
دوشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٠
٤٣

به �= 3م= 
آشپز خانم

آشنا به سرو صبحانه و 
یک کمک آشپز آقا آشنا به 
تخته کارى جهت کار در یک 

کترینگ معتبر نيازمندیم
٠٩١٥٥٢٠٧١٧٦

٩٥٣٥٥٩٥٦/ ف

�به تعداد� پي= موتور
تمام وقت و کمک آشپز خانم 

نيازمندیم
٠٩١٥٢٠٤٧٦١٧-٣٧٢٧٩٦١٣

٩٥٣٥٦٢١٩/ ف

به تعداد� 3م= آشپز 
ماهر شهرستان� آقا
باجاى خواب نيازمندیم.
٠٩٣٣٢٤٠٧٩٨١

٩٥٣٥٤٢٣٥/ ق

به تعداد� مهماندار آقا
جوان نيازمندیم مراجعه حضورى 

نبش ابن سينا ١۵
٠٩١٥٥٨٠٣٨٢٩

٩٥٣٥٥٧٦٩/ ف

به �= ظرفشو� خانم
از  رستوران  در  کار  جهت   
ساعت ٨ الی ١٧ نيازمندیم. 

مراجعه حضورى:
 بين ميدان راه آهن و 

هاشمی نژاد ٢٩ 
 رستوران صدف

٩٥٣٥٦١٦٩/ ق

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

نيازمند�م
١- صندوقدار خانم 

٢-کارگر خدماتی خانم
٣-پيک موتورى

مراجعه حضورى : ازساعت
١٠ الی ١۶ - رستوران کبير 

نبش معلم ١۴ 
 

٩٥٣٥٦٥٧٠/ د

فر3ار و بردست 
 ساندو�چ� نيازمند�م 

٩٥٣٥٢٨٥١/ ف٠٩١٥٣١٩١٠٣٠

به �= نفر صندوقدار خانم 
و �= نفر اپراتور خانم
 و تعدادى پيک موتورى

 نيازمندیم
 ١٧ شهریور عنصرى شرقی 

نبش چهارراه نسترن 
کترینگ آریانا 
٣٣٤١٣١٧٦

٩٥٣٥٦٤٣٥/ ف

استخدام فست فود 
به یک نفر مدیر خانم و چندنفر 

پرسنل خانم جهت کار در فست فود 
نيازمندیم ٠٩٣٨٣٢١٣٩٩٥

٩٥٣٥٥٦٩١/ ف

 �به تعداد
سالن دار 

ماهر با 
سابقه کار 
نيازمندیم 
٠٩٣٨٥٠٣٣٠٠٥

٩٥٣٥٦٨٣٩/ پ

گارسون، ظرفشو�، 3باب پز 
با انضباط، فعال، سختکوش، نبش 

وکيل آباد ٧٧ جوجه کباب گراناز 
٠٩١٥١١٥٥٨٥٠

٩٥٣٤٤٥٩٨/ ف

 �دعوت به همLار
١- مهماندار آقا با سابقه کار 

مفيد و ظاهرى مناسب 
٢- آشپز ایرانی (تخته کار) 

٣- کمک آشپز ایرانی 
٣٧٦٣٦٢٠٤
٣٧٦٣٢٢٧٦

٠٩٠١٦٦٥٠٨٠٦
٩٥٣٥٦١٧٢/ ف

به تعداد� 3م= آشپزماهر خانم 
و ساالد زن خانم نيازمند�م.

 

٠٩٣٣٢٤٠٧٩٨١
٩٥٣٥٤٢٤٧/ ق

3اف� شاپ پروما استخدام 
م� 3ند 

١- ظرفشوى ٢- ميزبان 
٠٩١٥٧٦٧٢٧٢٣

٩٥٣٥٥٩١٨/ ف

٩٥٣٥٢٣٠٠/ د

رستوران 
3لبه

واقع در نبش 
هاشميه١٨

جنب بانک رفاه
به صندوقدارخانم 

نيازمنداست
تماس ١۶-٩

٠٩٣٦٦٢٨٢٧٣٢

رستوران امير3بير
تخته کار کارگر ساده وسالن دار 

 نيازمندیم ميدان عدل خمينی
٩٥٣٥٥١٥٩/ ف

استخدام پيتزاچين 
و تخته 3ار ماهر
(محدوده وکيل آباد)

