
شنبه ٩  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٤
٥٥

هتل ٤ ستاره 
الغد
ر 

جهت تکميل پرسنلی خود 
افرادى را با شرایط ذیل 

استخدام می نماید:
١- کارگر خدمات آقا با مدرک 

دیپلم
جهت  خانم  متأهل  کارگر   -٢
مدرک  با  دارى  خانه  بخش 

دیپلم 
داوطلبين می توانند 

درخواست کتبی به انضمام 
فتوکپی شناسنامه خود را به 
کارگزینی هتل الغدیر مقابل 

باغ نادرى تحویل فرمایند. 
مدیریت هتل

 الغدیر مشهد 
٩١٣٥٠٣٩٠/ ف


f خانم خانه دار 
جهت نظافت در هتل آپارتمان 

کاشانی نيازمندیم 
٨٥١٣١٠٨

٩١٣٤٦٣٣٢/ ف

هتل� به ٢ نفر نيرو<
خدماتی و ۴ نفر ميزبان نياز دارد

شماره تماس
٠٩١٥٦١٤٣٦٠٥

٩١٣٥١٩٣٧/ ر

استخدام - هتل
خانم خانه دار

 ٢٢١٥٩٠٠ (هتل احسان)
٩١٣٤٦٩١٩/ ف

استخدام
به یک نفر بازنشسته 

ترجيحا ترک زبان جهت 
کار در پذیرش هتل 

نيازمندیم ایستگاه سراب 
جنب بازار ورزش هتل کاج 

حضور ١١-٩ صبح
٩١٣٤٨٢٣٥/ ف

#ارگر خانم
جهت کار در هتل آپارتمان ارضی 

نيازمندیم. خيابان نوغان ١۶
٠٩١٥٥١٣٣٤٢٣-٢٢٢٤١٧٢

٩١٣٥١٤٤٨/ ف

سوئيت آپارتمان
به یک خانم جهت پذیرش و یک خانم 
خانه دار نيازمندیم. با حقوق ٢۵٠هزار 
٠٩١٥٨٢٧٦٤٨٤ تومان  

٩١٣٥١٤٢٨/ ف

به چند نيرو< خانم 
هتل  در  دارى  خانه  جهت 

٠٩٣٩٣١٥١٤٠٠نيازمندیم 
٩١٣٥٠٩٨٠/ ق

مهمانپذ
ر عال� نو
نياز به حسابدار و نيروى نظافتی 

و گارسون دارد
٢٢٢٧٦٠٥

٩١٣٥١٤٥٤/ ف

به 
f نيرو< خانم 
جهت خانه دار< 
باتجربه در هتل آپارتمان 

نيازمندیم 
چهارراه خسروى کوچه مخابرات 
جنب هتل پارسا هتل بهخواب

٢٢٩٦٩٠٠
٩١٣٤٨٩٢٩/ ف

 �استخدام دائم
کارمند رزرو هتل 

خانم با سابقه کار مفيد
 در واحد رزرواسيون هتل 
داراى ارتباط با آژانسهاى 

تهران و سایر شهر ها 
نيازمندیم 

ميدان راه آهن، ابتداى 
خيابان هاشمی نژاد

 هتل صدف 
تاجی ٠٩١٢٢٨٥٠٢٤٠

٩١٣٥٠٦٨٤/ ف

به 
f آقا جهت پذ
رش هتل
امام  خيابان  نيازمندیم  شب  شيفت 
سوئيت   ٢ عنصرى  نبش  رضا١۶ 

٨٥٥٠٨٤٦گل محمدى
٩١٣٥١٤٢٩/ ف

 �هتل ميام
امام رضا ٣۵ نيرو جهت 

خشکشویی استخدام می نماید. 
 مراجعه حضورى

٩١٣٥٠٥٨٧/ ف

به 
f خانم 
ا آقا
جهت پذیرش در هتل 

نيازمندیم
خيابان امام رضا نبش ۴٨ 

هتل سپهر 
٠٩١٥٦٢٠١٤٥٤

٨٥١١٨٧٩
٩١٣٥١٤٩٨/ ف

به افراد ز
رجهت #ار در 
 �رستوران تهران

نيازمندیم 
آشپز و کمک آشپز،تخته کار، 
منشی و صندوق دار، کارگر 
ساده خانم و آقا، گارسون، 

