
شنبه ٢٨  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٥٠٠
٣٥

استخدام
به یک نفر پيتزا چين ماهر 

در محدوده ٧تير نيازمندیم 
٩٥٣٦٣٠٨٧/ ف٠٩١٥١٠١٠٥٢٧

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

 ٠٩٣٥١٣٤٦٧٥٥نيازمندیم
٩٥٣٦٤٥١١/ م٣٧٦٣٢٩٥٥

 �دعوت به همKار
آشپز ایرانی و تخته کار 

با سابقه کار مفيد 
٠٩٠١٦٦٥٠٨٠٦-٣٧٦٣٦٢٠٤

٩٥٣٦٥٥٤٧/ ف

رستوران 3اخ
١-سالن دار ٢-کمک آشپز 

٣-ظرفشوى نيازمندیم
  بين فلسطين ١٩ و ٢١

٩٥٣٦٣٢١١/ ف

آشپز و 3م= آشپز
و کارگر ساده فست فود 

نيازمندیم
٩٥٣٦٥٤٠٣/ ف٠٩٣٨٢٩٤٤٠٨٠

3تر�نگ پاژده
به نيروهاى    کمک آشپزو 
یک صندوقدار خانم و    

پيک موتورى نيازمنداست. 
بلوار ميثاق-بلوار  مجيدیه 

مجيدیه ١٧,١ 
٠٩٣٥٢٢٢٣٣٣٤

٩٥٣٦٢٥٢٥/ ق

رستوان بان� سلA به تعدادى
کار،  تخته  آشپز  کمک   ، ساده  کارگر 
امامت  بين  است  نيازمند  دار  سالن 
٢٠ و ٢٢-        ٠٩٣٠٨٦٨٥٣٥٤

٩٥٣٦٥٤٦٢/ ف

به �= نفر خانم
جهت تحویل غذا نيازمندیم

 نبش هنرستان ۴٠ کترینگ خانه غذا 
٣٨٨٣٧٥٤٩

٩٥٣٦٥٢١٣/ ف

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

٠٩٣٩٩٤٧٥٢٦٠
٩٥٣٦٣٩٧٧/ ف

به �= نفر 3ارگرساده
نيازمندیم.چهارراه لشکر.فست فود 

٠٩١٥١١٨٦٠٣٠اورست
٠٩١٥٣١٣٠٧٢٩

٩٥٣٦٤٩٩٥/ ق

به �= آشپز ، تخته 3ار
  و 3ارگر نيازمند�م 

٠٩٣٦١٣٠٩٠٠١
٩٥٣٦٥٢٥٥/ ف

�گارسون و تخته 3ار حرفه ا
  با تجربه نيازمند�م 

٠٩١٥٠٠٣٠٥٩٠
٩٥٣٦٤٦٨٥/ ف

فر3ار ساندو�چ
 پيتزازن ماهر

آشپز و3م= آشپزماهر
سالن دار ماهر

خانم و آقا نيازمند�م.
(محدوده شهرt باهنر)

٣٣٩٦٥٢٨٨-٣٣٩٦٥٢٨٢
٩٥٣٦٥٧٩١/ خ

3ارگر ساده آقا 
(آشنا به کار آشپزخانه ) 

ترجيحا شهرستانی
 با حقوق خوب 

مراجعه حضورى: 
خيابان دانشگاه بين ۶ و ٨ 

 آشپزخانه ترنم 

٩٥٣٦٣٤٤١/ ف

رستوران امير3بير
١- تخته کار 

٢- کارگر ساده 
٣- سالن دار 

۴- پيک موتورى نيازمندیم
 آدرس: ميدان عدل خمينی

 ٠٩١٥٧٩٥٩٠٠٢
٩٥٣٦١٢٣٥/ ف

  فر3ار ساندو�چ و پيتزا و 
3ارگر نيمه ماهر 

 نيازمندیم 
٠٩١٥٦٠١٢٧٩٦ 

٩٥٣٦٦٠٤١/ م

به تعداد� 3ارگر ساده 
خانم و آقا نيازمند�م

فلکه آب ضلع جنوبی بازار رضا، 
 رستوران نهال

٩٥٣٦٤٦٧٥/ ف

به چند 3ارگر ساده 
با حقوق ٧٠٠ و آشپز حرفه اى با 
سابقه و پيک موتورى نيازمندیم 
٠٩٣٦٤١٦٣٢٥٦-٣٥٥٩٠٢٥٦

