
٣٨
شنبه ٢١  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٤

نيرو� 3ار و شر�= 
در سالنی با سابقه ١۶ ساله 

در هفت تير 
٩٥٣٥٨٥٩١/ م٠٩٣٠٤٧٧١٩٤٧

 جهت تLميل 3ادر 
تخصص� خود

 به تعدادى نيروى ماهر 
باسابقه مفيد در تمامی زمينه ها 
در سالنی مجهز باموقعيت مکانی 

عالی واقع در بلوار فردوسی 
نيازمندیم 

٠٩٣٥٢٢٢٢٢٦٣ 
٩٥٣٥٨٦٣٧/ ف

به دونفر آرا�شگر مردانه ماهر
 سریعا نيازمندیم .ترجيحا از 

منطقه قاسم آباد
٠٩٣٥٥٧٨٧٨٤٩

٩٥٣٦٠٥٤٩/ ق

به تعداد� استاد3ار خش= 3ار
 و بردست و ترکار و بردست نيازمندیم 
شيرینی تبریزیها محدوده  مجيدیه
٣٥٢٤٥١٦٣-٠٩٣٣٩٠٩٦٩٤٣

٩٥٣٦٠٢٤٠/ ف

به دو نفر آشپز ماهر 
جهت کار در زاهدان با حقوق
 و مزایاى مکفی  نيازمندیم 
٠٩١٥٥٦٨٩٩١٢

٩٥٣٥٦٦٧٣/ ف

�= فست فود 
معتبر 

در محدوده ميدان جانباز
جهت تکميل کادر خود اقدام 
به استخدام تعدادى فرکار و 

ساندویچ زن مينماید.

٠٩١٥٠٠٣٠٧٠٥
٩٥٣٦٠٨٢٤/ ق

آشپز غذا� فرنگ� 
نيازمندیم جهت کار در محدوده 

هنرستان
٠٩١٥٠٠٢٢٠٠٥

٩٥٣٦٠٧٠٢/ ف

٩٥٣٥٥٩٨٦/ د

3ي= و 
شير�ن� طاهر

به یک تر کار ماهر 
نيازمندیم.

آدرس: آزادى ٨٩
بين امام هادى ٩ و ١١

عظيمی ٣٦٦٦٠٠٢٩

به �= آشپز و 3م= آشپز 
نيازمندیم جهت کار در 

غذاى سنتی خيابان جمهورى
٠٩٣٩٤٦٤٢٢٦٤

٩٥٣٦٠٨٤٠/ ر

به �= آشپز و �= منش� خانم
 ۶ شمالی  شهریور   ١٧ نيازمندیم 

بين صدوقی ٩ و ٧ آشپزخانه
٩٥٣٦٠٢٧٤/ ف٠٩١٥٧٣٥٨٩٩٠

3تر�نگ آرسام 
 کمک آشپز ماهر جهت آشپزخانه 

نيازمندیم    ٣٨٩٣٧١٦٢
٩٥٣٥٦١٨٨/ ش٠٩١٥٣٢١٠٦١٤

به �= آشپز و 3م= آشپز 
جهت کار در رستوران نيازمندیم 

محدوده سيدى
٠٩١٥٣١٥٩٠٠٢

٩٥٣٥٥٩٩٧/ ر

�به تعداد
 آشپز و 3م= آشپز

 باسابقه کارى ترجيحا در منطقه ابوطالب 
نيازمندیم ٠٩١٥٠٠١٧٦٣٨

٩٥٣٦٠٥٠٠/ ف

به فر3ارماهر 
و آشنا به کار 

فست فود 
با سابقه کار 

نيازمندیم
٠٩٣٨٥٠٣٣٠٠٥

٩٥٣٥٦٨٤٧/ پ

نون و نم=
ماهر  نيمه  و  ساده  کارگر  تعدادى  به 
نيازمندیم  قاسم آباد بين حسابی ۶و٨

٠٩٠٣٦٨٣٩٨١١
٩٥٣٦٠٢١٩/ ق

به �= فر3ار ماهر با ضامن 
معتبر نيازمند�م

توس ۶۵
٠٩٣٧٨٨٩٨٩٦٤

٩٥٣٦٠٠٦٩/ ف

 �پيتزاچين و ظرفشو
و سالن دار خانم و آقا

چهارراه دانشجو - سالم پيتزا
٠٩١٥٥٢٠٧١١٢

٩٥٣٦٠٨٣٩/ ر

جهت تLميل 3ادر آشپزخانه
به افراد ذیل نيازمندیم: 

