
يكشنبه ١٥ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٩
٣٩

رستوران رضائ� 
(در�ادل) 

استخدام آقا- خانم 
با حداقل ٣ سال سابقه کار 
مراجعه حضورى ١٠ تا ١٢ صبح
 چهارراه زرینه- نبش کاشانی ١٩

٩٥٣٤٩٥٣٦/ م

فر3ار ماهر 
نيازمند�م 

لطفا مشخصات فردى (سن 
وضعيت خدمت سربازى و 

سابقه کار ) خود را به شماره 
 ٠٩٠٣٣١٥٠٥٠٧
تلگرام یا پيامک نمایيد

٩٥٣٥٤٢٥٠/ پ

به �= آشپز ماهر 
تخته کار جهت رستوران واقع در 
بندر عسلویه سریعا نيازمندیم 

٩٥٣٥٥٢٨٠/ م٠٩١٥٢٠٢١٢٩٤ 

3م= آشپز 
 �و پي= موتور

نيازمندیم بابانظر ٨١ رستوران 
مهدى ٠٩١٥٢٠٤٣١٠٧

٩٥٣٥٤٤٢٥/ ف

�= مجموعه فست فود 
در منطقه خواجه ربيع به افراد 

زیر نيازمند می باشد
 ١- صندوقدار

٢- فرکار ساندویچ
 ٣- فرکار پيتزا

 ۴- سالن دار ۵- پيک موتورى

٠٩٣٥٦٢٢٢٧٨٦
٩٥٣٥٤٦٨٦/ ف

�پي= موتور
جهت رستوران نيازمندیم

 ساعت تماس ٩ تا ١١
٣٣٦٤١٠٠٥

٩٥٣٥١٥٥١/ ق

فر3ار و بردست 
 ساندو�چ� نيازمند�م 

٩٥٣٥٢٨٥١/ ف٠٩١٥٣١٩١٠٣٠

رستوران امير3بير
تخته کار کارگر ساده وسالن دار 

 نيازمندیم ميدان عدل خمينی
٩٥٣٥٢٦٠٤/ ف

رستوران طرالن
جهت تکميل کادر خود به افراد 

ذیل نيازمند است:
 ١-ميزبان خانم و آقا

 ٢-کمک آشپز 
٣- صندوقدار خانم 
با حقوق عالی و بيمه 

آدرس:ابتداى ویالشهر ، امام رضا ١١
٩٥٣٥٣٤٥٩/ ل٣٥٥١١٠٠٢

٩٥٢٠٢٢٦٤/ خ

فست فود فاردفود
خانم آشنا به کامپيوتر و 

شبکه هاى اجتماعی جهت 
صندوق و تحویل غذا (کانتر )

با ضامن معتبر نيازمندیم.
با سرویس برگشت 

ساعت مصاحبه ١٢ الی  ١٨
بلوار وکيل آباد،

نبش جالل آل احمد ۶

 �به تعداد� نيرو
خدمات� 

جهت کار در سالن با حقوق 
مکفی نيازمند یم

 پيتزا پيتزا 
٣٨٤٠٠٤٠٠
٣٨٤٠٠٣٠٠

٩٥٣٥٤٩٣١/ ف

به تعداد� فر3ار ماهر
 و تعدادى نيروى خدماتی 

جهت کاردر فست فود نيازمندیم 
٣٨٦٧٩٧٩٧

٩٥٣٥٥١٧٩/ ف

رستوران فرنگ�
  در محدوده هاشميه

به تعدادى نيروى ساده 
و سالن دار باتجربه آقا

 با حقوق مکفی نيازمندیم
 لطفا مشخصات خود را 

پيامک کنيد ٠٩٣٧١٩٣٦٤٤٣ 
٠٩٣٣٤٤٤١٢٩٣

٩٥٣٥١٩٩٤/ ف

به تعداد� فر3ار
 و سالن دار ماهر 
نيازمندیم. لطفا مشخصات 

فردى (سن ، وضعيت خدمت 
سربازى و سابقه کار ) 

