
شنبه ٦ آبان ١٣٩١ ،  شماره ١٨٢٥٣
٥٤

٩١٢٦٣١٤٢/ خ

جذب مدرسين خانم
 وعالقه مندبه تدر�س زبان 

ویژه کودکان
 در مناطق طالب ،نخریسی 

خواجه ربيع ، توس
 و بلوار وکيل آباد

 موسسه فرهنگی ارسطو 
راهنمایی ١۶ پالک ١

٨٤٦٤٢٣٩

از اساتيد زبان جهت
واقع  آموزشگاه  یک  در  تدریس 
به  دعوت  طبرسی  بلوار  در 

٢١٣٨١٧١همکارى می شود.
٩١٢٦٧٧٩٧/ ف

pمرب, مهد 1ود �به �
کودک  مهد  در  کار  جهت  سابقه  با 

نيازمندیم ميدان امام حسين 
٧٣٢٦٣٥٣

٩١٢٦٩٣٥٤/ ف

جهت دربان, 
(نگهبان, و خدمات)
تمام وقت یک مجتمع تجارى واقع 
(چهارطبقه)،  مدرس  بولوار  در 
داراى  دیپلمه  مرد  نفر  یک  به 
ضامن  و  خدمت  پایان  کارت 
معتبر و برخوردار از شرایط سالم 
جسمانی و روانی کامل نيازمندیم. 
شماره  با  هماهنگی  جهت 
در  فقط  یا   ٠٩١٥٣١٣٦١١٦
شماره  با  صبح   ١٢ تا   ١٠ ساعت 
یا فقط در ساعت  و   ٢٢١٨٧٤٩
۶ تا ٨ عصر با تلفن ٢٢١٢٣١٢ 

تماس بگيرید.

 

٩١٢٦٧٤١٦/ ل

به �� زوج 
جهت سرایدارى در مسافر خانه 

به صورت دائم نيازمندیم 
٠٩١٥٩٠٩٧٧٣٧

٩١٢٦٨٧٠٠/ ف

به چند ا1يپ نصاب ام د� اف
حرفه اى با نمونه کار به صورت درصدى 

نيازمندیم     ٠٩٣٥٥٦٢٥٠٣٣
٠٩٣٦٣٣٧٧٢٩٢

٩١٢٦٩٥٤٠/ ق

�� شر1ت توليد� مبلمان 
به تعدادى نجار کالف ساز ماهر و 

نيمه ماهر نيازمند است 
٦٩٠٤٣٧١

٩١٢٦٥٤٩٠/ ف

به �� ام د� اف 1ار 
نيمه ماهر نيازمند�م   

٠٩٣٨٠٧٠٥١٠٤
٩١٢٦٦٩٩٤/ ف

نجار 1الف ساز 
راحت, نيازمند�م 

پخش مبلمان هستی 
٩١٢٦٨٥٣٠/ م٠٩٣٨٠٤٠٤٤٣٥

به تعداد� نجار 
ماهر و نيمه ماهر 

نيازمندیم 
٩١٢٦٢٠٣٧/ ب٠٩١٥٣٠٠٧٢٩٠

٩١٢٦٦٧٥٤/ م

 �� شر1ت معتبر توليد�
 ام د� اف 

 براى تکميل کادر فنی خود 
به تعداد زیادى استادکار 
برشکار و بردست و کارگر 

ساده نيازمند است 
٠٩١٥٩١٥٠٩٣٩ 
٠٩١٥٤٠٧٢١٠٥

به تعداد� نجار مبلمان ماهر 
نيازمندیم .

با سرویس رفت و برگشت 
٠٩١٥٣٠٠٨٣٣١

٩١٢٦٤٧٨١/ ط

فور� فور�
شرکت توليدى 

دکوراسيون ادارى به 
تعدادى ام دى اف کار 

نيازمندیم حقوق مکفی، 
حق فنی، بيمه

٦٠٩٠١٥٩
٩١٢٦٤٧١٣/ ل

 MDF نصاب
نيازمند�م.

