
٥٦
دوشنبه ١٨  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١١

به تعدادX MDF 9ار 
نيمه ماهر

نيازمندیم (محدوده کارگاه قاسم آباد)
٩١٣٥٦١١٩/ م٠٩١٥٥١٥٠١٥٣

 به )m نفر
آشنا به Xار نجار9

نيازمندیم. ٠٩٣٨١٢٤٥٣٤٣
٩١٣٥٦٦٢٦/ م

به تعداد9 نصاب
  ام د9 اف Xار نيازمند)م 

٠٩١٥٣٢٢٥١٦٢
٩١٣٥٨٠٣٦/ ف

 MDF ار ماهرXبه چند استاد
جهت همIار9 در چابهار

نيازمندیم
٠٩١٥٣٠٦٤٦٣٨

٩١٣٥٣٣٣٦/ ف

به ٢ استادXار ماهر 
ام د9 اف با حقوق مIف�

نيازمندیم ٠٩٣٥٥٧٨٤١٥٢
٠٩١٥٩٢١٠٥٨٦

٩١٣٥٧٥٨٧/ ف

به تعداد9 نجار و X MDFار 
ماهر و نيمه ماهر

و بردست با حقوق مکفی 
نيازمندیم ٠٩١٥٥٠٣٨٠٠٢

٩١٣٥٧٩٧٤/ ف

به تعداد9 نجار
 و MDF کار
 نيمه ماهر 
و بردست
نيازمندیم 

٦٥١٢٤١٠-٩٣٧٤٣٣٤٢٨٤
٩١٣٤٨٠٤٥/ ف

به تعداد9 استادXار و
 Xارگر نجار نيازمند)م

(ابتداى جاده کالت)

 

٩١٣٥٨٠٩٦/ ف٨٤١٠٣١٤

mمبلمان ت
نيمه  و  ماهر  کوب  رویه  تعدادى 
ماهر  نيمه  و  ماهر  نجار  ساده  و  ماهر 

٠٩١٥٥٢٥٧٢٢٥نيازمندیم
٩١٣٦٠٦٩٢/ ف

به تعدادX 9ارگر 
ام د9 اف Xار 

ترجيحا در قاسم آباد نيازمندیم
٠٩٣٨٩٠١٥٢٥١

٩١٣٦٠٥٧٠/ ف

 صنا)ع چوب� 
پا)Iا

 جهت تکميل کادر اجرایی خود 
به چندنفر MDFکار نيمه ماهر 

نيازمند است.

٠٩١٥٣١٣٥٨٧١
 ٠٩٣٥٨٣٧٧٥٢٢

٩١٣٦٢١٢٨/ م

٥ نفر Xارگر X MDFار 
براى محدوده ميدان فهميده 

نيازمندیم 
٠٩١٥١١١١٠٥٥

٩١٣٥٦٧٢٢/ پ

به تعداد9
 ام د9 اف Xار ماهر 
با حقوق عالی نيازمندیم 

٩١٣٦٢١٨٤/ م٠٩١٥٨٠٤٠٥٠٠

 به چند جوان مجرد در 
نيازمند)م   MDF  Xارگاه 

٠٩١٥٥١٣٤٢٢٣ 
٩١٣٥٣٦٠١/ م

Xابينت  استادXار  تعداد9  به 
فلز9 و MDF و تعداد9 شاگرد

نيمه ماهر نيازمندیم 
٠٩١٥٣٥٩٩٧٦٩توانا

٩١٣٦١٩٩٥/ ب

به تعداد9 استاد Xار 
ماهر و نيمه ماهر MDF کار 

نيازمندیم 
٩١٣٥٨١٧٤/ ف٠٩١٥٣٠٣٣١٦٠

به تعداد9 نيرو9 ماهر
 و نيمه ماهر XMDFار

با بيمه و حقوق مکفی نيازمندیم 
٠٩١٥١١٨٤٨٠٨

٩١٣٥٤٣٩٥/ ف

 به چندنفر نجار
 کالف ساز راحتی نيازمندیم.

