
نیازمند یک نفر شریک 
جهت احداث دامـداری

09187004049

واگذاری حق امتیاز جوازآژانس
 بیـن النهریـن و یا شراکــت
 بــه قیمــت باورنکردنــی

09188130596

یک سند ملکی 1/5 میلیاردی 
جهــت وام اشتغـال زایــی
 6 درصــد نیازمندیــم 

09388941336

به تعدادی نقاش ماهرنیازمندیم
 برای نقاشـی نمای هتل واقـع در کربال کلیـه ی
 هزینه ی رفت و برگشت با خرج توراهی و ویزا

 به عهده ی پیمانکار می باشد
روزانه 100 هزار تومان - ماهی 3 میلیون روز شمار

09901358143

به2نفرصندوق دار و فروشنده خانم 
باالی 25 سال حداقــل فوق دیپـــلم
با حقــوق ومزایای عالــی جهت کاردر

فروشگــاه زنجیــره ای نیازمندیم
09197070353

به چنـد همکـارخانـم
 با سابقه کاردرمینا کاری جهت
کار در اللجیـن نیازمندیـــم

09188118691-09376491182

به یک کارگر خانـم برای 

کارگاه نقاشی سفال نیازمندیم 

09189406232

شرکــت آموزشــی و مشــاوره 
بازاریاب استخـــدام می نمایــد
شرایط 1- دارای مدرک لیسانس مدیریت
2-حداقل سن 28 سال 3- ساکن همدان

38230989

به یک سند ملکی جهت 
وام اشتغال زایی 6 درصدی به مبلغ 

یک میلیاردو پانصد نیازمندیم
09388941336

به دو نیـرو نیازمندیــم
 سالن کار خانم و پیک موتوری

مراجعه حضوری
خیابان مهدیه روبروی اداره برق فست فود 

هام هام

یک ساختمان 2/5 طبقه 300 متری 
شمالـی بر 12 مترکوچـه ی 8 متـری 
خیابان مهدیه جهت بازدید با امالک ماندگار 

)با امکانات کامل( آقای مرادی

38221234 - 09181117920

به یک منشی خانم با روابط عمومی

 باال جهـت کار در مطــب نیازمندیم
ساعت تماس 14 الی 23

09044054538 - مجرد و مجرب

بخــاری برقی فوق کم مصرف با فناوری 
نانو با کمترین هزینه بیشترین گرما را به خانه 

ببرید هزینه تقریبی برق با مصرف این محصول 
تقریبا 20 هزار تومان در ماه اســـت  تحویــل 

رایگان درب منزل
طاهری - 09180848465

به تعدادی خودرو پژو و سمند 
مدل باال با گواهی نامه پایه دو جهت
سرویـس دهـی ادارات نیازمندیـم 

تاکسی اسگاد 38335000

به چنــد همکــار خانم جهـت کار
 در کارگــاه قنــادی نیازمندیـــم 

ساعت کاری 8_17   حقوق ثابت 600 هزار تومان
)اضافه کاری جداگانه محاسبه می شود و جمعه تعطیل می باشد(

دانشجو و نیمه وقت مورد قبول نیست 
مراجعه حضوری : خیابان شریعتی روبه روی بانک انصار 

مرکزی ،کارگاه قنادی شاخه نبات 

به یک شاگـرد نیـم ماهر

 برای کار در فالفلی نیازمندیم 

09197952799

آگهــی استخــدام
حسابدارآقــا حرفـــه ای با مدرک فــوق 
لیسانــــس حسابــداری ، با سابقــه کــار

مدیر و مدبر
حقوق و مزایای عالی + بیمه تامین اجتماعی

09187110080

یک شرکت صنایع غذایی جهت 
تکمیل کادرخود به20 نفرنیروی آقا 

وخانـم نیازمنــد اســت
081-34383403

به یک نفر رویه کوب و
 نجار مبلمـان نیازمندیـم

09188111173

فروش سیم کارت رند وخشک

 به شمــاره 09181110302
قیمت10میلیون-فروش به صورت نقدی

09353335000  ت.ت اکیدا ممنوع

فــروش مانکـن زنانـه
جدیـد ، قفسه ، پیشخـوان و 
تابلو روان 160 * 70  زیرقیمت

38271917 - 09121450628

قالیشویی ایران زمین در نظر دارد به 
منظور تکمیل کادر فنی خود به منظور شست 
و شوی ، تعدادی کارگر مجرب را به صورت 
قراردادی به کار گیرد )حتما با سابقه کاری (

