
باغ رستوران با پروانه کسـب
جهـــت اجــاره و رهـــن
 واقع در ابتدای جاده حیدره به طرف مریانج کوچه باغ 

آفتاب _ آمادای  - مراجعه حضوری 20_23

دفتـر آرامیـن پـرواز
تعدادی بازاریاب حرفـــه ای 
با حقوق عالی استخدام میکند

09187144640

به یک انبار دار آقـا مسلط به 
نرم افزار هلو جهت همکــاری در 
فروشگاه لباس زنانه نیازمندیــم

 ساعت پاسخگویی 14 به بعد
09126118841 

به یک شاگرد جهت طراحی و اجرای 
دکوراسیون داخلی سجـاد نیازمندیم

09189076980
نصب کابینت ، کمد دیواری ،کاغذ دیواری ،

کفپوش ، پارکت و غیره

اولین کلینیک تخصصی در همـدان 
ترمیم و در مان دائم موهای آسیب دیده
 وز و فــر با مواد 100 درصد آگاوه آمریـکا
در سالــن ماه ســرخ با تمـــام خدمات

)میدان بیمه(
38217359 -  09125800213

بـه یـک کافـه بنـد جهت کار در
کافی شاپ و آشپز درآشپزخانه نیازمندیم

09356179746 
گنج نامه دهکده توریستی ورزشی طبقه 4 

سفره خانه و رستوران کافه کلبه )آسانسور(

عظیــم عزیـــزم 
چه خوب شد به دنیا اومدی و چه خوبتر 
دنیای من شدی مهربانم سالروز زمینی 

شدنت مبارک . از طرف :کـژال 

بـه تعـدادی راننـده کـاری
خودرو مدل باال با آمد عالی جهـت 
کــار در آژانــس نیازمندیـــم 
)حوالی کوچه مشکی( ساعت تماس 9 الی 21 

09189156007 - 09187078310

جهـت تکمیـل کادر فنـی به
 افــراد ذیل نیازمندیــم

1.مدیر داخلی 1 نفر لیسانس معماری
2.فروشنــده 1 نفـــر لیسانــــس

3.بازاریـــاب2 نفـــر لیسانــــس 
4.شاگـــرد 1 نفــر دیپلـــم باالتـر 

لطفا رزومه خود را به شماره ی زیر تلگرام کنید 

32514149  - 09909445423
ساعت تماس 10 الی 14

به باالترین قیمت مدل 60 تا 84

میدان سپاه ، خ فرات جنب حسینیه فرات 

ت.ت.م09198131564

خریدار انواع 
خودروهای  فرسوده
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استخدام

فوری                        فوری
به یک کارواش کار و یک 

کارگر ساده نیازمندیـم 
حقوق 800 هزار تومــان 
تسویـــــه هفتگـــی

ساعت کاری21-8 
حوالی شهرک مدنی 

09390029603
ت ت م

استخـدام پرستار
 کـــودک خانـم
 باسابقــه کار در
 مهــــد کودک 
جهت نگــه داری 

از کودک 
09362393637

 به یک صندوق دار خانوم  

و یک سالن کار خانوم یا 

اقا جهت کار در رستوران 

گل ریحون نیازمندیـــم

آدرس : همدان واقع در 

میدان بیمه اول جاده دره 

مرادبیگ

09129224189

جویـای کــار

 در تاالرهــای 

عروســـی با 

تیم ســه نفره 

09185016610

بـه یک نفر خانــم
فروشنده جهت کار
در لبــاس عروس 

نیازمندیـــم

09183166062
میدان جهاد اول 

خیابان میرزاده عشقی
عروس کده آرشیناس

بـه یـک خانـم
 جهــت کار در دفتـر
 فنـــی مهندســــی
 واقع در 4 راه فرهنگ 
30 متــری فرهنــگ

 جنوبـــــی 
متین صنعت اکباتـان 

نیازمندیم 

به یک کاگر ســاده
 جهــت همکاری در 
امـــور نصـــب و 
راه انــــــــدازی 
درب های اتوماتیک

