
سه شنبه  ١٢ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٧
٤٨

استخدام 
مسئول دفتر

در یک شرکت پخش معتبر 
آشنا به امور ادارى و مسلط به 

نرم افزارهاى آفيس
ساعات تماس ٩ الی ١٧ 

بمدت یک هفته 
٨٨٣٧٩٢٩

٩١٣٥٤٦٢٤/ ف

مدرس زبان انگليس% 
براى سطوح متوسط نيازمندیم 

محدوده گلشهر 
٠٩١٥٣٠٥٠٠٩٢

٩١٣٥٠٣٧٣/ ط

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

وایزر زبان نيازمندیم دانشجوى ۶ 
پالک ١۵ رزومه الزاميست

٩١٣٣٥٣٤٥/ ف

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

به �k آقا بازنشسته 
جهت  رانندگی  گواهينامه  داراى  و 
امور نگهبانی نيازمندیم بين دانشگاه 

١٢٢٢٢٨٥١٦ و ١۴
٩١٣٥٤٠٤٨/ ف

 k� به Aشر"ت توليد k� 
به  وسرایدارى  نگهبانی  جهت  زوج   
صورت تمام وقت با امکان اسکان در 

 ٢٤٠٠٣٦٢محل نيازمند می باشد 
٩١٣٥٥٤٩١/ م

به �k نفر جهت نگهبان%
مجتمع مسکونی ، ترجيحًا زوج و 

بازنشسته نيازمندیم.
٠٩٣٩١٢٢٢٥٧٨

٩١٣٥٥٢٥٤/ ل

به تعدادA شاگرد جهت 
"ار ام دA اف نيازمند�م  

٠٩١٥٦٥٢٢٠١١
٩١٣٥٤٧٢٣/ ف

به ٢ نفر "ارگر نجار 
و MDFکار ماهر و نيمه ماهر 

نيازمندیم جهت سرى کارى
٠٩١٥٨٩٧٧٢٤٤

٩١٣٥٥٤٠٥/ ف

نصاب MDF با ابزار 
فورA نيازمند�م  

٠٩١٥١٢٤٧٤٨٥
٩١٣٥٤١٠٣/ م

به تعدادA نجار
 ماهر و نيمه ماهر

نيازمندیم (با بيمه و سرویس)
٠٩١٥٧٠٦٧٠١٠

٩١٣٥٢١٥٦/ ف

 سازه هاA چوب 
kآنتي

 جهت تکميل پرسنل خود به 
تعدادى نجار ماهر و نيمه ماهر و 
بردست با حقوق و مزایاى مکفی 