پيک موتورى
٨٥٣٩٢٩٦-٠٩١٩٣٥٨٠٧١٢

٩١٣٤٨٣٤٠/ ف

ميزبان خانم مجرب 
� ونيرو< خدمات

براى کار دررستوران نيازمندیم
٦٠٥٠١٦٦

٩١٣٤٧٩٠٤/ ف

به تعداد< #ارگرساده 
و تخته #ار نيازمند
م

٠٩٣٣٥١٨٨٣٠٠
٩١٣٤٨١١٢/ ف

رستوران ها< و
ال 
به تعدادى سالن دار آقا تمام 

وقت و  صندوقدار خانم به صورت 
تمام وقت و پاره وقت نيازمندیم 
. بلوار توس بين توس ٧٣ و ٧۵ 

رستوران ویال
 ساعت تماس:

 ١١ صبح الی ٢ بعدازظهر 
٩١٣٤٩٦١٤/ ف٦٥٨٣٤٦٤

به 
f #ارگر ساده
جهت کار در آشپزخانه عباس زاده 

محدوده گلشهر نيازمندیم
٠٩١٥٦٢٣٩٠٦٥

٩١٣٥١١٤٧/ ف

به منش� و پيf موتور< 
نيازمندیم جهت کار در رستوران 

٨٨٣٠٠٣٨
٠٩١٥٥٠٩٣٤٥٢

٩١٣٤٨٤٣٠/ ف

فست فود زنجيره ا< 
جهت تکميل کادر پرسنلی خود به 

افراد ذیل نيازمند است.
١- فرکار ساندویچ ۵ نفر آقا 

٢- پيتزا زن ۴ نفر آقا 
خانم  و  آقا  نفر   ٨ دار  سالن   -٣

۴- کانتردار ۶ نفر آقا و خانم
۵- صندوقدار ۴ نفر خانم 
۶- کارگر ساده ١٠ نفر آقا 

٧- پيک موتورى ٨ نفر 
٨-کافی من ۴ نفر آقا و خانم

فرامرز عباسی بين ١ و ٣ 
٦٠٦٦٠٨٣

٩١٣٥١٧٨٨/ ف

رستوران آرش
به تعدادى پيک موتورى نيازمند 

است ٠٩١٥٨٠٧٠٧٠٩
٨٥٥٣٨٥٠ 

٩١٣٥١٤٥١/ ف

�مجموعه پذ
رائ
 تشر
فات

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

استخدام 
فور<

در فست فود و کافی شاپ 
بلوشه شعبه فرودگاه 

١-تعدادى صندوقدار 
و کانتردار خانم با حقوق 
ماهيانه ۴٠٠ هزار تومان 
٢ -تعدادى آقا جهت کار 
سالن دارى (گارسونی )و 
خدماتی (نظافتی) با حقوق 
ماهيانه ۴٠٠ هزار تومان 
٣ -تعدادى آشپز سوخارى 
ساندویچ و پيتزا با حقوق 
ماهيانه ۵٠٠ هزار تومان 
ساعت مراجعه ١١ الی ١٨ 
آدرس مراجعه و پرنمودن 
فرم استخدامی: 
فرودگاه شهيد هاشمی نژاد 
سالن پروازهاى داخلی 
دفتر مدیریت فست فود 
و کافی شاپ بلوشه هنگام 
مراجعه به همراه داشتن 
٢ قطعه عکس،  کپی کارت 
ملی و کپی شناسنامه 
ضرورى است.