 

٨٩٢٢٤٢٢
٩١٢٦٣٦٦٢/ ب٠٩١٥٣١٩١٩١٣

به تعداد� 
نجار 

و MDF کار ماهر و نيمه 
ماهر وبردست نيازمندیم

٦٥١٢٤١٠
٩١٢٦٥٧٥٣/ ف

نجار و ام د� اف 1ار ماهر  
 با حقوق مناسب نيازمندیم 

 ٠٩١٥٣١٤٤٧٧٤
٩١٢٦٨٠٥١/ م

به �� نصاب و �� شاگرد  
MDF و چوب نيازمند�م  

٠٩١٥٣٠٧٤٧٨٢
٩١٢٦٩١٣٤/ ف

به تعداد� MDF 1ار 
در  کار  جهت  ماهر  نيمه  و  ماهر 

شهرستان نيازمندیم 
٠٩٣٧٩٣٩٦٤٩٥

٩١٢٦٨٤٤٣/ ف

 به تعداد� نجار
 و MDF 1ار و پل, استر 1ار 
 ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم 

انتهاى خين عرب ، چهارراه 
سمت چپ ، به سمت روستاى 
فریزى  جنب باغسراى  باران 

٠٩١٥٩٠٧٣١٣٧ 
٩١٢٦٨١٧٣/ ب

به چند نفر 1ارگر ماهر 
و نيمه ماهر و بردست جهت کار 

MDF نيازمندیم
٠٩١٥٨٦٠٦٢٣١

٩١٢٦٢٤٧٣/ ف

به تعداد 
١٠نفر نجار 

 و MDFکار ماهر و نيمه ماهر 
و نصاب نيازمندیم.

٠٩١٥١١١١٢٦٦ 
٠٩١٥٦٩٧٨٨٤٥

٩١٢٦٣٨٠٥/ م

به چندنصاب ام د� اف 
نيازمند�م  

٠٩١٥٣٠٤٩٠٤٠
٩١٢٦٥٣٨٥/ ف

٩١٢٦٧٠٣٢/ ف

صنعت چوب و 
MDF پاسار

براى تکميل کادر 
فنی به تعدادى کارگر 

ماهر و نيمه ماهر 
نجار با بيمه و حقوق 

مکفی  نيازمندیم.
٠٩١٥٣١١٩٥٥٣
٠٥١١٧٦٤٢١٧١

به تعداد� استاد 1ار 
ماهر نجار و ام دى اف کار 

نيازمندیم ٠٩١٥١١٦٢٢٤٤
٠٩١٥١٠٢١٩٧٥

٩١٢٦٩١٦٠/ ف

به تعداد� 1ارگر د�پلمه 
 MDF جهت کار در کارگاه

نيازمندیم 
٠٩١٥٨١٣٨٤١١

٩١٢٦٨٧٥١/ ف

استخدام فور� نجار
 و ام دى اف کار ماهر 

و نيمه ماهر
 با حقوق عالی

 و ضامن معتبر 
 ٦٠٨٧١٤٧

٠٩١٥٥١٤٢٠٠٣
٩١٢٦٦٨٧٠/ ف

به چند خانم 
الکترونيکی  بورد  مونتاژ  جهت 
نبش  هادى  امام  خيابان  نيازمندیم 

۵,١٠٩١٥٩٢٢٧٣٢٦ پالک ٣٩,١ 
٩١٢٦٨٥٨٧/ ف

به تعداد� مونتاژ 1ار 
پنجره هاى UPVC نيازمندیم 

 ٠٩١٥١٢٤٧٣٣٥
٨٦٤١٣٦٠

٩١٢٦٦٠٢٨/ ف

به تعداد� مونتاژ 1ار 
 الDتروني� نيازمند�م 
٠٩١٥٥٠١٦٨٩٥ -٢١٣٦٠١٢

٩١٢٦٧٢٢٧/ ف

به �� نيرو� فن,
با تحصيالت حداقل دیپلم جهت 

انباردارى نيازمندیم 
٢٤٠٠٥٨٧

٩١٢٦٨٣٥٣/ ف

شر1ت طليعه 
راهيان نور بهشت 

یک انباردار حداقل با ٢ 
سال سابقه کار (ترجيحا 
بازنشسته) نيازمندیم 

بين چهارراه نخریسی و ١٧ 
شهریور جنب بانک تجارت 

٩١٢٦٨٤١٨/ ف
٣٤٤٥٠٠٩

به �� نفر انباردار 
با مدرکدیپلم یافوق دیپلم 

باضامن معتبرنيازمندیم
٠٩٣٨٤٣٨٦٩١٥

٩١٢٦٥٩٠٢/ ف

پخش آر�ن 
خراسان 

از یکنفر انباردار باتجربه محدوده 
سنی ٢٠ تا ٣٠ سال به صورت
 تمام وقت دعوت به همکارى

١٨ الی   ٨ تماس  ساعت  نماید.  می   
٦٠٨٥٨٣٦

٩١٢٦٧٥٦٥/ ف

1م� آشپز و ظرفشو� آقا
هتل  نيازمندیم  خانم  گارسون  و 
دانش  انتهاى  شيرزاد  آپارتمان 