- ٢نفر خانم جهت کانتر غذا 
- ۵ نفر کارگر ساده 

- ٢ نفر کمک آشپز ماهر 
- ١٠ نفر پيک موتورى 

ساعت تماس:
 ٩ صبح الی ١٢ ظهر

٠٩٠٣٥٩٨٠٦٣٨
٩٥٣٥٩٢٩٨/ ف

 �به �= نفر آشپز حرفه ا
 3باب تر�3    با سابقه خوب و 
متعهد به کار نيازمندیم . چهارراه
آزادشهر   ٠٩١٥٣١٥٠٤٤٤ 

٩٥٣٥٩٦٦٨/ ق

 �تعداد� پي= موتور
نيازمندیم  ظرفشوى  و  آشپز  کمک 
 ١٧ معلم  به  نرسيده  معلم  ميدان 
 رستوران غدیر خم ٣٦٠١٥٥١٧

٩٥٣٥٨٠٦٠/ ف

3م= آشپز حرفه ا� و 
پي= موتور� نيازمند�م

کترینگ ترنج صياد ٢
٠٩٠٣٦٤٢٦٢٤٨

٩٥٣٦٠٠٧٥/ ف

رستوران گلستان
به صندوقدار و پيک موتورى 
باسابقه کارى نيازمند است 

آدرس :
 نرسيده به چهارراه ابوطالب 

بين قرنی ٢٩ و ٣١

٠٩١٥٦٥٠٣١٤١
٩٥٣٥٩١٢٩/ ر

 � به تعداد� ظرف شو
 و نيروى خدماتی جهت کار در 

رستوران نيازمندیم 
٩٥٣٦٠٩٢٢/ م ٠٩١٥٣٣٢٢٧٣٣

�= رستوران
 لو3س

دعوت به همکارى می نماید
- آشپز ایرانی (تخته کار) 

- آشپز فرنگی (گریل کار) 
- ساالدزن 

- کمک آشپز ایرانی و فرنگی 
- نانوا 

- مهماندار آقا 
- خدمات آقا

٠٩٠١٦٦٥٠٨٠٦
٣٧٦٣٦٢٠٤

٩٥٣٦٠١٠١/ ف

 3افه عطر
 براى تکميل نيروى انسانی 

خود به یک آشپز وکمک آشپز 
فرنگی و افراد عالقه مند به 

کافی شاپ نيازمند است
٠٩٣٥٨٠٨٥٤٥٤ 
٠٩١٥١١١٥٥٢٦

٩٥٣٦٠٩٣٣/ م

٩٥٣٣٩٥٣٤/ پ

آشپز خانم-آقا
(غذا، دسر، کافی من)

 مهماندار خانم جهت پذیرایی
٠٩١٥١٢٤٦٠٣٨

�به تعداد� پي= موتور
نيازمندیم خيابان امام رضا 

رستوران فردوسی
٩٥٣٦٠٠٣٤/ ف٠٩١٥١١٥٧٢١٤

به تعداد� فر3ارمرغ 
و فر3ار ساندو�چ 

ماهر و نيمه ماهر و کارگر 
جهت همکارى در فست فود 

نيازمندیم. بلوار مجلسی
نبش مجلسی۶، بریانکده پاپریکا 

٠٩١٥٧٧٧٠٦٩٠
٩٥٣٦٠٩٠٧/ ق

صندوقدار خانم ١نفر
فرکار ساندویچ ٣ نفر کارگر ساده 

همراه با موتور ۴ نفر محدوده
 وکيل آباد ٠٩١٥٦٤٤٤٠٠٥

٩٥٣٥٤٥٢٦/ 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

 �دو سالن دار و ظرفشو
با شرایط خوب نيازمندیم 
بين وکيل آباد ٧٧ و ٧٩ 

 غذاى ایتاليایی پاى 
٩٥٣٥٩٨٦٣/ 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