نيازمند است.
٠٩١٥٢٠٢٦٤٩٨ 
٢٤٠٣٩١٩-٠٥١١

٩١٣٥٠٩٤٤/ م٠٩١٩٥٠٠٩٧٢١

شاگرد MDF"ار
 براى کار MDF درساختمان
 و نصب کابينت به یک نفر 

بردست نيازمندیم.
آدرس: فرامرزعباسی ٣۴

 انتهاى کوچه، آزادى ۶٣
 ٠٩١٥٣٠٥٣٥٠٥

٩١٣٥٥٣٩٦/ م 

 به �k استاد"ار ام دA اف
 جهت کار در کارگاه و یا 

نصاب نيازمندیم.
٩١٣٥٥٦٥٧/ م ٠٩١٥٩٠٥٧٥٨٥

MDF استاد"ار ماهر k� به
با سابقه کارى باال نيازمندیم 
شرکت صنایع چوبی ایشتار

٠٩١٥٧٠٠٨٩٥٦
٩١٣٥٤٧٤٤/ ل

به تعدادA استاد"ار 
نجار ماهر و نيمه ماهر

نيازمندیم
٩١٣٥٣٥٨١/ م٠٩١٥١٠٩٤٦٨٦

به تعدادMDF A"ار 
نيمه ماهر و بردست 

نيازمندیم
٠٩١٥٣٠٧٠١٧١

٩١٣٥٤٨١٥/ ف

به تعدادMDF A"ار ماهر و 
نيمه ماهر نيازمند�م  
٠٩١٥٨٠٩٠٦٢٩
٠٩٣٠٥٧٢٦٢٦١

٩١٣٥٥١٩٨/ ف

به چند نيروMDF A"ار 
ماهر و نيمه ماهر

نيازمندیم
٠٩٣٦٦٨١٨٠٣٤

٩١٣٥٤٨٦٨/ ف

به تعدادA استاد"ار ماهر 
نجار و MDF "ار

نيازمندیم ٠٩١٥١١٦٢٢٤٤
٠٩١٥١٠٢١٩٧٥

٩١٣٤٥٩٩٣/ ف

به تعدادA نجار
 و MDF کار
 نيمه ماهر 
و بردست
نيازمندیم 

٦٥١٢٤١٠-٩٣٧٤٣٣٤٢٨٤
٩١٣٤٨٠٤٥/ ف

 به چندنفر نجار
 کالف ساز راحتی نيازمندیم.

مبل هستی ٠٩١٥١٠٣٥٠٠١
٠٩١٥٤٠٣٥٠٠١ -٧٢٨٠٥٤٣

٩١٣٤٨٦٤٩/ م

به تعدادA نيروA ماهر
 و نيمه ماهر MDF"ار

با بيمه و حقوق مکفی نيازمندیم 
٠٩١٥١١٨٤٨٠٨

٩١٣٥٤٣٩٥/ ف

صنا�ع چوب% 
پا�.ا 

جهت تکميل کادر اجرایی خود 
به تعداد ۵ نفر MDF کار 
نيمه ماهر نيازمند است 
 ٠٩١٥٣١٠٧٩٤٧
٠٩١٥٣١٣٥٨٧١

٩١٣٥٠٩٦٢/ ق

�k شر"ت 
معتبر ساختمان%

جهت یکی از پروژه هاى فعال خود 
نياز به یک نفر انباردار با حداقل 

سابقه ١٠ سال دارد.
٦٦٦٨٨٩٢

داخلی ٨ 
٩١٣٥٢٢٨٢/ ف

 �k شر"ت معتبر
 جهت تکميل پرسنل خود 

به یک نفر انباردار
 نيازمند است.

امام رضا ٣۵-چهارراه دوم
جنب نانوایی-پالک ٨١

 ساعت مراجعه ١۴ الی ١٧

٩١٣٣٧٢٥٢/ ف

به سه نفر پذ�رش  
 جهت هتل نيازمندیم
٠٩١٥٥١٤٩٥٠٦ 

٩١٣٥٤٢٧٥/ ف

هتل آپارتمان "او�ان 
جهت تکميل کادر خود به 
افراد ذیل نيازمند است: 

١- پذیرشگر آقا یا خانم 
٢- کمک آشپز 

٣- خانه دار 
۴- رستوران ۵- پيک موتورى 

٨٥١٢٢٥٧
٩١٣٥٤٠١٣/ ف

تعدادA پرسنل خانم 
و  پذیرش  رزرواسيون،  در  کار  جهت 
نيازمندیم  آبان طالیی  حسابدار هتل 

٠٩١٥٨٢٤٣١٦١
٩١٣٥٤٠٣٨/ ف

استخدام 
یک نفر خانم پذیرش روز 
یک نفر آقا پذیرش شب 

دو خانم خانه دار و یک نفر آقا 
جهت رستوران (شهرستانی) 

نيازمندیم 
خيابان امام رضا ١۴دانش شرقی 

١۵ هتل آپارتمان پگاه 
٠٩١٥٢٥٥٠٩١٥

٩١٣٥٢٩٦٥/ ف

به تعدادA نيرو 
جهت کار در کافی شاپ 

نيازمندیم 
٠٩١٥٨٣٥٤٠٧٠

٩١٣٥٤٢١٠/ ف

به تعدادA ليدر 
(تورگردان) 

داراى مجوز از 
سازمان گردشگرى 

نيازمندیم 

٠٩١٥٢٣٨٧٩٠٠
٩١٣٥٤٧٠٣/ ف

به تعدادA خانم 
خانه دار 

جهت کار در هتل 
خورشيد نيازمندیم 

بين دانشگاه ١٢ و ١۴
٢٢٢٨٥١٦

٩١٣٥٣١٥٤/ ف

٩١٣٥٤٦٥٥/ ف

به �k خانم جهت نظافت 
در هتل آپارتمان نيازمندیم. امام 
رضا ٣۶ چهارراه اول  پالک ٢,١۴ 