٤١-٨٥٥٣٩٤٠شرقی ٨
٩١٢٦٧٩٣٠/ ف

تاالر پذ�را�, هتل صدر
به تعدادى پرسنل آقا و خانم 

جهت پذیرایی از ميهمانان 
نيازمندیم. ساعت پذیرش

 ١۴ الی ١٩ هر روز
ابتداى خيابان دانشگاه نرسيده 

به برج آلتون
٢-٨٤٦٤٤٥٠

٠٩١٥٦٢١٨٥٨٧
٩١٢٦٦٣٤٢/ ف

به تعداد� خانم و آقا 
مراجعه  دولتی  هتل  در  کار  جهت 
حضورى ساعت ادارى هتل جهان 

 فلکه آب اندرزگوى یک
٩١٢٦٧١٩٧/ ف

به تعداد� خانم خانه دار
و خدمات آقا به صورت 

تمام وقت و نيمه وقت نيازمندیم
هتل برین طالیی ٨٥٥٠٢٠٠

٩١٢٦٧١٨٠/ ف

هتل و�ستا 
به افراد ذیل نيازمند است 

١-پذیرش خانم
 ٢-خانه دار ٣- ميزبان 

دانشگاه نبش خيابان گلستان 
غربی ٣ 

٠٩١٥٣١٠٩٥٨١
٩١٢٦٦٦٩٦/ ف

به �� خانم منش, 
یا رزروشن نيازمندیم سوئيت 

آپارتمان مروارید
٢٢٢٢٥٨٠

٩١٢٦٨٩٣٣/ ف

به �� نفر آقا 
جهت پذیرش شيفت روز هتل 

آپارتمان نيازمندیم
٤-٣٦٩٧٠٠١

٩١٢٦٨٦٤٥/ ف

به �� خانم جهت پذ�رش
در هتل نيازمندیم فلکه آب ضلع 

جنوبی بازار رضا سوئيت جم
٨٥٣٢١٦١-٠٩١٥٣٠٢٦٧١٧

٩١٢٦٤٠١٧/ ف

به �� خانم خانه دار 
جهت هتل نيازمندیم فلکه آب 

کوچه عيدگاه 
٠٩١٥٣٠٢٨٥٦٠

٩١٢٦٨٥٨٦/ ف

هتل د�انا 
نيازمندیم 

١- خانه دار ٢- سر ميزبان جهت 
جهت  ساده  کارگر   -٣ رستوران 
امام  خيابان  نگهبانی  و  رستوران 

رضا نبش عنصرى ۶

٨٥٣٥٦٣٦
٩١٢٦٦٦٤٠/ ف

�� پذ�رش 
شيفت شب 

و دو نفر نيروى خدماتی 
شيفت شب جهت کار 

در هتل آپارتمان حامد 
نيازمندیم

 امام رضا ۴٢ پالک ۵,١٠
٩١٢٦٩١٢٠/ ف

به دو خانم خانه دارجهت
گلدیس  آپارتمان  هتل  در  کار 
تقاطع   ٨ رضا  امام  نيازمندیم. 

٨٥٤٧٣٨٠دوم سمت چپ 
٩١٢٦٨٢٦١/ ف

هتل آپارتمان 
نزدیک جهت تکميل کادر پرسنلی 
خودبه تعدادى نيرو نيازمند است 
دار  خانه   -٢ آقا  تاسيسات   -١
آقا ۴- خدمات  خانم ٣- پذیرش 
نواب  خيابان  آقا  نگهبان   -۵ آقا 
بازار  جنب  حرم  طرف  به  صفوى 

