
دوشنبه ٢٣  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٦
٣٩

مجتمع اقامت� 
پذ�را�� پدربزرگ 

خود  کادر  تکميل  جهت 
آقا  نيروى  تعدادى  به 
 . است  نيازمند  خانم  و 
آشپز ایرانی آقا با سابقه 

کار حداقل ٢ سال 
آقا  ایرانی  آشپز  کمک 
 ٢ حداقل  کار  سابقه  با 

سال 
مهماندار و سالن دار آقا 
عمومی  روابط  با  خانم  و 
حداقل  کار  سابقه  و  باال 

٢ سال 
و  آقا  خدماتی  نيروى 

خانم 
آدرس :کمربندى طرقبه 
- بين امام  خمينی ٩ و ١١

 ١۶ ساعت  مراجعه  زمان 
الی ٢١ 

و  اصل  داشتن  همراه 
تصویر مدارک شناسایی 
و یک قطعه عکس الزامی 

است .
 

٩٥٣٦٢٧٩٨/ ش

رستوران الزهرا،امام رضا٨
آشپز و پيک موتورى و نيروى 
آشپزخانه استخدام می نماید

٣٨٥٤١٧٠٣
٩٥٣٦١٥٥٥/ خ

نيرو جهت 3ار در 
رستوران و فست فود

نيازمندیم.
مدیر سالن- سالن دار

خدمات- صندوقدار- آشپز 
فرنگی- کمک آشپز- پارکبان

فرکار- پيتزازن
ساالد زن- کانتر

٣٤٣٧٣٤٨٠-٠٩٣٠٦٧٥٠٣٠٦
٩٥٣٦٢٢٨٤/ ق

٩٥٣٦٢٦٠٢/ ف

به تعداد� 3م= آشپز،3ارگر
ساده خانم و آقا  نيازمندیم آشپزخانه 
الهيه خيابان امام رضا ساعت تماس 

١٠ الی١۶         ٣-٣٨٥٥٠٥٠٢

٩٥٣٣٩٥٣٤/ پ

آشپز خانم-آقا
(غذا، دسر، کافی من)

 مهماندار خانم جهت پذیرایی
٠٩١٥١٢٤٦٠٣٨

�به تعداد� نيرو
 سالن دار (خانم و آقا )

و تعدادى نيروى
 خدماتی آقا 

جهت کار در
 فودکورت عالءالدین

 (آرميتاژ گلشن) نيازمندیم
 آدرس جهت مراجعه حضورى: 

بلوار هفت تير هفت تير ٨ 
برج آرميتاژ گلشن

 طبقه چهارم 
فود کورت عالء الدین 

 

٩٥٣٦٢٧٢٦/ ف

3تر�نگ پاژده
به نيروهاى    کمک آشپز 

صندوقدار و    پيک موتورى 
نيازمنداست. 

بلوار ميثاق-بلوار  مجيدیه 
مجيدیه ١٧,١ 

٠٩٣٥٢٢٢٣٣٣٤
٩٥٣٦٢٥٢٥/ ق

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

رستوران نيازمندیم
٠٩١٥١٣٣٣٦٤٤ 

٩٥٣٦٠٩٢١/ م

به �= 3ارگر خانم �ا آقا 
جهت کار خدمات آشپزخانه 
در محدوده حرم نيازمندیم 

٠٩١٥٢٤٠٣٤٣٨
٩٥٣٦١٩٤٣/ ف

به �= پيتزا 3ارماهر 
با سابقه و یک سالندار با سابقه 
و ماهر و یک کمک آشپز ماهر و 
با سابقه در فست فود سی فود 

نيازمندیم بلوار پيروزى 
بين ٣٣,١ و ٣٣,٢ طبقه ٣ 

سينما پيروزى 

٣٨٨٣٨٨٨٠
٩٥٣٦٢٣٥٠/ ف

به تعداد� 3م= 
آشپزماهر

شهرستانی آقا 
باجاى خواب و کارگر ساده 

خانم نيازمندیم.

