
به تعدادی بازاریاب خانم 
یا آقا با حقوق عالی نیازمندیم

09036352420

بـه یــک خانــم جهــت
 پرستــاری از سالمنــد و آشپـــزی

 و نظافــت منـــزل نیازمندیـــــم

 09187037113 

فروشگـاه افـق کـوروش 
به منظـورتکمیـل کـادر زنجیـره ای ســرد

 خــود از رانندگــان خـاور و نیسـان یخچالی 
دارای خــودرو دعـوت به همکـاری مینماید

میدان شریعتی ابتدای خ میرزاده عشقی 
فروشگاه افق کوروش

به یک فروشنده بـا ضمانـت 
کافـــی جهـــت کــــار در
 سوپـرمارکـت نیازمندیـــم

ساعت کاری 9 ساعت-حقوق توافقی ترجیحا ساکن
09189115078 حوالی جانبازان_

نیازمند همکار خانم آشنـا به
 کامپیوتـر بـرای دفتـر بیمـه 

ترجیحا حوالی شهرک مدنی 

09188125185

بــه یک خانــم جهـت پرستاری 
از سالمنــــد و آشپــــــزی و 
نظافـــت منـــزل نیازمندیـــم 

09187037113

آژانـس اینترنتــی اسمـپ
جهت راه اندازی فاز جدید خوداز دارنـدگان 
موتورسیکلت دعوت به همکـاری می نمایـد 

با درآمد باال بدون کمیسیون

09190711472

به یـک فروشنــده خانــم 
جهت کار در لبنیاتی نیازمندیم)نیمه وقت(
میدان شیرسنگی بلوار چمران روبــروی
 بانک مسکن ، فروشگـاه ستاره شهـــر

مراجعه حضوری

یک واحد 50 متری جهت رهن و
 اجاره واقـــع در مجتمــع نیـاوران 
اول بلـــوار دره مـــراد بیــــگ
38247271-38220151-38221120

امالک ونک
مناسب جهت مطب و دفتر کار

به یک نیروی با تجربه جهت کار
 در سالـن زیبایـی نیازمندیــم

 )باحقوق خوب(
09016855010

به تعدادی فروشنده خانم 

با حقوق عالی نیازمندیم

09036352420

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

09190223160  -  09306056011

منــزل 1/5 طبقــه دوبلکس 
200 متــر 160 متـــر اعیانـــی 
امتیـــاز آب و بـــرق گــــاز 

09125424606

به تعـدادی نیروی کـار مجرب و 
کارگر ساده جهت کارواش نیازمندیم

ساعت تماس 14-20
ت.ت.م   09182115842

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

شرکت صنایع غذایی گیرینه
نمایندگی انحصاری استان همدان برای تکمیل 
تیـم فـروش خـود به 3 نفـر ویزیتـور خانـم

با سابقـــه کــاری نیازمندیـــم
حقــوق ثابــت + پورسانــت عالــی

09187089727

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

بــاغ فروشــی
باغی به مساحت2000 متر واقع در ابتدای 
جاده سد اکباتان کوچه ی قالیشویی کسری 
باغ های سنگستان ماشین رو دیوار کشـی 
شده ،دارای انواع درخت میوه ،آبیاری به 
صورت سیستم قطره ای-دارای ساختمان 
و سرویس و استخـر و یک سولــه ی 170 
متری جهت انبـاری و ...   )قیمت توافقی(

0918 111 2964

رهـــن و اجـــاره
 دو طبقــــه فـــــول امکانـــات 
واقـــع در جنـــب هتــل آریــن

09122098089 

به یک پارکبـان جـوان با تجربـه
 جهت کار در رستوران نیازمندیم
باحقوق ومزایای عالی- ارتباط فقط ازطریق پیامک

09182101400 - ت.ت.م
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به یک فروشنده و استخدام

یک بازاریاب خانم 

و آقـا نیازمندیـم

09188144611

به یک منشی مجرب 
جهت کار در دفتــر 
بیمــه نیازمندیــم
)همراه با سابقه کار در بیمه(

