
حــادثه خبــر نمیکنـــد
دوره آمــوزش کمـــک های اولیــه 

مقدماتــــی - پیشرفتــــه 
مرکـــز آموزش سالمت نشـــــاط 

09185085725-38264369

به یک مربی با سابقه خانم
 جهت کاردرمهد کودک نیازمندیم

ترجیحا ساکن شهرک مدنی

09361733911 09189146769

بــه تعــدادی راننــده 
با خودروی مدل باال جهــت کار
 در آژانــــس نیــازمندیــم 

 09398290319

مژده                                           مژده
برای کســانی که بیمه ی 

قالــــی بافیشــــان قطـــع شــده
کـــار در کارگـــاه قالــــی بافـــی 
همــراه با بیمه و سرویس رفت و برگشت 

09120899138

بــه تعدادی پیک جهت
 کـــار نیـازمندیــــم

09185406881

بــه یــک شاگـرد باطری 
ســازماهـــر بــــــا ضمـــــانت 
کتبـــــــی نیــــــازمندیـــــــم

09188157286

کارت دانشجویی فاطمه اورامن 

به شماره دانشجویی 8511042031

مفقود گردیده و فاقد اعتبار است

تعـدادی چرخکار مانتو ، تعدادی وردست 
چرخـکار ، راسته دوز ، اتـوکار همکار خانم
 جهــت تولیــد مانتــو نیازمندیـــم
آدرس : محدوده میدان ،اول خیابان شهدا

09190223160  -  09306056011

بـــه تعــدادی چرخــکار
زیگزال دوز ، وسط کــار خانــم 
یا آقـا نیازمندیم در تولیدی تریکـو 

09184947160

به تعـدادی نیروی کـار مجرب و 
کارگر ساده جهت کارواش نیازمندیم

ساعت تماس 14-20
09182115842  ت.ت.م

یک بـاب مغــازه تجـاری
 بــا سنــد مالکیـــت کامـل واقــــع در
بازار حسنیخوانی به متـراژ 42 متر همکــف
35 متــر زیر زمیـــن ، 12 متـــر بالکـــن
آماده بهــره برداری بـــه فروش میرسـد

09122351422

به تعدادی  فست فود کلیز
پیتزا زن ، سوخاری زن ، ساندویچ زن 
کانتر کار ،  سالن کار ،  پیک موتوری 

صنـدوق دارخانـــــم  
ـا روابـط عمومی باال و با حقــوق و  ب

 مزایــای کافـــی نیازمنــدیــم 
مراجعـه حضـوری : 11  الی 13  و  18  الی 20

آدرس : ابتدای خیابـان میرزاده عشقی روبـروی 
شیرینی گلبرگ فست فود کلیز

به چند نفرصنـــدوق دارخانـــم 
درفروشگاه مواد غذایـــی نیازمنـــدیم
ساعت مراجعه : 13 الــی15

خیابان جهان نما ، نرسیده به تقاطع بعثت کوچه یخچال

فروشگاه آرش . آندره

به2 نفـرهمکـارخانــم
 دارای سابقــه کـــار و مسلـط به

 کامپیوتــر با حداقـــل مـــدرک 
کـاردانی و روابط عمومی باال جـهت 
کــار در واحد فـروش نمایندگــی 

خــوردو ســواری نیازمندیــــم
ساعت تماس 9 الی13 و 16 الی 18

34266161
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 تلفن پذیرش آگهی
1819

به یک فروشنده و استخدام

یک بازاریاب خانم 

و آقـا نیازمندیـم

09188144611

به 2 نفـــرکمک حسابـدار

خانم جهت انجام پروژه های 

حسابداری نیازمندیـــــم
کارزیرنظرحسابرس 

آموزش رایگــــان

09330741434

بـه یک کارگرساده 
و یک آشپــزماهـر
جهـــت کـــار در
چلوکبابی نیازمندیم

09187032257

به یک نقاش ماهر 

کابینت روشویــی 

نیازمنـدیــــــم

09188132110

به چند نفر رنگ کار

 ماهر نیازمندیــــم

09188134835

09188126194
از نصابـــان حرفه ای 
کاغذدیواری و پارکت 
دعوت به همکاری به 

عمل می آید

09124360328
ت.ت.م

به یک همکـــار خانم 
جهت کار در فروشگاه 
دکوراسیـــون داخلی 
واقع در بلـــوار مدنی 

نیازمندیم
09124360328

مهندس معمـــــار با
 10 سال سابقــــه معتبر 
آمــاده همکــــاری با 
شرکت هـــا جهــــت 

اخذ رتبه

09193583407 

به چند شاگـــرد
 )مـــــرد-زن(
نیازمندیـــــم
)دوغابــــــی(
09180176948

بــه تعدادی خانـــم
 جهت کار درکارگـــاه
 گل سازی فرانکــــی
 حوالی نایب نیازمندیم 