خود را به شماره 
 ٠٩٠٣٣١٥٠٥٠٧
تلگرام یا پيامک نمایيد

٩٥٣٥٤٢٥٧/ پ

آموزش
هتلدارى ، گردشگرى

٠٩١٥٥٠٢٠٢٧٥-٣٨٩٢٣٥٩٠
٩٥٣٣٥٣٣٥/ ل

هتل پاو�ون 
نيازمندیم ١- پذیرش  زیر  افراد  به 

خانم   ٢- کمک آشپز شهرستانی 
امام رضا ٨        ٣٨٥٣٦٧٥١

٩٥٣٥٤١٠٣/ ف

هتل آراد
جهت تکميل کادر پرسنلی 

به افراد ذیل نيازمند است 
١- خانه دار

 ٢- سوپر وایزر
 ٣- تاسيسات

 ۴- مدیریت خانه دارى 
۵- کمک آشپز

 مراجعه حضورى 
چهارراه دانش نبش

 دانش غربی ١١

 

٩٥٣٥٥٠٧٠/ ف

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 �= نفر نيرو� تاسيسات 
جهت کار در هتل ترجيحا 

با مدرک دیپلم نيازمندیم 
٣٢٢١٨٩٤٢

٩٥٣٥٠٤٩٦/ ف

به تعداد� خانه دار و ميزبان 
جنب  صفوى  نواب  خيابان  نيازمندیم 

بازار عدالت هتل سرزمين آفتاب 
٣٣٦٧٠٢٧٠

٩٥٣٥٣٩٠٤/ ف

هتل آپارتمان آلما-به یک نفر
نيازمندیم  روز  پذیرش  جهت  خانم 
مراجعه حضورى: بين ساعت ٨ تا ١٨   

 ١٧ شهریور ۴ نبش نسترن ۵ 
٩٥٣٥٤٩٠٥/ ف

هتل آتبين
تاسيسات، خانه دار، پذیرش 
خانم نيازمندیم امام رضا ٢٧ 

 تقاطع اول راست
٩٥٣٥٤٤٣٩/ ف

به �= خانم
جهت خانه دارى در هتل 

نيازمندیم ساعت تماس ١۴ الی ١۶
٠٩١٥١١٠٦٥٧٥-٣٨٥٢٧٣٧٤

٩٥٣٥٥٢٣٥/ 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

به �= خانه دار باتجربه 
داریوش  آپارتمان  هتل  نيازمندیم 
خيابان دانش دانش شرقی ١۵ (کوچه 

شهيد حنائی ) ٠٩٣٨٦١٧١٩٠١
٩٥٣٥٥١٠١/ ف

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

هتل ا�ران زمين
دعوت به همکارى می نماید

سرآشپز حرفه اى (ایرانی فرنگی عربی)
  مراجعه ١٠الی ١۴ - امام رضا ٢

٩٥٣٥٤٥٩٨/ ق

هتل خورشيد
به تعدادى خانم جهت کار 

خدماتی ٢- به تعدادى آقاى 
شهرستانی جهت کار در 

رستوران مراجعه حضورى 
از ساعت ١٠ الی ١٨ خيابان 

دانشگاه بين دانشگاه 
١٢ و ١۴

 

٩٥٣٥٤٩٤٥/ ف

به �= آشپز، خدمات  
خانه دار، پذ�رش 
نيازمندیم امام رضا ٨ 

 هتل لبخند مراجعه حضورى 
٩٥٣٥٤٩٢٧/ 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