09330000348

به تعدادی راننده

 با وسیله جهـــت 

بازاریــــابــــی

 نیازمندیـــــــم

09183116306

به یک منشی خانــم

 مسلط به کامپیوتـر 

به صورت پاره وقت 

نیازمندیم
محل کار خیابان صدف

09904627537

به تعدادی آقــا
 جهت کـــار در 
فســت فـــود 

نیازمندیم
خیابان شریعتی نرسیده به ایستگاه 
عباس آبـــاد روبروی درمانــگاه 

امام حسن

مراجعه حضوری

به یک کارگر جهت 
کــار در بستنـــی 

فروشی نیازمندیم

)ترجیحا ماهر( 

 09372267920

به چند ویزیتـور 

خانم جهت پخش 

ــی  لــوازم جانبـ

موبایل نیازمندیم 

09182008206

به یک پیک موتـوری جهـت 

کار در تهیـه غذا نیازمندیـم 

09181113435

نیازمنـد یک فروشنـده خانــم 
ساعـت کاری بعداز ظهرها ساعت 3 تـا 10  

3 8 2 2 9 9 7 4
آدرس : خیابان آزاد تقاطع فرهنگ خیابان آزاد غربی نان فانتزی زمرد 

آموزشگاه زبان به یک نیروی با تجــربه خانم برای 

فروش خوراکی در بوفه و سایر کارهای متفرقـــه 

نیازمند است
 ساعت کاری 3/5 تا 8/5 - مراجعه فقط حضوری 

آدرس : انتهای حق گویان  پشت بانک صادرات آموزشگاه زبان

 38371494

بــه یــک نفـــرخانــم خانــه دار

جهــت کاردرمنزل به صورت ثابـت

و نگهــداری ازسالمنــد نیازمندیـم

09185074910

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

در اللجیــن به چند 
شاگــرد)مرد-زن(
نیازمندیم )دوغابی(

09180176948
09172261587

به چند نفرشـــــاگرد 

جهت کاردرآسانســـور

نیازمندیـــم

09189130427

09189096861

به یک فروشنده خانم 
نیازمنـدیـــم بــــا

 حقـــوق 700/000
آدرس: شهرک مدنی  

09369536328

به یک فروشنده 

خانم نیازمندیـم
برج سعیـــدیه طبقه 2 

واحد 249 فروشگاه بیتا

به تعدادی چرخکــار و 
وردست چرخکار خانــم 
برای تولیدی مانتـــو در 
محیطــی کامال زنانـــه

نیازمندیـــم

09017224668
به یک مربی قرآن با 
حداقل سابقه کــاری 
3 سال ترجیحا خانــم 

نیازمندیم

09180016065

به یک منشی خانــم 
مسلط به حسابداری 

نیازمندیم
081-38218251

081-3130

بــه دو نفــرخانـم 
جهت کار در تراشکاری و 

شست و شو نیازمندیم
حقوق توافقی - سرویس رفت 

و برگشت

09375500109

ـم بازاریاب  ـر خان یک نف
جهت کار در دفتر تبلیغاتی
ترنــج نیـازمندیــم

38251106
09184076881

به یـک نفر خانـم 

چرخکار نیازمندیم
محیط کامال زنانه- تسویه هفتگی

09124486410

به تعـدادی چرخکــار
ماهر و نیمه ماهرخانم یا آقـا 

جهت کاردر شلواردوزی کتان

 نیازمندیم 

شهرک مدنی ، سره باغها

09127250812

بــه چند نفرشاگـرد 

جهت کاردرآسانسور

نیازمندیـــــم

09189130427
09189096861

به یک فروشنده خانم 

با تجربه نیازمندیم به 

صورت نیمـــه وقت 

09183150488
بـه یک کارگرساده 
و یک آشپــزماهـر
جهـــت کـــار در
چلوکبابی نیازمندیم

09187032257

به یک فـــروشنده 

خانم به صورت نیمه 

وقت نیازمندیم

38231584

نیازمندیهای 1819همدان 
از یک نفر بازایاب تلفنی 
خانم دعوت بـه همکاری 

مینمایـد
حقوق ثابت + پورسانت + بیمه

38264642

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

بــه یـک نفرآقـا جهـــت 
تعمیرات برق وتاسیســات
سـاختمانــی نیازمندیـــم

با سابقه کار ، بیمه و حقوق عالی

0918 819 2356

 توجه
توجه          فقط بهترینها مراجعه نمایند        

   یک شرکت نمایشگاهی جهت تکمیل کادر اداری

 خود به3 نفر خانم با مدرک تحصیلـــی لیسانس 

حداقل سن23روابط عمومی بسیار باال و باپشتکار 

نیازمند است کار به صــورت دفتــری و تلفنی

مراجعه فقط حضوری : برج آریان طبقه  13  واحد 316

ساعت مراجعه : 10 الی13  و 30/ 16  الـی 30 /17

38270143 - 09180013632



3پذیرش آگهی شهرستان ها : 38264642 - 1819081تلفن پذیرش آگهي:

