
دوشنبه  ١١ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٦
٤٩

 استخدام فور< 
 جهت کار در فست فود

و رستوران به افراد ذیل 
نيازمندیم 

١-فرکار ماهر پيتزا و ساندویچ
 ١٠ نفر 

٢- صندوق دار خانم      ۵ نفر 
٣- کارگر ساده                ٢٠نفر 
۴- انباردار                         ٢ نفر 
جمهورى ٢٠ ساختمان ١٠٧ شرکت
 خدماتی هميار تامين خراسان  رضوى 

تلفن تماس : ٣٤١٤٧١٣
٩١٣٥٢٤٣٣/ م٠٩١٥٢٤٦٨٠٠٦ 

فست فود فاردفود
 جهت تIميل پرسنل خود 
ساعت  از  صندوقدار 
١٢ الی پایان شب حقوق

 ۵٠٠,٠٠٠ تومان
و تعدادى آقا ترجيحا 

شهرستانی جهت
 آشپزخانه با حقوق ۴٠٠ 
تومان  هزار   ۴۵٠ الی 

و تعدادى خانم 
جهت تحویل غذا (کانتر) 

از ساعت ٣,٣٠ 
الی پایان شب 

حقوق ٣٠٠ الی ٣۵٠ 
هزار تومان 

و تعدادى پيک موتورى 
هر ساعت ٣٠٠٠ 

تومان 
به عالوه هر فيش ٢٠٠ 
است  نيازمند  تومان 

مصاحبه فقط حضورى 
از ساعت ١٠ الی ١۶ 

بلوار وکيل آباد 
احمد  آل  جالل  بلوار 

نبش جالل ۴ 
 

٩١٣٥٣٩٦٧/ ب

به چند �ارگر 
 ميزبان - آشپز جوان

و متعهد جهت رستوران 
نيازمندیم .کار و بيمه دائم 

(پس از امتحان کار) 
نبش وکيل آباد ٧٧ - گراناز

٠٩١٥١١٥٥٨٥٠-٥٠١٢٨٧٣
تماس ٨ شب 

٩١٣٥١٥٤٤/ ف

به �d آشپز جوان و ماهر
به چند کارگر شهرستانی با جاى 

خواب نيازمندیم
٧٢٧٥٨٥٣

٩١٣٥٢٨٢٤/ ف

رستوران آرش
به تعدادى پيک موتورى نيازمند 

است ٠٩١٥٨٠٧٠٧٠٩
٨٥٥٣٨٥٠ 

٩١٣٥١٤٥١/ ف

به چند �ارگرساده 
جهت کار در رستوران با 

حقوق عالی نيازمندیم 
مراجعه حضورى 

خيابان خسروى جنب هتل 
جنت رستوران ملک 

٠٩١٥٩١٥٤١٤٥
٩١٣٤٧٦٩٥/ ف

مهماندار خانم 
 جهت پذیرایی در رستوران 

نيازمندیم حقوق طبق قانون کار
بلوار هاشميه - نبش هاشميه 

١٨- جنب بانک صادرات 

رستوران کلبه 
٨٨٣١٨٥٥ 

٩١٣٥٣٧٨١/ پ

مر�ز �ار�اب# �ارگشا�ان 
برتر 

جنوبی  مطهرى  نبش  جدید:  مکان 
٦-٧٢٧٤٠٧٥  ٢۶ پالک یک 

٩١٣٤٩٢١٥/ ب

٩١٢٢٩١٧٤/ م

كار�اب# تخصص#
فرهيختگان دانشگاه
فارغ التحصيالن، دانشجویان

 دیپلمه ها و غيره جهت اشتغال 
ثبت نام نمایند.