٨٥٢٧٣٧٣مجتمع سعيد

هتل تارا
٣نفر گارسون یک نفر راننده، 
یک نفر نگهبان و پذیرش گر 

آقا باتجربه کارى نيازمند است 
خيابان شيرازى، بين ميدان 

شهدا و چهارراه شهدا 
مراجعه حضورى

٩١٣٥٤٨٣١/ ف

به �k پذ�رش روز و شب آقا
و یک خانه دار ماهر جهت کار در 

هتل نيازمندیم
٨٥٤٣٩٢٦

٩١٣٥٢٨٦٤/ ف

استخدام 
Aفور

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

 kم" k� ارگر �ا" k� به
آشپز جهت "ار در "باب%

نيازمندیم
٠٩١٥٣٠٦٨٩٢٦-٨٤٣١٠٩٤

٩١٣٥٤٩٣١/ ف

 Aموتور kپي Aتعداد
و منشی جهت کار در رستوران 

نيازمندیم.
٧٢٨٩٥٥٠-٧٢٩٩٣٠٠

٩١٣٥٥١٢١/ ف

فست فود فاردفود
 جهت ت.ميل 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

جهت هم.ارA در رستوران
١-خدماتی  نيازمندیم  ذیل  افراد  به 

٢-گارسون٣-کارگر ساده
٠٩١٥١٠٦٥٥٦٨

٩١٣٥٤٠٦٦/ ف

 Aاستخدام 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 

Aموتور kبه چند نفر پي
روزانه ٣ساعت از ١٢ الی ١۵ در 

رستوران نيازمندیم
٦٠٨٦٩٢٠

٩١٣٥٢١٦٩/ 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

به تعدادA "ارگر خانم و آقا 
جهت کار در آشپزخانه و رستوران 

نيازمندیم بين توس ٣٢ و ٣۴ 
٠٩١٥٣٠٨١١٨٣

٩١٣٥٤٨٨٤/ ف

به تعدادA پرس چ%
و کمک آشپز خانم و آقا جهت کار 

در رستوران نيازمندیم
٧٦٢٦٢٤٧-٠٩٣٥٤١٦٨٦٨٧

٩١٣٥٤١١٤/ ف

به گارسون باسابقه و 
"ارگر ساده خانم و آقا
با حقوق مکفی نيازمندیم نبش 

 وکيل آباد ١٧ ٠٩١٥٨٠٢٢٨٩٨
٩١٣٥٤٩٣٤/ ف

تعدادA "ارگرساده
 Aموتور kو پي 

جهت کار در آشپزخانه نيازمندیم 
٦٠٣٨٤٠٠

٩١٣٥٤١٧١/ ف

پيتزا شلمان
جهت تکميل کادر 

پرسنلی خود به افراد 
زیر نيازمند است:

١) پيتزازن ٢ نفر آقا
٢) فرکار ساندویچ، ٣ نفر آقا

٣) سالن دار، ۴ نفر آقا و خانم
۴) صندوق دار، ٢ نفر خانم

۵) کارگر ساده جهت نظافت، ٢ نفر
۶) پيک موتورى ظهر و شب، ۵ نفر

هاشميه ١٨

٠٩١٥٣١٧٩٢٦١
٩١٣٥٤٨٥١/ ف

به �k خانم
نيازمندیم  رستوران  در  کار  جهت 
رستوران   ١۵ و   ١٣ عبدالمطلب  بين 

٠٩١٥٣٠٢٢٥٦٢چاشنی
٩١٣٥٥٠١٣/ ف

به تعدادA ساندو�چ پيچ
نيازمندیم. 