٩١٣٥٠٧٧١/ ف

به تعداد< #ارگرساده  و ظرفشو< 
جهت کار در رستوران با جاى 

خواب و غذا نيازمندیم 
٠٩١٥٦١٨٥٠٧٩

٩١٣٤٥١٢٥/ ف

به تعداد< پيf موتور< 
و کمک آشپز با حقوق باال نيازمندیم 
یزدان  آشپزخانه   ٢٠ دانشگاه 

٨٥٥٣٨٦٩
٩١٣٥١١٧٥/ ف

٩١٣٥١٤٦٩/ ف

آگه� استخدام
گاجره فست فود

جهت تکميل کادر 
پرسنلی خود به تعدادى 

کارمند خانم جهت 
صندوقدارى و امور 

خدماتی نيازمند است. 
لطفا جهت تکميل فرم 
فقط بين ساعات ۵ الی 
٨ بعدازظهر به آدرس: 
بلوار وکيل آباد بعد از 
پل دانشجو یک قطعه 

مانده به وکيل آباد ٣٧ 
گاجره فست فود مراجعه 

فرمایند.
 

#ار
اب� افق
تامين نيروى انسانی 

کارفرمایان 
چهارراه ميدان بار نادرى

 قرنی ٧ پالک ۴
٧٢٣١٦٢٣-٧٢٥٥٤٧٧

٧٢٥٥٣٧٧
٠٩٣٦٢٠٨٥٦٧٥

٩١٣٤٤٢٧٠/ ف

 �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

مر#ز #ار
اب� #ارگشا
ان 
برتر 

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

٩١٣٤٩٢١٥/ ب

٩١٣٣٩٧١٧/ خ

#ار
اب� سامان #ار
با خدمات ویژه

نبش چهارراه گاراژدارها
٣٤٤٣٠٦٠

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

اشتراك فرم ها< 

 �استخدام� دولت  

٩١٣٠٥١٩٠/ م٢١٥٠٤١٨

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

جوان� متأهل ٣١ساله
آماده  صفر  ٢کابين  مزدا  داراى 

همکارى با شرکتها و نهادهاى دولتی
٠٩٣٦٩٨٧٥٥٦٦

٩١٣٤٧٨٠٣/ ف

وانت نيسان صفر 
دوگانه سوز آماده همکارى

 با شرکت هاى خصوصی و دولتی 
 ٠٩١٥٣١٥٧٣٥١

٩١٣٥١٩٠٠/ ط

جوان� ٣٠ ساله 
 L90مدل ٩٠ آماده همکارى با 

شرکت ها و ارگان ها
٠٩١٥٧٦٦٧٧٨٠

٩١٣٤٨٩٧٣/ ف

به تعداد< #ارشناس 
آقا  تعدادى  و  مامایی  یا  پرستارى 
جهت مراقبت از سالمندان آقا در 

٥٠١٢٤٤٩مرکز نيازمندیم
٩١٣٤٨٠٩٦/ ف

استخدام- به چند نفر 
دیپلم و فوق دیپلم آقا جهت کار در 

شرکت توليدى نيازمندیم 
٦٨-٥٤١٣٠٦٧

٩١٢٤٠٩٨١/ د

 �آموزشگاه علم
آموزش� معراج اند
شه

شعبه مرکزى از تعدادى پشتيبان 
آموزشی پس از طی مراحل 
مصاحبه و آزمون دعوت به 

همکارى می نماید 
بين احمدآباد ٨ و ١٠ 

جنب پاساژ هما
٨٤١٦٣٥٦

٩١٣٤٩٣٥٧/ ف

نيازمند
م 
به یک همکار درصدى کار جهت کار 
در امالک منطقه آزادشهر- مقدسی
٠٩١٥٥٢١٦٤٥٦-٦٠٤٢٠١١

٩١٣٥٠٨٩٦/ ب

١٥٨٠
جو
ا< #ـــار

١٥٩٠
مشاغل گوناگــون

١٥٣٠
امور رستوران

١٥٧٠
�#ار
ابــــ

 دعوت به همکارى 
 یک گروه معتبر مهندسی جهت تکميل کادر پرسنلی خود از دارندگان شرایط ذیل