روسا و كارفرمایان نيروى خود 
را تقاضا كنند.خ راهنمایی ١٩

٥٠-٨٤٤٢٧٤٥

�ار�اب# پو�ا
ثبت نام از بيکاران و شاغلين 

جویاى کار بهتر
 تسهيالت معافيت بيمه ماده ٨٠ 

حاشيه
 بلوارمعلم- بعد از معلم ٣۵ 

پالک ۵١۵
٦٠٦٠٢٢٢

٩١٣٢٠٠٨١/ ق

٩١٣٣٧٠٣٦/ ل

�ار�اب# فرهان- تامين نيرو  
 ثبت نام کارجویان قاسم آباد 

بين شریعتی ۵٠ و چهارراه ادیب
٦٦٢٩٥٣٨

مر�ز �ار�اب# 
آ�نده سازان 

ميدان ده دى
 نبش امام خمينی ٣۵ 

 ٨٥١٣٣٣٩
٩١٠٠٩٦١٣/ م(۶ خط) 

٩١٣٠٢٦٢٢/ د

كار�اب# آپادانا
ثبت نام متقاضيان 

كار تامين نيروى انسانی 
كارفرمایان

 مفتح ٣، ساختمان 
پزشكان، طبقه دوم

٢٧٦٨٥٣١-٢٧٦٦٩٥٩

�ار�اب# بين الملل# 
�ارپيرا 

استخدام در خارج از کشور 
فرصت هاى شغلی با حقوق 

عالی در کشور آلمان، 
سوئيس و اربيل عراق - 
ویژه متخصصين کامپيوتر 

و فناورى اطالعات در آلمان 
و سوئيس - اشتغال در 
پروژه هاى ساختمانی و 
عمرانی در حال ساخت 
- کادر هتل، رستوران 

وکافی شاپ بين المللی - 
کادردرمانی، پشتيبانی و 

خدماتی بيمارستان 
بين المللی - کادر 

مدیریتی، ادارى، بازرگانی 
و خدماتی مجتمع تجارى 

بين المللی شرایط عمومی: 
آشنا به یکی از زبان هاى 
انگليسی ، عربی، ترکی و 
کردى جهت اطالع از کليه 
تخصص ها و رشته هاى 
مورد نياز، و ثبت نام به 
نشانی سایت اینترنتی 

 www.karpira.noooa.com
مراجعه نمایيد. با توجه به 

محدودیت ظرفيت، اولویت 
بر اساس تاریخ ثبت نام 

خواهد بود
 

٩١٣٥٣٧٧٩/ ق

٩١٣٣٩٧١٧/ خ

�ار�اب# سامان �ار
با خدمات ویژه

نبش چهارراه گاراژدارها
٣٤٤٣٠٦٠

اشتراك فرم ها< 

استخدام# دولت#   

٩١٣٠٥١٩٠/ م٢١٥٠٤١٨

 زوج بدون فرزند هستيم
 جویاى سرایدارى

 (با کار یا بدون کار) با حقوق مکفی
٩١٣٥٣٦٥٢/ م٠٩١٥٤١٨٣٠٢٨ 

٩١٣٥١٩٠٧/ م

جوانان
 جو�ا< �ار

آرایشگر ماهر شوید تضمينی به 
سبک جدید در آموزشگاه آرایشگرى 

مردانه (خسرو)با ارائه  دو مدرک
 فنی و حرفه اى جهت جذب بازار کار

٠٩١٥١٠٠١١٥٧-٧٢٩١٣١٣

وانت نيسان صفر 
دوگانه سوز آماده همکارى

 با شرکت هاى خصوصی و دولتی
با راننده 

٩١٣٥١٩٠٠/ ط٠٩١٥٣١٥٧٣٥١ 

�d شر�ت معتبر 
از تعدادى نيروى خانم با داشتن 
تجربه و روابط عمومی باال جهت 

همکارى با شرایط ویژه دعوت
 به  عمل می آورد 

٨٨٤٤٧٢٠
بلوار وکيل آباد، بين هاشميه

 و سامانيه پالک ٢٠۴- طبقه ١
٩١٣٤٧٤٦٤/ پ

راننده نيسان و چند بازار�اب
 آقا �ا خانم نيازمند�م 

بزرگراه آسيایی سه راه فردوسی جنب
٠٩١٥٣١٦٦٤٣٥ پل هوایی

٩١٣٥٣٦٥٩/ م

امالf پا�تخت 
آقا   ٣ به  خود  پرسنل  تکميل  جهت 
نبش  نيازمندیم  تجربه  با  خانم   ٢ و 