به تعداد� مهماندار 
خانم و آقا 

 (ترجيحا دانشجو ) جهت
تاالر پذیرایی نيازمندیم
احمدآباد تاالر داریوش

 ٣٨٤٤٨٤٢٨ 
٣٨٤٤٨٤٢٧

٩٥٣٦٠٥٠٤/ ف

تعداد� سالن دار باتجربه
جهت رستوران فرنگی نيازمندیم 

مراجعه حضورى ١٧ الی ٢٠ 
 فرهاد ٢۵ رستوران ارکيده سياه

٩٥٣٥٧٠٨٣/ ف

به �= 3ارگر ساده
شهرستانی جهت کار در کبابی 

نيازمندیم
٠٩١٥١١٠٨٤١٣

٩٥٣٦٠٦٦٠/ ف

به �= نيرو� خانم با تجربه 
جهت کار در رستوران نيازمندیم 

( محدوده طبرسی )
٠٩١٥٥٠٢٢٢٤٨

٩٥٣٦٠٥٨٦/ ق

 �به تعداد� نيرو
شهرستان� آقا 
داراى کارت پایان خدمت یا 
معافيت سن ١٨ تا ٢۵ سال 

بيمه و حقوق طبق قانون کار + 
جاى خواب، صبحانه، نهار، شام 

نيازمندیم 
٠٩٠٣٦٩٥٠١٥٣

٩٥٣٥٥٥٦٩/ ف

فر3ار جهت شيفت صبح 
به یک سالن دار ماهر جهت 
شيفت بعدازظهر نيازمندیم 

٠٩١٥٥١٧٥٠٩٣
٩٥٣٦٠٢٨٢/ ف

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

خيابان دانشگاه ٢٩ فست فود ميامی
٠٩١٥٨١٢٥٥٠٥

٩٥٣٥٦٩٩٨/ ف

به �= منش� و٢نفر 3ارگر ساده 
جهت کار در کباب ترکی

 از ساعت ١٣ الی ٢١ نيازمندیم
٠٩٣٦٣٧٠٤٠٥٨

٩٥٣٥٩٠٥٥/ ف

به چند نفر 
3ارگر ماهر خانم
جهت کار در رستوران

 نيازمندیم 
(محدوده قاسم آباد)
٠٩١٥٣١٧٣١٧٩

٩٥٣٥٧٠١٤/ ف

 به تعداد� نيرو� جوان
 شهرستانی جهت کاردر

 رستوران هتل نيازمندیم 
 ٣٢٢٣٩٦٥٠

٩٥٣٥٨٥٧٨/ ف

3ارگر ماهر و 
نيمه ماهر نيازمند�م   

٠٩٣٨٢٩٤٤٠٨٠
٩٥٣٥٧٨٣٧/ ف

به چند كارگر ساده 
و كم= آشپز 

با سابقه كار در رستوران جهت 
كار در رستورانی در طرقبه 
نيازمندیم، صبحانه نهار شام