٩٥٣٦٥٩٣٤/ ف

 �دعوت به همKار
مهماندار آقا با سابقه کار مفيد

 و ظاهر مناسب 
٠٩٠١٦٦٥٠٨٠٦-٣٧٦٣٦٢٠٤

٩٥٣٦٥٤٠٨/ ف

  �به �= نفر آشپز حرفه ا
 رستوران با حقوق و مزایاى عالی 
جهت کار در شهرستان نيازمندیم 

٩٥٣٦٤٧٢٢/ م٠٩١٥٥٨١٥٢٠٤ 

٩٥٣٣٩٥٣٤/ پ

آشپز خانم-آقا
(غذا، دسر، کافی من)

 مهماندار خانم جهت پذیرایی
٠٩١٥١٢٤٦٠٣٨

به تعداد� نيرو
جهت سرایدارى و نظافت در سوئيت 
یک  آگهی  اعتبار  نيازمندیم  آپارتمان 

هفته ٠٩١٥١٢٢٠٣٢٠
٩٥٣٦٥٣٩٢/ ف

به �= خانه دار و �= 
شيفت شب جهت 3اردر
سوئيت آپارتمان نيازمندیم

٣٨٥٨٢١٥٤
٩٥٣٦٤٩٦٢/ ق

به �= آشپز نيازمند�م
مراجعه حضورى

٥-٣٢٢٨٢٩٠٠
٩٥٣٦٥٥٩٧/ ف

نيازمند�م
به ٣نفر زن و شوهر جوان 

بدون بچه که نياز به مسکن 
داشته باشند جهت کار در 

هتل با مزایاى مسکن ، حقوق  
بيمه و صبحانه،  ناهار و شام 
انتهاى طرقبه طرقدر بعد از 
طرقدر ١۶ متل بام طرقبه  

( حضورى )
 

٩٥٣٦٥٦٩٢/ ق

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

شهرستانی ٣٨٥٣٦٧٥١ 
(امام رضا ٨)

٩٥٣٦٣٢٤٨/ ف

�دعوت به همKار
آشپز ایرانی (تخته کار) با سابقه 

کار مفيد ٠٩٠١٦٦٥٠٨٠٦
٩٥٣٦٥٥٦٥/ ف٣٧٦٣٦٢٠٤ 

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 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 
 �فور
به تعدادى

 کمک آشپز ماهر ، 
تخته کار ماهر 

کاپيتان با روابط عمومی 
باال و حقوق مناسب ، 
کافی من و مهماندار 
و نيروى خدماتی آقا 

نيازمندیم
 پيروزى ٩ نبش 

چهارراه اول پالک ٣
٠٩٣٠٣٤٩١٨٠٩

٩٥٣٦٣٥٤٤/ ف

 �دعوت به همKار
مهماندار آقا با سابقه کار مفيد 

و ظاهر مناسب 
٠٩٠١٦٦٥٠٨٠٦-٣٧٦٣٦٢٠٤

٩٥٣٦٥٤١٦/ ف

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

٣٨٨١٣٢٦٨
٩٥٣٦٣٨٤٢/ پ

مشاور فعال و تمام وقت
در بلوار فردوسی خيابان مهدى 

نيازمندیم.
٠٩١٩٥٦٤٢٨٨٩

٩٥٣٦٥٩٣١/ ق

به تعداد� مشاور فعال و باتجربه
آشنا به منطقه الهيه نيازمندیم 

(مصاحبه انجام شود)
٠٩٣٩٥٠٣٥٣٨٩

٩٥٣٦٥٦٩٠/ ف

به چندنفر بازار�اب 
جهت پروژه مغناطيسی درب 

و پخش تراکت نيازمندیم 
٩٥٣٦٣٠٦٨/ ف٠٩١٥٨١٠٥٧٨٥

 استخدام 
«با شرا�ط عال� »

