
سه شنبه ١٧ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩١
٣٨

آشپز و تخته 3ار ماهر
به مدت ١۵ روز نيازمندیم

٠٩١٥٥٠٩٥٠٧٦
٩٥٣٥٦٩٥٩/ ف

به آشپز ماهر ،3م= آشپز 
سالن دار و کارگر ساده شهرستانی 

نيازمندیم مراجعه حضورى فلکه ضد 
 امام رضا ۴٢ رستوران چهارفصل 

٩٥٣٥٧٤٥١/ ف

به �= نفر 3ارگر ماهر فر3ار 
�ساندو�چ� نيازمند�م فور  

٣٧٦٧٢١٦٨- ٣٧٦٧٢١٩٧
٩٥٣٥٧٧٠٦/ م

 ��= شر3ت معتبر توليد
واقع در شهرک صنعتی 
چناران به نيروى آشپز 

خانم (ترجيحا ساکن 
گلبهار و مشهد ) 

نيازمند می باشد .
٤٦١٣٩٣٥٤-٠٥١

٩٥٣٣٦٠٤٩/ ش

به ٢ نفر طباخ ماهر 
نيازمند�م   

٠٩٣٥٤٩٣٧١١٦
٩٥٣٥٧١٢٩/ ف

�= استاد3ار3ي= ساز
ویک استادکارخشک کار

همراه کليه مزایا
 هفت تير٢٩-زیرزمين مسجد

٩٥٣٥٢٣٧٣/ ق

به �= آشپز ماهر 
آشنا به امور تخته کارى و کمک 

آشپز باتجربه نيازمندیم
 

٠٩١٥٥١١٧٤٩٣
٩٥٣٥٧٧٦٠/ ف

رستوران گلستان 
به پيک موتورى
 با سابقه کارى
 نيازمند است

 آدرس : نرسيده به چهارراه 
ابوطالب بين قرنی ٢٩ و ٣١ 

٠٩١٥٦٥٠٣١٤١
٩٥٣٥٥٨٥١/ ر

3اف� شاپ پروما استخدام 
م� 3ند 
صندوقدار 

٠٩١٥٧٦٧٢٧٢٣
٩٥٣٥٥٩١٢/ ف

3ارگر ساده با موتورسيKلت
جهت کار در فست فود با حقوق عالی 

محدوده بلوار توس نيازمندیم 
٠٩١٥١١٦٢٨٥٣

٩٥٣٥٧١٥٠/ ف

صندوقدار خانم ١نفر
فرکار ساندویچ ٣ نفر کارگر ساده 

همراه با موتور ۴ نفر محدوده
 وکيل آباد ٠٩١٥٦٤٤٤٠٠٥

٩٥٣٥٤٥٢٦/ ف

آشپز خانم - آقا
(غذا اصلی- دسر کافی من) 

مهماندار جهت پذیرایی رستوران
٠٩١٥١٢٤٦٠٣٨

٩٥٣٤٠٤١٥/ پ

3ارگر ساده شهرستان� 
جهت آشپزخانه با جاى خواب 

نيازمندیم 
٠٩٣٧٩٥٦٣٠١٤

٩٥٣٥٧٨٤٥/ ف

3اف� شاپ داخل باشگاه 
با 3ليه لوازم و اتاق ماساژ 

رهن و اجاره
٠٩٣٣٥٩٠٢١٢٥

٩٥٣٥٦٩٧٤/ ف

٩٥٣٣٧٥٠١/ پ

آشپزخانم �ا آقا 
آشنا به غذاهاى بين المللی

کافی شاپ،دسر،تمام وقت و بيمه 
٠٩١٥١٢٤٦٠٣٨

�= نفر آشپز 
رستوران� ماهر 

نيازمندیم محدوده کار هاشميه 
٩٥٣٥٧٩٧٤/ ب٠٩١٥١١٧٣٣٧١

 �دعوت به همKار
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 دو نفر فر3ار جهت 
اغذ�ه شيفت شب و روز

در محدوده حرم مطهر نيازمندیم
٩٥٣٥٧٨٩٠/ ف٠٩٣٦٢٠٧٢٩٤٨

به �= سالن دار خانم �ا آقا 
و آشپز فرنگی جهت کار در رستورانی 

در محدوده سجاد نيازمندیم 
٠٩٣٥٧٩٧٥٨٨١

٩٥٣٥٧٣٥٩/ ف

رستوران 3اخ 
نيروى آقا با موتورسيکلت و ظرفشوى 
حرفه اى نيازمند است ساعت کار ٨ الی 
 ١٧ قانون کار بين فلسطين ١٩ و  ٢١

٩٥٣٥٨٠٤٢/ م

3تر�نگ پاژده
کمک آشپز ، نيروى خدماتی 

و پيک موتورى 
استخدام می کند. 