09308579381

به یک فرشنده خانم 
جهــت مزون لباس

 عروس نیازمندیــم 
اول خیابان میرزاده عشقی 

09183166062

به چند نفرلعــاب 

کارماهرخانم جهت 

کـــار در کارگـاه

)همــــدان(

نیازمندیـــــم

09334175353

آموزش سیاه قلم

 ولعاب به صورت 

کامــــل و بــــا 

تضمیــــن کــار

09334175353

تاکســـی تلفنـــی 

بین النهرین به تعداد 

محدودی راننـــده 

مجرب نیازمنــــد 

اســــت 

09335564297

به یک نفر خانــم

 جهت کاردرکارگاه 

نبات ریزی مسلط

 به کارنیازمندیـم

09183142355

به تعدادی راننده

 با وسیله جهـــت 

بازاریــــابــــی

 نیازمندیـــــــم

09183116306

به دو نفر جوشکــار

 درب و پنجره ســاز 

ماهر جهت کــار در 

مازنـــــــــدران

نیازمندیم با حقــوق

 عالی و جای خــواب 

09390961904

جویــای کــار
جوان27ساله دارنده 

وانت بارمسقف مدل

86 آماده همکــاری

 با ارگانهـــای دولتی

 یـــا خصوصــــی

09380275665

به دو نفر کارگــر
 ســاده آقـــــا 
30 سال(  )حداکثر 
جهـــت کــار در 
خشکشویــــــی 
نیـــازمندیــــم

38371050

بــه دو نفـــر خانـــــم 
میکــاپ کـار و شنیون کار 
ماهر با مشتری نیازمندیـم 

آدرس : چهــــارراه پاستــور

09198148901

به یک نفر خانـــم یا آقـــا جهت کار

 شستن ظرف در رستوران فست فود

09188147511 نیازمندیـــم       

به دو صندوق دار با سابقه کار

 و تعدادی کارگر نیازمندیـــم 

09186329289

به یک پیک موتـوری جهـت 

کار در تهیـه غذا نیازمندیـم 

09188113435

به یک نفـــرنیروی آقایک نیروی خانـم
 جــوان با روابــط عمومی بـاالجهت کار
 در عطـــر فروشـــــی نیازمندیـــم
مراجعه حضوری: خ شریعتی جنب بانک ملت مرکزی عطریات گلسا

09186269490

به دو نفر نیروی کار مجـــرب 
)با تجربه( برای مشاور امـالک

 نیازمندیم 
09188113183

به یک خانـــم حسابدار و حسابــرس

 و تعدادی صاف کار و نقاش جهت کار

 در مجتمع شرکت هنری نیازمندیم

09120918689

بـــه یــک مهنـــدس بازنشستـــه و

 یا باالی هشت سال سابقه بیمه در رشته 

عمران ، مکانیک ، زمین شناسی یا معـدن

 جهت رتبه بندی شرکت نیـــازمندیــم 

  09377801156
 ت.ت.م

یک شرکت پخش مواد غذایی معتبر
به تعداد4 نفربازاریاب آقا یا خانم نیازمند است

حقوق ثابت + پورسانت + هزینه ایاب ذهــاب

مراجعه حضوری : شهرک مدنی فاز یک پشت

 کالنتـری -کوچه عماد روبروی پارک گلچین پ 19

09331219005

آژانس اینترنتی اسمـپ
جهت راه اندازی فاز جدید خود

از دارنـدگـان موتورسیکلــت

 دعوت به همکـاری می نمایـد 

با درآمد باال بدون کمیسیـون

0 9 1 9 0 7 1 1 4 7 2

به چند فروشنده خانــم مجرب و مجرد
جهـت فروشندگی پوشاک مجلسی زنانه 
ترجیحـــا با سابقه کار و ظاهری آراسته 
نیازمندیـــم )حقوق ماهیـــانه 800/000(

خیابان پاستور ورودی مرکز خرید پور سینا 
سون فروشگاه 

مراجعه حضوری : ساعت 11 الی13 18 الی20 

38261452
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1819

دعوت به مشارکت جهت 
راه اندازی مرکـز کنکور

09188121007

بهترین خریدارضایعات
 الومینیوم و فلزات رنگی

 خرید در محل - 09187125336

خرید وفروش ضایعــات 
آهن آالت ازقبیــــــل 
مــس ، چــدن ،آهن و...
یخچال های سوختـــــه 
و قدیمـــی شمــــا را
درمحل خریداریــــم

09183125147

فروش باغ هزار متردارای امکانـــــات 
کامل آب ، برق ،گاز ، تلفن ، فاضــــالب 
دیوارکشـــــی شده ،خانــه باغ 50 متر
ماشین رو جاده مالیـــر ، روستای یکانه

09393121728

نیازمندیهـــای 1819همـــدان 
از یک نفر بازایاب تلفنی خانم کار بـه صورت 
دفتــری دعوت بـه همکــــاری مینمایــد

حقوق ثابــت + پورسانـــت + بیمـــه

38264642

دعوت به مشارکت جهت

 راه اندازی مرکز کنکـور 

09188121007

بهتریـــن خریدار ضایعــات

 آلومنیوم و فلزات رنگی در محل 

09187125336
پذیــــــرش انواع 
کاشی کاری نماکاری 
سیمــــــان کاری 
و بنایی ساختمـان با 
کیفیــت و قیمــت