مبل هستی ٠٩١٥١٠٣٥٠٠١
٠٩١٥٤٠٣٥٠٠١ -٧٢٨٠٥٤٣

٩١٣٤٨٦٤٩/ م

به برشIار، مونتاژXار 
 MDF ارگر سادهX و

نيازمندیم
 

٦٩٠٥١٧٣-٠٩١٥٦٤٦٢٩٣٦
٩١٣٦١٤٤١/ ف

به چند نجار 
و X MDFار ماهر

٠٩١٥٩٠٧٣١٣٧
٠٩٣٥٦٥١٧١١٦

و چند پلی استرکار 
٠٩٣٥٤٥٢٩٩٩٨

نيازمندیم. خين عرب
٩١٣٥٥٩٢٣/ ف

به تعداد9 نجار Xالف ساز 
ماهر )ا نيمه ماهر

نيازمندیم ٠٩٣٦٥١٥٠٣٥١
٠٩١٥٣٢٢٣٣١٣

٩١٣٦١١٧٣/ ف

)m شرXت
 معتبر توليد9

نياز به یک نفر انباردار در 
سطح سرپرست انبارها باسابقه 

۵ سال مفيد کارى دارد.

٣-٥٤٢٢٦٤٠
٩١٣٥٨٤٩٧/ ف

چاپ درسا
از خانم فوق دیپلم 

حسابدارى یا مرتبط جهت 
انباردارى در محدوده 

سيدى دعوت به همکارى 
می شود 

٣٨٦٦٤٦٦
٩١٣٥٨٣٣٤/ ف

استخدام
یک نفر خانم انباردار 
آشنا به نرم افزارهاى 

نقشه کشی
 Catia- salidwork 

شهرک صنعتی توس قطعه ۶٧٧
٥٤١١٩٤٠

٩١٣٤٨١٧٤/ م

شرXت مهندس� 
نيرو نماد خراسان 
جهت تکميل کادر فنی خود به 
١-انباردار آشنا به کامپيوتر
 excel و مسلط به نرم افزار 

نياز دارد. جاده سنتو 
شهرک فن آورى هاى برتر 

٨-٢٤٠٠٧٥٧
٩١٣٦١٥١٢/ ف

)m شرXت 
معتبر توليد9
نياز به یک نفر انباردار آقا 

با مدرک تحصيلی دیپلم 
داراى ۵ سال سابقه کار مفيد 

انباردارى صنعتی و آشنا به 
کدینگ دارد. واجدین شرایط 
رزومه کارى خود را به آدرس 

اینترنتی زیر ارسال نمایند.
Email:m_gol_sh@yahoo.com

شماره تماس: 
٢٤٠٠٣٠٠-٠٥١١

٩١٣٦٠٥٦١/ م

Xارپرداز موتور9
( با توانایی وصول مطالبات) 

جهت دفتر نمایندگی
 روزنامه خراسان

 حقوق ثابت و پورسانت

٨٥٢٢٤١٤
٩١٣٥٩٩١١/ خ

)m نفر دارا9 مدر0 
تحصيل� حداقل د)پلم 

جهت امور کارپردازى با 
ضامن معتبر نيازمندیم 

سعدى ٢٠ پالک ۵ 
طبقه ٢ 

٩١٣٦١٠٦٥/ ف

به تعداد9 خانم و آقا
نيازمندیم چهار  جهت کاردر هتل 

طبقه رو به روى دادگسترى
٢٢٢٢٣٣٦

٩١٣٦١٢٧٩/ ف

استخدام - هتل
خانم خانه دار

 ٢٢١٥٩٠٠ (هتل احسان)
٩١٣٤٦٩١٩/ ف

مجموعه بين الملل� 

قصر هد)ش
به تعدادى نيروى آقا جهت 
مهماندارى هتل نيازمندیم 
بلوار جانباز جنب کيان سنتر

