
سه شنبه ٢٤ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٧
٣٩

�= تخته 3ار ماهر
کبابی  در  کار  جهت  ماهر  نيمه  و 

نيازمندیم ٠٩١٥٣٢٨٩٥٠٣
٩٥٣٦٣٦٩٨/ ف٠٩٣٩٠٢٦٠٧٩٩

3م= آشپز تخته 3ار ، 
خانم و آقا 

نيازمندیم فلکه آب سمت راست 
 بازار رضا رستوران نهال

٩٥٣٦١٤٤٥/ ف

استخدام
به یک نفر پيتزا چين ماهر 

در محدوده ٧تير نيازمندیم 
٩٥٣٦٣٠٨٧/ ف٠٩١٥١٠١٠٥٢٧

رستوران بين الملل� 

ميچKا
براى تکميل کادر پرسنلی 
خود به یک ميزبان ماهر 

نيازمند است بلوار وکيل آباد 
نبش هنرستان ٨
 مراجعه حضورى

 

٩٥٣٦٣٣٩٠/ ف

رستوران 
ز�تون لبنان

نيروى متعهد آقا و خانم با شرایط 
عالی به شرح ذیل می پذیرد

 - ساالد زن
 - منقل دار و کمک آشپز 

- صندوقدار مسلط به زبان 
عربی - سالن دار

- پخش تراک و صدا بزن 
آدرس: نبش شيرازى ٢

(جنب حرم مطهر) بازار توس طبقه اول
 مراجعه ١٠ الی ١٨

 

٩٥٣٦١٨٣٨/ ر

به �= تخته 3ار ماهر 
 نيازمندیم قاسم آباد 

فالحی ٨۴ نبش استاد یوسفی ٨
  آشپزخانه خاتم 

٩٥٣٦٣٠٨٠/ ف

رستوران پونه
١- کباب پز٢- ظرفشوى ٣- کارگر 

ساده شهرستانی با جاى خواب
٩٥٣٦٣٥٨٩/ ف٠٩٠١٤٤٤٥٨٣١

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

٠٩١٥٢٤٠٣٤٣٨
٩٥٣٦١٩٤٣/ ف

رستوران 
امير3بير

١- تخته کار 
٢- کارگر ساده 

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

٩٥٣٦١٢٣٥/ ف

به یک فرکار اغذیه و یک کارگر  
ساده جهت کار در فست فود 

نيازمندیم محدوده الماس شرق
٠٩٣٦٥٣١١٢٢٥

٩٥٣٦٣٤٦٨/ ف

 �به چند نفر ظرفشو
خانم و آقا 

و تعدادى صندوقدار 
خانم و آقا براى شيفت 

شب و تعدادى کمک آشپز 
شهرستانی با حقوق و مزایاى 
عالی نيازمندیم (هنرستان) 

٠٩١٥١٠٠٢٤٢٩
٩٥٣٦١١٩٤/ ف

به �= آشپز فست فود
بيرجند  درشهرستان  کار  جهت  ماهر 

نيازمندیم با حقوق ٢ ميليون
٥٥-٠٩١٢٩١٥٠٣٦٦

٩٥٣٦٣٦٩٤/ ف

به چند 3ارگر 
خانم و آقا 

جهت پذیرش و یک نفر تخته 
کار جهت رستوران نيازمندیم

 نبش وکيل آباد ٣۵ 
رستوران سراب

٠٩١٥٦٨٤٤٠٣٨
٩٥٣٦٣١٥٦/ ف

 �به تعداد
پرسنل آقا

آشنا به امور 
فست فود و 

رستوران جهت 
یك مجموعه بزرگ 

نيازمندیم .
حرفه اى و 

نيمه حرفه اى 
٠٩١٢٨٦٣٨٢٨٧

٩٥٣٦٣٧٣٩/ خ

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

رستوران شب ها� رو�ا��
به تعدادى نيروى خدماتی 

آقا نيازمند است 
٩٥٣٦٣٦٤٣/ پ٠٩١٥٩٣٠٣٠٧٢

 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 �= آشپز 
و �= 3ارگر ساده 

جهت کار در کبابی نيازمندیم
٩٥٣٦٢٩٨٩/ ف٠٩١٥٧٩٩٦١٨٨

به دو نفر گارسون 
 باسابقه کار باال نيازمندیم 

 ٠٩١٥٨٢٢٩٠٨٩
٩٥٣٦٣٠٠٢/ ف

به �= پيتزازن ماهر و 
تعداد� 3ارگر ساده

نيازمندیم
٣٢٢٢٧٨٩٤

٩٥٣٦٣٤٣٨/ ف

به �= نفر آقا 
( مجرب)

