
٤٩
پنجشنبه ٢٨  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١٩

سو$يت آپارتمان1 
جهت تکميل کادر پرسنلی خود 

استخدام می نماید: 
١- ٢ نفر خانم خانه دار 

٢- یک نفر ظرفشوى 
٣- پذیرش عصر آقا 

۴- گارسون رستوران ٢ نفر 
۵- کمک آشپز- یک نفر 

۶-سرپرست خانه دارى (خانم)
خيابان امام رضا

 قبل از چهارراه دانش روبروى 
هتل خاور 

٨٥٤٧٧٥١
٩١٣٧٢٣٤٧/ ف

استخدام 
مدیر رستوران و ميزبان- نگهبان  
 ١۴ تا  صبح   ١٠ تماس:  ساعت 

٠٩٣٨٠٢٨١١٦٩
٩١٣٦٧٦٤٨/ ف

استخدام هتل 
به چندنفر نيروى خانم 

خانه دار و یک نفر آقا جهت 
پذیرش شيفت شب هتل 

آپارتمان نور نيازمندیم 
٠٩١٥٤٨١٠٨٥٩

٩١٣٧٤١٠٦/ ف

دربان آقا 
جهت رستوران نيازمندیم 

بلوار هاشميه، نبش هاشميه ١٨ 
جنب بانک صادرات

 رستوران کلبه 
 ٨٨٣١٨٥٥

ساعت تماس ١٢ الی ١۶ 
 ١٩ الی ٢٣

٩١٣٦٨٤٦٩/ پ

به چند نفر پيg موتور( 
در محدوده قاسم آباد و کمک 

آشپز ماهر نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٧٣١٧٩

٩١٣٧٥٠٦٩/ ف

به چند Iارگر ساده 
شهرستانی شب خواب جهت کار 

در رستوران نيازمندیم 
٠٩١٥٢٠٣١٢٩٦

٩١٣٧٤٤٤٨/ ف

گروه رستوران ها( آ. اس. پ

جهت تکميل کادر پرسنلی خود 
به افراد ذیل نيازمند است:

مهماندار خانم ۴ نفر 
پيتزا زن آقا ٢ نفر 

داخل کوهسنگی ٣٠

٠٩١٥٣١٧٤١٠٧
٩١٣٧١٥٦١/ ف

به تعداد( Iارگر 
و یک آشپز ماهر جهت کار در 

رستوران نيازمندیم
٠٩١٥٧٠٣٧٥٨٧

٩١٣٧٥٢٥٥/ ف

Iمg آشپز 
و Iارگرساده نوجوان

جهت کار در آشپزخانه نيازمندیم
٠٩١٥٦٢٣٩٠٦٥

٩١٣٧٤٧١١/ ف

به تعداد( Iارگر ساده 
در  کار  جهت  موتورى  پيک  و 
آباد  وکيل  بلوار  در  فود  فست 

٠٩١٥٥١٤٤٠٢٤نيازمندیم 
٩١٣٧١٤٥٣/ ف

به چند آشپز ماهر 
و چند کارگر ساده و گارسون 

نيازمندیم 
٧٢٧٥٨٥٣

٩١٣٧١٣٢١/ ف

پيg موتور( و Iارگر ساده 
جهت کار در آشپزخانه نيازمندیم 

تماس ١٠ صبح تا ٨ شب 
٠٩١٥٥١٠٣٥٦٠

٩١٣٧١٣٢٤/ ف

غذاخور( سنت1 
درو$ش 

به یک کارگر خانم نيازمندیم 
چهارراه بی سيم
 بين جهاد ٢ و ۴

٠٩١٥٣١٩١٠٦٢
٨٥١٩٠٢٣

٩١٣٧٥٠٥٥/ ف

مهماندار خانم
جهت پذیرایی در رستوران 

نيازمندیم. حقوق طبق قانون کار
 بلوار هاشميه نبش هاشميه ١٨ 

جنب بانک صادرات 
رستوران کلبه 
٨٨٣١٨٥٥

ساعت تماس ١٢ الی ١۶
٩١٣٦٨٤٨٥/ پ ١٩ الی ٢٣

به تعداد( Iارگر 
ماهر و ساده  نيازمند$م

اغذیه زیتون فلکه ده دى 
٩١٣٧١٤٢٩/ ف 

به $g خانم جهت 
ميزبان1 و نظافت

در غذاخورى نيازمندیم. آدرس 
محل کار: خيابان آیت ا... عبادى 

نبش عبادى ٢٠ طباخی قوچ طالیی

٠٩٣٩١٠١٠٠٥٦
٧٢٧٦٧٥٨

٩١٣٧١٤٦٤/ م

تعداد( Iارگرساده 
اى  حرفه  دار  سالن  و  ظرفشوى 
جهت رستوران با جاى خواب و غذا 
نيازمندیم  ٠٩١٥٦١٨٥٠٧٩

