
شنبه ٢  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٢٩٨
٥٥

٩١٣٤٠٣٥٦/ ف

استخدام برنامه نو7س 
باتجربه !ار#

حداقل ٣ سال مسلط به
ASP.Net (C#) 

و SQL با حقوق و مزایاى عالی 
شرکت فرانت

jobs @ faranet.net
٨٤٤٧١٩٢

نيرو# مسلط به دلف�
 SQL SERVER و جاوا و

نيازمندیم 
٦٠١٢٤١٦

٩١٣٣٧٣٥٣/ ف

به q7 !ارمند خانم
پرسنلی  کادر  تکميل  جهت 

نيازمندیم معلم ۵٠ بيمه ملت
٠٩١٥٣١٢٠٤١١

٩١٣٤١٨٥٣/ ف

!ار دفتر#
به صورت نيمه وقت 

مخصوص خانم ها فقط شيفت 
صبح، درآمد باالى ٣٠٠ تومان 
نبش معلم ۵٠ ساختمان امين 

طبقه دوم واحد ۵
٠٩١٥٧٠٨٩٨٨١

٩١٣٣٧٣٩٢/ ف

 شر!ت
 را7ان 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

استخدام 
!ارمند

ادار# خانم
توضيحات کامل با پيامک 

کردن عدد ١ به
٣٠٠٠٨٨٠٠٠٨٠٠٠٨

٩١٣٣٩٢٥٠/ ر

٩١٣٤٢٤٦٠/ خ

جذب مدرسين خانم
 وعالقه مندبه تدر7س زبان 

ویژه کودکان
 در مناطق طالب ،نخریسی 

خواجه ربيع ، توس
 و بلوار وکيل آباد

 موسسه فرهنگی ارسطو 
راهنمایی ١۶ پالک ١

٨٤٦٤٢٣٩

!يش نو7ن 
دعوت به همکارى از عالقه مندان 
به تدریس زبان انگليسی با حقوق 

٣٤٢٢٨٩٠و مزایاى عالی 
٩١٣٣٧٧٢٩/ ف

به مدرس !امپيوتر و 
حسابدار# نيازمند7م   

 ٠٩١٥٣١٤٤٦٨٣
٩١٣٤١٧٣٨/ ف٢٧٢٧٢٧٤

 مرب� مهد!ودs حداقل سابقه 
 ١سال قرنی ٢١برج مجد واحد ٣۵٨
٠٩١٥٤٠٧٤٩٠٥-٧٢٣٣٩١٧

٧١٣٠٩٢١-٧٢٥١٩٦٥
٩١٣٣٦٥٥٤/ م

موسسه زبان بيان 
جهت تکميل کادر آموزشی 

خود از عالقه مندان به 
تدریس زبان انگليسی در 

شعبات و مراکز تحت پوشش 
دعوت به عمل می آورد .

٦٦١٢١٤٤
٩١٣٤١٦٠٥/ ف

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

وایزر زبان نيازمندیم دانشجوى ۶ 
پالک ١۵ رزومه الزاميست

٩١٣٣٥٣٤٥/ ف

آموزشگاه زبان معراج اند7شه ١٣
دعوت به همکارى از مدرسين 

زبان انگليسی و عربی
٨٥٣٥٢٢٥

٩١٣٣٥٨٢٢/ ف

به q7 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 دو نفر نجار جهت اجراى طرح هاى 
پنجره  و  درب  آالچيق  ساخت  سنتی 

نيازمندیم  ٠٩١٥٦٠١١٥١٣
٠٩٣٠٨٦٨٠٨٢٦

٩١٣٤٢١٤٤/ ف

به MDF q7!ار در !ارگاه 
نيازمند7م

(توليد کمد، دراور و تخت و غيره) 
٠٩١٥٥١٦٦٨٤٨

٩١٣٤١٨٩٢/ ف

به تعداد# نجار !الف ساز
مبل ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم. 