٠٩٣٣٢٤٠٧٩٨١
٩٥٣٦١٩٩٦/ ق

فر3ار 
پيتزا و ساندویچ ماهر نيازمندیم 

٩٥٣٦٢٧٥٠/ ف٠٩٣٥٦٧٨٧٧٤٤

به چند 3ارگر ساده 
نيازمندیم جهت رستوران، 

منطقه پيروزى 
٠٩٣٨٥٣٥٥٥٧٦

٩٥٣٦٢٧٨٢/ ف

به 3م= آشپز و
 3ارگر ساده شهرستان� 
نيازمندیم ٠٩٠٣٧٣١٢٦١٠

٩٥٣٦٢١٦٦/ ف

فست فود ستاره شهر
جهت تکميل کادر خودبه افراد ذیل 

نيازمنداست: 
صندوقدار خانم با سابقه و 

روابط عمومی باال
 ، شيفت شب- کانتردار خانم 

یا آقا، شيفت شب
 سالندار آقا، شيفت شب
 پيتزا زن ماهر، تمام وقت

 مراجعه فقط حضورى: 
١۴ الی ١٩ بين

 وکيل آباد ٢٣ و ٢۵ ستاره شهر
٩٥٣٦١٩١٥/ ر

خانم مجرب
با سابقه کارى براى پذیرش رستوران 

نيازمندیم چهارراه دانشجو
٠٩١٥٥٢٠٧١١٢

٩٥٣٦٠٨٣٨/ ر

3ارگر نيمه ماهر
جهت کبابی ترجيحا با موتور

 نبش اندیشه٨
٩٥٣٦٢٣٤٣/ ف٠٩١٥١١٧٥٩٨٣

آشپز، 3م= آشپز
و 3ارگر رستوران

نيازمندیم.
ضلع جنوبی بازار رضا 
نبش شيخ طوسی ١۵ 

 رستوران هتل یکتا

٩٥٣٦١٨١٦/ د

آقا ز�ر ٢٥ سال
حقوق ۶٠٠ بيمه جاى خواب ترجيحا 

شهرستانی تماس ٣ به بعد
٩٥٣٦٢٦٤٠/ ف٠٩١٥٣٠٧٠٠٨٣

به �= نفر ظرفشو� آقا 
به صورت دو شيفت نيازمندیم 

٠٩١٥٥٠٠٨٥٦٣
٩٥٣٦٢٧٤٤/ ف

تعداد� 3م= آشپزماهر
جهت رستوران یا باغ سرا

٠٩١٥٦١٨٥٠٧٩
٩٥٣٥٧١٩٥/ ف

به تعداد� گارسون
ظرف شوى،جهت کار در رستوران 

واقع در طرقبه نيازمندیم.
٩٥٣٦٢٩٠٦/ پ٠٩٣٨٤١٦٦٠٧٠

صندوقدار خانم ١نفر
فرکار ساندویچ ٣ نفر کارگر ساده 

همراه با موتور ۴ نفر محدوده
 وکيل آباد ٠٩١٥٦٤٤٤٠٠٥

٩٥٣٥٤٥٢٦/ ف

چلوكباب� بيرون بر
درحال كار دربهترین منطقه 

هاشميه واگذار می گردد. فورى
٠٩١٥٣٢١٩٦٧٩

٩٥٣٦٢٠٣٨/ ق

 �فر3ار پيتزا و ظرفشو
جهت فست فود نيازمندیم 

ساعت تماس ١٢ ظهر به بعد 
٠٩١٥٤٠٠٤٥١٢

٩٥٣٦٢٦٧٩/ ف

 �پي= موتور
و 3ارگر خانم و آقا

در  نيازمندیم  رستوران  جهت 
محدوده حرم ٠٩١٥٣٢٤٩٣٩٦

٩٥٣٦٠٠٧٧/ 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

�= 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

رستوران 
ضيافت نور

استخدام می نماید
 گارسون و سالن دار 

با تجربه آقا 
آدرس بين فرامرز عباسی ١٩ و ٢١ 

٠٩١٥٣١٤٥١٨١
٩٥٣٦٠٩٤٩/ ف

رستوران انصار الزهرا
جهت تکميل کادر پرسنل خود به 

افراد زیر نيازمند است : 
- گارسون         - صندوقدار

 - کمک آشپز 
ساعت تماس ٨ الی ١١ صبح 