٩١٣٦٠٤٢١/ ف

به $g نفر آشپز 
ماهر غذا( فرنگ1

و متخصص در بشقاب داغ و 
الزانيا و یک نفر خانم جهت 

گارسون نيازمندیم. 
نبش وکيل آباد ٢١  

فست فود هورا
٦٠٤٦٦٦١-٠٩١٥١٢٠٢٥٦٦

٩١٣٧٤٨٢١/ ل

قابل توجه Iارفرما$ان
معافيت حق بيمه

 سهم کارفرما 
استخدام نيرو 

با ٣٠ درصد حقوق 
بدون بيمه

پارس           ٦٠٨٥٢٢١
٩١٣٦٥٤٢٧/ ل

٩١٢٢٩١٧٤/ م

كار$اب1 تخصص1
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

Iار$اب1 سامان Iار
با خدمات ویژه

نبش چهارراه گاراژدارها
٣٤٤٣٠٦٠

٩١٣١٣١٢٨/ ل

كار$اب1 آر$ا
ثبت نام از جویندگان كار 

تسهيالت معافيت بيمه ماده ٨٠
www.aryajob.com

بلوار وكيل آباد، سه راه آب وبرق

٨٦٦٠٩٩٩

اشتراك فرم ها( 

استخدام1 دولت1   

٩١٣٠٥١٩٠/ م٢١٥٠٤١٨

مهندس برق قدرت
با سابقه کار در اتوماسيون صنعتی آماده 
غيره و  صنعتی  واحدهاى  با  همکارى 

٠٩٣٨٧٩٩٧٣٦٣
٩١٣٧٤٥٠٨/ ف

نظام1 بازنشسته ٤٠ ساله هستم 
آماده  صفر   ۴٠۵ پژو  خودرو  با 

همکارى با شرکت ها و ارگان ها 
٠٩١٥٩٧٤٣٤٧٤

٩١٣٧٤٣٢١/ ف

٩١٣٧٠٣٦٦/ م

جوانان
 جو$ا( Iار

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

جوان1 هستم ٢٤ ساله 
حسابدارى  سابقه  سال   ۵ متاهل 
با خودرو آماده همکارى در شيفت 

٠٩٣٧٨٠٦٥٦٠١بعدازظهر 
٩١٣٧١٧١٠/ ف

g$ راننده پا$ه
  با مدارI kامل بار(  

 ٠٩١٥٦١٢٢٦٦٩
٩١٣٧١٧٨١/ ط

به تعداد( خانم و آقا 
جهت فعاليت بيمه اى نيازمندیم 

 ٠٩١٥٩١٠٦٩١٨
٩١٣٧٥٠٣٠/ ر٢٢٢٨١٠٢

استخدام 
SAMSUNG
نمایندگی تلفن همراه 

سامسونگ در استان خراسان 
جهت تکميل پرسنل خود به تعداد 
به  خانم  فروش  سرپرست  نفر   ٨
ثابت  حقوق  با  شيفت  دو  صورت 
پورسانت  تومان+   ٣۶٠,٠٠٠

استخدام می نماید 
احمدآباد روبروى بيمارستان 

قائم مجتمع موبایل و کامپيوتر 
مشهد طبقه سوم واحد ۵

٨٤٦٣٩٢٤
٩١٣٦٧٦٧٢/ ف

$g مشاور باتجربه 
جهت کار در امالک با پورسانت 

عالی نيازمندیم (منطقه هاشميه) 
٠٩١٥٨٢١٤٤٢٤

٩١٣٧٤٦٥٦/ ف

همKار خانم 
 + عالی  حقوق  با  امالک  دفتر  جهت 
پورسانت نيازمندیم نبش فکورى ٣۶ 

٠٩١٥٩١٥٨٢٨٥
٩١٣٧١٧٧٧/ پ

استخدام 
و  مرد  کارگرساده  نفر  چند  به 
یک نفر فرفورژه کار جهت کار 

در توليدى نيازمندیم 
آباد  وکيل  بلوار  انتها  آدرس: 