٠٩١٥١٠١٠٥٢٧
٩٥٣٥٤٩٤١/ ف

به ٣ نفر نيرو� آشنا به 3ار 
آشپزخانه نيازمندیم 

شيفت عصر محدوده قاسم آباد 
٠٩٣٦٦٨٧٩٤٨٢

٩٥٣٥٥٥٧٢/ ف

به تعداد� آشپز 
و 3م= آشپز نيازمند�م

بين ميدان الدن و پيروزى ٧٨ کترینگ 
ایرونی ٠٩٣٥٩٤٤٣٠٤٠

٩٥٣٥٦٥٠٩/ ف

آشپز و 3م= آشپز 
نيازمند�م 

مشخصات خود را پيامک کنيد
٩٥٣٥٥٥٤٠/ ف٠٩١٥٨٠٥٤٢٢٧

به �= فر3ار نيازمند�م
محدوده بلوار پيروزى الدن

٠٩٣٠٨٠٠٢١٤٦
٩٥٣٥٥٩٠٦/ ف

رستوران ناندوز
 نبش 3وثر ٢٨

به پرسنل ذیل نيازمند است : 
١-کنتاکی زن حرفه اى

 ٢-گریل کار
 ٣-ظرفشوى (خانم یا آقا) 

۴-پيک موتورى ۵-صندوقدار

٣٨٨١٨٠٨٠
٩٥٣٥٦٦١٠/ ف

به تعداد� فر3ار ماهر
 و تعدادى نيروى خدماتی 

جهت کاردر فست فود نيازمندیم 
٣٨٦٧٩٧٩٧

٩٥٣٥٥١٧٩/ ف

به دو فر3ار ماهر
و یک ساندویچ زن و پيک موتورى 

در محدوده بلوار جمهورى نيازمندیم
٩٥٣٥٦٤٤٥/ ف٠٩٣٥٣٥٢٣٤٣٧

 �به تعداد
كارگر ساده 
با سابقه جهت كار در آشپزخانه 

شهرزاد نيازمندیم
ساعت كار ٨ الی ١۶ 

حقوق قانون كار
 بلوار وكيل آباد-كوثر شمالی٢

٩٥٣٥٦١٣٥/ ق

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

٩٥٣٣٩٥٣٤/ پ

آشپز خانم-آقا
(غذا، دسر، کافی من)

 مهماندار خانم جهت پذیرایی
٠٩١٥١٢٤٦٠٣٨

به �= 3ارگرساده 
شهرستان�

نيازمندیم کبابسرا  در  کار  جهت   
٣٦٠٦٦٠٥٠-٠٩١٥٢٠٥٨٤١٥

٩٥٣٥٦٧١٢/ ف

رستوران و 3تر�نگ 

ضيافت نور
استخدام می نماید

گارسون و سالن دار 
باتجربه- آقا  

بين فرامرز١٩ و ٢١
٠٩١٥٣١٤٥١٨١

٩٥٣٥٦٢٠٠/ ف

استخدام آشپز 3باب تر�3
  و مرغ بر�ان نيازمند�م 

٠٩٣٥٤٣٩٢٧٠٠
٩٥٣٥٥٥٣٩/ ف

به �= نيرو� ساده خانم 
جهت فست فود نيازمندیم

 طالب، چهارراه برق 
٠٩٣٥٤٦٤٤٣٨٩-٣٢٧٨٣٢٨٨

٩٥٣٥٦٦٣٥/ ف

به �= فر3ارماهر 
با ضامن معتبر نيازمندیم 

توس ۶۵ 
٠٩٣٧٨٨٩٨٩٦٤

٩٥٣٥٦٦٨٧/ ف

Aرستوان بان� سل
آشپز  کمک   ، ساده  کارگر  تعدادى  به 
تخته کار، پيک نيازمند است بين امامت 
٢٠ و ٢٢-        ٠٩٣٠٨٦٨٥٣٥٤

