
چهارشنبه  ١٣ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٨
٥٤

استخدام
گروه معمارى تکسازه مدرن
 ٢ نفر تکنسين عمران و 
معمارى مسلط به فروش 
و بازاریابی جهت پروژه 

ساختمانی
٧٦٧٥٧٤٤

٩١٣٥٥٨٤٩/ ف

 مهندسان مشاور
 جهت تکميل کادر خود به طراح 

معمار و ناظر معمارى با سابقه کار 
حداقل ١٠ سال نياز دارد

 فکس ٧٦٧٩٧٢٥
 ka.memari@ :ميل
ا

yahoo.com
٩١٣٥٤١٣٦/ ف

 استخدام ،به دو نفر نقشه بردار
 جهت کارگاه شبکه فاضالب نيشابور 
کارمرتبط  سابقه  ٣سال  حداقل  با 

 ٠٩١٥٦٨٦٦٣٠٠نيازمندیم 
٩١٣٤٩٤٥٠/ م


m نفر مهندس عمران
pباسابقه احداث پار  

٠٩٣٥٤٢٤٢٥٣٧
٩١٣٥٦٤١٢/ م

استخدام "ارشناس ارشد 
روان شناس2 بالين2  

٠٩٣٥٣٣٧٩٢٢٤
٩١٣٥٤٢٩٨/ ف

شر"ت گچ طوس
جهت قسمت بازرگانی و فروش 

به یک نفر با مدرک تحصيلی 
ليسانس مرتبط و حداقل ۵ سال 

سابقه کار نيازمند است
 شماره تماس 

٨٨٢٨٢٢٠
ساعت تماس :٨ الی ١۴

٩١٣٥٦٦٤٩/ پ

JارPشر"ت پيمان m

فضاى  هاى  پروژه  اجراى  جهت 
ارشد  کارشناس  نفر  یک  به  سبز 
خانم با سابقه کار مکفی نياز دارد 
متقاضيان با ٠٩١٥٦٩٠٩٢٢٠ 

تماس حاصل فرمایند.
١٠:٣٠ الی ١۴ 

رستوران  جنب  کالنترى،  بزرگراه 
نگار  سبز  شرکت  دربارى  معين 

توس 

 

٩١٣٥٣٢٥٨/ ف

 Jس حرفه ا
برنامه نو
 php

خانم نيازمندیم حقوق اداره 
کار + بيمه احمدآباد بين 

قائم ١١ و ١٣ پالک ١,٣۴ 
کانون تبليغات ۴ رنگ 

 ٠٩١٥٥٠٠١٨٩٠
٣٠٠٠٨٨٠٠٠٨٠٠٠٨

٩١٣٤٩٢٧١/ ر

استخدام
 PHP نویس  برنامه  نفر  چند  به 

٧٦٦٥٧٣٣نيازمندیم
٠٩١٥٢٣٧٣٥٦٧

٩١٣٥٠٥١٣/ ر

 استخدام 
 یک نفر خانم 

جهت امور ادارى 
یک نفر خانم 

جهت انباردارى 
یک نفر خانم طراح 

نقشه کشی آشنا به 
 Catia-Salidwork

شهرک صنعتی توس قطعه ۶٧٧

٥٤١٣٨٤٢ 
٩١٣٥٦٣٤٧/ م

موسسه آموزش عال2 آزاد آسيا
مدرس حرفه اى IELTS و سوپر 

وایزر زبان نيازمندیم دانشجوى ۶ 
پالک ١۵ رزومه الزاميست

٩١٣٣٥٣٤٥/ ف

باشگاه احد بانوان 
هاى  رشته  در  مربی  تعدادى  به 
بو  تاى  و  دستگاه  با  کار  ایروبيک، 

٠٩١٥٥٠٦٤٢٠٠نيازمند است 
٩١٣٥٦٩٢٣/ ف

به 
m زوج جوان 
شهرستان2

(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 
m زوج جوان 
بدون  بچه 

 جهت سرایدارى
 با ضامن معتبر 

نيازمندیم 
٦٦٦٣١٥١ 

٩١٣٥٦٤٥٢/ ب

 به چندنفر نجار
 کالف ساز راحتی نيازمندیم.

