
٤٣
پنجشنبه ١٩  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٣

به �= پي= و ٢ نيرو� آقا �ا خانم 
جهت کار در پيتزافروشی 

نيازمندیم ( محدوده ابوطالب)
٣٧٢٥٧٥٧٤-٠٩٣٥٤٨٠٠٦٥٠

٩٥٣٥٨٧٥٧/ ف

تخته 3ار و 3م= آشپز
 جهت آشپزخانه نيازمندیم 

محدوده بلوار وکيل آباد
٠٩١٥١١٤٥٧١٢

٩٥٣٥٧٠٣٥/ ف

به �= 3ارگر ساده مجرد 
شهرستانی جهت کار در رستوران 

نيازمندیم
٣٦٠٨٦٩٢٠

٩٥٣٥٩٨٤٩/ ف

 �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 
�فوق حرفه ا

کمک آشپز و صندوقدار 
محدوده عبادى 

جهت آشپزخانه نيازمندیم 
٠٩١٥٧٩٩٢٤٣٦

٩٥٣٥٩٧٤٧/ ف

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

مهماندار جهت پذیرایی رستوران
٠٩١٥١٢٤٦٠٣٨

٩٥٣٤٠٤١٥/ پ

به �= سالن دار باتجربه 
جهت شيفت بعدازظهر 

در فست فود نيازمندیم 
٠٩٣٠٩٧٧٦٢٠٣

٩٥٣٥٨٧٥٦/ ف

 � استخدام فور
 جهت تکميل کادر پرسنلی هتل 

به افراد ذیل نيازمندیم
١- خانه دار    (خانم)
٢- پذیرش                  ( خانم و آقا)
٣- حسابدار               ( خانم و آقا )
۴- رزرواسيون           (خانم و آقا)

تلفن تماس:٠٩٣٠٣٠٣٧٩٥٦ 
ساعت تماس : ٨ الی ١۵

٩٥٣٦٠٠١٤/ آ

مهماندار خانم و آقا 
و نيرو� فروش 

نيازمندیم جاده شاندیز 
روبروى موج هاى خروشان

 انتهاى مدرس یک
 مجموعه تاالرهاى الماس 
٠٩١٥٧١٥٤٢٤٦

٩٥٣٥٧٩٠٤/ م

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

محدوده هاشميه نيازمندیم
٩٥٣٥٨٠٢٤/ پ٣٨٨١٣٢٦٨

نيازمند�م 
کارگر ساده و ماهر جهت کار 

در فست فود جاى خواب نداریم 
٩٥٣٥٩٩٨٢/ پ٠٩١٥١١٣٣١٣٥

شر3ت چتر 
سفيد 

تامين نيروى صنعت گردشگرى 
استخدام کارمند رزرواسيون 

کانتر تور داخلی و خارجی 
حسابدار - بازاریاب 

 خانه دار 
جهت کار در آژانس و هتل 

٩٥٣٥٩٦٧٦/ ف٠٩٠٩٩٠٧٧١٢٥

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

شب در سوئيت آپارتمان نيازمندیم 
 ٠٩١٥٣٠٧٤٥٧٠

٩٥٣٥٧٨٩٧/ ف

به تعداد� خانم خانه دار 
نيازمندیم امام رضا ۵ چهنو ١٢ 

هتل آپارتمان امين 
 (مهدآوى)

٩٥٣٥٩١٩١/ ف

هتل آپارتمان
 جنة الرضا

پرسنلی  کادر  تکميل  جهت 
از  مجموعه  رستوران  و  هتل 
افراد مشروحه ذیل دعوت به 

همکارى می نماید. 
١- ساالدزن ماهر 

٢- خدمات 
٣- آشپز ماهر 

۴- کافی من 
۵- صندوقدار خانم 

۶- خانه دار 
به  استخدام  فرم  تکميل  جهت 
آدرس دانش شرقی ٢,١ انتهاى 
آپارتمان  هتل   ٣١ سرشور 

جنة الرضا مراجعه نمایند.