٦٠٩٧١٤٦
٩١٣٥٩٨٦١/ ف

به تعداد9 خانم جهت 
رزرواسيون هتل 

با آموزش رایگان 
نيازمندیم انتهاى 

دانش شرقی ٨ پالک ٣۴
٠٩١٥٩٠٠١٧١٠

٨٥٥٣٩٤٠
٩١٣٥٩٣١٢/ ف

جهت تIميل 
Xادر پرسنل�

به یک نفر خانم ترجيحا داراى 
مدارک و سوابق هتلی در بخش 

پذیرش نيازمندیم
هاشميه ١٠ پالک ۵٨

٠٩١٥٧٦١٧٥٨٨
٩١٣٥٧٤٧٦/ ف

به )m خانه دار خانم
ترجيحا آشنا به لندرى نيازمندیم 
آزادى ، کوچه مخابرات هتل حاتم

٢٢٢٢٨٢١
٩١٣٦٠٦٦١/ ف

به دو نفر آقا
جهت خانه دارى در مهمانپذیر 

شيفت شب نيازمندیم
٠٩٣٥٦٠٣٢٧٧٨

٩١٣٥٨١٢٦/ ف

استخدام
یک هتل معتبر از افراد مشروحه 
زیر به صورت تمام وقت دعوت به 

همکارى می نماید: 
آقا  هتل  تاسيسات  مسئول   -١

٢- مسئول خانه دارى خانم 
تلفن تماس: ٨٥٣٠٧٩٥ 

خيابان امام رضا(ع)
٩١٣٦٢١٢٢/ ق

هتل پارت
١-پذیرش روز        خانم
٢-پذیرش شب         آقا

٣-خانه دار                خانم
آدرس: خيابان امام رضا(ع) ٩ 

کوچه مهرآئين
٩١٣٥٧٨٨٥/ ف

تأسيسات )m نفر
الندرى ٢نفر

نيروى رستوران ۵نفر
خانم و آقا

 خيابان امام رضا (ع) ٨ 
چهارراه دوم سمت راست

 هتل آپارتمان دیبا 
مراجعه حضورى 

از ساعت ١١ الی ١۶
٩١٣٦٠٣٣٨/ ف

به )m خانم جهت امور 
خدمات 

در مهمانپذیر نيازمندیم 
خيابان شيرازى کوچه 

مالهاشم بازارچه حاج آقاجان 
کوچه ضياء پالک ٧۴

٢٢٥٦٤٢٠
٢٢١٤٤٠٥

٩١٣٥٩٢١٥/ ف

به )m نيرو9 رزرواسيون 
نيازمند)م

هتل آلما
٠٩٣٦٧٣٢٥٢٧١

٩١٣٦٠٩٢٣/ ف

جهت Xار سوئيت آپارتمان 
نيازمندیم خانه دار پذیرش 

خدماتی ساعت تماس: ٨ الی ١۶
٠٩٣٥٣٧٦٤٩٨٩

٩١٣٦١٣٣٠/ ف

به تعداد9 خانم با 
روابط عموم� باال

جهت پذیرش رزرواسيون و خانه 
دارى جهت کار در هتل آپارتمان 

نيازمندیم
١٧-٨٥٣٢٦١٦

دانش شرقی ٢۵ 
 هتل آپارتمان پارسا

٩١٣٦١١٣٧/ ف

هتل آپارتمان مشاهير 
 جهت تQميل Oادر خود به افراد 

ز�ر نيازمند است.١- نيرو3 
خدمات� شب (آقا-خانم) 

٢- حسابدار آشنا به Oليه امور 
مال� و ماليات� (خانم) 

آدرس: خيابان امام رضا ٥ 
 ١٥ fوچه مهرآئين پالO

(مراجعه حضور3)
                                                ٩١٣٥٨٢١٩/ ف 

رزرواسيون 
هتل 

از افراد با سابقه 
در بخش رزرواسيون

 دعوت به همکارى می شود 
٠٩١٥٥١٣١٠٠٧

٩١٣٦٠٨٩٨/ ف

هتل و)ستا
(خيابان دانشگاه) ١-پذیرش 

شيفت شب ٢- انتظامات
٠٩١٥٣١٠٩٥٨١

٩١٣٥٧٥٨٨/ ف

به )m خانم جهت پذ)رش 
امام  نيازمندیم  آپارتمان  هتل  در 
هتل   ۶١ پالک  دوم  بست  بن   ٩ رضا 
آپارتمان آذر  ٠٩١٥٨٨١٢٩٠٢