ابتداء جاده طرقبه 
٠٩١٥٥١٩٣٧٥٩

٩١٣٧٥٦٨٩/ م

طراح، حسابدار 
بازاریاب  و  امورفروش  پيگيرى   

نيازمندیم . شهرک صنعتی توس
٩١٣٧٤٠٨١/ م٥٤١٣١٥١ 

 دعوت به همKار(

 ١- مدیر فروش و بازاریاب 
حرفه اى با حقوق ثابت باالى 

یک ميليون 
با  خانم  تلفنی  منشی   -٢

روابط عمومی باال 
و  آقا  کن  پخش  تراکت   -٣

خانم
 -۶ بخارایی   -١٩ احمدآباد 

پالک ۴۵ طبقه همکف
٠٩٣٣٥٩٠١٢٥٤ 

٨٤٠٣٤٢٥
٩١٣٧٥٧٦١/ م

مسKن Iارا
به تعدادى مشاور 

باتجربه درمحدوده 
هاشميه و هنرستان 

نيازمندیم
٠٩١٥٧٦٦١٤٠٠

٩١٣٦٩٩٦٦/ پ

به $g مشاور جوان 
وباتجربه در زمينه امالک

 (ابتداى هاشميه) نيازمندیم. 
 ٠٩١٥٥٠٣٩٤١١

٩١٣٧٢٨٠٢/ ف

به ٢نفر خانم
آشنا به کار در امور گلخانه 

نيازمندیم ترجيحا کارآموزان 
رشته کشاورزى 

در فنی و حرفه اى
٠٩٣٨٩٠٨٧١٤٢

جاده کالت- ۵٠٠متر قبل از 
پمپ بنزین سمت چپ 
نبش خيابان یزدان پناه

٩١٣٧٠٧٠٨/ ف

به تعداد( تراIت 
پخش Iن نيازمند$م  

٦٠٥٧٨٠٩
٩١٣٧٤١٨٩/ ف

تبليغات پارس آوا
به مدیر گروه با حقوق ثابت و 

پورسانت نيمه وقت نيازمندیم.
٠٩١٥٥١٦٣٣٠٣-٨٩٢٨٢١٨

٩١٣٦٠٩٩٠/ ل

به $g منش1 خانم 
آشنا به حسابدار(

جهت کار در دفتر خدمات MDF و 
کار  استاد  و  نوجوان  بردست  چند 
نيازمندیم. آب و برق بلوار گلدیس 

بين ٢ و ۴ خدمات برش یلدا
٠٩٣٩٣١٥٤٠٠٥

٥٠٢٢٠٨٥
٩١٣٧٠٣٤١/ ف

به $g آبدارچ1 و مشاور 
جهت کار در امالک نيازمندیم

 با پورسانت عالی 
٠٩١٥٤٧١٧٧٦٩-٨٨٤٠٣٢٧

٩١٣٧٥٦٥٤/ پ

 به $g منش1 خانم 
در  همکارى  جهت  بازاریاب  یک  و   
نبش   . نيازمندیم  ساختمانی  شرکت 

٠٩١٥١١٦٢٠٢٤ سناباد ۵
٩١٣٧٠٨٥٠/ م

استخدام قرارداد(
به تعدادى نيرو خانم یا آقا 

جهت طراحی فتوشاپ همراه با 
حقوق ۴,٠٠٠,٠٠٠ ریال نيازمندیم

(همراه با دوره کارآموزى) 
٨٤٠٧٦٦٥
٨٤٦٣٧٤٤

راهنمایی ۵
٩١٣٧٤١٢٥/ ف

به تعداد( نيرو( فعال 
جهت کار در یک شرکت خصوصی با 
حقوق ثابت و پورسانت نيازمندیم 

٨٥٤٢٧٠١
٩١٣٧٣٢٨٠/ ف

$g شرIت ساختمان1 
و توليد( بتن

جهت انجام امور حسابدارى و 
پيگيرى هاى ادارى (َآشنا به 

نرم افزار سازه حساب) و امور 
بازاریابی و فروش به دو نفر نيرو 

نيازمند است
٠٩١٥٦٠٠٤٧٩٩

٩١٣٧٤٣٨٠/ ف

به تعداد( Iارگر
ساده و ماهر 

جهت کار در سوپر مارکت 
نيازمندیم. سجاد 

بهارستان بين ١٣ و ١۵ 
هایپر مارکت پارميدا 

٠٩١٥٣٠٩٤٦٧٦
٩١٣٧٥٣٨٢/ ف

اشتراك فرم ها( 

استخدام1 دولت1   

٩١٣٠٥١٩٥/ م٢١٥٠٤١٨

به $g خانم مسلط به
نقشه کشی ساختمان در شاندیز 
نيازمندیم .وليعصر ١ ، پالک ۴٨٢

٠٩١٥٦١٤١٧٤٨
٩١٣٧٤١١٧/ ل

به چند نفر 
منش1 و و$ز$تور

نيازمندیم 

٠٩١٥٣١٤٩٠٠٠
٩١٣٧٠٧٨١/ ف

٢ نفر آشپز 
و تخته Iار 

و پيک موتورى نيازمندیم 

 