ابتداى جاده کالت
٨٤٤٣٤٦٧

٩١٣٣٨٩١٩/ ف

 MDF به چند نفر استاد!ار
 و چوب با حقوق عالی نيازمندیم

 ٨٤٣٨٩٣٤
ساعت تماس ٧  الی ٩شب

٩١٣٣٧٧١٠/ م

q7 شر!ت معتبر 
توليد# 

به تعدادى برشکار، استادکار 
و نصاب MDF نيازمند  است 

حقوق مکفی+ بيمه 

٠٩١٥٩١٥٠٩٣٩
٦٩٠٢٤٧٦

٩١٣٣٣٥٦٧/ ف

به تعداد# نيرو# ماهر 
بيمه  با  کار   MDF ماهر  نيمه  و 

نيازمندیم
٠٩١٥١١٨٤٨٠٨

٩١٣٣٩٥٦٢/ ف

به تعداد# MDF  !ار
 ماهر و نيمه ماهر

جهت ساخت سرویس خواب نيازمندیم
٠٩٣٥٧٢١٥٢٢٠-٦٩٠٧٦١٣

٩١٣٣٦٠٨٢/ م

به تعداد# !ارگر
MDF کار در منطقه هاشميه

نيازمندیم   ٠٩٣٩٨٩٠٤٢٣٤
٩١٣٣٦٣٦٥/ ل

به چند نفر MDF !ار 
فلز کار ماهر  و نيمه ماهر 

نيازمندیم 
٠٩١٥١١٠٩٦٤١

٩١٣٣١٧٦٧/ ط

تعداد# MDF !ار ماهر7ا 
نيمه ماهر نيازمند7م  

٠٩١٥٣٠٦٦٨٦٦
٩١٣٣٧٤٢٩/ ف

به تعداد# !ارگر نجار 
نيازمند7م  

٠٩١٥٥١٤٩١٦٧-٨٤٥٠٩١٥
٩١٣٤١٦٦١/ م٠٩١٥١١٥٤١٢٧

به چند نفر 
استاد!ار 

نجار و MDF کار 
ماهر نيازمندیم

٠٩١٥١٢٢١٦٧٤
٩١٣٣٧٠٩٥/ ف

به ٢ نفر شاگرد ساده و ماهر
جهت رویه کوبی مبل نيازمندیم.

٠٩١٥٩٢١٨٩٠١
٩١٣٣٩٦١٢/ ف

به تعداد# استاد!ار  
و  ماهر  کار   MDF و  فلزى  کابينت   
تعدادى کارگر نيمه ماهر نيازمندیم 

توانا ٠٩١٥٣٥٩٩٧٦٩ 
٩١٣٣٩٨٣٤/ ب

به چند !ارگر 
ماهر و نيمه ماهر جهت کار 

کابينت فلز و MDF نيازمندیم 
٠٩١٥٣٠٠٠٤٣١- ٧٥٩٠٠٤٨

٩١٣٤١٨٥٩/ ف

به تعداد# نجار
و منبت !ار 

ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم 
٠٩١٥٦٢٩٧٢٥٠

٩١٣٤٢٢٤٢/ ف

مونتاژ !ار خانم 
صنعتی  شهرک  یا  منزل  در  کار 

توس شرکت صارم صنعت شرق 
٥٤١٠٤٧٤ -٠٩٣٥٥٥٨٠٨٤٨

٩١٣٤٠٤٩٤/ ف

به تعداد# !ارگر آقا 
جهت مونتاژ قطعات 

موتورسيکلت نيازمندیم 
(محدوده بلوار توس) 

ترجيحا آشنا به شيشه برى 
٠٩٣٨٩٠٧٩٧٩٧

٩١٣٣٨٥٤٩/ م

!ارگر جهت انباردار#
با حقوق ثابت اداره کار و بيمه 

نيازمندیم
٧٦٥٤٧١٢

٩١٣٤١٥٣٤/ ف

!ارپرداز 
با وسيله نقليه

 سریعا 
نيازمندیم

 

٠٩١٥٤٤٤٤٠٢١
٩١٣٤١٧٢٥/ ف

مر!ز آموزش هتلدار# 

پذ7رش 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

نيرو# 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 منش� خانم 
جهت کار در گردشگرى 

هتل ۴ ستاره 
نيازمندیم امام رضا ٨ 

٠٩١٥١١٠١٦٦٥
٩١٣٤٠٤٨٥/ ف

استخدام در هتل  
 به تعدادى فارغ التحصيل 
رشته هاى زبان انگليسی و 

عربی که مسلط به مکالمه هستند 
دعوت به همکارى می گردد
ساعت تماس ٩ الی ٣٠:١۶

فکس :٨٥٤٢١٧٧
تلفن : ٠٩٣٠٣١٩٨٠٥٧ 

٩١٣٤٢٢٨٢/ ب

هتل اورانوس نيازمند7م 
١- پذیرش خانم آشنا به حسابدارى 
آب،  فلکه  خانم  دار  خانه   -٢

٠٩١٥٥١٠٥٠٠٤امام رضا ١
٩١٣٤٠٨٤٦/ ف

به ٢ نفر !ارمند 
رزرواسيون هتل 

نيازمندیم
 آدرس : امام رضا ٨ چهارراه دوم 

سمت چپ جنب هتل گلدیس 
هتل آپارتمان ققنوس 

 مراجعه حضورى

٩١٣٤١٨٦٦/ ف

هتل آپارتمان نسيم شرق
١- پذیرش خانم دو نفر با تجربه 
٢- خانه دارى خانم ۵ نفر  انتهاى 