٩٥٣٥٤٩٠٤/ ف

به چند نفر مشاور 
جهت امالک ماهان در سرافرازان 

نيازمندیم 
٠٩٣٣٧١٥٥١٦٠

هنرستان 
باتجربه  امالک  مشاور  تعدادى  به 

با پورسانت عالی نيازمندیم 
٩٥٣٥٣٣٦٥/ ف٠٩١٢٠٦٧١٤٠٧

به تعداد� مشاور 
جهت کار در دفتر امالک محدوده 

صياد و هاشميه نيازمندیم 
٩٥٣٤٧٤١٢/ ف٠٩١٢٥١٠٨٩٠٠

به �= خانم 
جهت کار در دفتر مشاور امالک 

نيازمندیم.
٣٦٦٢٧٦٩٤امالک غرب

٩٥٣٥٤٨٦٩/ ل

امالt آرمان
اوایل هاشميه به ٢ نفر مشاور فعال 
و با تجربه پورسانت باال نيازمندیم 

٠٩١٥٩١١٤٩٥١
٩٥٣٥٤٤٤٤/ ف

به ٢ نفر مشاور ماهر 
جهت کار در امالک با پورسانت 

عالی در منطقه کوثر هاشميه و...
نيازمندیم ٠٩٣٥٣٩٠٥٤١٦

٩٥٣٥٤٤٨١/ ف

 �= شر3ت معتبر
پخش محصوالت 
 آرایشی و بهداشتی و غذایی 

به تعدادى نيروى حرفه اى
 خانم و آقا جهت :

١- ویزیتور علمی ( مشهد)
٢- بازاریاب محصوالت غذایی

 ( سوپر مارکتها و غيره و ...)
٣- بازاریاب آرایشی و بهداشتی 

( داروخانه ها) 
با حقوق و مزایاى عالی و پورسانت 

و پاداش فروش نيازمندیم 

٣٧٦٥٨٤٠٤ 
٩٥٣٥٥٢٠٨/ م

 به تعداد� بازار�اب 
 در زمينه دستگاه کارتخوان باحقوق 

ثابت١/٢٠٠تا٢/۵م نيازمندیم
٠٩١٥٢١٧٤١٦٦ 

٩٥٣٥٥٢٨٦/ ق

3ارشناس فروش تلفن� 
 +۵٠٠ ثابت  حقوق  با  خانم  فقط 
پورسانت + پاداش بلوار دانشجو 

٠٩١٥٦٥١٧٤٠٧
٩٥٣٥٤٦٣١/ ف

به چند نفر بازار�اب 
مجرب آقا �ا خانم

جهت موادغذایی با پورسانت عالی 
نيازمندیم ٠٩١٥١١٥٤٦٥١

٩٥٣٥٤٩٥٣/ ف

بازار�اب تلفن�
3ار در منزل، با درآمد عال�

نيازمندیم
٣٨٥١٨٩٢٣

٩٥٣٥٤٦٦٤/ ف

٩٥٣٣٠٥٥٦/ ف

حقوق ٤ ميليون تومان 
به تعداد زیادى بازاریاب مبتدى و 

حرفه اى سریعا نيازمندیم.احمدآباد 
       ٣٨٤١٤٧٣٥ابتدارضا ٣ پالک ٨٣  

پارسيان 
نمایندگی انحصارى

 لپ لپ 
در استان

 تتراپک یخدانه 
تن کالچر، رب اميد، رشته آش

 آبليمو، شربت و ترشيجات 
بازاریاب باتجربه عمده و مویرگی 
و تعاونی ها و ارگان ها نيازمندیم 

٠٩٠١٤١١٣٦٠٩
٩٥٣٤٠٠٥٦/ ف٣٧٥٣١٧٥٣

 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

به تعداد� بازار�اب تلفن�
جهت فروش تجهيزات کشاورزى 

نيازمندیم
٠٩١٥٧٦١٥٥١٢

٩٥٣٥١٢٦٥/ ف

بازار�اب مواد غذا��
فروش انحصارى-دانشجو ١٧ 
ساختمان کيميا طبقه ٢ واحد۴

٠٥١٣٨٩٢٠٥٢٠
٩٥٣٥٤٨١٠/ ق

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

٠٩١٥٤٥٢٣٢١٢
٩٥٣٥٣٤٩٩/ ف

�استخدام بازار�اب حرفه ا

 IT یک شرکت معتبر در زمينه
تعداد ٢٩ نفر بازاریاب حرفه اى 

با شرایط ذیل استخدام می نماید: 
١- حداقل ۵ سال سابقه کار 

٢- به صورت پاره وقت و تمام 
وقت مزایا: پورسانت و حقوق عالی 
امکان تسویه هفتگی تماس ٩ الی ١۵