جاى خواب، ٣روز در ماه مرخصی 
با حقوق

٠٩١٥٣٠٧٥٦٠٢
٩٥٣٦٠٨١٠/ ق

ظرفشو� ونظافتچ� 
رستوران نيازمند�م   

٠٩٣٧٨٠٢١٠٣٩
٩٥٣٥٨٨٩٣/ ف

�به تعداد� پي= موتور
و تعداد� خانم 

 جهت مدیرفروش و بازاریاب 
نيازمندیم ٠٩٠٣٣٩٩٥٠٥٦

٩٥٣٦٠٠٤١/ ف

اسلوفود خورش باش� 
جهت تکميل پرسنل خود به 

افراد ذیل نيازمند است :
 ١-  آشپز ایرانی ماهر ٣ نفر

 ٢- منقل دار ماهر و نيمه ماهر 
٣- کمک آشپز       ۴- خدمات 

مراجعه فقط حضورى بين 
وکيل آباد ١٧ و ١٩ نرسيده

  به پل سيدرضی
٩٥٣٥٨٦٢٩/ ف

 �پي= موتور
و 3ارگر خانم و آقا

در  نيازمندیم  رستوران  جهت 
محدوده حرم ٠٩١٥٣٢٤٩٣٩٦

٩٥٣٦٠٠٧٧/ ف

سالن دار خانم کارگر ساده خانم  
جهت کار در رستوران نيازمندیم 

محدوده فلکه برق
٠٩٣٠١٠٠٤٤٨١

٩٥٣٦٠٠٦٨/ ف

به �= نفر بازنشسته 
 ساکن شاندیز جهت سالن دارى 
رستوران در شاندیز نيازمندیم 

٣٧٢٩٧٠٥٣ 
٩٥٣٦٠٣٥٨/ ف

به �= آشپز فرنگ� 
و یک آشپز ساده جهت کار در یک 

فست فود لوکس نيازمندیم 
٠٩٣٧٧٠٠٧٠٠٠

٩٥٣٦٠٣٢٤/ ف

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

محدوده هاشميه نيازمندیم
٩٥٣٥٨٠٢٤/ پ٣٨٨١٣٢٦٨

خانم مجرب
با سابقه کارى براى پذیرش رستوران 

نيازمندیم چهارراه دانشجو
٠٩١٥٥٢٠٧١١٢

٩٥٣٦٠٨٣٨/ ر

به پرسنل آقا و خانم 
 جهت کار در رستوران نيازمندیم 

ابتداى جاده شاندیز
٠٩١٥١١٣٣٩٧٤ 

٩٥٣٦٠٢٤٦/ ف

به سالن دار 
و 3م= آشپز 

ترجيحا شهرستانی
 جهت رستوران نيازمندیم 

چهارراه شهدا بين بهجت ١ و ٣ 
رستوران الزهرا

٠٩٣٠٢١٣٩٤٧٦
٩٥٣٥٨٧٣٧/ ف

 �به تعداد
نيرو� ماهر

جهت کار در رستوران 
نيازمندیم 

١- کنتاکی زن  ٢- پيتزازن 
٣- آشپز ۴- کانترمن 

۵- ساده
٩٥٣٦٠٧٦٩/ ف٠٩١٥٤٥١٩٨٩٢

 به تعداد� سالن دار خانم �ا آقا 
 و پيک موتورى جهت کار در 

رستوران نيازمندیم
٠٩١٥١٣٣٣٦٤٤ 

٩٥٣٦٠٩٢١/ م

3اف� شاپ پروما استخدام م� 3ند 
١- ظرفشوى ٢- ميزبان

 ٣- صندوقدار 
٠٩١٥٧٦٧٢٧٢٣

٩٥٣٥٥٩٠٥/ ف

مر3ز توانبخش� توس
به منظور تکميل کادر 
آشپزخانه آن مرکز به 

همکارى یک نفر (آقا یا 
خانم) نيازمند است

٣٧٢٧٨٧٩٩
٩٥٣٥٨٣٦٦/ ف

رستوران �ام� 
( هتل ميثاق) 

جهت تکميل کادر خود به افراد 
ذیل نيازمند است : 