صفایی ٣٤٣٤٤٧٧ 
٠٩١٥٥١٢٤٥٦٨

٩١٣٧٥٦٣٨/ ق

 kبه تعداد( مشاور امال 
 فعال باتجربه ( هاشميه ) 

نيازمندیم 
٩١٣٧٤٧٣٢/ م٠٩١٥١١٠٩٨٩١ 

آگه1 استخدام
شرIت توليد( 

جهت تکميل کادر فنی نيازمند 
١-یک نفر سرپرست کارگاه 

٢-یک نفر مسئول کنترل 
کيفيت

 ٣-٨نفر استادکار نجار ماهر
 ۴-۵نفر استادکار MDFکار 

۵-چند نفر نيروى ساده
 ۶-شاگرد نقاش و

 پلی استرکار
 با حقوق مکفی+ بيمه+ 

سرویس

٠٩١٥٧٠٦٧٠٢٠
٠٩١٢٨٣٤٥٠٣٠

٩١٣٧٤٣٤٨/ ف

بيمه ا$ران 
کد ٣١١۵

استخدام خانم و آقا
با حقوق باالى ١ ميليون تومان 

همراه با آموزش تخصصی
 بيمه عمر 

حکيمی ٠٩١٥٥١٧٦٧٠٣
٨٧٨٧١٢١

٩١٣٧٣٤٨٧/ پ

  kبه دو نفر مشاور امال
 جهت (اجاره ) منطقه هاشميه 

نيازمندیم 
٩١٣٧٤٧٢٤/ م٨٨٤٢٥٣٠ 

استخدام
رنگ کار پودرى جاده شاندیز ابتداى 
سمت   ۴ قطعه  صنعتی  شهرک  جاده 

٠٥١٢٤٣٧٣٩٣٥چپ
٩١٣٦٥٣٩٧/ ف

$g شرIت معتبر 
به تعدادى نيروى خانم 

نيازمند است 
یک نفر حسابدار و کمک حسابدار 

یک نفر نيروى ادارى 
یک نفر نيروى خدماتی 

فکورى ۴٢ پالک ۴٣

٠٩٣٠١١٠٠٧٢٠
٩١٣٦٦١٥٣/ ف

مشاور 
در  واقع  امالک  دفتر  در  کار  جهت 
هاشميه با درآمد باال و پورسانت ٣۵% 

نيازمندیم    ٠٩١٥٦٥٤٠٠٥٤
٩١٣٦٩٧٠٦/ ف

به تعداد( بازار$اب 
و منشی ترجيحا در زمينه 

سيستم هاى حفاظتی نيازمندیم 
٣٤١٩١٤٧-٠٩١٥٦٥٠٩٣٠٠

٩١٣٧٤٩٥٠/ ف

حقوق ثابت+ پورسانت
کانون آگهی و تبليغات 

آریا به یک مدیر فروش 
خانم و یک بازاریاب 

حرفه اى نيازمند است
 با تسویه روز به روز

٠٩١٥١٥٧٤١٨٠
٩١٣٦٨٨٤٣/ ف

نيرو( مسلط به 
پيشخوان شهردار(

نيروى مسلط به محاسبه سازه 
منشی خانم مسلط به اتوکد 

کد کار مسلط به نقشه فاز ١ و 
٢ ساعت تماس ٨ الی ١۴

٦١٠٨٤٠٩
٩١٣٧٥٦٢٦/ ر

شرIت ابزارآوران اهورا
جهت تکميل کادر خود

 ١-کارگر ساده آقا (١نفر) 
٢-منشی ساده خانم (١نفر)