٩٥٣٥٦٥١٨/ ف

به چند نفر 3ارگر ساده
خانم و آقا نيازمندیم پيتزا 

گلبرگ (حاشيه بلوار تلویزیون)
٩٥٣٥٦٢٦٢/ ف٠٩١٥٥١٣٧٨٠٠

3ارگر ساده 
جهت نظافت و پيک در کبابی 

نيازمندیم محدوده صياد
٩٥٣٥٦٦٩٤/ ف٠٩١٥١١٤٠٥٣٥

به تعداد� 3باب پز ماهر 
در رستوران نيازمندیم 

(شهرستانی با جاى خواب ) 
٠٩٣٠٤١٤٨٨١٤

٩٥٣٥٦٣٣٤/ ف

به �= 3ارگرساده 
جهت کار در آشکده محدوده اول 

جاده طرقبه نيازمندیم 
٠٩١٥٧١٥٤٨٦٤

٩٥٣٥٥٩٧٠/ ف

مهماندار 
تحصيل 3رده خانم و آقا 

نيازمندیم
 مراجعه فقط حضورى 

خيام شمالی
 بام مجتمع وصال

 تاالر شيشه اى اطلسيه 
 

٩٥٣٥٥٤٩٨/ 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

به ٢ نفر خانم 
جهت کاردر طباخی نيازمندیم فورى
آخوندى ٠٩٣٦٤١١٢٥٢٢ 

٩٥٣٥٦٠٧٨/ م٣٧٥١٢٧٢٥

استخدام
 در هتل ٤ ستاره

١- ميزبان ۵ نفر 
٢- کافی من ١ نفر 

٣- فرکار جهت صبحانه ١ نفر
 تماس ٩ الی ١٢ و ١۶ الی ٢١
٠٩٣٨٠١٨١٩٧٨

٩٥٣٥٥٨٧٢/ ف

هتل� ٣ ستاره 
دعوت به همکارى می نماید :

 ١- نيروى آقا و خانم مسلط به 
زبان انگليسی یا عربی و حداقل 

مدرک تحصيلی ليسانس 
 ٢- کباب زن جوان با حداقل

 ۵ سال سابقه کار 
چهارراه شهدا داخل پاساژ بهمن

 

٩٥٣٥٦١٧٩/ ف

هتل تارا 
رزرواسيون خانم، پذیرش، 

سرآشپز، کمک آشپز 
کليه موارد با سابقه کارى 

خيابان شيرازى 
 بين شيرازى ١٧ و ١٩ 

٩٥٣٥٦٤١٣/ ف

٩٥٣٥٦٤٤٣/ ف

نيرو� خانم با روابط عموم� باال 
 جهت رزرواسيون یا پذیرش 

نيازمندیم سرشور ٢٨پالک ١,۶
٠٩١٥٢٤٥٣٧١٢ ایمانی

هتل پا�تخت-خانه دارباتجربه
 ميزبان ترجيحا شهرستانی 

خدمات- خيابان امام رضا ١ 
٠٩٣٠٧٩٣٠٩٠٨

٩٥٣٥٥٧١٨/ ف

به �= زوج جوان
مهمانپذیر  در  خدماتی  کار  جهت 

تمام وقت با ضامن نيازمندیم
٩٥٣٥٥٥٠١/ ف٠٩١٥٦٢٦٢٦٩٤

هتل آپارتمان
 قصر شمس 

به یک خانه دار خانم با سابقه 
متعهد و بسيار تميزکار 

فورى نيازمندیم
 امام رضا ٨ رجب زاده ۶ 

مراجعه فقط حضورى 
٣٨١١٢٣٠٩

٩٥٣٥٦٣٢٣/ ف

هتل آپارتمان سوره به تعدادى
 ٣ شيرازى  نيازمندیم  دار  خانه 
صاحب  کوچه  پرست  آستانه  بازارچه 

