
دوشنبه ٤ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٠
٥٣

استخدام
کارشناس بازرگانی 

مسلط به زبان انگليسی و 
آشنا به واردات کاال 
با ٢سال سابقه کار
٢٤٥٣٠٠٥

٩١٣٤٤٣٩٣/ ف

گر�ن وب استخدام 
م' Mند

پشتيبان هاستينگ 
طراح و برنامه نویس وب 

ليسانس نرم افزار
 با روابط عمومی باال 

Greenweb.ir/job
٩١٣٣٥٠٦٣/ ف

به �k نفر برنامه نو�س
مسلط به آندروید و جاوا 

نيازمندیم
٦٠٩٥١٠٠

٩١٣٤٥٧٠٨/ ق

٩١٣٤٠٣٥٦/ ف

استخدام برنامه نو�س 
KارM باتجربه

حداقل ٣ سال مسلط به
ASP.Net (C#) 

و SQL با حقوق و مزایاى عالی 
شرکت فرانت

jobs @ faranet.net
٨٤٤٧١٩٢

�k شرMت 
معتبر بازرگان'
طراح وب سایت استخدام

 می نماید مسلط به
PHP

css-jQuery
با حداقل سه سال سابقه 

برنامه نویسی

٨٤٥٩٢٠٩ 
٨٤٠١١٩٢ داخلی ١٠٩

٩١٣٤٥٠٠٧/ ف

 k�
شرMت معتبر
جهت تکميل کادر واحد

 نرم افزار تعدادى 
برنامه نویس مسلط به

C#،ASP .NET،JQuery 
MS SQL Server و

با شرایط کارى استثنایی به 
صورت تمام وقت و نيمه 
وقت استخدام می کند.

 ارسال رزومه:
IranWebDevelopers@

yahoo.com

٩١٣٤٤٢٩٧/ ف

نيروK مسلط به دلف'
 SQL SERVER و جاوا و

نيازمندیم 
٦٠١٢٤١٦

٩١٣٣٧٣٥٣/ ف

 شرMت
 را�ان گستر ب' سان
 کارمند خانم جهت تکميل 
کادر فروش (در محدوده 

قاسم آباد) نيازمندیم
قاسم آباد-اماميه ٢٨-داخل 

کوچه-پالک١٧-طبقه اول
٩١٣٣٧٣٢٥/ ف

به �k نفر خانم 
جهت مسئول دفتر

 که مسلط به اینترنت، 
زبان انگليسی و 

حسابدارى می باشد
 با حقوق مکفی 

نيازمندیم 
خيابان بهار نبش بهار ١۴ 

٠٩١٥٣١٦٣٣٩٨
٩١٣٤٥٤١٥/ ف

مرMز خدمات پس 
از فروش ال ج'

ادارى  کادر  تکميل  جهت  در 
(ترجيحا  پذیرد  می  نيرو  خود 
توانند  می  داوطلبين  مجرد) 
تلفن با  بيشتر  اطالع  جهت 

تماس حاصل نمایند.
خيابان   ، کوهسنگی  خيابان 
به  نرسيده   ، بهشتی  دکتر 

بهشتی ۴١

٨٤٦٠٨٤٤

٩١٣٤٤٧٨٩/ ر

دفتر پيشخوان دولت 
یک نيروى باتجربه در امور 

دفترى نيازمندیم 
٨٥١٦٥٦٩

٩١٣٤٤٢٨٧/ ف

استخدام 
Mارمند

ادارK خانم
توضيحات کامل با پيامک 

کردن عدد ١ به
٣٠٠٠٨٨٠٠٠٨٠٠٠٨

٩١٣٣٩٢٥٠/ ر

موسسه زبان 
بيان

خود  آموزشی  کادر  تکميل  جهت 
زبان  تدریس  به  مندان  عالقه  از 
انگليسی در شعبات و مراکز تحت 

پوشش دعوت به عمل می آورد.