هاشميه ۴٣        ٤-٨٨٣٩٧٨٣
٩١٣٥٣٨٥٥/ پ

�d شر�ت معتبر 
صنعت#  

 نياز به تخصص ذیل دارد 
کارشناس طراحی صنعتی 

مسلط به نرم افزارهاى طراحی 
و مزایاى عالی    ١٠ نفر
٢٤٠٠٨٢٧-٠٥١١ 

ساعت تماس ٧صبح الی ١٧
٩١٣٥٣٩٦٠/ م

استخدام 
از تمامی مقاطع تحصيلی 

دیپلم به باال همراه با دوره 
Vray-3DMAX کارآموزى

حقوق ۵٠٠,٠٠٠+بيمه
٨٤٦٣٧٤٥

٠٩١٥٤٢٧٩٦١٧
٩١٣٤٢٩٥٦/ ف

٩١٣٥٢٩٩٢/ ف

 استخدام می کند 
تجربه ما رمز موفقيت شماست. 

مدیر فروش
بازاریاب تلفنی

بازاریاب 
با حقوق و مزایاى ذیل 

حقوق ثابت
+ پورسانت

پرداخت روز به روز 
+ بيمه تامين اجتماعی

+ پاداش فروش 
فرامرز ١۵ پالک ٢٢

 ٦٠٧٧١٨٧ 
٦٠٧٧١٦٧

�انون تبليغات فردا 

 به �d نفر گرافيست
 باتجربه و �d منش#
با حقوق مکفی نيازمندیم. 

٩١٣٥٣٩٧٧/ ب١٠خط ٨٤٤٢٠٤٣

دو خانم 
نيازمندیم.نيمه  کامپيوتر  به  آشنا 
وقت خيابان امام رضا(ع) ۵، پالک ۵۶ 

٠٩١٥٣٢٠٩٨٦٥
٩١٣٤٧١٠٦/ ف

استخدام 
بازنشستگان 
آقا جهت امور ادارى نبش 

عبدالمطلب ۵٠ 
پالک ٢۶ طبقه چهارم 

٧١٢٢٣٠٦
٩١٣٥٢٧٣٦/ ف

به چند نفر توز�ع �ننده
پيd و ترا�ت

سریعا نيازمندیم (تسویه نقدى)
٠٩١٥٥٠٣٤٩٨٠

٩١٣٥٣٣٥٥/ ف

#Iاستخدام در پروژه بان
همراه با آموزش رایگان

 و امنيت شغلی 
٨٦٦٥٨٢٤-٠٩١٥٨٠٠٠٩٦٥

٩١٣٥٢٧٦٥/ ف

١٥٨٠
جو�ا< �ـــار

١٥٩٠
مشاغل گوناگــون

١٥٧٠
�ار�ابــــ#

٩١٣٥٣٣٩٦/ ف

 �d مجموعه غذا�# در بلوارو�يل آباد 
به افراد ذ�ل نيازمند است  

تعداد\ نفرنيروى موردنياز
٥نفر(خانم) با سابقهآشپز و Oمm آشپز

٣نفر (خانم)صندوقدار
١٠نفر (آقا)پيm موتور7

٣نفر (خانم)نظافتچ� و ظرفشو7
 مراجعه حضور<: بلوارفلسطين- فلسطين ١٨ پالf ٨٠ واحد ١

٩١٣٤٨٢١٦/ ف

 آگه# استخدام 
 �d شر�ت توليد< معتبر جهت توليد تابلو فرش

 نياز به تعدادى بافنده خانم با حداقل سه سال 
سابقه کار دریافت تابلوهاى نفيس را دارد .

 تلفن : ٥٤١١٥٩١ : تربت# 
٩١٣٥١٥٩٣/ ب

استخدام
درشرکت بين المللی معتبر وابسته دولتی
آقایان فوق دیپلم و ليسانس در رشته هاى کامپيوتر، برق، مخابرات، 

الکترونيک، مدیریت، علوم اجتماعی، اقتصاد و زبان انگليسی،
 سایر رشته ها مشروط به آشنایی کامل به زبان انگليسی و کامپيوتر

محل مراجعه حضورى فورى- کاریابی خراسان
امام خمينی ٧ (دانشگاه ٨) کوچه سجادى

 

٩١٣٥٣٧٩١/ م

٩١٣٥٣٤١١/ ف
 دعوت به همIار< 

 یک شرکت معتبر صنایع غذایی جهت تکميل کادر پرسنلی خود در 
واحد فروش از دارندگان شرایط زیر دعوت به همکارى می نماید .