09188127224

استخدام خانم در سایت مشاور
امالک واقع در کوی پردیـس 

استخدام نیروی خانم با مدرک حداقل دیپلم 

مجرد ، سن بین 20_25 سال و آشنایی جزئی

 با کامپیوتــر و دارای روابـط عمومـی باال 

ساعت کار صبح ها از ساعت 10_13 و 16_19

ساعت تماس بین 10_13 و 17_20
حقوق ماهانه توافقی

09183156682

استخدامــی در
 بیمـه پاسارگـاد 

تماس : 09362549403
بهرامــی مدیرآمــوزش 

بیمـه پاسارگــاد 

نیازمند یک همکار خانـم جهت کـار در

 شیفت صبح مرکز درمان اعتیــاد با مدرک 

بهیاری ، مامایی و یا بهداشت عمومی هستیم 

09185400616
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قالـــی شویـــی بانـــو 
دیگــــر نگــــران پارگـــی و چروک شدن 
فرش هایتــــان نباشیــــد از بیـــن بردن

 آلودگی عمقی فرش شستشـوی پشت و روی 
فرش تحویل فرش بدون لکه گیری کامل فرش 

)با سرویس رایگان(
تحویل 48 ساعتــه ، سرویس دهــی همدان

بهار، قروه ، صالح آباد
آدرس:جاده کرمانشاه،جنب پادگان قدس،یکن آباد 

09184876166-09184876121-34339856
کداتحادیه =2421

فـرش های دست
بافـت و مـاشینی

خـریداریــم
         09198096176

32532814
کریمی     

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

خـریدار انـــواع
فرش های کهنـــه 
20 درصــــد بـاالتر

 از قیمـــــت بـازار 
خریـــــد در محـل

 32529094
09183160361

پـــــارسیان عایــــــق
بــرش آسفالت ، شیب بنـــدی
 اجـــرای بتن سبک و ایـــزوگام
 اجرای انــــواع عایـــق سفیـــد 

    همراه با بیمه نامه و ضمانت 
09181116824

pvc پنجره دوجداره
انواع درب و پنجره UPVC توری هــای 
پلیســه ای ، کرکــره هــای برقـــی 

