
٣٩
چهارشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٨

به تعداد� سالن دار و 
گارسون آقا و خانم

باسابقه کارى جهت 
کاردررستوران 

درمحدوده قاسم آباد 
نيازمندیم.

تلفن: ٠٩٣٥٤٧٤٧١٦٠
٩٥٣٦٢٣٥٨/ ق

�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

به �= استاد3ار آقا و خانم 
جهت کبابی نيازمندیم 

٣٨٥٩١٧١١
٩٥٣٦٤٤٨٦/ ف

به �= 3باب گير 
جهت کار در کبابی نيازمندیم 

با حقوق ماهی ١ م
٠٩٩٠١٧٩٥٨٢٢

٩٥٣٦٣٠٠٣/ ف

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

آقا نيازمند است 
٩٥٣٦٣٦٤٣/ پ٠٩١٥٩٣٠٣٠٧٢

به دو نفر کمک آشپز جوان جهت کار  
در رستوران ایتاليایی نيازمندیم 
 ١۴ سامانيه  نبش   ٢۵ صارمی 

٠٩٣٥٦٣٧٤٦٩٦
٩٥٣٦٣٦٨٤/ ف

٩٥٣٣٩٥٣٤/ پ

آشپز خانم-آقا
(غذا، دسر، کافی من)

 مهماندار خانم جهت پذیرایی
٠٩١٥١٢٤٦٠٣٨

به تعداد� سالن دار 
و نظافتچی و یک نفر نانوا 

جهت کار در آشپزخانه نيازمندیم 
٩٥٣٦٤٢٧٦/ ف٣٨٥٨٢٠٨٤

به �= 3ارگر ساده 
جهت کار در کبابی نيازمندیم 

٣٦٠٥٧٦٦٧
٩٥٣٦٤٤٢٠/ ف

به �= نيرو� خانم 
جهت 3ار در رستوران

نيازمندیم خيابان امام رضا، امام رضا 
٣١ پالک ۵٠ ٠٩٣٠٩٨٤٦٤٧٢

٩٥٣٦٣٩٩٠/ ف

به نيرو� خانم و آقا 
در آشپزخانه نيازمندیم

 آشپزخانه پایدار- بين جانباز ٧ و ٩ 
٠٩١٥٥٢٢١٥٧٤

٩٥٣٦٤٢٤٩/ ف

رستوران امير3بير
١- تخته کار 

٢- کارگر ساده 
٣- سالن دار 

۴- پيک موتورى نيازمندیم
 آدرس: ميدان عدل خمينی

 ٠٩١٥٧٩٥٩٠٠٢
٩٥٣٦١٢٣٥/ ف

به �= نفر نظافتچ�
 و ظرفشو� نيازمند�م 

 محدوده کوهسنگی
٠٩٣٧٨٠٢١٠٣٩

٩٥٣٦٤١٢٠/ ف

به �= 3ارگر نيازمند�م 
تماس : ١٠ الی ٢۴

٠٩١٠٥٥١٩٧٢٨
٩٥٣٦٤٤٠١/ ف

صندوقدار خانم ١نفر
فرکار ساندویچ ٣ نفر کارگر ساده 

همراه با موتور ۴ نفر محدوده
 وکيل آباد ٠٩١٥٦٤٤٤٠٠٥

٩٥٣٥٤٥٢٦/ ف

به چند آشپز 
و 3م= آشپزماهر 

و صندوق دار خانم
 و پيک موتورى جهت کار
 در رستوران در منطقه

 جاهدشهر فورا نيازمندیم 

٠٩٣٨١٠٠٤٨٧٥
٩٥٣٦٤١٢٣/ ف

3تر�نگ پاژده
به نيروهاى    کمک آشپز 

صندوقدار و    پيک موتورى 
نيازمنداست. 