مبل هستی ٠٩١٥١٠٣٥٠٠١
٠٩١٥٤٠٣٥٠٠١ -٧٢٨٠٥٤٣

٩١٣٤٨٦٤٩/ م

 MDF به چند استاد"ار ماهر
جهت همPارJ در چابهار

نيازمندیم
٠٩١٥٣٠٦٤٦٣٨

٩١٣٥٣٣٣٦/ ف

به چند "ارگر نيمه ماهر
 و بردست جهت کار کابينت و 

MDF با بيمه نيازمندیم
٠٩١٥٤٧٧٦٨١٤

٩١٣٥٦٢٨٨/ ف

 به 
m نفر
Jآشنا به "ار نجار

نيازمندیم. ٠٩٣٨١٢٤٥٣٤٣
٩١٣٥٦٦٢٦/ م

به تعدادJ نيروJ ساده و 
نيمه ماهرجهت "ارام دJ اف
در محدوده خين عرب با حقوق مکفی 

نيازمندیم       ٠٩١٥٣٠٢٤٦٩١
٩١٣٤٤١٧٤/ ف

 به چند جوان مجرد در 
نيازمند
م   MDF  "ارگاه 

٠٩١٥٥١٣٤٢٢٣ 
٩١٣٥٣٦٠١/ م

٥ نفر "ارگر MDF "ار 
براى محدوده ميدان فهميده 

نيازمندیم 
٠٩١٥١١١١٠٥٥

٩١٣٥٦٧٢٢/ پ

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

٠٩١٥٧٠٠٨٩٥٦
٩١٣٥٤٧٤٤/ ل

به تعدادMDF J"ار 
نيمه ماهر و بردست 

نيازمندیم
٠٩١٥٣٠٧٠١٧١

٩١٣٥٤٨١٥/ ف

به چند نجار 
و MDF "ار ماهر

٠٩١٥٩٠٧٣١٣٧
٠٩٣٥٦٥١٧١١٦

و چند پلی استرکار 
٠٩٣٥٤٥٢٩٩٩٨

نيازمندیم. خين عرب
٩١٣٥٥٩٢٣/ ف

به 
m ام دJ اف "ار 
جهت همکارى در کارگاه توليد 

سرویس خواب نيازمندیم. 
٠٩١٥٥٠١١٦٨٠عرفانی

٩١٣٥٥٨٨٥/ ف

Jارگاه توليد" m

به تعدادى MDF کار ماهر
 و نيمه ماهر نيازمند است

٨٦٧٢٠٢٢-٨٩٣٢٣٠١
٩١٣٥٣٤٠١/ ل

به چند نفر "ارگر 
ماهر و نيمه ماهر 
MDF نيازمندیم 

 ٠٩١٥٥٠٧٠٨٠٢
 ٠٩١٥٧٠٧٠٨٠٢

٧١٢٧٥٢١
٩١٣٤٤٨٢٢/ ف

به تعدادJ شاگرد جهت 
"ار ام دJ اف نيازمند
م  

٠٩١٥٦٥٢٢٠١١
٩١٣٥٤٧٢٣/ ف

به تعدادJ نجار 
جهت "ار مبلمان

نيازمندیم با بيمه
٠٩٣٥٧٣٢٥٠٦٥

٩١٣٥٢٠٣٤/ ف

به تعدادMDF J"ار ماهر و 
نيمه ماهر نيازمند
م  
٠٩١٥٨٠٩٠٦٢٩
٠٩٣٠٥٧٢٦٢٦١

٩١٣٥٥١٩٨/ ف

٩١٣٥٢٨٢٨/ ف

به چند نيروJ ماهر  
 MDF و نيمه ماهر جهت کار

نيازمندیم 
٠٩١٥٣٠٧٨٥٧٢-٦٩١٤٣٣٥

به تعدادJ نجار
 و MDF کار
 نيمه ماهر 
و بردست
نيازمندیم 

٦٥١٢٤١٠-٩٣٧٤٣٣٤٢٨٤
٩١٣٤٨٠٤٥/ ف

به تعدادJ نيروJ ماهر
 و نيمه ماهر MDF"ار

با بيمه و حقوق مکفی نيازمندیم 
٠٩١٥١١٨٤٨٠٨

٩١٣٥٤٣٩٥/ ف

به نصاب و MDF"ار ماهر 
با شرایط ویژه نيازمندیم.

