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

شماره تماس: 09347697357

شرکت شاندیز کیش

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

اسـتخـدام                                                 خـدمـات

مفقودی                                   خـرید و فـروش و ...

 

خدمات
 

استخدام

نیــازمندیهای 
اقتـصاد کیـش   

44423910       44424999

به یک سرایدار متاهل به صورت تمام وقت 
جهت امور منزل نیازمندیم .

09347693646

عکس ها: جعفر همافر
بررسی وضعیت سایت بازیافت کیش

یک رستوران دریایی جهت تامین کادر 

پرسنلی به نیروهای زیر نیازمند است:

آشپز ایرانی - کمک آشپز - ظرفشور - 

تخته کار - خدماتی- کانتر کار خانم

تلفن تماس: 09347682923

یک کافه رستوران ایتالیایی  جهت تکمیل 

کادر خود نیاز به نیرو های زیر دارد:

آشپز ایتالیایی کار - پیتزا زن - کمک آشپز 

فرنگی - تخته کار - باریستا - ظرفشور - 

خدماتی - گارسون خانم و آقا 

تلفن تماس: 09347682923

 

مفقودی

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

آگهی استخدام
مجتمع مسکونی دامون کیش ایر، جهت تکمیل کادر 

خود از فرد واجد شرایط با سابقه کار اجرایی در 
مجتمع مسکونی دعوت به همکاری می نماید.
شرح شغل: مدیر اجرایی )بصورت تمام وقت(

شرایط احراز شغل:
. متأهل بودن                    . حداقل سن: 35 سال

. حداقل مدرک تحصیلی: لیسانس 
. دارای سابقه کار مرتبط در مدیریت مجتمع مسکونی 

یا مدیریت اجرایی        
. دارای روابط عمومی مناسب

. آشنایی کافی با کامپیوتر، امور مالی و اداری 
متقاضیان واجد شرایط می توانند تصاویر رزومه کاری 

.و مدارک مرتبط خود را از طریق پیام رسان واتس 
آپ به شماره:  09373556676 ارسال نمایند

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

اصل کارت کیشوندی به شماره 1698941/01 

به نام الهه آشوری مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد

اصل سند خودروی اپتیما 
2006 رنگ مشکی به شماره 
پالک 18671 شماره موتور 
5203382 شماره شاسی 

knace222165009406  به 
نام غالمرضا مظاهری مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد
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