 

٩٥٣٥٩١٥٠/ ف

مجموعه پذ�را�� 
آسمان شهر

براى تکميل کادر خود نيازمند 
افراد ذیل می باشد

 کافی من حرفه اى و مبتدى 
(خانم و آقا) 

دیش واشر کافی شاپ یک نفر 
(خانم و آقا)

 کارگر ساده خدماتی دو نفر 
(فاقد محل خواب)

 آدرس: ميدان تلویزیون 
مجتمع آبادگران

 تلفن :٠٩٠٣٣٠٣٣٥٠٠
٩٥٣٥٩١٥٣/ ر

به �= خانم خانه دار
با سابقه کار نيازمندیم

 خسروى نو بازار سرشور ٢٠ 
 هتل شقایق

٩٥٣٥٩٧٦٩/ ف

هتل محيا 
به تعدادى خانم جهت خانه دارى 

رستوران و پذیرش نيازمند است 
٠٩٣٦٩٤٤٧٥٨٠

٩٥٣٥٩٧٦٠/ 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

به �= خانه دار باتجربه و 
با سابقه 3ار� نيازمند�م 

ترجيحا متاهل
٠٩١٥٢٠٦٣٦٩٢

٩٥٣٥٩٢٠٦/ ق

نيرو� خانه دار و 
 پذ�رش شب نيازمند�م 

٠٩٣٩٧٣٩٦٣١٥
٩٥٣٥٩٨٥٣/ ف

رزرواسيون
خانه دار

 

٣٨٥٨٠٨٥٢-٣٨٥٥٨٩٦١
٩٥٣٥٩٢٨٣/ ق

 استخدام
 در هتل آپارتمان

 خانه دار خانم ٢ نفر
کمک آشپز آقا یک نفر
کارگر ساده آقا یک نفر
امام رضا ۵ چهنو ١٠ 
هتل آپارتمان  مهریز

٠٩٣٩٢١٤٤٣٤٩
٠٩١٥٩١٦٣٤٧٦

٩٥٣٥٩٥٢٤/ ف

به چند نفر ميزبان باتجربه 
جهت کار در رستوران هتل 

نيازمندیم مراجعه حضورى: ضلع 
 شمالی بازار رضا هتل کوثر

٩٥٣٥٩٥٣٢/ ف

به �= 3اف� من نيمه ماهر 
 جهت کار در هتل نيازمندیم 

٠٩٣٩٨٠٩٤٦٦٧ 
٩٥٣٥٩٠٤٧/ ف

استخدام 
به ٣ نفر خانم وارد به کامپيوتر 

و ٣ نفر آقا وارد به کمی
لوله کشی و سيمکشی برق و 

کافی شاپ ترجيحا زن و شوهر 
بدون بچه با مزایاى حقوق، 

بيمه، مسکن، با صبحانه، ناهار، 
شام، جهت کار در هتل 

انتهاى طرقبه، طرقدر، بعد 
از طرقدر ١۶ متل بام طرقبه 

(حضورى)

 

٩٥٣٦٠٠١٥/ ق

به �= شيفت شب آقا  
 و پذیرش خانم و خانه دار خانم

 نيازمندیم هتل ونوس
٠٩١٥٠٠٦٠٠٥٢ 

٩٥٣٥٩٢٤٤/ ف

به �= خانه دار خانم و آشپز 
جهت کار در رستوران نيازمندیم 
ملک الشعراى بهار ٩ - پالک ٢٢ 