٩٥٣٤٥٧٧٨/ ف٣٨٤٣٩٩٦٤

به تعداد� مد�ر فروش
 و بازار�اب خانم 

با روابط عمومی باال نيازمندیم 
٠٥١٣٦١٠٩٥٩٨

 ساعت تماس : ٩ الی ١۴ 
آدرس : بلوار امامت 
بين امامت ٧٠ و ٧٢ 
پالک ٨۶٢ طبقه اول

٩٥٣٥٥٣٤٤/ ر

 �شر3ت 3ارگزار
به تعدادى بازاریاب دستگاه کارت 

خوان خانم و آقا نيازمند است
٩٥٣٤٥٧٤٨/ م٠٩١٥٨٠٨٢٣٤٩

 �به تعداد� نيرو
بازار�اب خانم

ترجيحا محدوده پيروزى 
و فکورى الدن نيازمندیم 

آدرس وکيل آباد الدن ۴٢ 
پالک ١۵

٣٨٦٤٣٦٣٧
٩٥٣٥٥٢٢٤/ ف

دو نفر خانم 
دکتر  نيازمندیم  فروش  امور  جهت 
 ٢٠ و   ١٨ رودکی  بين   ۴٠ بهشتی 

٣٨٤٤١٤٩٧پالک ٣٠٨ 
٩٥٣٥٣٦١٣/ ف

بيمه سامان
و  حضورى  بازاریابی  و  فروش  مدیر 

تلفنی خانم و آقا - احمدآباد ٢١
٣٨٤٦٦٤٧٤-٠٩١٥١٢٣٧٨٩٠

٩٥٣٢٩١٢٣/ ف

به تعداد� و�ز�تور
با پورسانت باال نيازمندیم

٠٩٣٠٣٨٠٨٨٥٧
٩٥٣٥٥١٠٦/ ف

�به چند نفر و�ز�تور حرفه ا
 خانم جهت فروش ساکشنهاى 

جراحی و دندانپزشکی نيازمندیم
٩٥٣٥٥١٥٥/ م ٠٩١٥٣٠٦٠٦٨٤

به تعداد� بازار�اب تلفن� 
و حضور� جهت کار در شرکت 

نيازمندیم با حقوق ثابت + پورسانت 
عالی           ٠٩١٥٤٨٠٤٢٨٤

٩٥٣٥٤٦٩٩/ ف

استخدام
یک شرکت معتبر و فعال در زمينه 
بازاریابی و فروش ازافراد زیر دعوت 
نماید: می  خانم  نيروى  همکارى  به 

١- مدیر بازرگانی 
٢- مدیر فروش

٣- بازاریاب تلفنی
حقوق ثابت+ پورسانت

٩٥٣٥٤٢٢٦/ م٣٨٩٣٩٧٣٥

به تعداد� بازار�اب
کمشچه  خانگی  نان  توزیع  جهت 
عالی حقوق  با  مشهد  در  اصفهان 
نيازمندیم   ٠٩١٣٩١٧٤٥٠٣

٩٥٣٥٤٨٨٦/ خ

به تعداد� بازار�اب
جهت امور تبليغاتی تلویزیون 

شهرى نيازمندیم موصلی
٩٥٣٥٢٣٢٨/ ر٠٩١٢٠٣٠٤٨٣٣

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

حقوق قانون کار 
٠٩٠٣١١١٨٢١٣

٩٥٣٥٢٠١٧/ ق

بازار�اب پخش عمده 
مراجعه به مکان هاى مشخص 

ترجيحا با وسيله ، پورسانت عالی
٠٩١٥٣٠٥٧١٣٩یار احمدى

٩٥٣٥١٧٨٨/ ف

 �فور
۵٠ بازاریاب خانم و آقا جهت گروه 

تبليغات با درصد باال نيازمندیم
٠٩١٥٣١٥٦٢٧٥-٣٦٠١٥٤٢٢

٩٥٣٥٤٣٩٢/ پ

�= شر3ت توليد� درب 
و پنجره آلومينيوم� 

جهت تکميل کادر فروش خود به 
تعدادى نيرو نيازمند است 
یک نفر منشی تلفنی، ۵ نفر 

بازاریاب حضورى 
خيابان فرهاد، فرهاد ٢٢ پالک ٧۶

٠٩١٥٤٤٤٤٩٩٦
٩٥٣٥٤٧٨٣/ ف٣٧٦٠٣٨٦٠

بهينه سالمت 
پارسيان

به تعدادى بازاریاب حرفه اى
 آقا و خانم با روابط عمومی باال 

جهت بازاریابی در زمينه
 فروش دفترچه بيمه درمانی 

حقوق + پورسانت + بيمه 

٠٩١٥٤٢٢٢٨١٩
٩٥٣٥٥٢٢٩/ ف

شر3ت مهندس� 
پزش�K طوس طب

در محدوده چهارراه لشکر
 برنامه نویس و طراح سایت 

خانم باحقوق ٨٠٠ هزار تومان 
با ساعت کارى ٩صبح تا ۵ عصر 

استخدام می کند.