نیازمندیـــم 
4 راه فرهنگ فرهنگ جنوبی 

روبروی پرده سرای حمید 
فروشگاه متین صنعت 

بــه خانــــم
 بــا تجربـــه 
جهت کــار در 
آرایشگاه زنانه 
نیازمندیــــم
09160771054

به یک فروشنده

 خانم یا آقا جهـت 

کـــار در پوشاک 

مردانه نیازمندیم 

09182085620

به یک کارگر 
نیازمندیـــم
 )ترجیحا جوشکار(

09189127193
جاده مالیر روبروی
 قهوه خانه حاج علی

به یک فروشنـده 
یا  حسابدار خانـم 

نیازمندیــــم 
)خ عالقبندیان(

لـــــوازم خانگی 
هود ، سینک ،گاز
09188118718

بـــه دو نفـــر 
کارگــر آقــــا 
نیازمنــدیــــم 
جهـــت کار در
 دوغابی اللجین 

09019519380

به یک شاگرد ماهــر
 و نیمه ماهر جهت کار
 در کارگاه نجــاری 

نیازمندیـــــم
09188184085

به چند نفر چرخکار 
و زیگـــزال دوز و 
میانـدوز کار)خانم (

نیازمندیم

09124486410

به یـک ظـرف شور 

کارگــر سـاده و

 کباب زن نیازمندیم

09187032257

به یک نفر پرس کار ماهر 
اقا  و یک منشی خانـــوم 
جهت کار در خشک شویی 

نیازمندیـــــم .
با حقوق مناسب 

09388115199

به یک رویه کوب ماهر به 
صورت نیمه وقت جهـت 
کــار در کارگاه نجــاری 

نیازمندیم 
محل کار میدان کربال
 ت.ت.م 09188124171

به تعـدادی جوشکـار 
درب و پنجره سـاز با 
حقــوق و پورسانـت
 عالــی نیازمندیـم

09185054763

به یک همکار خانم با سابقــه کاری مرتبـــط 
و ظاهـــر آراسته بـرای فروشندگی پوشاک 
مجلسی نیازمندیم پایه حقوق 1 میلیون تومـان 

مراجعه حضوری آدرس: 
خیابان پاستور مجتمع پور سینا واحد 2 فروشگاه سون 

38261452

به یک همکار خانوم محدوده  سن 26_35سال 
با روابط عمومی باال جهت کادر در دفتر لنز و 
خدمات عینک به صورت تمام وقت و دائم در 
خیابــان بوعلــی با حقوق و بیمــه نیازمندیم 

ساعت کاری 9 _ 13:30  ،  16 _ 20:30
09364333427

به یک نفـر صافکـار ماهــر
جهت شــراکت نیازمنـدیم 

مغـازه  از  ما  کار  از  شمـا 
 09183128012

بــه یــک نفــر اپراتـور آقا
 آشنـا به تایپ کامپیوتر جهـت کـار 
شیفـت شـب آژانـس نیازمندیــم

ساعت کاری 12 شب الی 7 صبح 

بدون تعطیلی - 09182218354

استخــدام بازاریــاب فعــال بیمــه
نمایندگـی رسمـی بیمـه سرمـد از عالقه مندان به 
فعالیـت در زمینـه بازاریابـی در تمامـی رشته های

 بیمه جهت همکاری دعوت می نماید 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های زیر تماس 

حاصل فرمایید
09189058525 - 34241630

سنتــی ســرای کــارن
به چند نفر سالن کار و نظافت چی خانوم جهت 

کار در رستوران سنتی سرای کارن نیازمندیم

09182200041

بــه تعدادی نیروی
 آقا و خانـــم جهت 
وصول مطالبــــات 
اداره آب نیازمندیم

09182116089
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امانت فروشی اسالمی