 دعوت به همکارى می نماید :
سایر شرایط رشته تحصيلی تحصيالت جنسيت عنوان شغلی ردیف 

١ IT کارشناسی و مرد کارشناس
باالتر

مهندسی 
کامپيوتر 

حداقل شش سال سابقه  کار ، مسلط به 
شبکه ، نرم افزار ، سخت افزار ، با توان 

مدیریتی درکليه سطوح انفورماتيک 

کارشناسی و مرد مدیر انبارها ٢
باالتر

آمار و رشته هاى
 مرتبط 

انبار  در  اجرایی  سابقه  سال  پنج  حداقل 
امور  کليه  به  آشنا  و  ساختمانی  پروژه هاى 
انباردارى ونرم افزارهاى مربوطه و اتوماسيون 

 عالقه مندان شرح� از سوابق #ار< و تحصيل� خود را به شماره ٨٤٤٩٤٩١-٠٥١١ ف?س و 
ا به آدرس
٩١٣٥١٨٦٦/ بjobs.baran@yahoo.com ا
ميل نما
ند.

� در بلوارو#يل آباد 

f مجموعه غذا 
به افراد ذ
ل نيازمند است  

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

٣نفر (خانم)صندوقدار
١٠نفر (آقا)پيo موتور3

٣نفر (خانم)نظافتچ� و ظرفشو3
 مراجعه حضور<: بلوارفلسطين- فلسطين ١٨ پالh ٨٠ واحد ١

٩١٣٤٨٢١٦/ ف

نام پدر نام خانوادگ�  نام 
محمدحسين ابراهيم پور  مجيد 
حسن ابراهيم زاده  سعيد 
اسمعيل ابراهيم زاده  فرح ناز 
حبيب اله ابراهيم�  مونس 
عل� ابراهيم�  محمد 
اسماعيل ابراهيم� فاروج�  عليرضا 
حسن ابراهيم� قوژد3  ا�مان 
محمد ابراهيم� كار�زك�  نرگس 
مظفر ابراهيم� منفرد  شهره 
قربانعل� ابراهيم� نيا  مرضيه 
غالمرضا ابراهيميان اهنگر  مجيد 
عل� ابطح� ا�ور3  ابوالحسن 
ناصر احسان زاده  مجتب� 
خليل احقر�ان  جليل 
عليرضا احمداباد3  بهناز 
محمد احمد3  محمود 
نوروزعل� احمد3  قربانعل� 
عل� اكبر احمد3  غالمحسين 
رمضانعل� احمد3 چوبدار  سوسن 
اكبر احمد�ان  فاطمه 
عليرضا احول  رقيه 
احيا احيا�� شورجه  عاطفه 
احيا احيا�� شورچه  زهره 
عبدالحسين اخوان  احمدرضا 
عل� اخوتيان اردكان�  فرشته 
عباس اد�نه پور مشهد3  جواد 
عل� اذرطوس�  رقيه 
منصور اذر3  عل� اكبر 
عز�ز اذر�وند  شالله 
اصغر ارس�  محسن 
جواد ارفع رحيميان  مجيد 
شعبان ارمين�  ارمينه 
محمدعل� ار�ان�  گل� 
حسن ازاد  غالمعل� 
عباسعل� ازاد  حميدرضا 
مالداد ازاد بخت  اسحق 
محمدابراهيم ازاد3  حميد 
محمدحسين ازقند  معصومه 
نور محمد استحق� ا�ل بيگ�  مار�ا 
نور محمد استحق� ا�ل بيگ�  خانممار�ا 
محمدرضا اسحاق�  احمد 
محمود اسد3  زهرا 
محمود اسد3  خانم زهرا 
اسفند�ار اسد3 نژاد  محمدرضا 
محمود اسفند�ار3 مار�ان�  معصومه 
عل� اكبر اسكندر3 تربقان  ارمان 
محمدرضا اسالم پور  حميد 
فضالهللا اسالم�  عبداله 
حسن اسماعيل زاده درخت توت  ابراهيم 
حسن اسماعيل نيا  حجت 
قربان محمد اسماعيل�  صغرا 
عباس اسماعيل�  حسن 
موس� اسماعيليان  حسين 
موس� اسمعيل� روشناوند  نرگس 
اسد اشفته  عل� 
برات اصغر زاده  وحيد 
برات اصغر زاده ازاد   وحيد 

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)