 تلفن پذیرش آگهی
1819

فـــــروش 
شهــرک الــوند خیابان ثمـری شاد روبــرو 
مشــاور امــالک کیهــانی ساختمـــــان3 
طبقـــه تجــــاری ومسکــونی هـرطبقــه
 بــه متــراژ 50 متـــروهـرمغـازه به متراژ 
30 متر- دارای پارکینگ به فــروش میرسـد

قیمت 450 میلیون  _  09183141281

دعوت به مشارکت جهت

 راه اندازی مرکز کنکـور 

09188121007

فروش دستگــاه پرس چــاپ 

ترانسفرMDF پارچــه سراجـی

32526106

به 2 نفر ضامــن کارمنـــد با فیش 

کسر از حقوق جهت اخذ وام ازدواج 

نیازمندیم

09366171490

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

بهتریـــن خریدار ضایعــات

 آلومنیوم و فلزات رنگی در محل 

09187125336

خریـدار وام

 )ازدواج و ...( 

09182148891

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

خریداریم

 09186531232
32515783

خـریدار انـــواع
فرش های کهنـــه 
20 درصــــد بـاالتر

 از قیمـــــت بـازار 
خریـــــد در محـل

 32529094
09183160361

فـرش های دست بافت
 و مـاشینــــــی 

 شمـا را 10 درصد باالتر از 

قیمت بازار  خریداریــم 
09198096176

         32532814  کریمی

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

بهداشتی در بلوار مدنی
کوچه ی امام زاده یحیی

09181113379

تــاکســی

 جهـت اجاره 

09189099432

یک باب مغــازه تجـــاری
 با سنـــد مالکیت کامـــل 
واقع دربازار حسنیخـــوانی 
به متراژ 42 متــــر همکف

35 متر زیر زمیـــن ، 12 متر 
بالکن آماده بهره بـــرداری 

به فروش میرسـد

09122351422

آمــوزش سفـال و
 انواع کیــف چــرم 

دسـت دوز
پیاده راه بوعلی کوچه میرفندرسکی 

پاساژصدرا طبقه باال کیف چرم مهسا

32533313
فروش مغازه ای بــه 

متراژ60 متــر واقــع 

در بـــازار 

09124713984
09356005126

یــو پــی اس 

)برق اضطراری(

32642211
09183073855

فروش مغـــازه ای
 به متراژ 30 متــــر

 واقع در بـــازار

09124713984  
 09356005126

فروش مغازه ای
 طبقه اول واقع در بازار 

09124713984
 09356995126

فروش 1000 متر

 زمین و باغ واقع 

درشهرک الوند 

قیمت توافقــی 

09180182800

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

فروش مغـــــازه112متری خدماتی همراه باملک 
و سرقفلی مناسب جهت سالن آرایشگاه زنانــــه

 باشگــــاه ورزشی تهیه غذا و...
ارتفاع 4/5 متر بالکن 24 متـر زیر زمیــــن 12متر 
قیمت توافقـــی آدرس بلـــوار خواجه رشیـــد 

09127864681

فوری         فروش باغ گردو          فوری 

25 درخــت گردو  مساحت 3200 متـــر بدون 

دورکشی بدون فنس دارای سهمیه آب محلی 

هر12 روز . قیمـــت 170 میلیون تومـــان یا

معاوضه با ماشیـــن مدل بـــاال

آدرس روستای انجالس   -   09360099953

سرقفلی یک باب مغازه تجاری به متراژ30 متر

 دارای 6 متـر بالکــن امتیازآب برق گاز تلفن

 واقــــع درخیابان شهــدا واگذار میگــردد

09183150829 

یـــک باب ساختمـــان 3 طبقــه حیـــاط دار 

شمالـــی که یک طبقـــه 4 پله به پایین میخورد

هرواحد به متراژ 130 متــر با جای پارکینـک زیاد 
واقع دربلوارخواجه رشیدکوچه پروین اعتصامی با موقعیت اداری جهت 
آموزشگاه،آرایشگاه ومهدکودک به صورت توافقی رهن واجاره داده میشود

