
چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٢
٤٥

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

 �هتل
به تعدادى خانم خانه دار با حقوق باال 
و تعدادى پذیرشگر روز خانم متاهل 

نيازمندیم ٠٩٣٨٠٤٦٩٦٢٨
٩٥٣٥٨٥٤٠/ ف

 �هتل عباس
به تعدادى خانه دار خانم 

نيازمندیم 
٣٨٥٥٨٦٤٦-٠٩١٥٩١٥٧٧٣٢

٩٥٣٥٨١٤٥/ ف

امام رضا ٥
 نبش چهنو ٩

سوئيت آپارتمان صمدى 
به یک خانه دار خانم 

نيازمندیم 
 ٠٩١٠٧٤٤١٢٦٧
٠٩١٥١٠٠٢٥٤٥

٩٥٣٥٨٦٨٣/ ف

�هتل آت
گارسون-خانه دار

 کارگر ساده آقا 
و یک نفر عالقه مند 

به کار کافی شاپ نيازمندیم
امام رضا٣٢

نبش چهارراه دوم
 

٩٥٣٥٨٦٢٧/ د

پذ$رشگر هتل 
نيازمند$م 

یک نفر آف پرکن پذیرش آقا 
احمدآباد، ابتداى بلوار رضا 

هتل سی برگ 
٩٥٣٥٥٥٦٠/ پ٣٨٤٠١٣٣٥

به تعداد' نيرو' 
تعمير و نگهدارى تاسيسات هتل 

نيازمندیم 
٠٩٣٧٩١٥٣٦٥٨

٩٥٣٥٨٥٧٣/ ف

$Nنفر خانم خانه دار
باسابقه کار نيازمندیم. امام 

رضا(ع) ۴٨واحداقامتی یعقوبی
٣٢٢٤٢٢٧٧

٩٥٣٥٨٢٩٦/ ق

به $@ نيرو' ميزبان خانم 

( ترجيحا با سابقه ) 
جهت کار در هتل نيازمندیم 

مصاحبه حضورى
 از ساعت ١۴ الی ١۶ 

آدرس : خيابان پاسداران
 جنب فرماندارى 

 هتل خورشيد تابان
٩٥٣٥٨٢٠٢/ ف

به تعداد' نيرو 
جهت کار در هتل 

نيازمندیم 
سرآشپز آقا 

آشپز آقا 
کمک آشپز آقا 

گارسون خانم و آقا
الندرى آقا 
سرپرست 

خانه دارى خانم 
خانه دار خانم 

مراجعه حضورى 
داشتن سابقه کارى 
مرتبط و ضامن معتبر 

الزامی می باشد 
آدرس: نبش چهارراه 
خسروى هتل آپادانا 

 

٩٥٣٥٧٨٩٩/ م

هتل �وثر
به یک نفر آشپز آقا مسلط به 
پخت غذا ایرانی ، متعهد و با 
سابقه کار هتلی نيازمندیم 

مراجعه فقط حضورى
 از ساعت ١١ الی ١۴ 
فلکه آب ضلع شمالی

 بازار رضا 
 

٩٥٣٥٨٦٤٣/ ف

به $@ مشاور
آشنا به منطقه صياد شيرازى 

نيازمندیم
٩٥٣٥٥٥٠٣/ ف٠٩١٥٣١٣٥٦٩٩

٩٥٣٥٨١٦٧/ پ

استخدام 
تعدادى مشاور با تجربه و آشنا به 

محدوده هفت تير تا اقبال نيازمندیم
٠٩١٥٣١٥٢٣٠٣

به $@ مشاور آشنا 
محدوده الهيه نيازمند$م

 

٠٩١٥٧٣٧٧٠٠٣
٩٥٣٥٨٣٨٤/ ف

به تعداد' مشاور 
خانم $ا آقا

با پورسانت عالی نيمه وقت 
و تمام وقت جهت کار در 

دفتر کارگزارى امالک سریعا 
نيازمندیم

٠٩٣٨١٢٩٨٣٣٣
٩٥٣٥٧٥٤١/ ف

�م@ انباردار
(آسيب دیدگان اجتماعی در 

اولویتند) 

شرکت کشت 
و صنعت نادر

به تعدادى نيروى آقا
 با مدرک تحصيلی حداقل 
دیپلم و داراى سابقه کار 
مرتبط با سن حداکثر ٣۵ 

سال و داشتن نيروى بدنی 
مناسب به صورت تمام 
وقت با حقوق و مزایاى 
قانون کار نيازمند است

(دارندگان گواهينامه 
ليفتراک در اولویتند)