٠٩١٥٣٢٣١٤٨٢
٩٥٣٥٥٢٩٤/ ق

پي= موتور� ساعت� ٥٠٠٠ 
نيازمند�م ساعت کارى ١٢ الی 

١۶ با ناهار محدوده فهميده 
خين عرب ٠٩١٥٣١٩٤٩٠٠

٩٥٣٥٥١٢٩/ ف

پي= شهر گشت 
به تعداد زیادى موتور سوار با تضمين 

درآمد ٧٠ الی ١۴٠ نيازمندیم 
٣٢٢٤٢٠٢٠

٩٥٢٨٦٢٥٤/ ف

به �= پي= موتور� جوان 
نيازمندیم به یک منشی خانم 
مسلط به کامپيوتر نيازمندیم 

٠٩٠٣٨٩٣٢٠٨٦
٩٥٣٥٤٨٢٨/ ف

به تعداد� موتور همراه با 
 �راننده در پي= موتور

محدوده طالب نيازمندیم. 
٠٩١٥٢٠١٠٢٥٨

٩٥٣٥٥٠٨١/ ق

به �= موتور سوار
جهت کار در فست فود و پيک 
نيازمندیم آدرس : بين عبادى 

 ٩٩ و ١٠١ ساندویچ پل
٩٥٣٥٥١٨٠/ ف

پي= موتور� پا�انه 
نيازمندیم  موتورسوار  تعدادى  به 
امام رضا ٧۶ پالک ٢٢ اعتبار یک هفته 

٠٩١٥٤٤١٥٦١٢
٩٥٣٥٤٩٥٢/ ف

 �نياز به �= پي= موتور
نبش راهنمایی ٢٢ 
کترینگ رضا جلوه گر
٠٩٠١٢٤٢٧٢١٠

٩٥٣٥٤٣٥٠/ ف

٩٥٣٥٤٥٣٥/ ف

 �به تعداد� پي= موتور
در محدوده و3يل آباد

نيازمندیم
٠٩١٥٧٧٠١٤٤٢

به تعداد محدود� پي= 
موتور� نيازمند�م  

٠٩١٥٥٠٠٤١٦١
٩٥٣٥٤٥٠٣/ ف

�به چند پي= موتور
جهت جمع آورى اطالعات بازار

 با حقوق باال نيازمندیم
٠٩١٥٧٨٩٦٣٢٣

٩٥٣٥٥٠٦٦/ ف

بازار�اب

تحصيلدار و
�پي= موتور

برنامه نو�س

امور هتل

tامور مشاور�ن امال

٩٥٢٠١٠٢٦/ م

دعوت به همکارى
 باالن صنعت

حداقل عنوان شغلی
قابليت هاى مورد نيازسابقه کار

٥مدZر فروش (آقا و خانم)
دارا0 حداقل مدرt ?ارشناس& مدZرZت 

بازرگان&، مسلط به امور فروش و بازارZاب& و 
اZنترنت، آشنا به اصول مدZرZت&

?ارشناس فروش و بازارZاب& 
٣(آقا و خانم)

دارا0 حداقل مدرt ليسانس، مسلط به امور 
فروش و بازارZاب&، مسلط به نرم افزار آفيس، 

دارا0 مهارت عال& در مذا?ره و فروش
لطفا جهت اطالعات بيشتر و ارسال رزومه به سا�ت باالن صنعت، قسمت دعوت به 

www.balansanat.com .مراجعه فرما�يد �همKار
 

٩٥٣٥٤٣٧٠/ ف

٩٥٣٠٤٧١٢/ ف