٩١٣٦٠٨٥٦/ ف

به )m سرپرست 
خانه دار9 

با ۵سال سابقه 
مفيد حداقل 

فوق دیپلم جهت 
هتل ۴ ستاره 

نيازمندیم
٨-٨٥١٦٩٩٦

٠٩١٥١١٣٢٧٧٩
٩١٣٦١٣٤٢/ ف

 به چند Xارگر ساده 
و پيک موتورى نيازمندیم

 رستوران جميل (خيام تقاطع توس) 
٠٩١٥٧٧٩٥٧١١

٩١٣٥٦١٣٣/ ف

به )m نيرو9 خانم و آقا
جهت کار در رستوران نيازمندیم 

توس ٣٣ ترجيحا در محدوده
 ٠٩٣٠٧٧٩٥٦٥٧

٩١٣٦١١٧٨/ ف

به چند نفر نيرو 
جهت Xار در رستوران هتل 

(گارسون) و آشپزخانه نيازمندیم 
٠٩١٥٩٠٥٨٧٦٨

٩١٣٦٠٣٩٢/ ف

)m آشپز ماهر 
منشی  ساده،  کارگر  آشپز،  کمک 
جهت کار در رستوران نيازمندیم 

٢٢٤٠٢١٦
٩١٣٦٠٨١٩/ ف

فست فود فاردفود
 جهت تIميل 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

به تعداد9 پرسنل خانم 
جهت کار در تاالر پذیرایی آرسن 
طرقبه  جاده  ابتداى  نيازمندیم 

٥٥١١٣٣٦امام رضا ١١ 
٩١٣٦١٤٢٤/ م

رستوران پاسارگاد
به دو نفر گارسون ماهر 

نيازمند است 
٠٩١٥٨٢٤٨٧٢٥

٩١٣٦١٠٥٢/ د

به چند Xارگر 
 ميزبان - آشپز جوان

و متعهد جهت رستوران 
نيازمندیم .کار و بيمه دائم 

(پس از امتحان کار) 
نبش وکيل آباد ٧٧ - گراناز

٠٩١٥١١٥٥٨٥٠-٥٠١٢٨٧٣
تماس ٨ شب 

٩١٣٥١٥٤٤/ ف

تعدادX 9ارگرساده 
اى  حرفه  دار  سالن  و  ظرفشوى 
جهت رستوران با جاى خواب و غذا 
نيازمندیم  ٠٩١٥٦١٨٥٠٧٩

٩١٣٦٠٤٢١/ ف

 mمX ارگر ساده وX 9به تعداد
شهرستان� ترجيحا  آشپز 

جهت رستوران نيازمندیم
٠٩٣٣٥١٨٨٣٠٠

٩١٣٦٠٤٦٠/ ف

استخدام نيرو (خانم) 
جهت پذیرایی و خدمات و ١ کارگرساده 
داخل فود  فست  در  آقا  نوجوان 

٠٩٣٥٥٣٦٦١٣٧ هفت تير ۶ 
٩١٣٦١٩٥٨/ م

تاالر  پرسنل  تعداد9  به 
 نيازمند)م محدوده عدل خمين� 

 ٨٥٤٠٥١٥
٠٩٣٧٧٨٧٢٩٠٤

٩١٣٦١٣٠٣/ ف

عراق -اربيل 
 کارآفرینان استخدام 

کوره دار،قالب گير ماهر و نيمه ماهر 
٩١٣٦١٠١٦/ ب٨٤٥٣٣٧٧ 

مرXز Xار)اب� 
آ)نده سازان 

ميدان ده دى
 نبش امام خمينی ٣۵ 

 ٨٥١٣٣٣٩
٩١٠٠٩٦١٣/ م(۶ خط) 