 هتل آپارتمان آبا
٩٥٣٥٩٥٤٩/ ق

به مشاور با تجربه 
جهت دفتر امالک در محدوده 

فلسطين نيازمندیم 
٠٩٣٣٠٨٨٠٢٠٢

٩٥٣٥٩٠٦٥/ ف

 به تعداد� مشاور خانم،آقا
 باسابقه در منطقه الهيه 

باپورسانت عالی نيازمندیم
٠٩١٢٨٤٩٠٨٦١-٣٥٢٤٢٠٨٤ 

٩٥٣٥٧٤٧٨/ ق

 �به �= نفر خانم جهت انباردار
آشنا به کامپيوتر در دفتر پخش 

پوشاک نيازمندیم 
٠٩٣٧١٠٧٨٣٢٧

٩٥٣٥٧٥٨٧/ ف

عامل فروش
 الماس 3رمان 

حداقل پورسانت ماهيانه
 ٢,۵ ميليون تومان+ ثابت 

به چند نيروى جوان در زمينه 
بازاریابی موادغذایی نيازمندیم 

ساعت تماس ٩ الی ١۴ 
٣٧٦٥٣٣٤٧

٩٥٣٥٩٢٢٠/ ف٠٩٣٦٢٧١٠٠٧٩

�بازار�اب حرفه ا
با  وقت  پاره  بصورت  خانم  و  آقا 

پورسانت عالی نيازمندیم
٩٥٣٥٧٣٥٤/ ف٠٩١٥١٠٩٩٧٢٢

�دعوت به همKار
به تعدادى بازاریاب حرفه اى
 با  پورسانت عالی جهت 
دوربين هاى مداربسته

 و GPS نيازمندیم
٣٨٤١٢٢٢٩-٠٥١

٩٥٣٥٩١٢٣/ ر

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

عالی نيازمندیم
٠٩١٥٤٢٥٤٨٩٨

٩٥٣٥٨١٤٣/ ف

روزانه ٢ ميليون 
افراد حرفه اى داراى ارتباطات قوى 
با مجموعه هاى بزرگ،ادارات،شرکتها
فقط پيامک: ٠٩١٢٩٣٣١٣٧٥

٩٥٣٥٩١١٠/ پ

 به چندنفر بازار�اب
 جهت کار دریک شرکت توليدى 

موادغذایی باحقوق ثابت و پورسانت 
٠٩٩٠١١٥٤٧١٠عالی نيازمندیم

٩٥٣٥٨٤٩١/ ق

�شر3ت توليد
با محصولی جدید و 
بدون رقيب جهت 

تکميل کادر فروش 
خود در مشهد از 

تعدادى ویزیتور و 
بازاریاب خانم و آقا 

همکارى دعوت بعمل 
می آورد

٠٩١٥١٥٩٧٤٧٠
٩٥٣٥٦٢٨٦/ ف

به تعداد� بازار�اب خانم و آقا
مجرب،کار در شرکت تبليغاتی حضورى 

و تلفنی نيازمندیم . با پورسانت عالی
٠٩٣٧٩٣٣٧٨٢٩

٩٥٣٥٩٨٧٨/ ل

�= شر3ت معتبر 
بازرگان� 

نيروى بازاریابی حرفه اى آقا 
با حقوق ثابت+ پورسانت و 

بيمه نيازمندیم 
ساعت تماس ٨ الی ١٨ 
٠٩١٥٥٥٠٤٧٣٢

٩٥٣٥٨٨٩١/ ف

به تعداد� و�ز�تور
جهت پخش بستنی با سابقه کار 

نيازمندیم
٠٩١٥١١٠٤٩٨٧

٩٥٣٥٢٩٦٤/ ر

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

تعداد� بازار�اب 
باروابط عمومی قوى نيازمندیم

 ٠٩١٥٤١٤٠٩٤٨
٩٥٣٥٦٨٠٨/ پ٠٩١٥١٠٣٨١٦٤

و�ز�تور
موسسه نشر و پخش 

کتاب آذرآبادى 
با دارا بودن ١٠٠٠ مشترى در 

مشهد به تعدادى بازاریاب آقا با 
پورسانت عالی نيازمنداست

تلفن: ٠٩٣٣٢٧٥٥٩٥٩
٩٥٣٥٩٢١٣/ م

 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

«نان مزرعه»
بمنظور توسعه شبکه 

مویرگی خود در شهر مشهد
 از تعدادى موزع

 با خودروى وانت 
آشنا به فروش نان و کيک

 با شرایط ویژه 
دعوت به همکارى می نماید. 