- ميزبان و نيروى تشریفات آقا  
٣ نفر 

- نيروى خدمات خانم ٣ نفر 

٠٩١٥٩١٥٣٤٠٨
٩٥٣٥٩٠٤١/ ف

تعداد� 3م= آشپزماهر
جهت رستوران یا باغ سرا

٠٩١٥٦١٨٥٠٧٩
٩٥٣٥٧١٩٥/ ف

تعداد� تحو�ل دار خانم 
(نيمه وقت ٥ ساعت) شهرک 
غرب نبش شاهد ۶٧ رستوران 

 هشت مراجعه ساعت ١١ الی ١٧
٩٥٣٦٠٤٦١/ ف

به �= 3ارگر ساده جهت کار در 
آشپزخانه ترجيحا خانم نيازمندیم 

مراجعه حضورى : نبش کالهدوز ١٧,١ 
آشپزخانه معين دربارى

٩٥٣٦٠١٠٤/ ف 

فر3ار پيتزا و ساندو�چ 
نيازمند�م 

تماس ١١ به بعد 
٠٩٣٦١١٥٩٢١٩

٩٥٣٥٨٨٧٦/ ف

به تعداد� نيرو� ماهر و 
نيمه ماهر

براى کار در ساندویچی 
نيازمندیم ٠٩١٥٥٠٦٥٠١٦

٩٥٣٦٠٦٥٤/ ف

آشپز و 3م= آشپز 
نيازمند�م 

مشخصات خود را پيامک کنيد
٩٥٣٥٥٥٤٠/ ف٠٩١٥٨٠٥٤٢٢٧

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

وکيل آباد ٧٧ جوجه کباب گراناز 
٠٩١٥١١٥٥٨٥٠

٩٥٣٤٤٥٩٨/ ف

به �= سالن دار 
رستوران نيازمند�م    

٠٩٣٧٨٠٢١٠٣٩ 
٩٥٣٥٨٩٠٣/ ف

 به �= نفرمسلط به فست فود
 (کنتاکی،پيتزا،ساندویچ)نيازمندیم
مراجعه حضورى از ساعت١١ الی٢١

 الهيه٢۵باغشنی۵فست فود کارا
٩٥٣٦٠٤٥٩/ ق

به تعداد� آشپز 
و 3م= آشپز نيازمند�م

بين ميدان الدن و پيروزى ٧٨ کترینگ 
ایرونی ٠٩٣٥٩٤٤٣٠٤٠

٩٥٣٥٦٥٠٩/ ف

به 3ارگر ساده خانم 
در  واقع  فود  فست  در  کار  جهت 

بلوار سجاد نيازمندیم.
٠٩١٥٣٠٤١٤٦١

٩٥٣٥٤٩٦١/ خ

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 تعداد� پذ�رشگر 
خانم و آقا 

جهت کار در هتل 
نيازمندیم. 

مراجعه حضورى 
ميدان طبرسی

 خيابان نوغان- هتل عماد 
٩٥٣٥٦٣٩٩/ م

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

� گروه خورشيد گردشگر
 استخدام نيروى حرفه اى خانم ، جهت 
ثبت نام تورهاى هتل با بهترین شرایط
٠٩١٥٧٠٩٦٧١٢-٣٨٥٥٩٦٨٨ 

٩٥٣٦٠٣٤٤/ م

به �= نيرو� آقا عرب زبان 
جهت دفتر رزرو  هتل

در فرودگاه نيازمندیم
٠٩٣٣٩٦٠٥٤٩١

٩٥٣٦٠١١٦/ ف

هتل آپارتمان جيحون
به یک خانم پذیرشگر نيازمندیم 
امام رضا ١٠ بعداز چهارراه اول 

 مراجعه حضورى
٩٥٣٥٩٥٣٦/ ف

به �= نيرو� ميزبان خانم 

( ترجيحا با سابقه ) 
جهت کار در هتل نيازمندیم 

مصاحبه حضورى
 از ساعت ٩صبح الی ١۴ 
آدرس : خيابان پاسداران

 جنب فرماندارى 
 هتل خورشيد تابان

٩٥٣٥٨٢٠٢/ ف

�استخدام فور
به تعدادى کمک آشپز ماهر، تخته 
کار ماهر، کاپيتان با روابط عمومی 

باال و حقوق مناسب، اردگير با 
روابط عمومی باال، 

کافی من و مهماندار نيازمندیم 
پيروزى ٩ نبش چهارراه اول پ٣

٠٩٣٠٣٤٩١٨٠٩
٩٥٣٦٠٣٣٢/ ف

استخدام 
پذیرش- خانه دار

 ميزبان شهرستانی باتجربه 
حقوق طبق قانون کار نيازمندیم 

ساعت مراجعه ٩ الی ١٨ 
مراجعه فقط حضورى

 خيابان امام رضا ۴٢ نبش 
چهارراه دوم

 مجتمع علوم پزشکی ایران
 

٩٥٣٥٨١١٠/ ف

هتل خورشيد 
 به تعدادى خانم جهت کار خدماتی 

نيازمندیم
 ٣٢٢٣٩٦٥٠

٩٥٣٥٨٥٨٤/ 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

٩٥٣٦٠١٠٥/ د

هتل آت�
گارسون-خانه دار

کارگرساده آقا وبه یکنفر 
عالقه مند به کار

کافی شاپ نيازمندیم
 امام رضا٣٢

نبش چهارراه دوم
 

آشپز و شير�ن� پز

امور هتل

اموررستوران

٩٥٣٦٠٩٠٨/ ب

٩٥٣٥٩١٤٥/ ف


