
11

سامانه آنالین سفارش غذا  
از رستورانهای جزیره کیش 

وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش

اماکن قرنطینه ای، منازل مسکونیضدعفونی
تجاری،اداری، پروژه هاو ...
با مه پاش های سرد - فوری

شماره تماس: 09347697357

شرکت شاندیز کیش

نیــازمندیهای 
اقتـصاد کیـش   

44423910       44424999

یک نیروی خدماتی )خانم/آقا( جهت کار در محیط 
اداری نیازمندیم.

ساعت کاری 9:30 تا 13:30   17:30- تا 21:30
09347684873

استخدام فروشنده آقا یا خانم 
حقوق اداره کار - بیمه - بدون نیاز به سابقه

ساعت کاری : 9:30 تا 13:30 -  17 تا 22:30 تایم بازار
بازار مرجان     تلفن تماس 09131668540 

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش
www.eghtesad-kish.ir   :سایت

اسـتخـدام                                                 خـدمـات

مفقودی                                   خـرید و فـروش و ...

 

خدمات

استاد کار گچ کار ساختمان آماده کار در 

پروژه ها و ساخت و ساز در جزیره کیش

09197910947

 

استخدام

استخدام منشی خانم 
آشنا به کامپیوتر جهت کار

 در یک شرکت مورد نیاز است 
متقاضیان به نشانی ویالهای مروارید روبروی 

هایپرمارکت باالی بانک سینا واحد 715 
مراجعه نمایند 

ساعت کار: بعدازظهر )2 تا 9 شب(
شماره تماس: 07644424999

به تعدادی نیروی نگهبان و البی من 
با سابقه کار جهت کار در یک مجتمع 
مسکونی نیازمندیم.       44487012 

هتل آبادگران استخدام می کند
پذیرشگر- میزبان رستوران - کمک 

آشپز - ظرفشور - خدمات
09172303134

شرکت آریا اطلس کیش 
اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی

حسابداری، حسابرسی، بیمه تأمین اجتماعی، 
خرید و فروش فصلی، مالیات بر ارزش افزوده، 

حقوق و دستمزد
آدرس: خیابان ساحل، بازار دیپلمات، طبقه اول تجاری، واحد 109

شماره تماس: 09127057173    -     07644461151

به اطالع می رساند بازار مرجان به دو نفر 
فروشنده مجرب خانم  و دو نفر فروشنده 
مجرب آقا نیازمند است متقاضیان با شماره 

07644466160 تماس حاصل نمایند.

صنایع چوب حالج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

رستوران سای دا
انواع غذاهای ایرانی و دریایی
با کادری مجرب و با سابقه 

آماده عقد قرارداد با شرکت ها و مؤسسات
آدرس: کیش، بلوار خیام،
TS44 خیابان باباطاهر 

شماره تماس: 07644440400

دفتر ثبت اسناد رسمی افتتاح شد
شعبه شماره 121 کیش

روبروی هایپر مارکت - ویالهای اداری مروارید- 
طبقه دوم - واحد 713

یکشنبه 3 اسفند 1399، 9 رجب1442 ،21 فوریه 2021، شماره 3682، صفحه

نیــازمندیهای 
اقتـصاد کیـش   

44423910       44424999

عکس ها: جعفر همافر
آماده سازی بازار میوه و تره بار جزیره کیش