بلوار ميثاق -بلوار مجيدیه 
مجيدیه ١٧,١

٠٩٣٥٢٢٢٣٣٣٤
٩٥٣٢٥٢٠١/ م

به تعداد� محدود فر3ار و 
ساندو�چ زن ماهر  

 جهت کار درفست فود نيازمندیم
٩٥٣٥٦٨٩٨/ م ٠٩١٥١٥٦٧٠٨٨

به چند نفر 
3ارگر ماهر خانم
جهت کار در رستوران

 نيازمندیم 
(محدوده قاسم آباد)
٠٩١٥٣١٧٣١٧٩

٩٥٣٥٧٠١٤/ ف

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

٠٩١٥١٠١٠٥٢٧
٩٥٣٥٤٩٤١/ ف

آشپز ماهر و باتجربه 
و چند نفر نيروى رستوران جهت 

کار در رستوران نيازمندیم 
٠٩١٥٤٠٠٥٠٥٥

٩٥٣٥٧٠١١/ ف

پيتزا مKس 
واقع در بلوار دوم طبرسی به یک 

نفر وارد به فرکارى نيازمندیم 
٠٩٣٧٩٢٢٠٤٣٠

٩٥٣٥٧٧٧٧/ ط

تعداد� سالن دار باتجربه
جهت رستوران فرنگی نيازمندیم 

مراجعه حضورى ١٧ الی ٢٠ 
 فرهاد ٢۵ رستوران ارکيده سياه

٩٥٣٥٧٠٨٣/ ف

سالن دار
به یک نفر سالن دار جهت کار در 

فست فود نيازمندیم 
ساعت کار: ٨:٣٠ الی ٣٠:١۶

آدرس: بلوار سجاد
 نبش بزرگمهر شمالی ١ 

فست فود نوژان
تلفن: ٠٩٣٦٦٩٦٠٩٣٥

٩٥٣٥٧٦٥٢/ ر

به فر3ارماهر 
و آشنا به کار 

فست فود 
با سابقه کار 

نيازمندیم
٠٩٣٨٥٠٣٣٠٠٥

٩٥٣٥٦٨٤٧/ پ

 به تعداد� 3ارگر ساده 
 جهت کار در فست فود نيازمندیم

 ٠٩١٥١٥٦٧٠٨٨
٩٥٣٥٦٨٩٤/ م

به نيروها� ز�ر نيازمند�م
فرکار آقا، کانتر باسابقه کار خانم 
ظرفشوى خانم محدوده وکيل آباد 

٠٩١٥١١١١٧٨٩
٩٥٣٥٧٨٨٥/ ف

به �= آشپز
و یک کارگر ساده آقا 

نيازمندیم
 خواجه ربيع خيابان 

یوسف زاده بين ١٧ و ١٩ 
آشپزخانه ممتاز

 ساعت مراجعه ١٩ تا ٢٢
 

٩٥٣٥٧٢٦٥/ ف

به تعداد� پرسنل 
خانم و آقا جهت کار در رستوران 

نيازمندیم
٩٥٣٥٧٣٣٨/ ف٣٨٤٠١١٧١

 به٢نفرخانم و١نفرآقا جهت 3ار
 در آشپزخانه فورى نيازمندیم ميثاق 
مجيدیه٣٠بين سجادیه۶و٨پيتزا مانی

 ٠٩١٥٢٠٦٧٠٠٤
٩٥٣٥٧٦٢١/ ق

 �به تعداد
سالن دار 

ماهر با 
سابقه کار 
نيازمندیم 
٠٩٣٨٥٠٣٣٠٠٥

٩٥٣٥٦٨٣٩/ پ

استخدام فست فود 
به یک نفر مدیر خانم و چندنفر 

پرسنل خانم جهت کار در فست فود 
نيازمندیم ٠٩٣٨٣٢١٣٩٩٥

٩٥٣٥٥٦٩١/ ف

رستوران 
دامون 

واقع در ابتداى جاده 
طرقبه، امام رضا ١٧ 

جهت تکميل کادر خود به 
تعدادى نيروى آقا و خانم 

نيازمند است 
آشپز  کمک  و  سرآشپز 

فرنگی
آشپز  کمک  و  سرآشپز 

ایرانی
به  مسلط  خانم  نفر  یک 
هاى  شبکه  و  فتوشاپ 
عمومی  روابط  با  اجتماعی 

باال 
با  آقا  دار  سالن  نانوا، 
ترجيحا  باال  عمومی  روابط 
خواب،  جاى  با  شهرستانی 

ساالدزن و دسرزن 
افراد واجد شرایط سابقه 
و مدارک خود را به شماره 

 ٠٩١٥٥١٥٢٩٩١
تلگرام نمایند. 