و ۴ الی ٨ بعدازظهر 
٣٣٦٦٠٨٧٠

٩٥٣٦١٩٥٤/ ف

به تعداد� ظرفشو� و 
3م= آشپز آقا جهت 3ار

در رستوران نيازمندیم محدوده 
بلوار سجاد ٠٩١٥٣١٨٣٤٩٠

٩٥٣٦٢٣٩٦/ ف

3م= آشپز جهت 
رستوران

دوشيفت نبش پيروزى ٧٢
٠٩٣٣٥٥٥٤٢٥٤

٩٥٣٦٢٥٣٣/ ق

سالن دار خانم 
نيازمند�م   

٠٩٣٨٠٥٠٣٥٦٩
٩٥٣٦١٨٥٠/ ف

به تعداد� 3ارگر 
مجرد جهت کار در فست فود 

نيازمندیم
٩٥٣٦١٤٨٩/ ف٠٩١٥٥٢٣٠١٩٢

به ٢ نفر 3ارگر 
(بين ٢٠ تا ٢٥ سال)

و یک نفر ظرفشوى خانم و یک 
نفر سرویس زن خانم و یک نفر 
پارکبان جهت کار در رستوران 
نيازمندیم طرقبه  در  واقع 

٠٩٣٧٠٧١٦٦٩٦
٩٥٣٦٢٣٢٧/ ف

 �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

رستوران 
امير3بير

١- تخته کار 
٢- کارگر ساده 

٣- سالن دار 
۴- پيک موتورى نيازمندیم
  آدرس: ميدان عدل خمينی

٩٥٣٦١٢٣٥/ ف

به چند نيرو� جوان 
جهت 3ار فست فود

نيازمندیم
٠٩٣٣٣٠٠٢٠٩٣

٩٥٣٦٢٥٩٧/ ف

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

 �به تعداد
3ارگر ساده و نيمه ماهر 

جهت کار در فست فود نيازمندیم
٠٩١٥٨٠٨٦١٨١

٩٥٣٦٢١٧٣/ ف

آشپز حرفه ا� با سابقه 
کارگر ساده خانم و آقا، سالن دار 

نيازمندیم امام رضا ٢۵
٠٩٣٧٨٨٣٦٢١٩

٩٥٣٦٢٣٨٠/ ف

به �= آشپز و تخته 3ار
ماهر نيازمند�م  

 محدوده هاشميه
 ٣٨٨١٠٦٠٠

٩٥٣٦٢١٨١/ ف

 �به تعداد� نيرو
خانم و آقا

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

 ٠٩٠١٧٦٦٥٦٤٩
تماس حاصل فرمایند

 ساعت تماس ٨ الی ١۴
 

٩٥٣٦٢٥٦٤/ ف

خانه غذا 
به ٢ نفر کمک آشپز

 ١ نفر تخته کار
 و ٢ نفر کارگر ساده 

نيازمندیم 

٠٩٣٩٩٢٩٠٧٧٧
٩٥٣٦١٠٤٩/ ف

 �سر آشپز ماهر دارا
تجربه باال

و مدیریت قوى جهت کار در 
آشپزخانه اى واقع در ابتداى 
جاده فریمان با سرویس رفت 
و برگشت و حقوق مزایا مکفی 

نيازمندیم
٠٩١٥٣٠٥٧٨٨٦

٩٥٣٦٢٥٦٨/ ق

 استخدام 
رستوران آرميتا

 جهت تکميل نيرو  
به افراد ذیل نيازمند است

١-آشپز و تخته کار ماهر
٢-کمک آشپز 

٣-ساالدزن ماهر 
۴-خدمات و نظافتی

۵-پاسبان
۶-مدیر فروش و ليدر تشریفات خانم 
مراجعه حضورى٩ تا ١۶ بعدازظهر 

ابتداى جاده طرقبه
 نبش امام رضا ٧
 رستوران آرميتا

٩٥٣٦٢٧٣٢/ ف 

به تعداد� سالن دار و 
گارسون آقا و خانم

باسابقه کارى جهت 
کاردررستوران 

درمحدوده قاسم آباد 
نيازمندیم.