٣٦٨٢٨٥٨ عدالت
٠٩١٥٤٤٧٥٣٥٨

٩١٢٦٥٨٩٥/ ف

استخدام 
هتل 

سر ميزبان  
ميزبان 
خدمات

٨٥٥٠٠٣٥
٩١٢٦٩٢١٣/ ف

هتل آپارتمان سارا 
به یک خانه دار خانم جهت امور 

خانه دارى نيازمند است 
٢٢١٤١٥٩

٩١٢٦٩٢٤٨/ ف

جهت 1ار سوئيت آپارتمان 
نيازمندیم ١- پذیرش شب

 ٢- خانه دار ٣- نظافتی
٠٩٣٥٣٧٦٤٩٨٩

٩١٢٦٤١٩٣/ ف

هتل ماهور
جهت تکميل کادر پرسنلی خود به 

افرادذیل نيازمند است 
١- پذیرش روز خانم 

٢- رزرواسيون
 ٣- پذیرش شب آقا
۴- نيروى رستوران 

مراجعه حضورى خيابان عنصرى ۴
 

٩١٢٦٤٢٩٢/ ف

به �� نفر 1ارمند خانم 
جهت رزرواسيون 
در هتل آپارتمان 

نيامندیم 
چهارراه شهدا، خيابان

 آیت ا... بهجت، بهجت ١٣,١ 
پالک ١

٠٩١٥٨١١٩٢٤٠
٩١٢٦٢٢١٩/ ف

به تعداد� 
خانه دار 

جهت هتل آپارتمان 
نيازمندیم 

٣-٨٥٥٤٤٥٠
٩١٢٦٩١١٣/ ف

استخدام هتل پاو�ون 
١- رزرواسيون خانم باتجربه باال 

٢- خانه دار خانم ٣ نفر 
٠٩١٥٣٠٧٩٤٠٠

٩١٢٦٧١٩٨/ ف

هتل آپارتمان 
گلزار 

به افراد ذیل جهت همکارى 
نيازمند است

 ١- خانه دار خانم یک نفر
نفر  دو  آقا  خدماتی  نيروى   -٢  

شيفت شب و روز 
مراجعه فقط حضورى ١١ الی ١٣ 

انتهاى خيابان امام رضا ٩ 
سمت راست
 کوچه آرام 

جنب زائر سراى سيمان سپاهان
٩١٢٦٧٥٦٢/ ف

به تعداد� 1ارگر ساده 
جهت هتل نيازمندیم 

١- خدماتی رستوران ٢- فنی 
٠٩٣٩٥٤٧٣١١٤

٩١٢٦٥٤٩٩/ ف

سوئيت آپارتمان زا�نده رود 
به ٢نفر خانم جهت خانه دارى و 

رزرواسيون نيازمندیم
٠٩١٥٢٠٤٨٠٨٨

٩١٢٦٣١٨٤/ ف

به �� مد�ر هتل 
خانم با سابقه باال

و یک پذیرش خانم جهت کار در 
هتل پارس آوا نيازمندیم خيابان 

امام رضا (ع) ١١ 

٨٥١١٩٣٧
٩١٢٦٧٩٢٤/ ف

آگه, استخدام 
مرد  نيروى  تعدادى  به 
رستوران  در  کار  جهت 

(ميزبان) والندرى 
و خانم جهت پذیرش و 

خانه دارى نيازمندیم
 ساعت حضور ١١ الی ١۴ 
آدرس: خيابان امام رضا(ع)

 امام رضا ٣ 
هتل توحيد

٩١٢٦٧٤١٥/ م

به �� پذ�رش 
خانم 

جهت کار در هتل آپارتمان 
نيازمندیم 

فلکه آب، ضلع جنوبی بازار رضا، 
شيخ طوسی ٩ 

هتل آپارتمان مژده 
٨٥١٧٥٠٨-٨٥١٧٤٠٩

٩١٢٦٨٢٠٦/ ف

به �� سرپرست خانه دار� 

با سابقه جهت همکارى در 
هتل ترجيحا مسلط به زبان 
عربی یا انگليسی نيازمندیم

چهارراه شهدا کوچه مخابرات 
هتل حاتم 

٠٩١٥١٥٧١١٨١
٩١٢٦٧٤٥٧/ ف

به �� خانم جهت پذ�رش
نيازمندیم.  عصر  شيفت 
هتل   ٨ پالک   ٨ آخوندخراسانی 

٦-٢٢٤١٣٤٤گل سيب
٩١٢٦٥٨٧٣/ ف

به �� خانم جهت 
اداره 1اف, شاپ

مجموعه ورزشی یکان (ویژه 
بانوان) نيازمندیم سه راه 

بعثت به سمت ملک آباد بين 
منتظرى ٧ و ٩ پالک ٨٢

٠٩١٥٥٠١١٥١٣
٩١٢٦٨٢٠٥/ ف

استخدام 
آشپز و نيروى خدماتی آشپز خانه 

 ٠٩١٥٢٠٥٧٨٣٢
٠٩١٥٩٠٩٦٩٦٢

٩١٢٦٦٢٨٧/ ف

به چند خانم 
با  نيازمندیم  رستوران  کار  جهت 
هاشميه  بين  برگشت  سرویس 

٣٢٠٩١٥٣٢٠٠٢١٥ و ٣٠ -
٩١٢٦٧٧٤٩/ ف

به تعداد� 1ارگر خانم
فود  فست  در  کار  جهت  آقا  و 
پيتزا  نيازمندیم خيام شمالی ۴٨ 