بلوار ميثاق-بلوار  مجيدیه 
مجيدیه ١٧,١ 

٠٩٣٥٢٢٢٣٣٣٤
٩٥٣٦٢٥٢٥/ ق

به سالن دار و 
3م= آشپز

ترجيحا شهرستانی جهت 
رستوران نيازمندیم چهارراه 

شهدا بين بهجت ١ و ٣ 
رستوران الزهرا

٠٩٣٠٢١٣٩٤٧٦
٩٥٣٦٤٤٨٧/ ف

نيرو جهت 3ار در رستوران
و فست فود نيازمندیم 
مدیرسالن- سالن دار 

صندوقدار- خدمات- آشپز 
فست فود- کمک آشپز 

ظرفشوى خانه- فرکار
 ساالدزن- کانتر- پيتزاپز

٣٤٣٧٣٤٨٠
٠٩٣٥٨٤٧٩١٩٩

٩٥٣٦٤٥٣٩/ ر

سالندار خانم 
و آشپز فرنگ�- پيتزا دامون نبش 
هنرستان ١١ فقط مراجعه حضورى 

٠٩٣٩٩٤٧٥٢٦٠
٩٥٣٦٣٩٧٧/ ف

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

خدمات و پيک سریعا نيازمندیم
٩٥٣٦٣٨٥٠/ م٠٩١٥٣٠٠٣٤٣١

به �= نفر 3م= آشپز
 � تخته 3ار و پي= موتور

نيازمندیم محدوده الهيه 
٩٥٣٦٤٥٦١/ م٠٩١٥٤٠٠٤٠١٤

شاگرد نيمه ماهر ساندو�چ� 
با موتور نيازمند�م

حقوق ٨٠٠ تومان ١٠ صبح تا ١٠ 
شب ٠٩١٥٢٠٩٣٢٧٠

٩٥٣٦٤٤٢٤/ ف

به تعداد� مهماندار آقا
رستوران  در  کار  جهت  نيازمندیم 

مراجعه حضورى نبش ابن سينا ١۵
٩٥٣٦٣٨٦٨/ ف٠٩١٥٥٨٠٣٨٢٩

به چند نيرو� ساده 
جهت کار در فست فود با حداقل 

١٠ ساعت کار شيفت شب 
نيازمندیم ٠٩١٥٥٠٠٣٧٤٥

٩٥٣٦٣٣٩٢/ ف

به �= تخته 3ار ماهر 
و �= 3ارگر ساده

نيازمندیم
٣٧٦٥٣١٣٤

٩٥٣٦٤٤٨٨/ ف

آشپز 3م= آشپز 
ظرفشو� صندوقدار خانم
نيازمندیم ترجيحا منطقه ابوطالب

٠٩١٥٠٠١٧٦٣٨
٩٥٣٦٤٣٧٧/ ف

 به تعداد� 3اف� من، سالن دار
 کارگر ساده، صندوقدار خانم و آقا 

 ٠٩٣٥١٣٤٦٧٥٥نيازمندیم
٣٧٦٣٢٩٥٥

٩٥٣٦٤٥١١/ م

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

٠٩١٥٢٤٠٣٤٣٨
٩٥٣٦١٩٤٣/ ف

سر آشپز ، آشپز 
کمک آشپز ، کانتر دار 

رستوران سامان
٩٥٣٦٣٩٣٥/ ر  تلفن :٣٦١٥١

استخدام
به یک نفر پيتزا چين ماهر 

در محدوده ٧تير نيازمندیم 
٩٥٣٦٣٠٨٧/ ف٠٩١٥١٠١٠٥٢٧

فر3ار 
پيتزا و ساندویچ ماهر نيازمندیم 

٩٥٣٦٢٧٥٠/ ف٠٩٣٥٦٧٨٧٧٤٤

به �= سالن دار آقا 
جهت شيفت شب نيازمندیم 

مراجعه حضورى نبش سيدرضی 
 ٣۶ رستوران پخت آذین 

٩٥٣٦٣٥٩٨/ ف

به �= آشپز ماهر 
جهت کار در رستوران نيازمندیم 

٠٩١٥٥١٥٩٥٠٤
٩٥٣٦٤٣٦٧/ ف

به �= نيرو� آقا
جهت کار در آشپزخانه نيازمندیم

٠٩٠٣٦٥٦٣٦٧٣
٩٥٣٦٤٤١٢/ ف

 �پيتزاچين و ظرفشو
و سالن دار خانم و آقا

چهارراه دانشجو - سالم پيتزا
٠٩١٥٥٢٠٧١١٢

٩٥٣٦٠٨٣٩/ ر

تعداد� 3م= آشپزماهر
جهت رستوران یا باغ سرا

٠٩١٥٦١٨٥٠٧٩
٩٥٣٥٧١٩٥/ ف

 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
پرسنل آقا

آشنا به امور 
فست فود و 

رستوران جهت 
یك مجموعه بزرگ 

نيازمندیم .
حرفه اى و 

نيمه حرفه اى 
٠٩١٢٨٦٣٨٢٨٧

٩٥٣٦٣٧٣٩/ خ

�= 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

به 3ارگر ساده و عالقه مند 
مکفی  حقوق  با  آشپزى  امور  به 
سجاد در  واقع  فود  فست  جهت 
نيازمندیم   ٠٩١٥٣٠٤١٤٦١