تلفن: ٠٩٣٥٤٧٤٧١٦٠
٩٥٣٦٢٣٥٨/ ق

به دو نفر گارسون 
با سابقه 3ار باال 

و یک نفر تخته کار نيازمندیم 
نبش سناباد ٢٣ رستوران 
سراب شعبه یک (مرکزى) 

٠٩١٥٦٠٠٧٩٠١
٩٥٣٦٢٥٩٨/ ف

 به چند 3ارگر ساده
 جهت کار در رستوران 
با حقوق ومزایاى عالی

 نيازمندیم مراجعه حضورى
ساعت مراجعه

 ١٢ الی ١۵-٢٠الی٢٢
خيابان خسروى نو جنب هتل جنت 

رستوران ملک

 

٩٥٣٦٢١٥٤/ ف

�به افراد ز�ر جهت همLار
در مجموعه فست فود نيازمندیم 

در محدوده خواجه ربيع
 ١- صندوقدار خانم پاره وقت ۴ نفر

 ٢- پيتزا زن ٢ نفر
 ٣- پيک موتورى ٢ نفر
۴- ساندویچ زن ٢ نفر 
 ٠٩٣٠١٩٤٤٧٢٠
٠٩١٥١٠٢٦٦٨٩

٩٥٣٦١٠٠٨/ ف

به تعداد� نيرو� خدمات� آقا 
جهت کار در رستوران نيازمندیم 
پيروزى ٩ نبش چهارراه اول پالک ٣

٠٩٣٠٣٤٩١٨٠٩
٩٥٣٦١٨٧٠/ ف

 �به فر3ار ماهر و پي= موتور
نيازمند�م ٠٩١٥٠٦٤٠٩٢٧

بين دانش شرقی ١٧ و ١٩ 
 ساندویچ سهيل

٩٥٣٦١٨٨٧/ ف

استخدام 
 به یک تخته کار ماهر

و یک کمک آشپز 
و چند پيک موتورى 
نيازمندیم مراجعه حضوى
 بين راهنمایی ١۶ و ١٨ 

کترینگ کيميا 
 ساعت مراجعه ٩ الی ١١

٩٥٣٦٢٠٥٣/ ف

به �= 3م= آشپزماهر 
و کارگر ساده آقا یا خانم و تعدادى 
پيک موتورى نيازمندیم بين صدر 

٣٣٣٣٤١٠٩٥٠ و ٣۵
٩٥٣٦١٩٦٩/ ف

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

٠٩٠٣٦٨٣٩٨١١
٩٥٣٦٠٢١٩/ ق

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

رستوران نيازمندیم 
٩٥٣٦٠٩٢٢/ م ٠٩١٥٣٣٢٢٧٣٣

منش� مسلط به 3امپيوتر 
�خانم ظرف شو
دو نفر پيک موتورى

٠٩٣٨٣٣٧٥٩٦٠
٩٥٣٦١٤٦١/ ف

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

وکيل آباد ٧٧ جوجه کباب گراناز 
٠٩١٥١١٥٥٨٥٠

٩٥٣٤٤٥٩٨/ ف

�= 3تر�نگ معتبر
جهت تکميل کادر پرسنلی به 
شرح ذیل استخدام می کند:

١-فيش خوان جهت تحویل غذا
٢-کارگر ساده
٣-کمک آشپز

تلفن تماس جهت هماهنگی:

٣٨٤٧٧١٤٠
٩٥٣٦٢٨٩١/ ق

هتل ابر�شم 
 به یک پذیرشگر خانم باتجربه 

و یک مدیر رستوران خانم نيازمندیم
 ٠٩١٥١٢٥١٥٧٠

٩٥٣٦٢٥٤١/ ف

به تعداد� نيرو 
 جهت کار نيازمندیم 
١-نيروى خدماتی آقا

٢-نيروى خانه دار خانم 
داخل امام رضا ۵ پالک ١٧٩ 

 هتل آپارتمان آفرین

٩٥٣٦١٨٥٣/ ف

٩٥٣٦٢٧١١/ د

هتل مقدم
نيازمندیم  دار-گارسون  خانه 
 دانش شرقی١٢رجب زاده١٣

به دو نفر خانم خانه دار 
جهت کار در هتل آپارتمان 

نيازمندیم.
٣٨٥٥٢٢٠١

٩٥٣٦٢٣٦١/ ق

هتل 
tاتر

نياز به ٢ نفر ظرفشوى آقا دارد
٠٩٣٨٤٣٣٢٣٦٣

٩٥٣٦٢٣٥١/ ف

به تعداد� خانه دار  
رستوران و پذ�رش خانم 

نيازمندیم
٠٩٣٦٩٤٤٧٥٨٠

٩٥٣٦٢٨٠١/ ف

استخدام 
به یک نفر کارگر ساده

 جوان  مجرد ، شهرستانی
 جهت کار در هتل و تاالر با امتياز 
مسکن و غذاى رایگان نيازمندیم 