٦٦١٢١٤٤
٩١٣٤٣٤٩١/ ف

٩١٣٤٢٤٦٠/ 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

به مدرس Mامپيوتر و 
حسابدارK نيازمند�م   

 ٠٩١٥٣١٤٤٦٨٣
٩١٣٤١٧٣٨/ ف٢٧٢٧٢٧٤

آموزشگاه زبان معراج اند�شه ١٣
دعوت به همکارى از مدرسين 

زبان انگليسی و عربی
٨٥٣٥٢٢٥

٩١٣٣٥٨٢٢/ ف

موسسه آموزش عال' آزاد آسيا
مدرس حرفه اى IELTS و سوپر 

وایزر زبان نيازمندیم دانشجوى ۶ 
پالک ١۵ رزومه الزاميست

٩١٣٣٥٣٤٥/ ف

�k نفر مرب'
جهت نگهدارى کودکان در منزل 

نيازمندیم
٩١٣٤٣٤٥١/ ف٨٨٢٣١١٤

 مرب' مهدMودm حداقل سابقه 
 ١سال قرنی ٢١برج مجد واحد ٣۵٨
٠٩١٥٤٠٧٤٩٠٥-٧٢٣٣٩١٧

٧١٣٠٩٢١-٧٢٥١٩٦٥
٩١٣٣٦٥٥٤/ م

Mيش نو�ن 
دعوت به همکارى از عالقه مندان 
به تدریس زبان انگليسی با حقوق 

٣٤٢٢٨٩٠و مزایاى عالی 
٩١٣٣٧٧٢٩/ ف

به �k زوج جوان 
شهرستان'

(بدون فرزند که آقا 
فنی آشنا به امور برق 
باشد) جهت کار در ُمتل 
با امتياز مسکن و نهار و 
شام رایگان نيازمندیم. 

طرقبه، طرقدر ١۶ بعد از 
مرکز رفاهی دارایی

ُمتل بام طرقبه

 

٩١٣٣١٣٠١/ ف

به �k زوج جوان 
جهت نگهبانی آشنا به امور باغبانی

 با ضامن کارمندى نيازمندیم 
٠٩١٥٣٠٦٧٥٣٨

٩١٣٤٥٤٥٠/ پ

نگهبان متعهد با ضامن
معتبر نيازمندیم.

٠٩١٥٦٢٣٣٥٣٩
٩١٣٣٥٥٨٥/ ف

�k زوج جهت کار در گاودارى 
با حقوق و مزایاى عالی و بيمه 

مسئوليت نيازمندیم 
 

٠٩٣٠٢٦٩٧٨٢٤
٩١٣٤٣٧١٠/ ف

به چند نفر Mارگر 
ماهر و نيمه ماهر 
MDF نيازمندیم 

 ٠٩١٥٥٠٧٠٨٠٢
 ٠٩١٥٧٠٧٠٨٠٢

٧١٢٧٥٢١
٩١٣٤٤٨٢٢/ ف

به �k نفر Mارگر نيمه ماهر 
 جهت انجام کار MDF نيازمندیم 

٠٩١٥٥٠٩٥٨٦٩ 
٩١٣٤٤٤٢٢/ م

به تعدادK استادMار  
و  ماهر  کار   MDF و  فلزى  کابينت   
تعدادى کارگر نيمه ماهر نيازمندیم 