زمينه  در  فعال  و  معتبر  شرکت  یک   

فروش با در اختيار داشتن الین  هاى 

کار  جویاى  افراد  از  بازاریابی  مختلف 

با شرایط ایده آل دعوت به همکارى 

حقوق  با  آقا  بازاریاب  نماید:١-  می 

+پورسانت+  ریال  ميليون   ٨ ثابت 

پاداش + بيمه تامين اجتماعی 

حقوق  با  خانم  تلفنی  بازاریاب   -٢

ثابت ۶ تا ٨ ميليون ریال +پورسانت 

+پاداش +بيمه تامين اجتماعی 

حقوقی  شرایط  با   VIP بازاریاب   -٣

 ٣٨٤٢٧٩٣٩توافقی
٩٥٣٣٦٣٥٧/ م

به �= شر3ت بازار�اب 
یاتعدادى بازاریاب ماهر
نيازمندیم٠٩١٥٤١٤٠٩٤٨ 

٩٥٣٥٦٨٠٨/ پ٠٩١٥١٠٣٨١٦٤

به تعداد� بازار�اب 
حرفه ا� ساختمان� 

٠٩١٥٨١١٠٩٥٦نيازمندیم 
٩٥٣٥٢٤٠٦/ م

به �= و�ز�تور 
آشنا با رانندگی نيسان 

نيازمندیم
٠٩٣٩٧٧٠٣١٤٣

٩٥٣٦٥٢٢٦/ ق

به تعداد� بازار�اب خانم و آقا
با حقوق ثابت ٨١٢ تومان و 

پورسانت عالی نيازمندیم
٠٩٣٠٩٠٩٤٦٥٥-٣٧٤١١٦٥٧

٩٥٣٦٥٦٩٣/ ف

٩٥٣٣٠٥٥٦/ ف

حقوق ٤ ميليون تومان 
به تعداد زیادى بازاریاب مبتدى و 

حرفه اى سریعا نيازمندیم.احمدآباد 
       ٣٨٤١٤٧٣٥ابتدارضا ٣ پالک ٨٣  

�= 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� بازار�اب 
خانم و آقا با حقوق ثابت نيازمندیم 

(محدوده احمدآباد)
٠٩١٤٢٦٤٩٠٤٧

٩٥٣٦٥٧٧١/ خ

به چند نفر بازار�اب خانم 
جهت کار در فروشگاه اینترنتی با 

حقوق ثابت و پورسانت نيازمندیم  
٠٩٣٥٢٤٥٢٥١٦

٩٥٣٦٥٣٨٥/ ف

 �پي= موتور
دانشور 

تعدادى راننده نيازمندیم
 درآمد روزانه ٧٠ الی ١٣٠ هزار 

تومان پورسانت ١٨ درصد 
دانش آموز ٣۵ 

نبش چهارراه سوم 

٠٩٣٣٢٠٩٤٢٠٠
٩٥٣٦٥٩٣٣/ ف

�پي= موتور
جهت رستوران ظهرها ساعتی 

۴۵٠٠ تومان+ غذا+ 
هر فيش ۵٠٠ تومان

 مراجعه حضورى : قبل از ظهر 
خيابان دانشگاه بين ۶ و ٨ 

 آشپزخانه ترنم

٩٥٣٦٣٤٣٠/ ف

 فست فود 3ارا
 به یک پيک موتورى جهت شيفت 

شب نيازمندیم محدوده الهيه
٠٩٣٣٣٧٠٥٧٣٠ 

٩٥٣٦٥٧٦٧/ ق

 �پي= موتور
آبکوه  آشپزخانه  در  کار  جهت 
 ٩ دانشسراى  شمالی،  دانشسراى 
 پالک ٣٨ ساعت مراجعه ٣٠,١۶-١۵

٩٥٣٦٥٦٨٧/ ف

به تعداد� موتورسوار
نيمه وقت یا تمام وقت 

نيازمندیم
٠٩١٥٢٠٢٦٢٨٢-٣٦٠٣١٢٠٠

٩٥٣٦٥٠٣٨/ ل

به تعداد� نيرو� جلب مشار3ت 
جهت خيریه نيازمندیم حقوق ثابت + 
بيمه مراجعه ١٧ الی ١٩ بلوار الدن 
 دور ميدان الله خيریه حضرت مهدى

٩٥٣٦١١١٣/ ف

�به ١٠ نفر پي= موتور
نيازمندیم  پورسانت  و  عالی  حقوق  با 
مراجعه حضورى خيابان دانشگاه بين 