 مطلوب

09908118251

امانت فروشی اسالمی
کلیه لوازم منزل شمارا به 

باالترین قیمت خریداریم

09185848955
ت.ت.م

خریـدار وام

 )ازدواج و ...( 

09182148891

فرش های کهنه 
دست بافت و ماشینی شما 
را به باالترین قیمت درمحل 

خریداریم

 09186531232
32515783

یک بــاب انبــاری 
به مساحت 40 متــر
طبقه همکف جهـت

اجاره

 09183111591

خـریدار انـــواع
فرش های کهنـــه 
20 درصــــد بـاالتر

 از قیمـــــت بـازار 
خریـــــد در محـل

 32529094
09183160361

نقاشی ساختمان 
رنگ روغنی متری4500
پالستیـــک متری3000
با مصالح باتضمیــــن

09189091162
09183180586

فـرش های دست بافت
 و مـاشینــــــی 

 شمـا را 10 درصد باالتر از 

قیمت بازار  خریداریــم 
09198096176

         32532814  کریمی

اپیالسیون کل بدن

20000 هزار تومان

09901090846

رهن یا اجاره ی مغازه ی 
تجاری 25 متــری دارای 
امتیازات کامل و سرویس 

بهداشتی در بلوار مدنی
کوچه ی امام زاده یحیی

09181113379

فروش مغازه ای
 به متراژ 45 متر واقع 

در خیابان پاستور

 09393156838

به دو نفر ضامـــــن

 کارمندبا گواهی کسر

 از حقوق برای گرفتن 

وام ازدواج نیازمندیم

 با پورســـانت بـــا 

تضمین چک و سفته 

09185011967

محــل کارواش با

 کلیه ی تجهیــزات

 اجاره داده میشود

09182531683

فروش 1000 متر

 زمین و باغ واقع 

درشهرک الوند 

قیمت توافقــی 

09180182800

به2 نفرکارمنـد)شاگرد(

جهت فعالیت درنمایشگاه

 اتومبیــل نیازمندیــم

کوی خضر30متری مدنی

 جنب پارک شهدا

09188130067

ساخـــت کابینــــت و کمد دیـواری با
 بهترین یراق آالت ترک لوالی آرام بنــد
و ریل 3 تیکه ساچمه ای کابینت متـــری

 380 هزار کمد دیواری متــری 149 هزار 

09358330649

به یک فروشنده 
خانم جهــت کار
 در کتابفروشـی

 نیازمندیــم 
خیابان بوعلی پاساژ چهلستون

 طبقه اول کتابفروشی اندیشه 

سازان

مژده به همشهـــــریان عزیـــز
بزودی نمایندگی کاالی خواب بالینه
 درهمـــــدان افتتاح میگـــردد

منتظرآگهی بعدی ما باشید...

دفتر پیک موتوری پیشتاز انجام کلیه امور 

روزانه شما تنها با پرداخت3 هزار تومان 

32533737-32533939
آدرس:آرامگاه بوعلی اداره پست مرکزی
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به چند کارگر جهت کار در

 دوغابـی اللجیـن نیازمندیـم

09181072499

مغازه ای واقع درچـال دباغ خانه

 به مساحـت 9 مترکف ، 9 متربالکـن
رهــن و اجـــاره داده میشـــود

09397407560

بــه یـک رویـه کوب 
مبل ماهرنیــازمندیــم

خیابان جوادیه روبرروی مدرسه ی امام علی

09189035427

به چنـد نفـر چرخکار خانم
 درمحیط کامال زنانه با سرویس 

رفــت و برگشـت نیازمندیـم

09188111804

قالیشویی الوند با اصول شرعی 
شستشوی انواع فرش های ماشینی 
دستبافت ، پتو ، موکت و مبلمــان

 ) تضمینی با کیفیت باال اسرع وقت (
کارخانه  :  32544383- 32526845

انتقادات : 09391114978

قالیشــویی گلریــــز
شستشوی انواع فرش های :

 ماشینی ، دست بافت ، گلیم ، موکت ومبل شویی....
با استفاده از پیشرفته ترین دستگاه آبگیری واتو کشی فرش
همدان کیلومتر 5 جاده  مالیر نرسیده به جاده یکانه

32657171 -32647171      
     

     
     

ن    
گا

رای
س 

روی
س

عکاســـی گنجـــنامه 
تعـــدادی به  تکمیل کـــــادر خود  جهت 
نیـازمندیـــــــم آقـــــا  و  خانــــم   

حقوق ماهیانه 1/200/000
ساعت کاری 9 صبح الی 21        

به یک منشـی خانـم در
 شهـرک صنعتی اللجیـن 

نیازمندیم
همراه با سرویس رفت برگشت صبحانه 

و بیمه که به حسابداری هم اشنا باشد با 

مسولیت محدود و حقوق مناسب 

09128936080-09183146095

به چنــد کارگـر خانـم 
در کارخانه ی دوغابی شهرک صنعتی 

اللجیــن نیازمندیـــــم

09181072499      09183184903