٣٢٢٢٢٧٩٠کار هتل سوده 
٩٥٣٥٦٦٤٧/ ف

هتل آت�
گارسون-خانه دار

کارگرساده آقا وبه یکنفر 
عالقه مند به کار

کافی شاپ نيازمندیم
 امام رضا٣٢

نبش چهارراه دوم
 

٩٥٣٥٥٨٥٩/ د

پذ�رشگر هتل 
نيازمند�م 

یک نفر آف پرکن پذیرش آقا 
احمدآباد، ابتداى بلوار رضا 

هتل سی برگ 
٩٥٣٥٥٥٦٠/ پ٣٨٤٠١٣٣٥

هتل گوهرنيازمند به پذیرش روز 
باشد.  و شب، خانه دار، گارسون می 
 ٢ چهنو   ۵ رضا  امام  حضورى  مراجعه 

هتل گوهر ٣٨٥٢٤٠٩٨
٩٥٣٤٩٦٤١/ ف

�= نفر آقا مسلط به 
تاسيسات هتل

 با حداکثر مدرک تحصيلی دیپلم
نيازمندیم ٠٩١٥٣١٧٩٧٧٣

٩٥٣٥٥٨٣٧/ ق

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

آموزش
هتلدارى ، گردشگرى

٠٩١٥٥٠٢٠٢٧٥-٣٨٩٢٣٥٩٠
٩٥٣٣٥٣٣٥/ ل

به تعداد� نيرو
جهت کار در رستوران هتل 

نيازمندیم شماره تماس
٩٥٣٥٥٨٦١/ ف٣٨١١٨١١١

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

نيارمندیم
٠٩٣٥٩٦٠٤١١١

٩٥٣٥٤١٩١/ ق

به ٣ نفر خانه دار ترجيحا 
خانم در هتل آپارتمان

نيازمندیم
٠٩١٥٨٩١٢٠٠٩

٩٥٣٥٥٧٣٧/ ف

هتل آپارتمان مهستان
در قسمت هاى ذیل نيرو می پذیرد

 ١- ظرفشوى
 ٢- کمک آشپز
 ٣- ساالد زن 

مراجعه حضورى
 آدرس امام رضا ٨ چهارراه اول 

سمت چپ
٣٨٥٣٩٩٢٣

٩٥٣٥٥٨٥٥/ ف

به �= خانه دار 
نيازمندیم مراجعه  کار در هتل  جهت 
حضورى ساعت ١٨ الی ٢٠ سرشور۵ 

٨-٣٢٢٨٥٦٦٦وثوق 
٩٥٣٥٥٥٠٩/ ف

�استخدام فور
به ٢ نفر صندوقدار جهت 

کار در یک رستوران 
اطراف همراه با حقوق عالی 

بيمه و سرویس ایاب و 
ذهاب نيازمندیم

٠٩٣٧٠٤٩٥٤٩٢
٩٥٣٥٦٢٠٨/ ف

هتل تازه تاسيس جهت 
تLميل 3ادر پرسنل�

پذیرش ٣ نفر 
بلمن ۴ نفر 

ميزبان ۴ نفر 
خانه دار ٣ نفر 

خدمات عمومی ۴ نفر 
مراجعه حضورى فلکه 
آب انتهاى اندرزگو ٢ 

هتل زیارت 
٣٢٢٩٠٦٤٥

٩٥٣٥٥٨١٣/ ق

١- 3ارگر شب و روز باتجربه
٢- کارگر رستوران باتجربه 

طبرسی ۶ سوئيت نوید 
 مراجعه ١٠ تا ١۶

٩٥٣٥٣٩٥٣/ ف

نيرو� ساالدزن و ميزبان
نيازمندیم

(٠٩١٥٦٠١٧٣٩٠) 
امام رضا ۵، چهنو ٣ هتل ستارگان

٩٥٣٥٥٨٨٦/ ر

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

استخدام خانم
 جهت نظافت (خانه دارى هتل)

 نيازمندیم 
٩٥٣٥٦١٩٣/ ف٠٩٣٩٩٥٠٣١٦٨

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

پذ�رش خانم 
ترجيحا عرب زبان

خدمات، البی، تاسيسات 
سالن دار رستوران

 و کمک آشپز 
امام رضا ٢ هتل بهشت

 مراجعه فقط حضورى
 اعتبار آگهی ٢ روز

 

٩٥٣٥٦٦٠٤/ ف

به تعداد� پذ�رشگر 
خانم و آقا 

جهت کار در هتل 
نيازمندیم. 