٠٩١٥٥٢١٠٩٩٨
٩١٣٥٧٣١٨/ ر

استخدام
یک نفر خانم انباردار 
آشنا به نرم افزارهاى 

نقشه کشی
 Catia- salidwork 

شهرک صنعتی توس قطعه ۶٧٧
٥٤١١٩٤٠

٩١٣٤٨١٧٤/ م

به 
m انباردار
غذایی  مواد  شرکت  در  کار  جهت 

نيازمندیم
٩١٣٥٦٤٤٥/ م٠٩١٥٣٠٠٦٩٦٦

"ارپرداز ساختمان2 
تجربه  داراى  موتور  با  شيفت  دو 
ساختمانی  تحصيالت  داراى   ترجيحا 

٨٩٢٩٥١٠نيازمندیم 
٩١٣٥٦٣٧٠/ ف

به 
m زوج در مهمانپذ
ر 
جهت سرایدارى به صورت

 شبانه روز نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٠٢٤٢٦

٩١٣٥٦٩٨٢/ ف

هتل آپارتمان 
ابرار 

به افراد ذیل نيازمند است :
 ١- پذیرش شيفت بعدازظهر 

خانم و آقا
٢- خانه دار خانم 

 ٥-٨٥٥٤١٨١
٠٩٣٧٦١٣٠٤٠٧

٩١٣٥٦٨٢٤/ خ

به چند پذ
رش 
شيفت صبح و شيفت عصر نيازمندیم 
انتهاى دانش شرقی ٢۵ سمت راست 

٠٩١٥١٠٥١٢٣٨
٩١٣٥٢٨٣٠/ ف

هتل پارميدا
به نيروهاى زیر نيازمند است:

١) کمک آشپز
٢) گارسون

٣) ظرفشوى شيفت شب
خيابان امام رضا(ع) ٢۴ 

 مراجعه فقط حضورى
٩١٣٥٦١٤٥/ ف

 Jهتل آذر انتها
دانش غرب2 
پذیرش ٢ نفر خانم 
پذیرش ٢ نفر آقا 
خدمات ٣ نفر آقا 

خانه دار ٣ نفر خانم 
کافی شاپ ٢ نفر آقا

رزرواسيون ٢ نفر خانم 

٨٥٢٧٨٤٦
٩١٣٥٥٧٦٣/ ف

استخدام در هتل 
١- نقاش ٢- نجار 

PVC ٣- لوله کش فلزى و
۴- جوشکار

نبش دانش غربی ١١
 هتل آراد 

فقط حضورى 
٠٩١٥٨٣٥٤٠٧٠

٩١٣٥٦١١٨/ ف

به تعدادJ خانه دار با 
ضامن معتبر نيازمند
م

چهارراه شهدا، مقابل باغ نادرى 
 هتل آذربایجان

٩١٣٥٣٣٣٢/ ف

هتل آپارتمان 
نقش جهان

جهت تکميل کادر خود به ٣نفر 
خانم خانه دار با سابقه کار در 

هتل نيازمندیم
خيابان امام رضا(ع) 

دانش شرقی ٨
٨٥٢٢٨٧٤

٩١٣٥٦١٠٧/ ف

استخدام - هتل
خانم خانه دار

 ٢٢١٥٩٠٠ (هتل احسان)
٩١٣٤٦٩١٩/ ف

به 
m خانم جهت نظافت 
در مجتمع سعيد با حقوق ٣۵٠ 

هزار تومان نيازمندیم 
٨٥٢٧٣٧٣

٩١٣٥٦٨٧٨/ ف

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

هتل آرا"س به تعدادى نيرو 
جهت پذیرش خانه دارى و 

رستوران نيازمندیم ١٧ شهریور 
١,١- ٨٥٥٣٥٣٠

٩١٣٤٨١٥٧/ ف

به دو نفر خانم  جهت کار در
بين  نيازمندیم  چمنی  مهمانپذیر 

خيابان امام رضا ١۵ و ١٧
٠٩٣٩٨٣٨٤٣١٥

٩١٣٥٧١١١/ ف

هتل "يانا
انسانی  نيروى  تکميل  جهت 
واجدین  از  خود  نياز  مورد 
همکارى  به  دعوت  شرایط 

می نماید.
١- نيروى آشپزخانه، آقا 

٢- نيروى انتظامات، آقا
٣- پذیرش خانم و آقا

۴- رستوران آقا
۵- الندرى، آقا

فرم  تکميل  جهت  لطفا 
استخدام از ساعت  ٨صبح الی 
امام  آدرس،  به  ٣بعدازظهر  
ربيعی،  انتهاى کوچه  رضاى ٨، 

هتل کيانا مراجعه فرمائيد.