 ۶ و ٨ آشپزخانه ترنم
٩٥٣٦٥٣٩٩/ ف

به ٨٠ موتور سوار 
جهت پيک موتورى با درآمد عالی 

نيازمندیم گاز رسالت ٣٧,١ 
 پالک ٢٢ حضورى

٩٥٣٦٥٥٤٩/ ف

به چند نفر پي= باتجربه
جهت کار در رستوران هتل 
نيازمندیم مراجعه حضورى

  ضلع شمالی بازار رضا هتل کوثر
٩٥٣٦٤٩٠٢/ ف

 �تعداد� پي= موتور
 آشنا به محدوده عبدالمطلب 
جهت پيتزافروشی نيازمندیم

٩٥٣٦٦٠٤٣/ م٠٩٣٥٩٦٩٣٦٥٧ 

پي= موتور� نيازمند�م 
فلKه برق  

٠٩٣٠١٠٠٤٤٨١
٩٥٣٦٥٣٩٥/ ف

 به تعداد� پي= موتور� آشنا به  
 محدوده نيازمندیم. بين حرعاملی

۴١ و ۴٣ رستوران گلچين ساعت تماس 
٠٩١٥٨١٠٨٧٧٦ ٨ الی ١٢

٩٥٣٦٣٧٨٤/ ب

پي= موتور� طالب سير 
به تعدادى موتورسوار نيازمندیم 

٠٩٣٨٧٣٠٢٦٠٣
٩٥٣٦٥٩٣٥/ ف

 3تر�نگ پاژده
 جهت توزیع غذا به تعدادى پيک 
موتورى نيازمنداست .بلوار ميثاق

مجيدیه ١٧,١ ٠٩٣٥٢٢٢٣٣٣٤ 
٩٥٣٦٤١٢٢/ ق

به چند نفر آقا� جوان 
جهت پيک موتورى با ظاهرى مناسب 
کار درفست و فود،محدوده هاشميه 

٩٥٣٦٥٨٨٢/ پ٠٩٣٦٣٧٣٧٠٢٠

 � به تعداد� پي= موتور
 جهت کار در آشپزخانه 

نيازمندیم محدوده شهدا
٩٥٣٦٥٩٢٤/ م ٠٩٣٦١٣٠٩٠٠١

پي= شهر گشت 
به تعداد زیادى موتور سوار با تضمين 

درآمد ٧٠ الی ١۴٠ نيازمندیم 
٣٢٢٤٢٠٢٠

٩٥٣٤٥١٤٨/ ف

به تعداد� تراشKار  فرز3ار 
نيازمندیم -با سابقه حداقل 
١٠سال- منطقه جاده قدیم

٠٩١٥٣٠٤٣٣٧٥
٩٥٣٦٤٧٨٢/ ق

به �= تعمير3ار ماهر 
موتور گيربکس اتومبيل 

نيازمندیم
٠٩١٥٤٨٦٠٧٣٥

٩٥٣٦٥٧٦٤/ ق

ماساژور آقا 
داراى ۵ مدرک بين المللی و داخلی

مراکز  و  ارگانها  با  همکارى  آماده 
٠٩٣٧٤٤٠٣٠٠٤ مرتبط

٩٥٣٦٥١٥٢/ ل

طراحان نو�ن(١٨٤٥) 
با مجوز رسمی سازمان فنی حرفه اى 

آموزش مباحث حسابدارى
 و کامپيوتر ویژه ى بازار کار 

و اشتغال با حقوق عالی و بيمه 
کامال کاربردى و تخصصی

 آموزش بيش از ٣٠ نرم افزار
(پایا محک هلو و...) و تمام امور 

مالياتی . به تعداد زیادى 
نيروى حسابدار نيازمندیم .

سجاد، نبش بهارستان ۴ پالک ١ 
١٩٩٠-٠٩١٥٨٩٥١٩٨٠

٩٥٣٤٤٦٤٠/ پ٤-٣٧٦٠٠٣٤٢

به تعداد ز�اد� 3م= حسابدار
و حسابدار با شرایط حقوق عالی بعداز 
دوره عملی ١٠ روزه نيازمندیم آسيا 
٣٨٤١٤٧٣٥-٣٨٤٤٤٣٩٧

٩٥٣٢٢٥٣٦/ ف

 �به �= نفر 3ارآموز حسابدار
خانم با انگيزه رشد و ترق�
به همراه استخدام نيازمندیم

٠٩١٥١٠٣١٨١١
٩٥٣٦٥٦٥٧/ ف

 به �= حسابدار باتجربه
 جهت ميوه فروشی و سوپرمارکت

 در نوبت صبح نيازمندیم
٣٥٠٢٤٥١٠ 

٩٥٣٦٤٦٠٤/ م

به حسابدار خانم 
با مدرک ليسانس از 

دانشگاه دولتی نيازمندیم 
مراجعه حضورى خيابان چمران 

چمران ٩ ساختمان نشان 
واحد ١٠٢ مراجعه

   از ساعت ١٢ الی ١۵

٩٥٣٦٥٢٤٩/ ف

�= شر3ت 
محصوالت لبن� 

فریمان»  صنعتی  شهرک  «در 
به  خود  ادارى  کادر  تکميل  جهت 
حداقل  با  خانم  حسابدار  نفر  یک 
٢ سال سابقه کارى نيازمند است 