٨٥٣٧٧١٠دانش شرقی ٨
٩١٣٤٢٦١٣/ ف

به q7 خانم جهت پذ7رش 
در هتل آپارتمان

نيازمندیم ٨٥١٣١٠٨
 خيابان امام رضا، چهارراه دانش

٩١٣٤٠٣٩١/ ف

هتل تارا 
١- پذیرشگر،آقا 
٢-خانه دار ، خانم

 ٣- کمک آشپز 
۴- راننده 

۵- تاسيسات 
۶- خدمات آقا مراجعه حضورى، 

 بين ميدان شهدا و چهارراه شهدا 
٩١٣٣٨٢٠٥/ ف

به چند نفر خانم 
خانه دار 

جهت کار در هتل 
نيازمندیم با حقوق عالی 

امام رضا ١١ هتل بارثاوا 

٨٥١١٩٣٧
٩١٣٤٠٨٠٦/ ف

خانم� جهت خانه دار# 
فقط متأهل جهت هتل 

مراجعه حضورى: امام رضا ١٨ 
پالک ٢٢ هتل صافات

٩١٣٣٩١٦٢/ ف

q7 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

q7 نفر آقا 
جهت اداره کردن رستوران 

سنتی هتل
 با حداقل ۴ سال سابقه 

هتلی نيازمندیم.
داخلی ۶١٣

٥-٥٥١٠٩٠٠
٩١٣٤٢١٦٧/ ل

به q7 خانم جهت امور 
رزرواسيون باسابقه !ار
نيازمندیم عنصرى ٧ پ ۵١

٠٩٣٩٣٥٩٧٧٦٠
٩١٣٤١٤٦١/ ف

پذ7رشگر خانم 
صبح  شيفت  در  هتل  در  کار  جهت 
هتل   ١۶ رضا  امام  خيابان  نيازمندیم 

٨٥٥٠٨٤٦آپارتمان سلطانی 
٩١٣٣٩١٦٠/ ف

استخدام
 در هتل 
١- مدیر داخلی
  ٢- مدیرشب 

٣- پذیرش۴-کافی شاپ
۵-رستوران 

٠٩٣٦٨٢٩٤٩٣٣
٩١٣٤٢٠٢٧/ ف

مجتمع اقامت� آو7ن 
به افراد ذیل نيازمندیم پذیرش 

خانم، خانه دار خانم امام رضا ۵ 
٢٢٣٦١٥٥

٩١٣٤٠٩٩٤/ ف

هتل 
خانه سبز

به نيروهاى متعهد و داراى سابقه 
کارى در زمينه هاى ذیل نيازمند 

است:
١-پذیرش آقا ٢ -آشپزآقا

٣ -گارسون آقا ۴ -خانه دار خانم 
۵ -تاسيسات آقا 

مراجعه حضورى: 
از ساعت ٩ الی ١۴ 

آدرس: ميدان توحيد
 هتل خانه سبز

 

٩١٣٤١٥٨٣/ ف

به q7 نفر بازنشسته
جهت شيفت شب در هتل نيازمندیم 
مهرآئين  کوچه   ۵ رضا  امام  خيابان 

٨٥٢٨٢٤٣هتل سبالن
٩١٣٤١٤٤٨/ ف

 پارs 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

 استخدام نيرو# خانم 
 جهت کار در فست فود 

با حقوق عالی 
١- حسابدار ٢- صندوقدار 
٣- گارسون ۴- کارگرساده 

هفت تير ۶
 تلفن : ٠٩١٥٣١٩١٤١٢

٠٩٣٥٥٣٦٦١٣٧
٩١٣٣٩٠٩٧/ م

به q7 سالن دار
در آشپزخانه نيازمندیم 

٠٩١٩٧٦٥٦٨٣٢
٩١٣٤٢٧٨١/ ب

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

ماهر وبردست نيازمندیم
٦٦٥٧٢٢٦-٠٩١٥٨٠١٨٥٠٠

٩١٣١٨٦٩٥/ ف

رستوران ها# و7ال
جهت تکميل کادر پرسنلی 

خود به افراد ذیل
 نيازمند است:

١- تعدادى منشی خانم 
(حداقل دیپلم)

٢- کمک آشپز دو نفر (باسابقه)
مراجعه حضورى

و ساعت تماس ١١ الی ١۴
آدرس: بلوار توس، بين توس 

٧٣ و ٧۵ رستوران ویال

٦٥٨٣٤٦٤
٩١٣٣٦٧٢٩/ ف

مجموعه پذ7رائ�
 تشر7فات

استخدام می نماید: مهماندار خانم 
با ۴ روز کار در هفته باحقوق 
کامل، بيمه، سرویس رفت و 
برگشت و آشپزماهر و کارگر 
شهرستانی ساده با جاى خواب