بصورت تمام وقت
 جهت قطعه کارى مرغ

 با حقوق مکفی درهایپرمارکت 
واقع در بلوار اندیشه

 نيازمندیم
٠٩١٥١٠٧٥٧٣٢

٩٥٣٦٣١٦٢/ ر

 به �= نفر مهماندار 
و صندوق دار 

 جهت کار در رستوران 
نيازمندیم. 

آدرس : بلوار سجاد، 
خيابان بهار، نبش بهار١٧

٠٩١٥٥٠٨٤١٨٧ 
٩٥٣٦٣٧٦٧/ م

٩٥٣٣٧٥٠١/ پ

آشپزخانم �ا آقا 
آشنا به غذاهاى بين المللی

کافی شاپ،دسر،تمام وقت و بيمه 
٠٩١٥١٢٤٦٠٣٨

به تعداد� فر3ار 
صندوقدار خانم و سالن دار 

نيازمندیم
٩٥٣٦٢٩٨٧/ ف٠٩٠٣٠١٥٠٠٧٧

 �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

3ارگر نيمه ماهر
جهت کبابی ترجيحا با موتور

 نبش اندیشه٨
٩٥٣٦٢٣٤٣/ ف٠٩١٥١١٧٥٩٨٣

رستوران بهشت
پيک  و  ظرفشوى   ، باتجربه  دار  سالن 
 ٨ تماس  ساعت  نيازمندیم  موتورى 

الی ١٠ صبح ٠٩٣٣٤٩٥٥٨٥٨
٩٥٣٦١٥١٧/ ف

فر3ار ساندو�چ و پيتزا و پي= 
 آشنا به عبدالمطلب و بلوارتوس 
با مدارک به آدرس ميدان معراج 

 ٠٩٣٥٩٦٩٣٦٥٧نيازمندیم 
٩٥٣٦٣٧١٦/ م

به �= پي= موتور� و 
فر3ار اغذ�ه نيازمند�م  

٠٩١٥٤٠٧٧٨٠٠
٩٥٣٦٣٠٨٥/ ف

٩٥٣٦٣٠٣٤/ د

رستوران 
3لبه
واقع در

 نبش هاشميه١٨
جنب بانک رفاه
مهماندار خانم
نيازمنداست
تماس ١۶-٩

٠٩٣٦٦٢٨٢٧٣٢

3اف� شاپ
راه اندازى در محيط رستوران 

تاالر،هتل -تجهيزات از ما
٠٩٣٣٢٣٧٤٩٧٢

٩٥٣٦٣٧٢٥/ ق

به تعداد� نيرو� ماهر و نيمه ماهر 
آقاو خانم با حقوق مکفی جهت کار 

در کافی شاپ نيازمندیم. ساعت
تماس ٩الی ١٩  ٠٩٣٦٦٩١٤٧٣٠

٩٥٣٦٣١٩٠/ ق

رستوران 3اخ
١-سالن دار ٢-کمک آشپز 

٣-ظرفشوى نيازمندیم
  بين فلسطين ١٩ و ٢١

٩٥٣٦٣٢١١/ ف

٩٥٣٦٣٨٠٤/ پ

به ٢ فر3ار ساندو�چ 
نيازمندیم

٠٩١٥٥١٨٢٤٠١

به �= سالن دار آقا 
جهت شيفت شب نيازمندیم 

مراجعه حضورى نبش سيدرضی 
 ٣۶ رستوران پخت آذین 

٩٥٣٦٣٥٩٨/ ف

3تر�نگ 3وروش
آشپز ماهر،کمک آشپز، صندوقدار 

خدمات و پيک سریعا نيازمندیم
٩٥٣٦٣٨٥٠/ م٠٩١٥٣٠٠٣٤٣١

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

مهماندار جهت پذیرایی رستوران
٠٩١٥١٢٤٦٠٣٨

٩٥٣٤٠٤١٥/ پ

به �= سالندار آقا �ا خانم
نبش پيروزى ٧٢ رستوران ایرانا

٠٩٣٣٥٥٥٤٢٥٤
٩٥٣٦٣٠٧٥/ ق

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� سالن دار و 
گارسون آقا و خانم

باسابقه کارى جهت 
کاردررستوران 

درمحدوده قاسم آباد 
نيازمندیم.

