 
حداقل ٢ سال دیپلم 

بازاریاب 
حقوق ثابت قانون کار- پورسانت فروش- پاداش- 
حق ماموریت و ایاب و ذهاب- بيمه تامين اجتماعی و 
تکميلی- تورهاى داخلی و خارجی و آموزش فروش و 

بازاریابی به صورت رایگان 

- حداقل دیپلم خانم/ آقا 

براى تمام ردیفهاى شغلی داشتن ضامن معتبر و براى آقایان داشتن کارت پایان خدمت سربازى 
الزامی می باشد. 

آدرس: مشهد جاده آسيایی روبروى آزادى ١٣٣- تلفن: ٣۶۶۶۶٨٣٧ 
 

٩٥٣٤٨٣٨٨/ م

٩٥٣٥٣٥٧٩/ د

٩٥٣١٥٤٩٤/ م

٩٥٣٥٤٢٦٨/ ق

٩٥٣٠٤٧١٢/ ف٩٥٣٤٦٢١١/ ب

٩٥٣٥٤٠٧٣/ پ