 

٩٥٣٥٤١٦٢/ ف

دو نفر تحو�لدار خانم 
۵ ساعت کار ساعت مراجعه ١١ 

الی ١۶ قاسم آباد نبش شاهد ۶٧ 
 کترینگ هشت 

٩٥٣٥٦٩٩٧/ ف

به �= نيرو� ساده خانم 
جهت فست فود نيازمندیم

 طالب، چهارراه برق 
٠٩٣٥٤٦٤٤٣٨٩-٣٢٧٨٣٢٨٨

٩٥٣٥٦٦٣٥/ ف

به �= آشپز ماهر
جهت رستوران سنتی در محدوده 

حرم نيازمندیم
٠٩٠٣٧٣١٢٦١٠

٩٥٣٥٧٠٥٦/ ف

 �فست فود زنجيره ا
معتبر

به تعدادى سالن دار و 
نيروى آشپزخانه ترجيحا 

سوخارى زن نيازمند است.
وکيل آباد بين ٢٣ و ٢۵

خانه برگر
٠٩١٥٩٠٧٥٥٤٣

٩٥٣٥٧١٥١/ ق

آشپز و 3م= آشپز
و یک کارگر ساده جهت کار در 

آشپزخانه نيازمندیم 
٠٩٣٥٢٦١٢١٤٥

٩٥٣٥٧٧٨٨/ ف

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

٩٥٣٥٦٥١٨/ ف

 �به تعداد� ظرف شو
و کمک آشپز جهت کار در کبابی 

محدوده هاشميه نيازمندیم
٩٥٣٥٨٠٢٤/ پ٣٨٨١٣٢٦٨

غذا� آرمان(٣٥٢٤٣٠٦٠)
نيرو شهرستانی جهت کار در 

 رستوران نيازمندیم( با جاى خواب)
٩٥٣٥٧٦٠٧/ ق

تعداد� 3م= آشپزماهر
جهت رستوران یا باغ سرا

٠٩١٥٦١٨٥٠٧٩
٩٥٣٥٧١٩٥/ ف

به �= آشپز و 3م= آشپز ماهر
نيازمندیم. رستوران راش . 