خيابان امام خمينی بين 
امام خمينی ١۵ و ١٣ 

جنب بازار ورزش- هتل کاج
 

٩٥٣٦٢٢٣٥/ ف

به تعداد� خانم و آقا جهت
پذ�رش شيفت روز و شيفت شب

در هتل آپارتمان نيازمندیم
١٢-٣٨٥٣٢٠١٠

٩٥٣٦٢١٩٣/ ف

به �= زوج جوان بدون فرزند 
هتل  رستوران  در  کار  جهت 
نيازمندیم ساعت تماس ١۶ الی ٢٠ 

٠٩١٥١١٥٧٩٨٣
٩٥٣٦٢٧٥١/ ف

به ٢ نفر نيرو� خانم 
�جهت خانه دار

و ٢ نفر جوان آقا
 ترجيحا شهرستانی 

جهت کار در رستوران
 و البی هتل آپارتمان 

نيازمندیم
 مراجعه فقط حضورى

 آدرس شيخ طوسی ٧ 
شيخ طوسی ٧,٢ 
روبروى هتل گل

٩٥٣٥٩٥٧٧/ ف  هتل آپارتمان کاشانی

٩٥٣٦٢٧٠٨/ د

هتل آت�
گارسون-خانه دار

کارگرساده آقا وبه یکنفر 
عالقه مند به کار

کافی شاپ نيازمندیم
 امام رضا٣٢

نبش چهارراه دوم
 

 به �= زوج شهرستان�
 بدون فرزند با ضامن معتبر جهت 
کار درسوئيت آپارتمان با اسکان 
نيازمندیم ٠٩٣٩٤٢٩٩٤٦٣

٩٥٣٦٢٧٥٤/ 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

به چند خانه دار خانم 
جهت هتل نيازمند�م
والیت ١٠ گلریز ٨ پالک ۵٠

٠٩٣٥٦٧٨٨٨١٢-٣٣٦٩٠٠٣٠
٩٥٣٦٢٤٦٢/ ف

(هتل پاسارگاد)
نيروى پذیرش، خانه دارى، 

خدمات شهرستانی نيازمندیم 
 امام رضا ۵ چهنو ۴

٩٥٣٦١٩٠٦/ ر

 �به تعداد
نيرو� خانه دار 
و سرپرست ميزبان 
و سرپرست خدمات 

نيازمندیم
٢-٣٢٢٤٠٥٤١

٩٥٣٦١٩٧٥/ ف

هتل گوهرنيازمند به پذیرش روز 
و شب، ساالدزن، گارسون می باشد. 
 ٢ چهنو   ۵ رضا  امام  حضورى  مراجعه 

هتل گوهر          ٣٨٥٢٤٠٩٨
٩٥٣٤٩٦٤١/ ف

به �= خانه دار مجرب
جهت کار در هتل نيازمندیم

مراجعه حضورى 
٩٥٣٦٢١٣٩/ ف٠٩١٥٤٧٩٣٥٨٠

به �= خانم خانه دار
جهت کار در سوئيت نيازمندیم

 ٠٩٣٥٩٧٢٥٤٤٧
٩٥٣٦٢٣٦٠/ 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 آپارتمان مهستان 
در قسمتهاى زیر نيرو می گيرد

 ١- کمک آشپز٢-ساالدزن
٣- ظرفشوى۴- مدیررستوران
۵- مدیر خانه دارى ۶- انباردار

 مراجعه حضورى 
آدرس: خيابان امام رضا- امام 

رضا ٨ -چهارراه اول- سمت چپ

٩٥٣٦٢٢٤٨/ ق٣٨٥٣٩٩٢٣ 

امور هتل

٩٥٣٥٩٩٢٩/ ق