مراجعه حضورى 
ميدان طبرسی

 خيابان نوغان- هتل عماد 
٩٥٣٥٦٣٩٩/ م

به �= خانه دار 
ترجيحا خانم
باسابقه کار در هتل 

نيازمندیم 
(هتل آپارتمان گل نرگس) 

تماس ٨ الی ١۶
٣٨٥٤٢٠٩٩-٠٩١٥٧٦٦٤٣٩٣

٩٥٣٥٥٨٨٠/ ف

هتل سينا
پذیرش- خانه دار -  خدمات

چهارراه خسروى- روبروى کوچه 
مخابرات

 
٩٥٣٥٥٦٤٨/ ق

به �= خانم خانه دار جهت 
3ار در سوئيت با غذا

نيازمندیم حقوق ۵۵٠ امام رضا ٢۴
٩٥٣٥٥٨٨٩/ ف٣٨٥٢٣٤٦٣

به هتل آپارتمان 
به افراد باتجربه کارى نيازمند 

است خانه دار خانم ۴ نفر 
پذیرش شيفت شب آقا ٣ نفر 

نيروى کار رستوران ترجيحا 
شهرستانی ۴ نفر پذیرش خانم 
شيفت صبح ٣ نفر خيابان امام 

 رضا ۵ چهنوى ۴ هتل داود

٩٥٣٥٦٦٠٥/ ف

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

خوب نيازمندیم دانش آموز
٠٩٣٦٨٣١٤٠٩٣

٩٥٣٥٤٠٧٧/ ق

به �= مشاور
آشنا به منطقه صياد شيرازى 

نيازمندیم
٩٥٣٥٥٥٠٣/ ف٠٩١٥٣١٣٥٦٩٩

به تعداد� مشاور 
جهت کار در دفتر امالک محدوده 

هاشميه نيازمندیم 
٩٥٣٥٦٣٧٧/ ف٠٩١٥٤١٠٠٠٤٣

مسLن پو�ا
به تعدادى مشاور 

باتجربه باپورسانت 
۵٠% نيازمندیم

بلوار دانشجو
٠٩١٥١١٤٢٢٠٧

٩٥٢١٦٥٢٧/ ق

مهندس� فروش مسLن 
سنگان� (مبين)

به منظور تکميل کادر 
فروش خود از بين آقایان 
با روابط عمومی باال دعوت 

به همکارى می نماید
٠٩١٥٠٢٩٨٠٠٦

٩٥٣٥٦٨٩٧/ ب

به مشاور باتجربه
جهت دفترامالک در محدوده 

آبکوه، سناباد نيازمندیم
٩٥٣٥٦٧٦٨/ م٠٩١٥٠٠٨٨٠٠٥

به �= نفر نيرو جهت 
انباردار� با ضامن معتبر

نيازمندیم
٠٩١٥١٠٣١٨١١

٩٥٣٥٣٥٥٢/ ف

 tبه �= انباردار پوشا
آشنا به نرم افزار حسابدارى 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٨٩٧٥٩

٩٥٣٥٥٤٩٣/ ف

به تعداد� بازار�اب 
ترجيحا  خانم یا آقا با درآمد 

ماهيانه ۵ م نيازمندیم 
٩٥٣٥٥٤٦٩/ ف٠٩١٥٨٢٧١٠٣٣

به تعداد� و�ز�تور تلفن� خانم 
با حقوق ثابت+ پورسانت 

نيازمندیم 
٠٩١٥٤١٣٧٦١٠

٩٥٣٥٤١٠٤/ ف

 �شر3ت 3ارگزار
به تعدادى بازاریاب دستگاه کارت 

خوان خانم و آقا نيازمند است
٩٥٣٤٥٧٤٨/ م٠٩١٥٨٠٨٢٣٤٩

بازار�اب حرفه ا� بيمه
  با پورسانت باال

٠٩١٥٣٠٦١٨٤٢
٩٥٣٥٦٨١١/ م

خانه سنگ واقع در هاشميه
به تعدادى بازاریاب خانم متخصص 

جهت فروش سنگ نيازمندیم.
٠٩٣٥٤٧١١١٢٨

٩٥٣٥٤٠٦٢/ م

بازار�اب

انباردار

امور هتل

tامور مشاور�ن امال