کلیه لوازم منزل شمارا به 

باالترین قیمت خریداریم

09185848955
ت.ت.م

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

خریداریم

 09186531232
32515783

خانه ای جهت اجاره 
60 متری5 میلیـون  

350 اجـــــــاره
واقع در مجید آباد
 )کــوی توحید (
09109187620

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
3 2 5 3 2 8 1 4

کریمی     

دعــوت به مشارکــــت و
سرمایـــه گـــذاری جهت

 راه اندازی مرکـــز کنکـور 

09188121007

واگذاری وسایل آتلیه هم به صورت
 یکجــا هم بــه صــورت جداگانـه 

مجید آباد،کوی توحید،ابتدای کوچه عارف
 آتلیه عکس هستی )قیمت توافقی(نادری

09189053797

به یک نفـر تعمیـرکار ماهـر
ساید بای ساید ، یخچال فریزر

کولــر گـــازی نیازمندیــــم
09909403758

رانـا خاکستـری مــدل 93 
بی رنگ فنی سالم تخفیف بیمه 4 سال 
لوازم کامــل قیمت 36/500/000

09129224542

فروش مغازه ای

 به متراژ 45 متر

 واقع در خیابـان

 پاستـــــور 

09393156838

پــــارسیان عایـــــق
بــرش آسفالت ، شیب بنـــدی
 اجـــرای بتن سبک و ایـــزوگام
 اجرای انــــواع عایـــق سفیـــد 

    همراه با بیمه نامه و ضمانت 
09181116824

تولیــدی بـا درآمــد بــاال
فروش خط تولید : نایلون ، دستمال کاغذی 
ظروف یک بار مصرف ، لیـــوان کاغـذی 
بسته بندی حبوبات ، بازیافت مـواد و تایر 

تزریق پالستیک ، بطری نوشابه و ....

09136115550_09136235550
@andishehkaranتلگرام

ایــــران درب
درب و پنجره دوجــداره توری پنجره 

با نازلتریــن قیمت و باالترین کیفیت

آدرس:میدان پروانه ها خیابان جهانیان
 ایران درب

09183163207

مغازه ای 10 متری

 واقـــع در پاساژ

 اکباتان طبقه دوم

 اجـــــاره داده 

می شــــود

09189129033

بهتریـــن خریدار ضایعــات

 آلومنیوم و فلزات رنگی در محل 

09187125336
نقاشی ساختمــان هاویلوکس

 به صورت نقد اقساط با هزینـــــه کار

 ساده طرحهای جدید 100 درصد تضمینی 

قابل شستشو با گارانتی 15 ساله مولتــی 

کالر،مولتی کاور،کنتکس،آکرولیــک،چرم

 نما سطوح رنگی،گچ سیمان،آجر،فلزات و ..

رنگ آمیزی ابزار و درب های چوبی رایگان 

09189228528-09337403785-34420329

مرکز بدنه ی خودرو آرمین

بدنــه ی رنگـــی کوره ای 

مناسـب ترین قیمــت در

 سطــح استــــان همدان

)پذیرش نمایندگی(

بلوار خوزستان ورودی 12 متری 

صنعت سمت چپ مغازه سوم

08132643212
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به یک نفر شلـوار دوز
 مردانه ماهـر نیازمندیم 

09184474222

به یک کارگر ساده جهت کار

 در موزاییک سازی نیازمندیم 

09199070806

استخـدام تـاالر رستوران
1(سالـــن کـــــار آقـــــا 4 نفــر

2(نگهبان از ساعت 15 الی 8 صبح 1 نفر

09038112195

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

SANAT تبلیغــات  
تخصصی ترین مرکز فروش انواع 
تابلوهای روان LED-چلنیــــوم 

یکسـال ضمانت بی قید وشرط

WWW.888SANAT.ir
09188108011 فــروش
09148886790 پشتیبانی

888

از بهترین نیکـــی ها نیکـــی به یتیمـان است
مرکز نگهداری از کودکـــان بی سرپرسـت جوانان رسول اهلل

شماره کارت : 6037691980045652
09185002595  -  38278081