توانا ٠٩١٥٣٥٩٩٧٦٩ 
٩١٣٣٩٨٣٤/ ب

 Kفور Kفور
شرکت توليدى 

دکوراسيون ادارى به تعدادى 
ام دى اف کار ماهر  و نيمه 

ماهر نيازمندیم. 
حقوق مکفی، حق فنی ،بيمه 

٦٠٩٠١٥٩
٩١٣٤٤٥١٣/ ل

نجار و M MDFار ماهر 
با حقوق مناسب نيازمندیم 

٠٩١٥٣١٤٤٧٧٤
٩١٣٤٤٩٣٦/ م

�k شرMت معتبر 
 Kتوليد

به تعدادى برشکار، استادکار 
و نصاب MDF نيازمند  است 

حقوق مکفی+ بيمه 

٠٩١٥٩١٥٠٩٣٩
٦٩٠٢٤٧٦

٩١٣٣٣٥٦٧/ ف

به �k نجار و ام دK اف Mار 
 ماهر جهت شراMت Mارگاه

و قسمتی از سرمایه از ما
٩١٣٤٥٣٥٧/ م ٠٩١٥٣٠٧٤٠١٦

به چندنفر نصاب
کابينت MDF نيازمندیم

٠٩١٥١٢٢٩٦٣٠
٩١٣٤٥٤٦٩/ ف

به تعدادM Kارگر
MDF کار در منطقه هاشميه

نيازمندیم   ٠٩٣٩٨٩٠٤٢٣٤
٩١٣٣٦٣٦٥/ ل

به تعدادM MDF Kار ماهر
نيمه ماهر و بردست نيازمندیم 

حقوق مکفی
٠٩١٥٥٠٧١٢٧٧

٩١٣٤٤٩٤٩/ ف

به �MMDF kار در Mارگاه 
نيازمند�م

(توليد کمد، دراور و تخت و غيره) 
٠٩١٥٥١٦٦٨٤٨

٩١٣٤١٨٩٢/ ف

به تعدادM Kارگر
 ماهر و نيمه ماهر  

 ام دى اف کار 
جهت کار سيسمونی نيازمندیم 

آدرس : ویرانی 
٠٩١٥٣٠٤٢٠٩٣ 

٩١٣٤٥١٥١/ آ

به تعدادK نجار Mالف ساز
مبل ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم. 

ابتداى جاده کالت
٨٤٤٣٤٦٧

٩١٣٣٨٩١٩/ ف

به تعدادM Kارگر نجار ماهر 
در ساخت سرویس چوب عروس 

نيازمندیم .چوب سکویا
٠٩١٥٣٠٣١١٠٥

٩١٣٢٦٣٤٣/ ط

به تعدادM Kارگر نجار 
نيازمند�م  

٠٩١٥٥١٤٩١٦٧-٨٤٥٠٩١٥
٩١٣٤١٦٦١/ م٠٩١٥١١٥٤١٢٧

به تعدادM Kارگر 
نيمه ماهر و ماهر MDF کار 

نيازمندیم.   فورى 
٠٩٣٥٧٨٤٩٩٩٦

٩١٣٤٥٦٠٩/ ق

به تعدادK همLار نجار
ترجيحا آشنا به MDF نيازمندیم 

زارع ٢٥٦١٥٣٤
٠٩١٥١١٠٩١٥٥

٩١٣٤٥٥٩٧/ ط

نيمه ماهر و بردست 
جهت کارگاه MDF نيازمندیم 

خين عرب- کابينت پالن 
٩١٣٤٥١٦٥/ م٠٩١٥١٠٣٥٢٦٦

به تعدادK نيروK ساده و 
نيمه ماهرجهت Mارام دK اف
در محدوده خين عرب با حقوق مکفی 

نيازمندیم       ٠٩١٥٣٠٢٤٦٩١
٩١٣٤٤١٧٤/ ف

 Kبه تعداد
استادMارماهر
 ام دى اف نيازمندیم.