٩٥٣٥٤٩٣٢/ خ

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

مشهد امام رضا ۵ 
چهنو ٣

٠٩١٥٦٠١٧٣٩٠
٩٥٣٦١٩٠٢/ ر

به تعداد� گارسون آقا
جهت کار در رستوران و 

رزرواسيون خانم جهت کار 
در هتل آپارتمان نيرومان 

نيازمندیم 
مراجعه حضورى 

امام رضا ١٢ شهيدحنایی ٩ 
نبش امت رضا ۴

 

٩٥٣٦٤٤٠٦/ 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

 هتل آپارتمان
 به افراد ذیل باسابقه کارى 

نيازمند است
١-خانه دار خانم ٣ نفر

٢-نيروى کار رستوران آقا 
ترجيحا شهرستانی ۵ نفر 

٣-پذیرش شيفت آقا ٣ نفر 
۴-پذیرش روز خانم ٣ نفر 

امام رضا ۵ چهنو ۴ هتل داوود
 

٩٥٣٦١٩٣٦/ ف

هتل 
tاتر

نياز به ٢ نفر ظرفشوى آقا دارد
٠٩٣٨٤٣٣٢٣٦٣

٩٥٣٦٢٣٥١/ ف

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

نيازمندیم امام رضا ٨
٠٩١٥٢٠٥٠٠٩٤

٩٥٣٦٣٢٥١/ ف

به تعداد� نيرو 
جهت کار در هتل نيازمندیم 

پذیرش خانم- آقا 
سرپرست خانه دارى خانم 
ميدان   - حضورى  مراجعه 

طبرسی- خيابان نوغان
  هتل عماد 

٩٥٣٦٤٥٢٣/ م

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

پذ�رش شيفت شب آقا 
در هتل نيازمندیم

 چهارراه شهدا 
٥-٣٢٢٨٤٤٨٤

٩٥٣٦٤٣٥٤/ ف

چند نفر خانم
جهت کار در هتل نيازمندیم 

تلفن تماس ٠٩١٥٢٨٨٤٥٥٥ 
ميدان هفده شهریور

٩٥٣٦٣٠٩٥/ ر

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

شهرستانی ٣٨٥٣٦٧٥١ 
(امام رضا ٨)

٩٥٣٦٣٢٤٨/ ف

خانه دار جهت 3ار در 
هتل نيازمند�م  

٠٩١٥٤٤٤٧٤٦٦-٣٨٥٨٠٠٧٤
٩٥٣٦٤٤٢٨/ ف

به �= نفر پذ�رش خانم 
باتجربه جهت 3ار 

در هتل نيازمندیم 
٠٩٣٣٣١٧٠٥٠٠

٩٥٣٦٤١٣٤/ ف

 �به تعداد� نيرو
خانه دار 
نيازمندیم 

مراجعه حضورى
 چهارراه دانش 

نبش دانش غربی ١١ 
هتل آراد

 

٩٥٣٦٣٨٩٧/ ف

به �= نفر جهت شيفت شب
در مهمانپذیر نيازمندیم خسروى 

نو سرشور ١٠ مهمانپذیر پيام
٣٢٢٢١١٢٧

٩٥٣٦٣٩٦٣/ ف

به تعداد� خانم 
در  دارى  خانه  جهت  کار  تجربه  با   
سوئيت آپارتمان جاوید نيازمندیم

 ٠٩١٥١١١٥١٠٧-٣٣٦٥٧٨٧٩
٩٥٣٦٢٣٥٥/ م

نيرو� خانه دار 3ارگر 
ساده ترا3ت پخش 3ن

در سوئيت آپارتمان نيازمندیم
٠٩٠١٦٣٦٢٠٠٩-٣٨٥٩٠٢٤٩

٩٥٣٦٤٠٧٥/ ف

٩٥٣٥٨٣٩٣/ ف

به �= مشاور
با پورسانت عالی نيازمندیم
٠٩١٥٣١٣٥٦٩٩

به تعداد� نيرو� 3ار 
آقا و شاطر جهت کاردر کبابی
محدوده هاشميه نيازمندیم

٣٨٨١٣٢٦٨
٩٥٣٦٣٨٤٢/ پ

 تعداد� 3ارشناس فروش خانم
 جهت بازاریابی و فروش 

تجهيزات کشاورزى نيازمندیم
٩٥٣٦٤١٧٥/ ق٠٩١٥٧٦١٥٥١٢ 

٩٥٣٦٣١٨١/ خ

به تعداد� بازار�اب
کمشچه  خانگی  نان  توزیع  جهت 
عالی حقوق  با  مشهد  در  اصفهان 
نيازمندیم   ٠٩١٣٩١٧٤٥٠٣