ساعت تماس : ٨الی ١۶ 

٠٩٣٧٨٢٢٢٨٥٠
٩٥٣٤١٨٨٠/ ف

خانه سنگ واقع در هاشميه
به تعدادى بازاریاب خانم متخصص 

جهت فروش سنگ نيازمندیم.
٠٩٣٥٤٧١١١٢٨

٩٥٣٥٤٠٦٢/ م

فروشنده 3تاب مذهب� 
در سطح شهر پورسانت�

 نيازمندیم
٣٦٢٢٥٥١٧

٩٥٣٥٩٤٧٦/ ق

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

نان آوران 
به تعدادى بازاریاب خانم 

نيازمندیم 
٩٥٣٥٩١٧١/ ف٠٩١٥٩١٥٠٠١٩

�= شر3ت معتبر 
به تعدادى نيروى خانم و آقا با 
شرایط عالی نيازمند می باشد 

٠٩١٥٣٠٧١٢٦٢
٩٥٣٥٩٣٥٥/ 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

 �به تعداد� پي= موتور
نيازمند�م آشپزخانه سلطان� 

٠٩١٥٧٦١٠٢٥٣
٩٥٣٥٩٨٩٩/ م٣٨٤٢٢٩٨٨

به تعداد� موتورسوار 
با مدارک کامل و درآمد مکفی 

نيازمندیم 
٠٩٣٣١٧٨٠٨٣٦

٩٥٣٥٨٧٤٣/ ف

پي= آشنا
بهترین  در  موتورسوار  تعدادى  به 
موقعيت کارى با درآمد باال نيازمندیم 

 مراجعه حضورى نبش امام خمينی ٩
٩٥٣٥٦٣١٠/ ف

ا�ران پي= 
با باالترین درآمد و بيشترین کارکرد 
در منطقه به تعداد زیادى موتورسوار 

نيازمند است   ٣٨٥٥٥٥١٠
٩٥٣٤٦٧١٥/ ف

3تر�نگ آرسام 
تعدادى پيک موتورى (سریعا ) 

