
٤٠
يكشنبه ٢٢ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٥

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

3ارگر ساده (خانم �ا آقا)
جهت کار در رستوران نيازمندیم

٠٩٠١٣٥٥٧٦٦٧
٩٥٣٦١٥٠٧/ ف

استخدام رستوران هتل 
 �ارمغان خيابان عنصر

کمک آشپز ماهر 
٢ نفر سالن دار خانم
 با روابط عمومی عالی

 ظرفشوى ماهر 
صندوق دار خانم باتجربه و ماهر و

 تعدادى پيک موتورى نيازمندیم 
٠٩١٥١١٥٢٥١٤

٩٥٣٦١٢٠٨/ م

به �= ظرفشو� و تخته 3ار خانم
نيازمندیم مراجعه فقط حضورى 

اقدسيه٢٢ کترینگ لطيفی 
٠٩١٥٩١٥٩٠١٤

٩٥٣٦١١٨٧/ ق

به �= خانم خانه دار
با سابقه کار نيازمندیم

 خسروى نو بازار سرشور ٢٠ 
 هتل شقایق

٩٥٣٥٩٧٦٩/ ف

استخدام در 
هتل ٤ ستاره 

- سرآشپز آقا 
- کمک آشپز آقا 

- ميزبان خانم و آقا 
- ظرفشوى

با  موارد  کليه  پذیرش   -
آشنا  نيروى  یک  و  کار  سابقه 
با فتوشاپ و برنامه هاى تحت 

وب 
مراجعه حضورى: 

خيابان شيرازى بين ١٧ و ١٩ 
ساعت ١٠ الی ١٧ 

 

٩٥٣٦١٠٠٤/ ف

به ظرفشو� و خانه دار خانم 
و کمک آشپز آقا نيازمندیم 

مراجعه حضورى 
طبرسی ٢ بازارچه 

شهيد آستانه پرست
 کوچه مقابل کالنترى ٢٩ 

مهمانپذیر انصار
٠٩١٥٥٧٣٦٤٥٣

٩٥٣٦١٠٠٣/ ف

به �= 3م= آشپز و 
گارسون شهرستان�

 و یک خانم ظرفشوى نيازمندیم.
٠٩١٥٢٨٧٩٤٤٤

٩٥٣٦١٤١٢/ ق

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

هتل پارسه 
یک ظرفشوى استخدام می نماید 
مراجعه حضورى فلکه برق بهار ٩ 

 انتهاى بهار ٩
٩٥٣٦١٦٤٣/ ف

رزرواسيون - پذ�رش
 خانه دار -ظرفشور -ميزبان

 

٣٨٥٥٢٩٥٥
٩٥٣٦١٠٥٧/ ف

هتل فرد�س
به پذیرش آقا آشنا به زبان عربی 
و انگليسی نيازمندیم امام رضا ١٨

٩٥٣٦١٢٠٢/ ف٣٨٥٥٢٦٠٠

به آقا
جهت شيفت شب 

 و تعدادى خانم 
 جهت رزرواسيون 

در هتل آپارتمان نيازمندیم 
امام رضا ١٢ 

شهيد حنایی ٩ امت رضا ۴ 
هتل آپارتمان نيرومان 

 

٩٥٣٦١٠٠٢/ ف

به �= نيرو� آشپز 
 نيازمند�م هتل دانشور

٣٢٢٨٢٩٠٠
٩٥٣٥٨٧٥٨/ ف

 �خانه دار با سابقه 3ار
و پذ�رش روز خانم

حداقل فوق دیپلم 
و با سابقه کارى نيازمندیم

  آخوند خراسانی ۵ 
هتل فرزانگان رضوى

٩٥٣٦١٣٧٣/ ف

سامرا -پذیرشگر خانم
 خانه دار ، رستوران، انتهاى خيابان 

امام رضا ٩ سمت راست پالک ۵٠
٠٩١٥٤٠٦٤٧٧٢

٩٥٣٦١٤٤٠/ ف

 به تعداد� مشاور خانم،آقا
 باسابقه در منطقه الهيه 

باپورسانت عالی نيازمندیم
٠٩١٢٨٤٩٠٨٦١-٣٥٢٤٢٠٨٤ 

٩٥٣٥٧٤٧٨/ ق

٩٥٣٥٨١٦٧/ پ

استخدام 
تعدادى مشاور با تجربه و آشنا به 

محدوده هفت تير تا اقبال نيازمندیم
٠٩١٥٣١٥٢٣٠٣

٩٥٣٥٨٣٩٣/ ف

به �= مشاور
با پورسانت عالی نيازمندیم
٠٩١٥٣١٣٥٦٩٩

آب معدن� واتا
بازاریاب حضورى و تلفنی 

(آقا-خانم)استخدام می نماید.
تماس: ٣٥٢٤٨٤٨٣

٩٥٣٦١٦٥٥/ ق

فروشنده 3تاب مذهب� 
در سطح شهر پورسانت�

 نيازمندیم
٣٦٢٢٥٥١٧

٩٥٣٥٩٤٧٦/ ق

نان آوران 
به تعدادى بازاریاب خانم 

نيازمندیم 
٩٥٣٥٩١٧١/ ف٠٩١٥٩١٥٠٠١٩

٩٥٣٣٠٥٥٦/ ف

حقوق ٤ ميليون تومان 
به تعداد زیادى بازاریاب مبتدى و 

حرفه اى سریعا نيازمندیم.احمدآباد 
       ٣٨٤١٤٧٣٥ابتدارضا ٣ پالک ٨٣  

به تعداد� بازار�اب فروش
(آقا و خانم) با درآمد عالی 
و فن بيان باال نيازمندیم.

٩٥٣٦٠٨٨٥/ ل٠٩١٥٦٤٦٤٦٤٣

به �= نيرو� ماهر 
جهت کار در آبميوه نيازمندیم 

ساعت کار ١۵ الی ٢٣ قاسم آباد 
 نبش شریعتی ١۴

٩٥٣٦٠٩٥٩/ ف

به �= شر3ت بازار�اب 
یاتعدادى بازاریاب ماهر
نيازمندیم٠٩١٥٤١٤٠٩٤٨ 

٩٥٣٥٦٨٠٨/ پ٠٩١٥١٠٣٨١٦٤

�= شر3ت معتبر
� خدمات بيمه ا
جهت گسترش کادر فروش و 

بازاریابی خود از نيروهاى آقا و 
خانم دعوت به همکارى می نماید 

حقوق + پورسانت 
محدوده بلوار معلم

٩٥٣٥٨٨٨٨/ ف٠٩٣٠٤٠٤٨٣٥١

 �نياز به بازار�اب حرفه ا
آبميوه و نوشيدنی

به صورت پورسانتی
٠٩١٥٤٤٠٣٠٢٩

٩٥٣٦٠١٤٢/ ق

بازار�اب

امور هتل

tامور مشاور�ن امال

٩٥٢٠١٠٢٦/ م

٩٥٣٥٩١٤٥/ ف

٩٥٣٦١٢٨٠/ پ

٩٥٣٦١٧٢٥/ م