اغذیه گلبرگ ميدان ١٠ دى 
٠٩٣٥٤٥٥٩٧٢٠

٩١٣٥٤٦٣٥/ ف

 Aاشتراك فرم ها

استخدام% دولت%   

٩١٣٠٥١٩٠/ م٢١٥٠٤١٨

٩١٣٣٧٠٣٦/ ل

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

بين شریعتی ۵٠ و چهارراه ادیب
٦٦٢٩٥٣٨

"ار�اب% پارس
پيگيرى تخفيف بيمه

 تامين اجتماعی 
کارفرمایان 

نرسيده به استقالل ٣ ، پالک ٧١ 

٣-٦٠٨٥٢٢١
٩١٣٢٥٧٠٤/ ل

"ار�اب% افق
تامين نيروى انسانی 

کارفرمایان 
چهارراه ميدان بار نادرى

 قرنی ٧ پالک ۴
٧٢٣١٦٢٣-٧٢٥٥٤٧٧

٧٢٥٥٣٧٧
٠٩٣٦٢٠٨٥٦٧٥

٩١٣٤٤٢٧٠/ ف

٩١٣٣٩٧١٧/ خ

"ار�اب% سامان "ار
با خدمات ویژه

نبش چهارراه گاراژدارها
٣٤٤٣٠٦٠

"ارآفر�نان
اولين "ار�اب% بين الملل%

با مجوز رسمی وزارت کار
٨٤٥٣٣٧٧ تامين نيروى انسانی 

٩١٣٢٠٩١١/ ب

٩١٣١٣١٢٨/ ل

كار�اب% آر�ا
ثبت نام از جویندگان كار 

تسهيالت معافيت بيمه ماده ٨٠
www.aryajob.com

بلوار وكيل آباد، سه راه آب وبرق

٨٦٦٠٩٩٩

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

جوان% ٣٢ ساله متاهل
با خودروى ال ٩٠ مدل ٩٠ آماده 

همکارى با ارگان هاو شرکت ها
٠٩١٥٧٦٦٧٧٨٠

٩١٣٥٥١٧٩/ ف

بازنشسته
داراى اطالعات کامل برق و تاسيسات 

و سمند LX آماده هرگونه همکارى
٠٩٣٦٣١٦٠٥٨٢

٩١٣٥٤٧٤٥/ ف

جوان س% ساله (متاهل )
داراA پرا�د مدل ٨٨

آماده همکارى با ادارات ، سازمانها 
٠٩٣٦٤٨٧٦٦١٩و ...

٩١٣٥٥٤٢١/ ش

٩١٣٥١٩٠٧/ م

جوانان
 جو�اA "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

نيسان "مپرس% 
با اتاق بارى آماده همکارى 

با ارگان ها
٠٩١٥٥١٦٨٤٧٢

٩١٣٥٥٠٨٧/ ف

١٥٨٠
جو�اA "ـــار

١٥٢٣
مدرس و مرب%

١٥٢٤
سرا�دار و نگهبان

١٥٢٥
نجار و ام دA اف "ار

١٥٢٧
انبـــاردار

١٥٢٩
امور هتـــل

١٥٣٠
امور رستوران

١٥٧٠
"ار�ابــــ%

آگهی استخدام در هتل
متقاضيان می توانند رزومه کارى خود را به شماره ٨٥٤٢١٧٧ فاکس ویا براى کسب اطالعات 

بيشتر از ساعت ٨ الی ١۶ با شماره ٠٩٣٠٣١٩٨٠٥٧ تماس حاصل فرمایند.
توضيحاتجنسيتمدرک تحصيلیسابقه کارىشغل مورد نظر
سابقه اجرایی در بخش ساختمانی و تاسيساتآقاليسانس قدرت۴ سالسرپرست برق

آشنایی با انواع غذاها و فست فودآقادیپلم٣ سالآشپز درجه یک فرنگی پز
سابقه کار مرتبطآقافوق دیپلم به باال۵ سالآشپز درجه یک ایرانی پز

سابقه  کارمرتبط  با روابط عمومی باال آقاليسانس٢ سالمدیر تشریفات
ترجيحا آشنایی با زبان انگليسی

سابقه کار مرتبط و (داراى گواهی نامه تخصصی)آقادیپلم به باال١ سالماساژور
نوع ماشين سمند LX یا پژو پارس/ سفيد آقادیپلم به باال٢ سالراننده آژانس

مدل ٨٨ به باال
ترجيحا آشنایی با زبان انگليسی یا عربیآقادیپلم به باال-ميزبان

دیپلم حسابدارى -صندوقدار
به باال

سابقه کار اجرایی مرتبط/ ترجيحا آشنایی با آقا
زبان انگليسی یا عربی

مسلط به مکالمه زبان انگليسی و عربیآقا/خانمفوق دیپلم به باال-مترجم
سابقه کار مرتبطخانمدیپلم١سالخانه دار

ترجيحا آشنایی با زبان عربیآقادیپلم-نيروى خدماتی
مسلط به زبان انگليسی و عربیآقا/خانمفوق دیپلم به باال٢ سالپذیرشگر   

٩١٣٥٠٢٦٦/ ب