اشتراك فرم ها9 

استخدام� دولت�   

٩١٣٠٥١٩٠/ م٢١٥٠٤١٨

Xار)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

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

٩١٣٣٩٧١٧/ خ

Xار)اب� سامان Xار
با خدمات ویژه

نبش چهارراه گاراژدارها
٣٤٤٣٠٦٠

٩١٣٠٢٦٢٢/ د

كار)اب� آپادانا
ثبت نام متقاضيان 

كار تامين نيروى انسانی 
كارفرمایان

 مفتح ٣، ساختمان 
پزشكان، طبقه دوم

٢٧٦٨٥٣١-٢٧٦٦٩٥٩

٩١٣٥١٩٠٧/ م

جوانان
 جو)اX 9ار

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

زوج جوان جو)اX 9ار
(آماده همکارى با 

مساجد- باغات- نگهبانی)
٠٩١٥٨٩٢٥٢٤٦

٩١٣٦٠٤٢٤/ ف

نيسان Xمپرس� 
با اتاق بارى آماده همکارى 

با ارگان ها
٠٩١٥٥١٦٨٤٧٢

٩١٣٥٥٠٨٧/ ف

به حسابدار- فروشنده
  Xارگر ساده نيازمند)م 
٣٨٩٩٢٥٩-٣٨٩٩٢٦٠

٩١٣٦١٤٣١/ م

مجتمع بزرگ لبنيات
 و بستن� ميهن

از واجدین شرایط ذیل دعوت به 
همکارى می نماید

سابقه  داراى  آقا  ١-فروشنده 
فروشندگی حداقل دیپلم 

کارت  داراى  آقا  ٢-راننده 
کارت  و  رانندگان  هوشمند 
با  ١٠ساله  گواهينامه  و  سالمت 

مدرک حداقل دیپلم
٣-حسابدار آقا داراى سابقه کار، 
مدرک  با  ٣٠سال  سن  حداکثر 

ليسانس
نرم  به  مسلط  آقا  ۴-دبيرخانه 
افزار excel ، office تایپ نامه و 

مکاتبات ادارى و .... فوق دیپلم
 + کار)  ثابت(قانون  حقوق  مزایا: 
خدمات  بيمه  فروش+  پورسانت 
درمانی+ بيمه تکميلی+ حق نهار+ 

سهميه ماهانه لبنيات و بستنی
متقاضيان جهت تکميل فرم 

استخدام به آدرس: بلوارتوس 
بعد از سه راه دانش، روبروى 

توس ٧٧ شرکت لبنيات و بستنی 
ميهن مراجعه نمایند.

شماره هاى تماس:
٠٩١٥٩١٧٦٢٠٤
٠٩١٥٢٥٩٢٧٤٩
٠٩١٥٢٠٣٦٤٧٤

٩١٣٦٠٢٤٤/ ف

فست فود جام جم 
پيک  و  دار  سالن  تعدادى  به 
موتورى نيازمندیم. ساعت تماس 

١٣٨٨٣٨٨٣٤ الی ١٧
٩١٣٥٨١٤٠/ پ

به تعداد9
 ١- فتوشاپ Xار

٢- تایپيست حرفه اى
 ٣- کمک حسابدار

 ۴- خدمات کپی
 ۵- انجام پروژه هاى دانشجویی 

(پایان نامه)
 بين راهنمایی ٢۴ و ٢۶ (ایما ٢)

٩١٣٦١٤٥٦/ ف٨٤١٥٩٣٠

)m موسسه حقوق�
از همکاران وکيل دعوت به 

همکارى می نماید
٨٤٤٦٣٠٦

٩١٣٥٧٦١٨/ ف

١٥٨٠
جو)اX 9ـــار

١٥٩٠
مشاغل گوناگــون

١٥٢٥
نجار و ام د9 اف Xار

١٥٢٧
انبـــاردار

١٥٢٨
Xارپــــرداز

١٥٢٩
امور هتـــل

١٥٣٠
امور رستوران

١٥٧٠
Xار)ابــــ�

 office نفر مسلط به m( به 
 و یک مترجم نيازمندیم 

 ٨٤١٦١٤٥-٠٩٣٥١٤٢٨٣٢٢
٩١٣٦١١٢٥/ م