ارسال رزومه
talebicecream@gmail.com  

٩٥٣٦٥٣٥٦/ م

حسابدار،3ارمندفروش
مسلط به امورادارى، فروش،

IT ،ICDL نيازمندیم
٠٩٣٣٦٦٦٠٢٢٠

٩٥٣٦٤٥٥١/ ق

به �= نفر حسابدار خانم 
مسلط به نرم افزار مح=

نيازمندیم شهرک صنعتی صدف 
پخش اميد ٠٩١٥١٠٣١٨١١

٩٥٣٦٥٦٦٢/ ف

سرا� مهر-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢٣٤٥٨٢-٣٥٢٣٤٥٨١

٩٥٣٠٥٥٦٤/ ل

شر3ت 
همت نظيفان توس
در نظر دارد تعدادى کارگر جهت 

کار در منازل استخدام نماید. 
ساعت تماس ١۴ الی ١٨

٣٨٤٤٠٥٢٢-٣٨٤٧١٣٦٢
٠٩١٥٣١٧٥٩١٥
٠٩١٥٩٩٦٣٠٣٩

٩٥٣٦٣٤١١/ ف

آر�اگستر- استخدام خانم
و  سالمند  از  نگهدارى  جهت 
خردسال در منزل،بدون پورسانت
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٣٠٥٧٣٣/ ل

به �= خانم جهت 
امور نظافت

پذیرایی و آشپزى در استودیو 
دوژه نيازمندیم.

ساعت کار:١٠ صبح تا ٩ شب
حقوق:٨٠٠ هزار تومان (با نهار)

تماس:٣٨٩٤٤٦٧٧
 آدرس:فرهنگ ۴٢/٣ پالک ١٧

٩٥٣٦٥٩٠٧/ ق

٩٥١٨٢١١٥/ ب

مهر گستران
استخدام خانم جهت مراقبت

 از سالمند و کودک 
 و امور منزل با حقوق باال

بين احمدآباد ۵ و ٧ 
مجتمع نور واحد ١٣ 
٤-٣٨٤٦٤٨٩٣

٠٩١٥٧٦٥٣٧٢١

آبدارچ�
با روابط عمومی باال سابقه کار، ضامن 

معتبر ساکن محدوده وکيل آباد
٣٥٥٩٣٣٦٢

٩٥٣٦٤٥٤٥/ ر

به �= خانم جهت امور منزل
و نگهدارى کودک بامحل اسکان 

درمنزل آبادنيازمندیم
٩٥٣٦٤٠٦٣/ م٠٩١٥٠٥٩٦٠٢٥

٩٥٣٤٦١٩٨/ ب

 خود اشتغال� موثر و آسان 
با درآمد ميليون� 

ميليون   ۵ حداقل  با   
تومان هزینه اوليه بيش 
در  تومان  ميليون   ٣ از 
آمد ماهيانه +  آموزش و 

ارائه ليست مشتریان 
: ارسال  بيشتر  اطالعات 

کد ٩ به 
٥٠٠٠٥٠٠٠٣ 

٩٥٢٦٣٣٥٩/ ف

خود اشتغال�
 با درآمد باال 

 با خرید دستگاه تمام اتومات 
اسکاچ بافی و جوراب بافی در 
واحد هاى آپارتمانی و صنعتی 

(حتی براى بانوان) درآمدى فراتر 
از تصورتان کسب نمایيد آموزش 

رایگان تضمين خرید محصوالت                              
شرکت نساجی جالپود

داراى گواهينامه بين المللی 
ایزو ٩٠٠١ و ١٠٠٠٢ و١٠٠٠۴

 www.jalapood.com
ميدان راهنمایی، دستغيب ۶ پالک ٧

 ٣٨٤٦٨٢٠٦ 
٠٩١٥٧٠٩٧٠٥٣

٩٥٢٤١٥٠٤/ ف

3ار دائم در منزل درآمد روزانه
١٠٠ الی ٢۵٠ پاسخگویی ٢۴ ساعته

 ٠٩٠١٧٣٧٤٨١٥
٣٧٢٣٠١٠٦   فيلتر

بازار�اب

تعمير3ـــار

خدمتگزار و آبدارچ�

حسابدار

تحصيلدار و
�پي= موتور

خوداشتغال�

تراشكار وجوشكار 

جو�ا� 3ـــار

امور هتل

tامور مشاور�ن امال

٩٥٢٠١٠٢٦/ م

٩٥٣١٥٤٩٤/ م

٩٥٣٦٥٦٩٧/ ف

٩٥٣٦١٧٢٥/ م