سيد رضی ۵۵
٠٩١٥١٠٥٩١٧٨

٩٥٣٥٨٠٠١/ ق

تخته 3ار و 3م= آشپز
 جهت آشپزخانه نيازمندیم 

محدوده بلوار وکيل آباد
٠٩١٥١١٤٥٧١٢

٩٥٣٥٧٠٣٥/ ف

به دو فر3ار ماهر
و یک ساندویچ زن و پيک موتورى 

در محدوده بلوار جمهورى نيازمندیم
٩٥٣٥٦٤٤٥/ ف٠٩٣٥٣٥٢٣٤٣٧

به تعداد� 3ارگرساده خانم
وکمک آشپز ماهر خانم 

نيازمندیم.
٠٩٣٣٢٤٠٧٩٨١

٩٥٣٥٨٠٢٥/ ق

به تعداد� فر3ار ماهر
 و تعدادى نيروى خدماتی 

جهت کاردر فست فود نيازمندیم 
٣٨٦٧٩٧٩٧

٩٥٣٥٥١٧٩/ ف

رستوران امير3بير
تخته کار کارگر ساده وسالن دار 

 نيازمندیم ميدان عدل خمينی
٩٥٣٥٥١٥٩/ ف

 �به تعداد� نيرو
خدمات� 

مراجعه حضورى 
حدفاصل کوهسنگی ٢٢ و ٢۴

 پيتزا پيتزا 
ساعت مراجعه ١٢ الی ١۵

٩٥٣٥٤٩٣١/ ف

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

٠٩٣٥٤٣٩٢٧٠٠
٩٥٣٥٥٥٣٩/ ف

3ارگر شهرستان� جهت 
3تر�نگ آ�لين نيازمند�م 

بين قرنی ١۶-١٨
 

٩٥٣٥٦٩٦٧/ ف٠٩٣٠٧٧٨٧٢٧٢

به تعداد� مهماندار آقا
جوان نيازمندیم مراجعه حضورى 

نبش ابن سينا ١۵
٠٩١٥٥٨٠٣٨٢٩

٩٥٣٥٥٧٦٩/ ف

به تعداد� نيرو 
جهت کار در فست فود اطراف 

حرم مطهر نيازمندیم 
٠٩١٥٠٤٠٤٦١٦

٩٥٣٥٧٥٥٢/ ف

به �= فر3ار ماهر 
نيازمند�م 

مراجعه حضورى : بين حر عاملی 
 ۴٧ و ۴٩ فست فود تپل برگر

٩٥٣٥٧٧٩٣/ ف

به �= فر3ار ماهر 
جهت 3ار فست فود

نيازمندیم
٠٩٣٣٣٠٠٢٠٩٣

٩٥٣٥٦٩٩٩/ ف

به �= 3ارگر ساده 
جهت کار در رستوران نيازمندیم 

حقوق ٨٠٠,٠٠٠ تومان 
ترجيحا محل سکونت در محدوده  
پيروزى- فکورى- نماز- هاشميه 
در صورت عدم پاسخگوى اسم و 

فاميل خود را SMS نمایيد 
٠٩٣٧٦٥٤٨٥٥٩

٩٥٣٥٨٠٢٩/ م٠٩٣٥٩٦٠٨٢٨٥

جهت 3ار در فست فود
 فقط مراجعه حضورى 

نبش چهارراه دانشجو سالم پيتزا
٠٩١٥٥٢٠٧١١٢

٩٥٣٥٥٣٣٢/ ر

 �به تعداد� نيرو
خانم و آقا

جهت کار در آشپزخانه فست 
فود نيازمندیم متقاضيان 
واجد شرایط لطفا با شماره 
٠٩٠١٧٦٦٥٦٤٩

 تماس حاصل فرمایند
 

٩٥٣٥٧٧٢٧/ ف

به �= آشپز ماهر 
نيازمند�م

٠٩١٥٦٥٩٨٩٩١
٩٥٣٥٧٨٣٤/ ف

به دو نفر 
3ارگر آقا 

جهت کار در رستوران واقع 
در طرقبه بين ٢٠ تا ٢٣ 

سال با سابقه کارى (ترجيحا 
شهرستانی) و یک نفر 

ظرفشوى خانم (ساکن طرقبه) 
و یک نفر سرویس زن خانم 

(ساکن طرقبه) و یک نفر 
پارکبان نيازمندیم 

٠٩٣٧٠٧١٦٦٩٦
٩٥٣٥٧٥٣٣/ ف

فود 3ورت عالء الد�ن
(آرميتاژ گلشن) جهت تکميل 
کادر پرسنلی خود از نيروهاى 

داراى تجربه دعوت به 
همکارى می نماید

 ١- سالن دار آقا ١٠ نفر 
٢- نيروى خدمات آقا

 ۵ نفر
 ٣- پيک موتورى 

(داراى موتور) ١۵ نفر
 ۴-کارمند تلفن خانه خانم

 ٢ نفر 
آدرس جهت  مراجعه 

حضورى:بلوار هفت تير 
نبش هفت تير ٨ برج آرميتاژ 

ورودى تجارى طبقه ۴

 

٩٥٣٥٧٨٦٩/ ف

٢ نفر 3ارگر 
شهرستان�

و یک نفر کارگر ساده جهت 
کترینگ نيازمندیم مراجعه 

حضورى ميدان هاشميه 
نبش پيروزى ٣٧ 
کترینگ نان و نمک

 