٠٩٣٨٧٥٨٧٣٩٩بلوط
٩١٢٦٥٤٣٧/ ف

دعوت به همDار�  
 مدیر رستوران              سرميزبان 
از واجدین شرایط جهت عناوین شغلی
 فوق با توافق دررابطه با حقوق 
پيشنهادى متقاضيان و بيمه و 

مزایا خواهشمندیم با شماره هاى 
 ٨٦٨٧٦٥٠-٠٩١٥١٥٦٤١٢٨

تماس حاصل نمایند .
ساعت تماس١۴-٨

٩١٢٦٩٤٣٧/ ب

1اف, شاپ پروما
استخدام می کند.

کمک آشپز
گارسون

نيروى نظافتی
صندوقدار (خانم)

٠٩١٥٧٦٧٢٧٢٣
٠٩٣٩٣٩٢٨٢١٨

٩١٢٦٩٢٢٥/ ف

فست فود 1يان سنتر 
به تعدادى نيروى آقا جهت کار 

نيازمندیم. با حقوق مکفی، 
سرویس برگشت و بيمه 

تقاطع جانباز و فرامرزعباسی 
مجتمع کيان سنتر 

٦٠٩٢٨٧٠
٩١٢٦٦٠٠٠/ ف

غذا� آماده ا�ران 
پيک  و  ساده  کارگر  تعدادى 
خيام  انتهاى  نيازمندیم  موتورى 

٠٩١٥٣١٩٤١٥١شمالی 
٩١٢٦٩٣٨٧/ ف

 آشپزخانم و �� 
1ارگر ساده خانم 
 چهارطبقه - رستوران 

معين دربارى 
٢٢٢٥٥٠٤
ساعت تماس 

٨ الی ١١ و ١٩ الی ٢١
٩١٢٦٩٥٦٩/ م

به چند نفر 1ارگر ساده 
رستوران  جهت  ميزبان  و 

نيازمندیم دانش شرقی ٣١
٠٩١٥٥١٧٠٠٨٤

٩١٢٦٦٠٢١/ ف

به تعداد� 1ارگرساده
 و �� آشپز ماهر 

جهت کار در رستوران نيازمندیم
٠٩١٥٣١٧٣١٧٩

٩١٢٦٩١١٦/ ف

به تعداد� گارسون خانم و آقا 
نيازمندیم خيابان امام رضا 

بين ٨ و ١٠ رستوران فردوسی 
٠٩١٥١١٥٥١٨٤

٩١٢٦٨٨٦٣/ ف

رستوران گلچين 1ارگر
ساده نيازمندیم. مراجعه حضورى 
٨ الی ١۶- ٢٠ الی ٢۴ ميدان ضد 

 بين خرمشهر ۴-٢
٩١٢٦٨٣٣٣/ ف

رستوران جميل 
کارگر ساده و پيک موتورى 

نيازمندیم تقاطع توس و خيام 
٠٩١٥٥٥٧٥٧١١

٩١٢٥٥٣٩٣/ ف

به تعداد� نيرو 
نيازمندیم  رستوران  در   کار  جهت 
ترجيحا خانم شهرک صنعتی توس فاز 

٢٥٤١٢٥٩٠ اندیشه ١٣
٩١٢٦٦٩٠٨/ ف

١٥٢٤
سرا�دار و نگهبان

١٥٢٥
نجار و ام د� اف 1ار

١٥٢٦
مونتاژ 1ــار

١٥٢٧
انبـــاردار

١٥٢٩
امور هتـــل

١٥٣٠
امور رستوران

گروه صنعتی تبرک
جهت تکميل کادر پرسنلی خود به یک انباردار 

جوان باتجربه نيازمند است.
تلفن تماس: ٧٥٠١-٠٥١١ داخل, ٢١٥ و ٢٤٤

همراه: ٠٩٣٥٤٠٨١٥٩١ آقا� تيمور�
ساعت تماس: ١٦-٨

٩١٢٦٨٦٧٢/ ب

 استخدام 
 از خانم ها و آقا�ان مسلط به زبان انگليس, و �ا 

عرب, جهت همDار� در هتل ثبت نام م, گردد .
متقاضيان می توانند رزومه خود را به شماره ٨٥٤٢١٧٧ فاکس و یا 
براى کسب اطالعات بيشتر با شماره ٠٩٣٠٣١٩٨٠٥٧ از ساعت ٩ 

الی ١٧ تماس حاصل فرمایند .

 

٩١٢٦٥٢٥٠/ ب