09128114584

نقاشی ساختمان هاویلوکس به صورت نقد و اقساط
با هزینـــه کار ساده طرحهای جدید100درصد تضمینی
قابـــل شستشـــو بـــــــا گارانتـــی 15 سالــــه
مولتی کالـر، مولتی کاور،کنتکس،آکرولیک،چــــرم نما
سطوح سنگـــی ،گچ سیـــمان ، آجر ، فلـــزات و...
رنگ آمیــــزی ابــزار و درب های چوبی رایگـــان
34420329 - 09337403785 - 09189228528

120متــر زمیــن مسکونـــی واقــع در

حســـن آبــاد با مجـــوز ساخــــت 

بــــــه فــــــروش میرســـــــد

قیمت  55 میلیون  09129731123

یک بــاب انبــاری 
به مساحت 40 متــر
طبقه همکف جهـت

اجاره

 09183111591

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

حقوق ثابــت + پورسانـــت + بیمـــه

38264642

فوری                          فوری
مغازه با موقعیت بسیار عالی 
از مــا ،کـــار از شمـــــا

به یک آشپز وارد به همـراه 
کلیه ی وسایل آشپـــــزی 
نیازمندیم) جهت تهیه غذا (

09335790720
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نیازمند نیـــروی کـار پاره وقت

محــدوده ی چهــار راه بابــک 
حقوق ماهیانه 400 هزار 

09128116382

به یک نیـــروی خانـــم جهت 
بسته بنــدی سفال در اللجیـــن

 نیــــازمندیــــم
با حقوق عالی + سرویس رفت و برگشت

09189083644

نیازمنـد همکــار در 
ابزار فروشی فلکه ی چاپارخانه

09128116382

به یک منشـــی مجرد جهت 
کار در مطــب نیازمندیـــم با 
روابـــــط عمومـــی بــــاال

0944054538 

بــه تعـــدادی راننـــده
 همــراه با خــودرو جهـت کار
درآژانـــس نیازمندیـــــم

09189015626

بــه دونفـــر تراشکـــار

 نیــازمندیـــم )دوغابی اللجین(

09301957827

به یک کارگرساده یا نیمه ماهر 

جهت کاردرنقاشی اتومبیل نیازمندیم

09185080627

بــه 2 نفــر فروشنده 

خانــم نیـازمندیـــم
همدان پاساژقدس طبقه همکف کیف متین

به چندکمک آشپز نیازمندیم
مسلط به کار با حقوق مکفــی
همدان آرامگاه بابا طاهر رستوران سنتی هزاردستان

09186075087

پیــک موتــوری منظـــم جهـت 
تکمیــل کادر خود نیازمند تعـــدادی
 پیــک موتــوری مجــرب می باشـد

)مجهز به اتاق استراحت سرویس بهداشتی و دوش(

 09185406881

تاکسی تلفنـی معیـن به تعدادی
 راننده ی پایــه 2 جهــت همکاری 

نیـــــازمنــد اســت 
تایم کاری آزاد+کمیسیون 10 درصد

09367240959

به یک نفر کباب زن نیازمندیم

)ترجیحــا کبــاب بنــاب(

09125622134

خدمات فنی و مهندسـی سبز 
تعمیـــــرات لـــــوازم خانگـــی

ساعــــت تمـــاس 7   الـــــــی 24 
مهندس سماواتیان

09359450167- 09184431977

بــه تعدادی پیک جهت
 کـــار نیـازمندیــــم

09185406881

به یک خانـــم با مدرک لیسانــس 

روانشناســـی یا علوم تربیتـــــی

جهت مربی مهد کودک نیازمندیـــم

38266273

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

 با ضمانت کامــل وحمـــل رایگــان
 3 2 7 3 1 0 1 5
09187146011 

میدان رسالت انتهای شهرک بهشتی



قالیشویی و مبل شویی
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