خيابان ١٧شهریور
 نبش ١٧شهریور ٣ جنوبی 

٠٩٣٧٠٦٣٩٨٠٦
٨٥٣٠٣٦٦

٩١٣٧٢٣٥٠/ ف

به تعداد( آقا 
دفتر  در  کار  جهت  ذیل  شرایط  با 

مواد غذایی نيازمندیم.
١ -مدرک تحصيلی حداقل دیپلم 

٢ -گواهی رانندگی 
٣ -حداکثر سن ٣٠ سال 

۴-حقوق قانون کار 
ساعت کار ٨الی ١۴ و ١٧الی ٢٠ 

قاسم آباد شریعتی ١٢ 
نبش تقاطع اول پخش ثامن

مشتاقی
 

٩١٣٧٠٥٨٣/ ف

٩١٣٧٥١١٣/ ب

به تعداد( مشاور 
آشنا به امور ملکی 

جهت همکارى
 با دفتر امالک 

عابدزاده نيازمندیم 
٠٩١٥٢٠٤٨٠٢٠

فروشنده پوشاk آقا 
(نوجوان ) و ٢ نفر ویزیتور آقا 
جهت پخش پوشاک نيازمندیم 

٣٦٦٩٤٣٢
٩١٣٧٥٢٦٨/ ف

Iارواش 
گلستان عل1 (ع)

به ٢ نفر کارمند جهت 
پذیرش ، تعداد ١۵ نفر 
کارگر ماهر جهت کار در 

کارواش و یک نفر آبدارچی 
نيازمندیم.

( به همراه ناهار ، جاى خواب و 
حقوق پيشنهادى )

کوى دکترا ،خيابان ابن سينا ، 
روبروى ابن سينا ١۴

٠٩٣٥٣١١٠٨٠٤
٩١٣٧٤٣٠٢/ ل

استخدام
تکميل  جهت  مهندسی  شرکت 
پروژه هاى شعبات زیر مجموعه در 
بادوره  همراه   Auto cad زمينه 

کارآموزى استخدام می نماید

 ٨٤٦٣٧٤٤
٠٩١٥٤٢٧٩٦١٧

٩١٣٧٤١٢٨/ ف

دIوراسيون داخل1 آوان 
جهت تکميل کادر فروش و ادارى 

خود به نيروهاى ذیل با حقوق ثابت 
و پورسانت عالی نيازمندیم مدیر 
فروش باتجربه و چند فروشنده 

حرفه اى (خانم) کارمند ادارى مسلط 
 photoshop و Office به نرم افزار

نبش وکيل آباد ٢۴ -ابتداى 
بلوار هفت تير ٨٦٥١٢٢٧

٩١٣٧٣٢٧٥/ ف٠٩٣٠٧٧٨٢٦٩٠

متقاضيان استخدام:برق 
الKترونيI ،ICT،gامپيوتر
بين جانباز و ۴ راه مهدى پالک ٢٠٣

٩١٣٦٥٢٣٨/ ل

٩١٣٧٢٨٧٩/ ف

Iارخانه فرآورده ها( 
گوشت1

استخدام می نماید:
فعال بازاریاب  و  فروشنده   -١
شهر  سطح  توزیع  راننده   -٢
حقوق - مزایا - بيمه -پورسانت

٧٦٥٤٩٩٠

د$پلم برق 
با ٢سال سابقه با تجربه آشنا به 

جوشکارى نيازمندیم
٦٥١٦٨٣٨-٠٩١٥١٢٥٦٥٥٨

٩١٣٧٤٦٥٠/ ف

مراقب خانم و Iارشناس 
پرستار( خانم 

جهت کار در مرکز شبانه روزى 
سالمندان مشهد نيازمندیم 

ساعت تماس ٨ الی ١٨ 
وکيل آباد ۶١

٠٩١٥٦١٥٨٠٤٢
٨٩٠١٠١٦

٩١٣٧٤٣٨٢/ ف

به $g خانم فتوشاپ Iار 
ماهر و عکاس ماهر در آتليه 

نيازمندیم آتليه طيف 
٠٩١٥٨٦٤٨٥٣٦

٩١٣٧٢٧٠٨/ ف

٢ وIيل نيازمند$م 
پایه یک جهت حقوقی ، وکيل جهت 

امور امالک همکارى یا استخدام
٠٩١٥٨٠١١٢٠٠

٩١٣٦٥٤٩٩/ د

آگه1 استخدام 
یک  در  کار  جهت  آقا  دونفر  به   
ترجيحا  نيازمندیم.  توليدى  واحد 

 ٠٩١٥٣٠٨٨٩١٠دیپلمه
٩١٣٧٥٠٠٢/ م

١٥٨٠
جو$ا( Iـــار

١٥٩٠
مشاغل گوناگــون

١٥٣٠
امور رستوران

١٥٧٠
Iار$ابــــ1

٩١٣٧٥٠٦٨/ آ