تلفن: ٣٧٢٩٧٢٩١
 ساعت تماس: ٨ الی ١۵

آدرس: بلوار قرنی
 بين قرنی ٢٢ و ٢۴

٩٥٣٥٥١٧٤/ ب

تعداد' بازار$اب 
باروابط عمومی قوى نيازمندیم

 ٠٩١٥٤١٤٠٩٤٨
٩٥٣٥٦٨٠٨/ پ٠٩١٥١٠٣٨١٦٤

٩٥٣٥٧٣٨٥/ ف

یک شرکت معتبر در زمينه زعفران  
به تعدادى بازاریاب با حقوق ثابت 

و پورسانت نيازمند است
٠٩٢١٦٨٣٠٣٨٨-٣٨٧٩٢٥٥٧

به تعداد ز$اد' بازار$اب
مبتدى و حرفه اى جهت کارى 

سودآور سریعا نيازمندیم
٠٩٣٦٦١١٢٥٢٤

٩٥٣٥٨٩٥٥/ پ

$@ شر�ت معتبر 
 �بازرگان

نيروى بازاریابی حرفه اى آقا 
با حقوق ثابت+ پورسانت و 

بيمه نيازمندیم 
ساعت تماس ٨ الی ١٨ 
٠٩١٥٥٥٠٤٧٣٢

٩٥٣٥٨٨٩١/ ف

 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

نفت سپاهان  
اسپيد'

 کد ٧٠۴٣
جهت تکميل کادر فروش

 نياز به ۵ نفر
 بازاریاب آقا 

با سابقه فروش
 روغن موتور دارد 

٠٩١٥٧١٥١٠٣٩
٩٥٣٥٥٤٦٦/ ف

$@ شر�ت معتبر 

در زمينه برگزارى 
نمایشگاه هاى بين المللی
 جهت پست کارشناسی 

فروش نمایشگاه ها 
دعوت به همکارى 
به عمل می آورد. 

شرایط: 
مسلط به نرم افزارهاى 

گروه آفيس و رایانه
روابط عمومی باال روحيه 

همکارى مشترک 
تمام وقت، بيمه 

٣١٥١٩-٠٥١ داخلی ٣۵۵
٩٥٣٥٧٨٨٧/ م

به $@ نفر بازار$اب 
جهت تاسيسات مکانيکی 

نيازمندیم.
٠٩١٥٥١٤٧٠٩٨

٩٥٣٥٨٣٠١/ پ

همNار فروش 
درب و پنجره ٢جداره حضورى 

نيازمندیم 
٩٥٣٥٠٢٠٢/ ر٠٩٣٠١٤٩٩٥٨٨

استخدام و$ز$تور
جهت فروش محصوالت

گلچکان زمانی، پایه و مزایا ٣ م 
٩٥٣٥٥٩٦٥/ ر٠٩١٥٧٠٠٩٩٨٩

به تعداد' بازار$اب خانم و آقا
جهت پوشاک زنانه با پورسانت 

عالی نيازمندیم
٠٩١٥٤٢٥٤٨٩٨

٩٥٣٥٨١٤٣/ ف

١- به تعداد' 
بازار$اب حرفه ا' 

فعال خانم جهت فروش مواد 
شوینده و پاک کننده

 ٢- بازاریاب فعال شهرستان 
حقوق ثابت ٨٠٠+ پورسانت + 

پاداش نيازمندیم

٠٩٣٣٤٠٠٣٥٣٠
٩٥٣٥٨٢٨٨/ ر

درآمد ماهيانه 
حداقل ٥ ميليون

به تعداد
 ٢٠ کارشناس فروش 

و ویزیتور خانم  
به صورت تمام وقت 

و پاره وقت 
نيازمندیم

٠٩٣٠٤٠٥٠١٤١
٠٩٣٠٩٢٧٠٠٢٣

٩٥٣٥٨٦٤٤/ ف

به تعداد' مد$ر فروش 
و  سابقه  با   ( آقا  و  (خانم  اى  منطقه 
با حقوق عالی و پورسانت و  حرفه اى 

٠٩١٥٦٠٣٠٣٠٦بيمه نيازمندیم 
٩٥٣٥٣٧٥٨/ ف

بيمه سامان
و  حضورى  بازاریابی  و  فروش  مدیر 

تلفنی خانم و آقا - احمدآباد ٢١
٣٨٤٦٦٤٧٤-٠٩١٥١٢٣٧٨٩٠

٩٥٣٢٩١٢٣/ ف

٩٥٣٣٠٥٥٦/ ف

حقوق ٤ ميليون تومان 
به تعداد زیادى بازاریاب مبتدى و 

حرفه اى سریعا نيازمندیم.احمدآباد 
       ٣٨٤١٤٧٣٥ابتدارضا ٣ پالک ٨٣  

بازار$اب

انباردار

tامور مشاور$ن امال

٩٥٢٠١٠٢٦/ م

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

٩٥٣٥٨٩٩٩/ م

٩٥٣١٥٤٩٤/ م

٩٥٣٠٤٧١٢/ ف

٩٥٣٤٦٣٨١/ م