آدرس : همدان شهرک صنعتی بوعلی خیابان ادهم پالک 273

آقای شیخی 09184080320

به یک نصاب دوربین مدار بسته 

اقا نیازمندیم - 09182746788
به یک بازاریاب خانم نیازمندیم

09182746788

رنــو سورمه ای رنگ مدل 79 ،بی رنـــگ

 4 حلقـــه الستیک نو بیمــه یک سال بــه

 فــــروش می رسد قیمت 6 میلیون و 500

09189121007 -09182170056 اردالن

به تعدادی وسط کار خانـم 

نیازمندیم همراه با تسویه هفتگی

09384131045 - 09183183466

رهـن و اجاره مغـازه 
واقع در پاساژ قائم باالی همکف

 در بهتریــــن موقعیــت 
09188112766

به یک فروشنـــده خانــم 
به صـورت نیم وقـت یا تمـــام وقت با 

حقوق عالی )ترجیها با سابقه کاری( جهت کار 
فروشگـــــاه شال و روسری نیازمندیم

09363037075

قالیشویی رامبــد 
شست و شوی فرش با ضمانت شست 

و شوی مبلمان با مواد خارجی در محـل 
09189121007 - 09182170056 اردالن

فــروش فـــوری 
یک باب مغــازه تجاری دونبش و 

6 متـر بالکن دارای آب بــرق گاز 

و تلفـن در میدان امام حسیــن با 

سابقه بیش از 30 سال تهیه غذا در 

آشپزی و با پروانه تهیــه غـــذا

قیمت توافقی 09183118493

به یک فروشنـــده 

خانـــــم برای کار

 تجهیـزات اشپزخانه

 به صـــورت ثابت 

نیازمندیــم 

09188145882

خانــــم  به یک همکار 

کامپیوتــربا  به  آشنـــا 

روابط عموی باال جهـت 

کار در دفتر بیمه واقع 

در  حوالی میدان پاسداران 

نیازمندیم

38263004-38253001

09189114985

به یک نفرفروشنده 

خانم جهــت کار در

مزون لباس عروس

 نیازمندیم
م دانشگاه ابتدای خ میرزاده عشقی 

مزون آرشیناز

09183166062
به 2نفرهمکارخانـم 

جهت نقاشــی روی 

سفال با حقوق ماهیانه 

یک میلیون نیازمندیم

09918816738

به یک ظرفشور خانم
 یا آقا نیازمندیـم
تماس تا یک هفتـه
ساعت تماس 10 الی 16

اول جاده حیدره باغ 

رستوران ستاره

09186018282

به یک فروشنده اقا
 جهــت انجـام امور
 داخلــی و خارجــی
 مغــازه نیازمندیـم 

عینک چلسی

38233513
ساعت تما س 10_13 و 17_20

به چند نفر جهت 

کار در سالــن 

رستوران فسـت 

فود نیازمندیـم 

09188147511

به تعدادي خانوم 
ترجیحا زیر 40 سال 
براي کار در اشپز 
خانـه فست فود 

نیازمندیم تایم کار 
در شیفت صبح
09358890979

امـانـت فـروشـی
خرید وفروش لوازم نو ودست دوم منزل،اداری
 یخچــال بخاری،شیرآالت  فرش، مبلمـان لوستر

کابینت،LED، وسایل کامل سوپر مارکت

09185439903 
خرید و فروش یخچال ایستـــــاده یخچال بستنی 

قفسه بندی ، ترازو ویترین استند و ... 
09185436800

فروشگـــاه افق کوروش
ازرانندگان دارای خودرو خاورمسقـف با

 درآمد عالی دعوت به همکاری می نماید

میدان شریعتی ابتدای خ میرزاده عشقی 

فروشگاه کوروش

به یک فروشنـده

خانـم نیازمندیـم

جهــت کــار در

لـوازم خانــــگی

09188118718

به دونفــر کارگر

 سالن کار و یــک 

کارگر ساده جهت

کـار در رستـوران 

نیازمندیم 
09187032257

یک باب منـــزل شخصــی 
به متراژ 80 متر دو خـــواب 
امکانات کامل جهت اجاره به 
دانشجوی پسر رهن و اجاره 

داده می شــود 

 09187011245
32520371

به یک نفر پرسکار اقا و
 دو نفر وردست جهـت
 کار در خشک شویـی

 نیازمندیم 
09388115199

بـه یـک منشی خانـم 

جهت کار دفتری در بهار 

نیازمندیم+وقت اداری

09181117564

اجاره و فروش 

دیزل ژنراتـور
09905888655

به یک شاگـــرد

 لوله کش ساختمان

 نیازمندیـــم 

09164252544

به یک همکـار خانم

 جهت کار در سالـن

 آرایشگاه نیازمندیم

09127970811

به یک کارگــر جـوان

 جهت کار در تهیه غـذا 

نیازمندیـــم 

09120636961
حقوق اولیه 900 هزار تومان 

استخـدام نیروی کار
خانـم جهت گلخانه به 
همراه سرویس رفـت 

وبرگشت
09188105600

به یک شاگــــرد 

کارواش نیازمندیم

09183178229

نیازمنــد پژوهشگـر

باسابقــه کـاری در

زمینه پایان نامه ومقاله 
09308487180

به یک همکار)شاگرد(

جهت کاردرنمایشگـاه

 اتومبیــل نیازمندیم

09182112654

به یک کارگرماهــر
جهــت کـــاردر
کارواش آبشــــار

نیازمندیم
09183169948

بــه دو یا سـه نفــر
 خانم جهت کار نقاشـی
 روی سفال نیازمندیـم

)کار در خانه(

09356743408

به 2 نفر استاد کـــار 
ماهــر و یک شاگـرد 
جهت کار در آپاراتی و
 الستیـک فروشـــی

 نیازمندیم
09181112511

به یک پرستارخانـم یا

 آقا جهت نگهداری از

سالمند آقا نیازمندیم

09189146133

کارت دانشجویی بــه 
شماره9315361087به
 نام حسین نظری لعـل آبادی

مفقود گردیده وازدرجه 
اعتبارساقــط گردیده

استخدام

به تعدادی چرخکار

 ماهر یا نیمه ماهر 

خانم نیازمندیم 
شهرک مدنی سر باغ ها

09127250812
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قالیشــویی گلریـــز
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

یک شرکت معتبر مواد غذایی راننده
 و مامور پخش استخدام می کند مدرک 

تحصیلی دیپلم به باال 
)کامال مسلط به مسیرهای استان همدان (

داشتن سابقه کار الزامی می باشد 
09388110818

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

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

32564298
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 با ضمانت کامــل وحمـــل رایگــان
 3 2 7 3 1 0 1 5
09187146011 

میدان رسالت انتهای شهرک بهشتی



قالیشویی و مبل شویی

صــداقت