عنوان 
سایر شرایط سوابق کارى تحصيالت جنسيت شغلی 

کارشناس 
کارشناسی خانم فروش 

مرتبط 

حداقل دو 
سال در زمينه 
فروش ترجيحا 
صنایع غذایی 

تسلط به
 officeافزار نرم 
و روابط عمومی باال 

تلفن  شماره  با   ١٣ الی   ٨:٣٠ ساعت  از  توانند  می  مندان  عالقه 
٧٢٣٧١٦٧ تماس حاصل فرمایند، یا رزومه کارى خود را به شماره 
با تعيين وقت قبلی به آدرس بلوار  یا  ٧٢٣٧١٢٤ فاکس نمایند .و 

قرنی -مجتمع مجد ١- واحد ٧٠۵ مراجعه نمایند.

 

٩١٣٥٢٥٣٩/ م

نام پدر نام خانوادگ�  نام 
محمدهاد7 عل� همت�  نفيسه 
حسين عليزاده  عذر7 
حيدر عليزاده دهنو7  محمد 
محمدحسين عليشاه�  عليرضا 
محمدعل� عود7  مصطف� 
عبدالرحمان عيد7  فاطمه 
ابوالحسن عين اباد7  عل� 
عل� اصغر غزنو7  محمود 
برات اله غفار7  وحيده 
هاد7 غفار7  الياس 
احمد غفور�ان خوش بيان  مرضيه 
حسن غفور�ان موزون  ابوالفضل 
محمدعل� غالمرضا��  قربانعل� 
غالم غالمرضا�� دادسرا  مجتب� 
نوروز عل� غالمس زه اب  غالمرضا 
حسين غالم�  عل� 
محمدرضا غالم�  حميدرضا 
حسن غالم�  اقا7 محمد 
حسن غالم�  محمد 
عباس غالم� دهنو7  محرم 
نادعل� غالميان  زهرا 
داود غمخوار7  سيدمحسن 
محمد حسين غنيان  محمد رضا 
حسين غياث�  عل� 
محمدحسين فاضل شاند�ز  سعيد 
محمود فاضل� نج0 اباد7  ز�نب 
سيدسعيد فاطم� نيك  سيدمهد7 
غالم رضا فتح�  نرگس 
محمدعل� فتح� راد  احمدعل� 
محمد حسين فتيحه  عباس 
حسن فخار فر�مان�  مجتب� 
عبدالرحيم فخارزاده  محسن 
عل� اكبر فخارمقدم  ز�نب 
مجتب� فخرا��  شهاب الد�ن 
برات فخر7  مرتض� 
ابراهيم فخر7  عل� 
اسماعيل فدا��  نوراله 
احمد فدا�� تبر�ز7  محسن 
عيس� فراهان�  مهد�ه 
حسن فرج زاده  تكتم 
اسد فرج�  شاهرخ 
محمدعل� فرح دل  مجيد 
اسداله فرحبخش  رسول 
محمدجواد فرحناك فومن�  خد�جه 
عبداله فرخنده  مهد7 
محمود فرخنده خواه  محمدحسين 
رحمت اله فرزانه پور  فرزانه 
محمداسماعيل فرمان بر  عل� اصغر 
نعمت اله فروزنده  محمد 
خالق فرهاد7  زهرا 
سبحان فرهاد7  حسين 
سيدعل� فرهنگ بقا��  سيدامير 
محمود فر�ور  بيژن 
محمد فعال� فيض اباد7  فرشته 
قربانعل� ففرخ زاد  محمد 
جواد فقيه�  بابك 
غالم حسين فكر7  مسعود 

سرو�س پست �افته
طرح مشترك پست و روزنامه خراسان

گواهينامه

محل مراجعه جهت دریافت مدارك پيدا شده:
 ١- اداره كل پست استان خراسان رضو< - عدل خمين#

 تلفن: ١٩٣
٢ - كليه دفاتر خدمات ارتباطی و آژانسهاى 

پستی سطح شهر مشهد
را  شده  پيدا  مدارك  شود  م�  تقاضا  گرام�  همشهر�ان  كليه  (از   
به نزد�ك تر�ن صندوق پست� بيندازند تا از طر�ق ا�ن سرو�س به 

صاحبان آن تحو�ل گردد)