تلفن: ٠٩٣٥٤٧٤٧١٦٠
٩٥٣٦٢٣٥٨/ ق

پذ�رش خانم
 عرب زبان

و پذیرش آقا جهت شيفت شب 
تاسيسات و الندرى نيازمندیم 

مراجعه حضورى امام رضا ۶ کوچه 
حسينی هتل آپارتمان دجله 

٣٨٥٢٤٥١٠
٩٥٣٦٣٥٣٢/ ف

به �= خانم خانه دار 
با حقوق بسيار عالی و پذیرش شيفت 

شب جهت کار در هتل نيازمندیم 
٠٩١٥٠٠٦٠٠٥٢

٩٥٣٦٣١٢٦/ ف

به �= خانه دار خانم 
جهت نظافت نيازمند�م

خسروى  خيابان  حضورى:  مراجعه 
 نو سرشور ١٢ مهمانپذیر زنبق

٩٥٣٦٣٢٣٢/ ف

هتل سينا
پذیرش- خانه دار- خدمات

چهار راه خسروى- روبروى کوچه 
 مخابرات

٩٥٣٦٢٠١٠/ ق

�همKار
کمک آشپز(شنيسل کار) 

و سالن دار رستوران 
و خدماتی آقا جهت 

همکارى در هتل آپارتمان 
نيازمندیم.

٤-٣٨٥٨٠٣٧١
٩٥٣٦٣١٩٢/ د

به تعداد� خانه دار 
نيازمندیم امام رضا ۵ چهنو ٨ 

هتل آپارتمان آیسان
  مراجعه حضورى

٩٥٣٦٣٥٢٣/ ر

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

�= نفر آقا جهت پذ�رش 
شب نيازمند�م

هتل  کوچه  انتهاى   ١ رضا  امام 
 آپارتمان عطاران مراجعه ٩ الی ١٧

٩٥٣٦٣٠٧٨/ ف

پذ�رش ، خدمات و ميزبان
جهت کار در هتل آپارتمان 

نيازمندیم امام رضا ٨
٠٩١٥٢٠٥٠٠٩٤

٩٥٣٦٣٢٥١/ ف

٩٥٣٦٣٤٧٤/ ر

 هتل 
جواهر شرق

 پذیرش 
رزرواسيون باتجربه

 کمک آشپز- کافی من
 آدرس : 

حاشيه خيابان امام رضا 
بين امام رضا ۶ و ٨ 

ساعت مراجعه  
حضورى ١٠ الی ١۵ 

 همراه داشتن عکس الزاميست

به �= زوج جوان بدون فرزند 
با ضامن جهت کار در سوئيت 

آپارتمان نيازمندیم
٩٥٣٦٢٩٨٣/ ف٠٩١٥٨٩٣٢٩٣٢

به �= خانم با تجربه 3ار 
آپارتمان  سوئيت  پذیرش  جهت   

٣٣٦٥٧٨٧٩ جاوید نيازمندیم 
٩٥٣٦٢٣٤٩/ م٠٩١٥١١١٥١٠٧

به �= زوج جوان بدون فرزند 
جهت سرا�دار� و نظافت

در سوئيت آپارتمان نيازمندیم
٠٩١٥١٢٢٠٣٢٠

٩٥٣٦١١٥٥/ ف

هتل آپارتمان 
قصر شمس

به نيروى خانم خانه دار متعهد و 
مجرب و باسابقه نيازمند است 

مراجعه فقط حضورى 
امام رضا ٨ رجب زاده ١۶

٣٨١١٢٣٠٩
٩٥٣٦٣٦٢٢/ ف

هتل پاو�ون به افراد ذیل نيازمندیم
١- خانه   دار خانم ٢- سالن دار 

شهرستانی ٣٨٥٣٦٧٥١ 
(امام رضا ٨)