٩١٣٤٢٩٤٧/ م ٠٩١٥٨٠٤٠٥٠٠

مونتاژ Mار خانم 
صنعتی  شهرک  یا  منزل  در  کار 

توس شرکت صارم صنعت شرق 
٥٤١٠٤٧٤ -٠٩٣٥٥٥٨٠٨٤٨

٩١٣٤٠٤٩٤/ ف

به �k نفر پذ�رشگر هتل 
جهت شيفت صبح از ساعت

 ١٠ الی ٢٠ نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٣٠٠٠٨

٩١٣٤٥٣٤٩/ ف

به ٢ نفر Mارمند 
رزرواسيون هتل 

نيازمندیم
 آدرس : امام رضا ٨ چهارراه دوم 

سمت چپ جنب هتل گلدیس 
هتل آپارتمان ققنوس 

 مراجعه حضورى

٩١٣٤١٨٦٦/ ف

آقا جهت پذ�رش شيفت شب
آقا جهت کمک پذیرش شيفت 

روز در هتل نيازمندیم.
٣٤١٩٦٤٤

٩١٣٣٩٥٤٨/ ف

استخدام
پذیرش  جهت  آقا  نفر  یک  به 
آپارتمان  هتل  روز  شيفت 

٤-٣٦٩٧٠٠١نيازمندیم
٩١٣٤٥٠٩٨/ ف

 Kز آموزش هتلدارMمر

پذ�رش طوس
با ارائه گواهينامه ترجمه شده 
و رسمی از سازمان گردشگرى 

کشور برگزار می کند : 
مدیریت هتل کارمند پذیرش 
و رزرواسيون هتل مدیریت 

رستوران آشپزى ایرانی و فرنگی 
شروع کليه دوره هاى آموزشی 

از مورخه
 شنبه ١۶ دى ماه 

ساعت ٣٠:١۶ 
( جلسه اول به صورت توجيهی 

و رایگان می باشد)
 تلفن:

 ٨٥٩٩٣٢١-٨٥٥٢٩١٩  
چهارراه بيسيم - خيابان بهار 

٢٨- پالک ٨- طبقه اول 
 

٩١٣٤٢١٠١/ د

به چند پرسنل خانم 
جهت پذیرش و رزرواسيون هتل 

آبان طالیی نيازمندیم
٠٩١٥٨٢٤٣١٦١

٩١٣٤٤٩٣٧/ ف

به ٢ نفر خانم خانه دار 
باتجربه با ضامن

نيازمندیم امام رضا(ع) ٣۶
 پالک ١٩ 

هتل آپارتمان بنفشه 
حضورى ۵ تا ٧

٠٩١٥٣٠٢٧٣٨٥
٩١٣٤٣٥٩١/ ف

�k سرآشپز ماهر و 
با سابقه 

حداقل ١٠ سال کار در هتل 
آشنا به غذاهاى ایرانی و 
فرنگی جهت کار در هتل 

نيازمندیم 

٠٩٣٥٩٧٢٣٦٩٧
٩١٣٤١٨٢٨/ ف

 سوئيت آپارتمان راما
 نياز به دونفر خانم جهت 

پذیرش روز دارد
٩١٣٤٤٨٧٦/ م٢٢٢٦١٣٣

نيروK انسان' 
پذیرش، رزرواسيون،

 خانه دار، بل بو 
مراجعه ١١ الی ١۵ 

خيابان امام رضا -امام رضا ٨، 
چهارراه دوم سمت راست 

هتل آپارتمان دیبا 
 

٩١٣٤١٣٧٥/ ف

به �k خانم جهت Mار 
خانه دارK در هتل آپارتمان

نيازمندیم 
امام رضا ٣۶

بعد از چهارراه اول 
هتل آپارتمان افشين

٨٥٢١١٧٦
٩١٣٤٤٥٨٦/ ف

به �k زوج جوان 
بدون فرزند جهت کار خدماتی 

در هتل با مسکن رایگان 
نيازمندیم. 

خيابان امام خمينی 
بين امام خمينی ١٣ و ١۵ 
جنب بازار ورزش هتل کاج

٩١٣٤٤٨٦٨/ ف

به �k آقا شهرستان' 
و خانم خانه دار جهت هتل 

نيازمندیم بهجت ١٣,١ پالک ١ 
٠٩١٥٤٢١٥٦٠٥

٩١٣٤٥٢٣٣/ ف

 Kارگرساده  و ظرفشوM Kبه تعداد
جهت کار در رستوران با جاى 

خواب و غذا نيازمندیم 
٠٩١٥٦١٨٥٠٧٩

٩١٣٤٥١٢٥/ ف

آشپزخانه درو�ش'
به یک کمک آشپز و یک گارسون 

نيازمندیم طالب، بلوار ابوریحان 
٠٩١٥٣٢٢٠٥٤٠

٩١٣٤٤٦١٨/ ف

به �k نفر خانم جهت 
Kاپراتور

 و پذیرش رستوران
 پنج ستاره نيازمندیم 
آدرس : جاده سنتو  
بين ميدان تلویزیون
 و ميدان پارک ملت 