نيازمندیم .
٣٨٩٣٧١٦٢-٠٩١٥٣٢١٠٦١٤

٩٥٣٥٩٢٨١/ ش

�به تعداد� پي= موتور
جهت کار در رستوران نيازمندیم

٠٩٠١٣٣٣٨٢٤٨
٩٥٣٥٩٦١٥/ ف

 �به تعداد� پي= موتور
جهت 3ار در رستوران

نيازمندیم
٠٩١٥٥٨٠٣٨٢٩

٩٥٣٥٩٣٠٣/ ف

3ارگرساده با موتور
جهت کار در فست فود 

نيازمندیم
٩٥٣٥٨١٦١/ د٠٩٣٦٦٧٧٤٢٩٧

به چند پي= 
جهت کار در رستوران نيازمندیم 

شيفت ظهر محدوده امام خمينی
٠٩١٥٥٢٤٥٩٢٨

٩٥٣٥٨٠٧٣/ ف

 �به تعداد� پي= موتور
نيازمند�م

رستوران محدوده وکيل آباد
٠٩٣٨٧٨٥٠٢٩٩

٩٥٣٥٩٧٧٠/ ف

پي= آر�انا 
با درآمد روزانه

 ٧٠ تا ١٧٠ هزار تومان
 با پرداخت کمک هزینه سوخت

 به موتورسوار با موتور 
نيازمندیم 

٣٨٤٤٧٠٧٠
٩٥٣٤٤٥٩٣/ ف

تعداد� جوشKارماهر 
درشرکت کار  جهت  ماهر  نيمه  و 
 نيازمندیم  ٠٩١٥٩١١٠٣٣٩ 

٠٩٣٧٠٨٧٦٩٠٢
٩٥٣٥٩٦٠٥/ ل

استخدام 
 co2 به تعدادى جوشکار 

محدوده
 جاده قدیم قوچان

نيازمندیم 
٣٦٦٥٢٠٤٣ 

٩٥٣٥٩٢٤٧/ ف

٢٠ نفر تراشKار،جوشKار نجار
و راننده ليفتراک نيازمندیم کاریابی 

آرمان توس ٧-٣٦٥١٨٩٧٦
٣٦٥٨٥٨٧٦

٩٥٣٥٩٤٦٩/ ف

امداد خودرو آبادانا 
در اندیشه٧٧ مکانيک،سيم کش

صافکار،نقاش نيازمندیم
٠٩١٥٥١٨٧٢٧٤ 

٩٥٣٥٩٥٩٣/ ق

 به �= صافKارماهر
 و نيمه ماهر نيازمندیم

٠٩١٥٢٤٥٤٧٦٠ 
٩٥٣٥٩٢٥٦/ ق

به تعداد� صافKار 
جهت فعاليت در نمایندگی 
نيازمندیم ميدان فهميده

  نمایندگی ایران خودرو حسين پور 
٩٥٣٥٩٥٢٨/ ف

تعميرگاه� پاسارگاد
صافکار،  اجاره  و  رهن  اى  غرفه 
مکانيک، نقاش و ... (بلوار توس) 

٩٥٣٥٩٦٩٠/ ف٠٩٠١٢٨٠٧٢٧٤

 به �= نيرو� دفتر� خانم
آشنا به امور حسابدارى 

نيازمندیم معلم ۴۴
تلفن ٣٨٦٨٢٣٦٥ 

٩٥٣٥٩٨٩٢/ ر

٩٥١٨٤١٨٣/ ف

موسسه آسيا
 با مجوز از وزارت علوم 

پاره وقت ، نيمه وقت ، تمام وقت 
حسابدار، کمک حسابدار، مدیر مالی 

جهت شرکت ها و کارخانجات 
معتبر با شرایط حقوقی عالی و 

بيمه سریعا نيازمندیم
 آموزش تخصصی حسابدارى 
از کليه رشته ها از مبتدى تا 
پيشرفته بانضمام تجهيزات 

مدرن و پيشرفته و ارائه مدرک 
از سازمان فنی حرفه اى 

و وزارت علوم
 دوره هاى کاربردى تخصصی 

ویژه بازار کار 
این موسسه عبارتند از :

١- دوره هاى تخصصی ماليات 
٢- دوره تخصصی و عملی 

قيمت تمام شده
 ٣- دوره کاربردى حسابدارى 

مقدماتی پيشرفته و نرم افزار 
اگر می خواهيد حرفه اى وارد 
بازار کار شوید تخصص ما در 

خدمت شماست شما جهت 
استخدام به آموزشهاى تخصصی 

و عالی با اساتيد برند کشورى 
احتياج دارید همچنين کليه امور 
حسابدارى و حسابرسی و دفاعيه 

مالياتی زیر نظر موسسه برند 
صبا اندیشه  به شماره ثبت 

١٧۶٧ انجام می پذیرد.
 احمدآباد ابتداى رضا ٣ 

پالک ٨٣ آسيا 
٣٨٤١٤٧٣٥
٣٨٤٤٤٣٩٧

به تعداد ز�اد� 3م= حسابدار
و حسابدار با شرایط حقوق عالی بعداز 
دوره عملی ١٠ روزه سریعا نيازمندیم 
٣٨٤١٤٧٣٥-٣٨٤٤٤٣٩٧

٩٥٣٢٢٥٣٦/ ف

استخدام حسابدار 
پس از دوره ى آموزشی ١۵ روزه 

سجاد نبش بهارستان ۴ پالک ١
٩٥٣٤٤٦٢٤/ پ٤-٣٧٦٠٠٣٤٢

بازار�اب

تعمير3ـــار

حسابدار

تحصيلدار و
�پي= موتور

تراشكار وجوشكار 

برنامه نو�س

انباردار

امور هتل

tامور مشاور�ن امال

٩٥٢٠١٠٢٦/ م

٩٥٣٥٩١٤٥/ ف

٩٥٣٠٤٧١٢/ ف