٩٥٣٦٣٢٤٨/ ف

چند نفر خانم
جهت کار در هتل نيازمندیم 

تلفن تماس ٠٩١٥٢٨٨٤٥٥٥ 
ميدان هفده شهریور

٩٥٣٦٣٠٩٥/ ر

هتل� 
جهت تکميل کادر پرسنلی خود

 به افراد ذیل نيازمند است
 ميزبان ٢نفر خانه دار ٢نفر 

پذیرش ٢نفر 
٠٩٠١٣١٣٣٣٦٩

٩٥٣٦٣٦٨٠/ ف

به �= خانم خانه دار با سابقه 
3ار در هتل نيازمند�م  

٠٩١٥٣٢٥٤٦٥٧
٩٥٣٦٣١٠٦/ ف

نيرو جهت رزرواسيون 
هتل آپارتمان نيازمندیم.

امام رضا۴٨ هتل آپارتمان ایرانا
٠٩١٥٣٢٥٠٠٦٧

٩٥٣٦٣٤٥٤/ خ

پذ�رش روز خانم و خانه دار 
در هتل بازار سرشور

سرشور ٣٧ هتل آپارتمان بلوط 
 ساعت مراجعه ١٠ الی ١٧

٩٥٣٦٣٠٨٦/ ف

هتل ا�ران زمين 
دعوت به همکارى می نماید: سرآشپز 
و آشپز حرفه اى با حقوق و مزایاى عالی

  امام رضا ٢- کوچه شهيد حسنی
٩٥٣٦٣١٥٩/ ق

به �= پذ�رش با ضامن
جهت کار در هتل آپارتمان 

نيازمندیم
٩٥٣٦٢٩٨٢/ ف٠٩١٥٨٩٣٢٩٣٢

به �= نفر خانم
مسلط به زبان انگليسی جهت کار در 

قسمت پشتيبانی هتل نيازمندیم
٠٩١٥٥١٨٣٣٥٨

٩٥٣٦٣٧٩٧/ ق

�= آقا جهت 3ار در 3اف� شاپ
نيازمندیم  کارى  سابقه  با  هتل 
هتل  صاحبکار  کوچه   ٣ شيرازى 

٣٢٢٢٢٧٩٠سوره
٩٥٣٦٣٤١٤/ ف

به تعداد� خانه دار  
رستوران و پذ�رش خانم 

نيازمندیم
٠٩٣٦٩٤٤٧٥٨٠

٩٥٣٦٢٨٠١/ ف

همKار خانم با روابط 
عموم� باال

جهت هماهنگی و ثبت نام 
گشت و تاکسی سرویس 

در هتل نيازمندیم ساعت 
کار٨:٣٠ الی١۶ حقوق۵۵٠ 

تماس ازساعت ٩الی١۵.
٠٩٣٥٢٢٥٨٦٣٣

٩٥٣٦٣٣٩٦/ ق

به نيرو� ميزبان
ساالد زن - ظرفشوى 
و خانه دار نيازمندیم 

مشهد امام رضا ۵ 
چهنو ٣

٠٩١٥٦٠١٧٣٩٠
٩٥٣٦١٩٠٢/ ر

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

استخدام در شر3ت
 توليد� بازرگان�

انباردار فنی 
داراى توانایی کار با نرم افزار 

انبار نيازمندیم 
متقاضيان رزومه خود را به 

 ٠٩١٥٧١٥١٥٨٨
ارسال نماید

٩٥٣٦٣٥٠٥/ ر

به چند و�ز�تور و 
 فروشنده فور� نيازمند�م

٠٩١٥٥٧٤٩٦٤٧
٩٥٣٦٣٦١٨/ ف

�به كاردان عمران و معمار
جهت بازاریابی امور ساختمانی 

نيازمندیم
٣٢٢٥٥٦٧١

٩٥٣٦٣٠٤١/ ق

«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

بازار�اب

انباردار

امور هتل

tامور مشاور�ن امال

٩٥٢٠١٠٢٦/ م

٩٥٣٦٣٤٨٦/ ف