٩٥٣٥٧٥٥٣/ ف

 به �= فر3ارجهت 3ار
 در ساندویچی در محدوده 

قاسم آباد نيازمندیم
٠٩١٥٢٣٨٦٤٥٤ 

٩٥٣٥٧٨٣٩/ ق

3ارگر ماهر و 
نيمه ماهر نيازمند�م   

٠٩٣٨٢٩٤٤٠٨٠
٩٥٣٥٧٨٣٧/ 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

فر3ار و بردست 
 ساندو�چ� نيازمند�م 

٩٥٣٥٢٨٥١/ ف٠٩١٥٣١٩١٠٣٠

استخدام در آشپزخانه 
هتل آپارتمان کمک آشپز 

یک نفر، کارگرساده یک نفر 
٠٩٣٩٢١٤٤٣٤٩

٩٥٣٥٤٩٧١/ ف

مهماندار خانم و آقا 
و نيرو� فروش 

نيازمندیم جاده شاندیز 
روبروى موج هاى خروشان

 انتهاى مدرس یک
 مجموعه تاالرهاى الماس 
٠٩١٥٧١٥٤٢٤٦

٩٥٣٥٧٩٠٤/ م

کمک   یک  خانم،  ظرفشوى  یک  به 
آشپز و ٢آقا سالندار جهت رستوران 

نيازمندیم ٠٩١٥٩٩٢٩٩٨٨
٠٩٣٨٢١٦٢٦٧٤

٩٥٣٥٧٨٤٦/ ف

به آشپز -3م= آشپز-نظافت چ�
خانم در فست فود  نيازمندیم 

خيابان دانشگاه ٢٩ فست فود ميامی
٠٩١٥٨١٢٥٥٠٥

٩٥٣٥٦٩٩٨/ ف

شر3ت خدمات� 
ماهساز 

- خانه دار خانم جهت هتل
- پذیرش خانم جهت هتل 

- چند نفر خانم روزمزد خدماتی 
- به چند نفر منشی جهت امور 

دفترى نيازمندیم 
٣٨٥٥١٥١٦

٩٥٣٥٧٧٠٨/ ف

مجموعه ستارگان 
به نيروى پذیرش 

با سابقه کارى و آشنا 
به زبان عربی ، ميزبان

 خانه دار ساالدزن 
نيازمند است 

( امام رضا ۵ چهنو ٣)

٠٩١٥٦٠١٧٣٩٠
٩٥٣٥٥٧١٧/ ر

به یک نيروى آقا باسابقه جهت  
کار در رستوران هتل آپارتمان 
نيازمندیم ساعت کار ٨ الی ١۶

٠٩٣٧٦٥١٦٦١٣
٩٥٣٥٥٥٦١/ ف

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

�= خانم خانه دار 
جهت کار در هتل نيازمندیم 

٠٩٣٥٩٧٢٥٤٤٧
٩٥٣٥٨٠١٣/ آ

به �= خانم خانه دار 
 نيازمندیم بين سرشور ٣٢ و ٣۴ 

پارمين
 ٣٨٥٥٦١١٨

٩٥٣٥٧٨٤٠/ ف

هتل پا�تخت-خانه دارباتجربه
 ميزبان ترجيحا شهرستانی 

خدمات- خيابان امام رضا ١ 
٠٩٣٠٧٩٣٠٩٠٨

٩٥٣٥٥٧١٨/ ف

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

 هتل لبخند مراجعه حضورى 
٩٥٣٥٤٩٢٧/ ف

 به �= زوج جوان شهرستان�
 بدون فرزند و خانه دار و شيفت 

شب در سوئيت آپارتمان نيازمندیم 
 ٠٩١٥٣٠٧٤٥٧٠

٩٥٣٥٧٨٩٧/ ف

آموزش
هتلدارى ، گردشگرى

٠٩١٥٥٠٢٠٢٧٥-٣٨٩٢٣٥٩٠
٩٥٣٣٥٣٣٥/ ل

٩٥٣٥٦٩٦١/ 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 

نيازمندیم پيروزى ٩ 
نبش چهارراه اول 

پالک ٣ 
٠٩٣٠٣٤٩١٨٠٩

به �= پذ�رش خانم و �= 
خانه دار خانم جهت 3ار در 

 هتل آپارتمان در چهارراه خسروى
نيازمندیم.     ٣٢٢٥١١١٨

٩٥٣٥٧١٩٨/ ق

-بل من
- پذیرش آقا 

- ميزبان جهت هتل
٩٥٣٥٦٩٥٨/ ف٠٩٠١٣١٣٣٣٦٩

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

در سوئيت آپارتمان نيازمندیم 
٩٥٣٥٢٧٤٣/ ف٠٩٠٣٠٦٩٠١٦٩

هتل آپارتمان شبستان 
پذیرشگر آقا شيفت شب نيازمندیم 
 ١٩ شرقی  دانش  حضورى:  مراجعه 

٣٨٥٤٠٢٧٢(شهيد حنایی ٧ )
٩٥٣٥٧٢٣٥/ م

tبه �= مشاور امال
محدوده بلوار سجاد نيازمندیم

 ٠٩٣٣٥٨٢٥٥٩٥
٠٩١٥٧٢٢٥٠٣٠

٩٥٣٥٧٢٧٨/ ف

امور هتل

اموررستوران

tامور مشاور�ن امال

٩٥٣٥٧٤٠٧/ خ