طرقبه نرسيده به جاغرق
٠٩١٥٦٩١٧٨٥٧

٩١٢٥٨٥٨٩/ م٠٥١٢٤٢٥٣٥٤١

به چند نوجوان
جهت کار در سالن 

غذاخورى نيازمندیم
٩١٣٤٢٦٤١/ ب٠٩١٥٣١٣٢٧٣٤

پيتزا دومينو-  به افراد
صندوقدار   -١ نيازمندیم  ذیل 
پيک   -۴ زن  ساندویچ   -٣ کانتر   -٢

٠٩١٥٦١١٠٠٩١موتورى 
٩١٣٤١١٣٢/ ف

٩١٢٢٩١٧٤/ م

كار7اب� 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

٩١٣٣٩٧١٧/ خ

!ار7اب� سامان !ار
با خدمات ویژه

نبش چهارراه گاراژدارها
٣٤٤٣٠٦٠

!ار7اب� پو7ا
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

٩١٣٠٢٦٢٢/ د

كار7اب� آپادانا
ثبت نام متقاضيان 

كار تامين نيروى انسانی 
كارفرمایان

 مفتح ٣، ساختمان 
پزشكان، طبقه دوم

٢٧٦٨٥٣١-٢٧٦٦٩٥٩

٩١٣٣٧٠٣٦/ ل

!ار7اب� فرهان- تامين نيرو  
 ثبت نام کارجویان قاسم آباد 

بين شریعتی ۵٠ و چهارراه ادیب
٦٦٢٩٥٣٨

مر!ز !ار7اب� 
آ7نده سازان 

ميدان ده دى
 نبش امام خمينی ٣۵ 

 ٨٥١٣٣٣٩
٩١٠٠٩٦١٣/ م(۶ خط) 

اشتراك فرم ها# 

استخدام� دولت�   

٩١٣٠٥١٩٠/ م٢١٥٠٤١٨

!ار7اب� فن آوران 
شهرs صنعت� توس
www.emkanjob.com 

٥٤٢٤٤٥٨-٥٤٢٤٥٤٨ 
٩١٢٧٨٠٣٥/ ب

جوان� ٢١ ساله 
گواهينامه  داراى  دیپلم  تحصيالت  با 
آماده  خدمت  پایان  کارت  با  رانندگی 

همکارى        ٠٩١٥٩١٨٣٠٦٠
٩١٣٤٢٥٥١/ ف

جو7ا# !ار- پزنده آجيل
پاچال دار راننده پایه دوم و موتور 

بدون بيمه با ضامن معتبر 
٠٩١٥٨٩٩٣٨٧٢

٩١٣٤٢٣٧٢/ ط

جوان� هستم ٢٩ ساله 
آشپز ایرانی پز و عربی پز آماده 

همکارى با ارگانهاى دولتی و خصوصی 
٠٩١٥٧٧٩٥٩٦٤

٩١٣٤٢٦٥٠/ ط

زوج جوان
آماده سرا7دار# 

٢٧٣١٨٦٢-٠٩١٥١٠٣٦٦٥٩
٩١٣٤٢٣٢١/ ف

نيسان !مپرس�
با راننده یا بدون راننده کرایه 

داده می شود
٠٩١٥١٠٢١٦٢٥

٩١٣٤٢٧٢٤/ ق

جوان� هستم ٢٧ساله 
آشپز!امل آماده همVار# با
ارگان هاى دولتی و خصوصی و ...

٩١٣٣٣٧٠٣/ م٠٩١٥٨١٥٣٩٦٩

آشپز ا7ران� و فرنگ� 
با ٢٣ سال سابقه آماده همکارى 

می باشد. 
٠٩١٢٢٦٨٢٩٣٤

٩١٣٤٢٢٨٤/ ش

!ارگاه توليد#
 صنا7ع فلز# 

و   CO٢ جوش  دستگاه  به  مجهز 
تجهيزات کامل چوب و فلز با مجوز 
ادارات  با  همکارى  آماده  رسمی 

دولتی و شخصی می باشد 
 ٠٩١٥٣٠١٣٥٦٦
 ٠٩١٥٣١١٣١٦١

٩١٣٤١٦٥٤/ ف٢٥٦١٤٨٤

راننده تر7ل� تانVر 
با دفترچه خروج ترانزیت کار 

آماده همکارى یا شراکت 
٠٩١٥٨٩٥٧٤٩٧

٩١٣٤٢٠٣٥/ ف

١٥٨٠
جو7ا# !ـــار

١٥٢٢
!ــــارمند ادار#

١٥٢٣
مدرس و مرب�

١٥٢٤
سرا7دار و نگهبان

١٥٢٥
نجار و ام د# اف !ار

١٥٢٦
مونتاژ !ــار

١٥٢٧
انبـــاردار

١٥٢٨
!ارپــــرداز

١٥٢٩
امور هتـــل

١٥٣٠
امور رستوران

١٥٧٠
!ار7ابــــ�

٩١٣٣٣٣٣٤/ ف