رستوران معين دربارى 
 

٩١٣٣٥٢٨٧/ ف

به تعدادK آقا و خانم
کار  جهت  دیپلم  مدرک  حداقل  با 
باحقوق  سنتر  کيان  فست فود  در 

٦٠٩٢٨٧٠مکفی نيازمندیم
٩١٣٤٤١٩٧/ م

به �M kارگر خانم
جهت نظافت در آشپزخانه 
و یک کارگر مرد جهت کار 
در آشپزخانه نيازمندیم 

نبش قرنی ١٩ 
پالک١٠٠۵

٠٩١٥٣١٦٦٩٦٣
٩١٣٤٤١٢٨/ ف

به تعدادK ظرفشوK خانم 
سنتو،  جاده  آدرس:  نيازمندیم 
ميدان  و  تلویزیون  ميدان  بين 

 پارک رستوران معين دربارى
٩١٣٣٥٢٩٨/ ف

به �k خانم منش'- با روابط
عمومی باال با سرویس رفت و برگشت 
نيازمندیم  رستوران  در  کار  جهت 

٠٩١٥٥٠٠٢٥٩٧توس ٧۶ 
٩١٣٤٢٨٤٧/ ف

 پارm ساحل' آفتاب 
 جهت تکميل کادر پرسنلی

 فست فود به چند نفر کارگرماهر 
و خدماتی مرد نيازمند است

 از ساعت ١١ صبح تا ۶بعدازظهر 
مراجعه حضورى

 جنب الماس شرق
 پارک ساحلی آفتاب 

 

٩١٣٤٢٢٧٤/ ب

به �k سالن دار
در آشپزخانه نيازمندیم 

٠٩١٩٧٦٥٦٨٣٢
٩١٣٤٢٧٨١/ ب

به خانم' جهت Mار 
در رستوران گلبرگ نيازمندیم 

چهارراه لشگر 
٠٩١٥٣١٤٣٠٧٢

٩١٣٤٤٦٠٦/ ف

به �M kارگرساده جوان
جهت کار در آشپزخانه نيازمندیم

 ٦٠٤٦٧٧٤
٠٩١٥٥٠٤٧٨٦٨

٩١٣٤٤٨٢٨/ ف

بلوار توس  بين توس ٤٢ و ٤٤
کباب سراى دلپذیر به یک کباب گير 

ماهر وبردست نيازمندیم
٦٦٥٧٢٢٦-٠٩١٥٨٠١٨٥٠٠

٩١٣١٨٦٩٥/ ف

به چند نفر جوان
 متاهل و خوش برخورد 

جهت پذیرایی داخل سالن 
رستوران پنج ستاره نيازمندیم.
آدرس: بين ميدان تلویزیون 

و ميدان پارک ملت 
 رستوران معين دربارى 

٩١٣٣٥٢٧٤/ ف

رستوران 
مشهدالرضا

جهت تکميل کادر خود به افراد 
زیر نيازمند است:

١) آشپز باسابقه
٢) کمک آشپز و ميزبان حرفه اى

٣) ظرفشوى آدرس: نبش سيدرضی 
٣٨ ساعت تماس ٨ الی ١١

 

٩١٣٤٥٢٠٢/ ف ٨٩٤٠٣٥٥

رستوران گلچين
کباب گير ماهر و سالن دار 
(ترجيحا خانم) نيازمندیم 
ميدان ضد بين خرمشهر

 ٢ و ۴ 
مراجعه حضورى

 ساعت ٨-١۶
 

٩١٣٤٥١٩٩/ ف

١٥٢١
برنامه نــو�س

١٥٢٢
Kــــارمند ادارM

١٥٢٣
مدرس و مرب'

١٥٢٤
سرا�دار و نگهبان

١٥٢٥
نجار و ام دK اف Mار

١٥٢٦
مونتاژ Mــار

١٥٢٩
امور هتـــل

١٥٣٠
امور رستوران

٩١٣٣٣٣٣٤/ ف