٨٥٥٢٧٠٠
٩١٣٥٣٠٠٠/ ف

فست فود فاردفود
 جهت تPميل 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

 Jموتور mارگر و پي" Jبه تعداد
در  فود  فست  در  کار  جهت 

محدوده هاشميه نيازمندیم 
٠٩١٥٨٠٨٩٧٣٣

٩١٣٥٦٤٤٧/ ف

 به چند "ارگر ساده 
و پيک موتورى نيازمندیم

 رستوران جميل (خيام تقاطع توس) 
٠٩١٥٧٧٩٥٧١١

٩١٣٥٦١٣٣/ ف

٩١٣٥٥٨٤٤/ ف

آگه2 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.
 

آگه2 استخدام 
گاجره فست فود 

جهت تکميل کادر پرسنلی 
خود به تعدادى کارمند آقا 

جهت کار در آشپزخانه و 
امور خدماتی داخل سالن 

نيازمند است 
لطفا جهت تکميل فرم 

فقط بين ساعت ۵ الی ٨ 
بعدازظهر 

به آدرس : 
بلوار وکيل آباد، بعد از پل 
دانشجو یک قطعه مانده به 

وکيل آباد ٣٧ گاجره
 فست فود 

مراجعه فرمایيد 
 

٩١٣٥٥٧٧٥/ ف

به چند خانم 
ا آقا
جهت کار در رستوران ایتاليایی 

نيازمندیم ٠٩٣٦٢٠٠١٧٣٠ 
 بلوار تلویزیون

٩١٣٥٥٩٦٤/ ف

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

نيازمندیم بين توس ٣٢ و ٣۴ 
٠٩١٥٣٠٨١١٨٣

٩١٣٥٤٨٨٤/ ف

 mم" m
به 
m "ارگر 
ا 
آشپز جهت "ار در "باب2

نيازمندیم
٠٩١٥٣٠٦٨٩٢٦-٨٤٣١٠٩٤

٩١٣٥٤٩٣١/ ف

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

 وکيل آباد ١٧ ٠٩١٥٨٠٢٢٨٩٨
٩١٣٥٤٩٣٤/ ف

 Jاستخدام 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 

دربان آقا 
جهت رستوران نيازمندیم 

بلوارهاشميه 
 نبش هاشميه ١٨ 

جنب بانک صادرات 
 رستوران کلبه 

٨٨٣١٨٥٥
٩١٣٥٣٧٦٣/ پ

به تعدادJ پرس چ2
و کمک آشپز خانم و آقا جهت کار 

در رستوران نيازمندیم
٧٦٢٦٢٤٧-٠٩٣٥٤١٦٨٦٨٧

٩١٣٥٤١١٤/ ف

به تعدادJ ساندو
چ پيچ
نيازمندیم. 

اغذیه گلبرگ ميدان ١٠ دى 
٠٩٣٥٤٥٥٩٧٢٠

٩١٣٥٤٦٣٥/ 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

١٥٢٠
ليسانس و فوق ليسانس

١٥٢١
برنامه نــو
س

١٥٢٢
Jــــارمند ادار"

١٥٢٣
مدرس و مرب2

١٥٢٤
سرا
دار و نگهبان

١٥٢٥
نجار و ام دJ اف "ار

١٥٢٧
انبـــاردار

١٥٢٨
"ارپــــرداز

١٥٢٩
امور هتـــل

١٥٣٠
امور رستوران

استخدام 
به تعدادى نيرو مسلط به زبان انگليسی 

و کامپيوتر جهت کار در یک شرکت معتبر 
نيازمندیم 

٠٩١٥٣١٦٣٤٥١
٩١٣٥٦٠٩٤/ ف


m مجموعه غذا
2 در بلوارو"يل آباد  
به افراد ذ
ل نيازمند است  

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

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

٣نفر (خانم)نظافتچ� و ظرفشو7
 مراجعه حضورJ: بلوارفلسطين- فلسطين ١٨ پالp ٨٠ واحد ١

٩١٣٤٨٢١٦/ فساعت مراجعه ٨ ال2 ١٣