به تعداد� بازار�اب فعال 
خانم با پورسانت عال�

نيازمندیم تماس: ١۵ الی ١٧
٠٩٣٦٧٣٤٠١٩٤

٩٥٣٦٤٢٧١/ ف

به �= شر3ت بازار�اب 
یاتعدادى بازاریاب ماهر
نيازمندیم٠٩١٥٤١٤٠٩٤٨ 

٩٥٣٥٦٨٠٨/ پ٠٩١٥١٠٣٨١٦٤

٩٥٣٣٠٥٥٦/ ف

حقوق ٤ ميليون تومان 
به تعداد زیادى بازاریاب مبتدى و 

حرفه اى سریعا نيازمندیم.احمدآباد 
       ٣٨٤١٤٧٣٥ابتدارضا ٣ پالک ٨٣  

به چند�ن بازار�اب 
خانم

 باروابط عمومی قوى،حقوق 
ثابت١.۵م وپورسانت عالی 
نيازمندیم.پيامک به شماره 

٠٩١٥٣١٧٤٥٥٣
بين فلسطين٣و۵

ساختمان٧۴
 

٩٥٣٦٠٨٣٠/ ق

خانم با روابط عموم� باال 
جهت تبليغات با حقوق ٢ م نيازمندیم 
بلوار فردوسی استودیو سحر ساالرى
٠٩١٥١١١٠٦٣٧-٣٧٦٠٠٠٢٠

٩٥٣٦١٤٦٧/ م

تعداد� بازار�اب تمام وقت 
 و پاره وقت با حقوق پایه ۵٠٠,١ 

ميليون ۵درصد پورسانت
 ٠٩١٥٢٣٣٨٤٦٨

٩٥٣٦٠٧٨٥/ ف

شر3ت معتبر 
حقوق  با  بازاریاب  تعدادى  به 
ثابت+ پورسانت+ پاداش+ بيمه 
٠٩١٥٤٠٤٠١٩٢-٣٢٢٣٣٨٩٤

٩٥٣٦٤٥٧٩/ م

شر3ت بازرگان� برجيس
استخدام بازاریاب خانم و آقا 

 ٣٨٦٤٧٩٩٤
٠٩١٥٤٠٠٤١٩٥

٩٥٣٦٤١١٩/ م

به چندنفر بازار�اب 
جهت پروژه مغناطيسی درب 

و پخش تراکت نيازمندیم 
٩٥٣٦٣٠٦٨/ ف٠٩١٥٨١٠٥٧٨٥

�= شر3ت معتبر 
پخش مواد غذا��
در راستاى تقویت نيروى 

انسانی خود در سال ٩۶ از 
تعداد محدودى پرسنل در 
بخشهاى مختلف دعوت به 
همکارى می نماید. افراد 

واجد شرایط ميتوانند 
جهت هماهنگی تشریفات 

استخدامی با شماره 
 ٠٥١٣٦٥١٦٠٤٤
تماس حاصل فرمایند. 

ویزیتور حضورى ١٠ نفر 
 مامور توزیع ٢ نفر 
 مامور مطالبات ١ نفر

 

٩٥٣٦٣٧٣٢/ ر

 �به تعداد� نيرو
فعال

جهت طرح جمع آورى اطالعات 
کارتخوان بانکی نيازمندیم 
بلوار بعثت ۴ نبش طالقانی 
١٨ پالک ٢,۵٨ زنگ سوم 

مراجعه ٩-١۵
 

٩٥٣٥٢١١٨/ ف

�= شر3ت معتبر لبن�
 جهت تکميل کادر فروش خود به 

افراد واجد شرایط زیر نيازمند است 
١-ویزیتور آقا حضورى ترجيحا لبنی 
داراى حداقل ٢سال سابقه فروش 

مویرگی ١٠ نفر
 (بيمه +حقوق ثابت + پورسانت ) 

٢-کاميونت ایسوزو ٢٠٠,۵
 یخچال دار ١٠ دستگاه

٩٥٣٦١٩٤٤/ ف٠٩٣٩٣٨٣١٧٩٠

پخش شميم آبادگران گيت� 
جهت امور بازاریابی

 به چند نيروى باسابقه نيازمندیم 
٩٥٣٦٣٦٧٩/ م٠٩١٥٥٠٢٧٤٥٠

بازار�اب

امور هتل

tامور مشاور�ن امال

٩٥٣٦١٧٢٥/ م

٩٥٣١٥٤٩٤/ م

٩٥٣٦٣٤٨٦/ ف

٩٥٣٦٢٢١١/ ف


