
به دو همکـــار خانم جهـت کار
 تراش و شست و شودر کارگــــاه 
سفال اللجیـــن نیازمندیــــــــم

حقوق ماهیانه 750 هزار تومان با سرویس رفت و برگشت

09389086525

بــه دو کارگـر تراشکار
 ماهــر یا نیمـــه ماهــر

نیازمندیـــم   
32640202

بــه یـــک سالــن کــار 
آقـــا جهـــت کــــار در 
رستــــوران نیازمندیــــم

)فلکه عباس آباد ،جنب گرده پزی سوته دالن(

اجـــاره انباری بــه متراژ 250 متر

 100متـرساختمـان اداری باکلیـه امکانات

 جهت انباری یا کارگاه اجاره داده میشود

آدرس بلوارفرودگاه - 09125765800

به یک نیروی خدماتـی خانم 
جهت کار در مهد کودک با حقوق 
مکفــی و بیمـــه نیــــازمندیم 
آدرس: بلوار بعثت جنب هتل امیران مهد کودک هدایت 

فوری                                                        فوری
تعـــدادی مزدی دوز ، تکمیلی زن ، دکمه 
مادگـــی زن و شاگـــرد ماهـــر و نیمـه
 ماهــــر خانم و آقــا جهت کار در تولیدی

 مانتو و پالتو نیازمندیم
09360187957 - ت0ت0م

بــه دو تراشکـــار و یـک 
نقاش و شستشو برای کارگاه 
دوغابـــی نیـــازمندیــــم 

09183078734

استخــدام فروشنــده حرفــه ای
1- حقوق ثابت 2- پورسانت و پاداش عالــی              

3- بیمه تامین اجتماعی + بیمه تکمیل درمان
جهت اطالع بیشتر ارسال عدد 1 به سامانه ی 

10009183117566

جبـران هزینه های زایمان دندانپزشکی 
ویزیـــت و دارو خدمـــات آزمایشگاهی

 تا سقف 12 میلیــــون تومـــــــــــان 
جهت اطالع بیشتر با ارسال عدد2 به سامانه ی 

10009183117566

به چنــد نیـــروی جهــت کار در

بستنـــی فروشـــی درسعیدیه باال

)شهربستنـــی( نیازمندیــــــم
09184028667

بــه دو نیـــروی خانــم جهت تراشکاری و
 شســت و شــوی دوغابـــــی نیازمندیم
همـــراه با سرویـــس رفت و بــرگشت

بیمه + صبحانه)جمعه ها تعطیل(
081 34525837 - 09128936080

اللجین شهرک صنعتی خیابان 20 تولیدی مهر آریا

بــه یــک نیــرو جهــت کار 
در آشپزخانـــه و سیـــخ گیری
 نیازمندیــــم )مراجعه حضــــوری(

آدرس :میدان بعثت ابتدای بلوار فاطمیه 
رستوران سنتی بروجرد 

فــروش کلــی و جـزئی حبوبات 
بستــه بنــدی شــــده

وزن 900 گرم به صورت نقد و اقساط 
)حبوبات فله نیز موجود است(

09188149659

امــــانت فـــروشی
خرید وفروش لوازم نو ودست دوم منزل،اداری
 یخچــال بخاری،شیرآالت  فرش، مبلمـان لوستر

کابینت،LED، وسایل کامل سوپر مارکت

09185439903- 09185436800 
خرید و فروش یخچال ایستـــــاده یخچال بستنی 

قفسه بندی ، ترازو ویترین استند و ... 

فـــروش کارخانــه آجـــر 
واقــع در روستــای کـوزره بخش قهاونـد 
با کلیـه امکانات تولیـدی از یک دانـگ تا 5 
دانــگ معاوضــه با ملــک یا خــــودرو 

09183725616
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استخدام
به تعدادی چرخکار مانتو 

دوز و وردست چرخکار 

خانم یا آقا و زیرچرخــی 

نیازمندیم تصویه هفتگی 

09389106622

به یک فروشنده ی خانم 

مجـــــرب نیازمندیم

برج سعیدیه طبقه دوم 

واحد 249 فروشگاه بیتا

مراجعه حضوری

شرکت تولیدی وپخش مواد غذایی شمیم
بـا شرایـط ویـژه استخـدام مینمایـد

1-ســــرپــرســت فــــــــــــــروش

2-بازاریاب آشنا به مواد غذایی ومناطق همدان

3-بازاریـــاب آشنـــــا بــــه پخــش گرم

4- راننـــده و مـــوزع آشنــا به پخش گرم

09301100168

آموزشگاه زبان به یک نیروی با تجربـه ی

خانم برای فروش خوراکی در بوفه و سایر

کارهـــای متفرقـــه نیازمنــــد است
ساعت کاری 15:30 الی 20:30

مراجعه فقط حضوری )بعد از ظهر ها(

38371494
انتهای حق گویان پشت بانک صادرات آموزشگاه زبان

به یک نفرهمکارخانــم آشنا به بازاریابی 

فروش خودرو و مسلط به کامپیوتـــــر

فتوشـــاپ( و  افزارآفیـــس  )نرم 

جهت کار در نمایندگـــی نیازمندیـــم
همدان م امام حسین ابتدای خیابان صنعت 

نمایندگی سایپا کوچک عظیمی

32645440-41

بــه یــک مکانیـــک 
نیــازمندیــم)مشارکتی(

09183142644

موسسـه علمـی آزاد ذهـن نـو
تخصصی ترین مرکز آموزش محاسبات ذهنی با چرتکه در
ایران نمایندگی استان همدان با مربیان متخصص کشوری 

و استانی  08138370838-09906866844-09183156844  
18 متری شکریه انتهای کوچه مسجد مهدیه موسسه ذهن نو

)دبستان پسرانه سما(

بــه تعدادی پیک موتوری

 نیــــــازمندیــــــــم

آنی پیک - 31556

به تعدادی ظرف شور سالن کار آقا

 و آشپــــز و تخته کار نیازمندیـــم 

آدرس: سعیدیه باال تاالر چهار فصل 

38210905  

به یــــــــک جلو بنـــدی
 ســــــاز ماهـــــــــر با 
وسایل جهــــــــت همکاری

 نیازمندیــــــــم 
آدرس:  چراغ قرمز اول جاده تهران جنب ایران خودرو 

نرسیده به پمپ بنزین

09183117128 

به یک همکار خانم جهــت کار
 در تعمیرات و روفگری لبـاس 

نیازمندیم 

09188199497

آژانـس اینترنتـی اسمـپ
جهت راه اندازی فاز جدید خــود

از دارندگان موتورسیکلت دعوت

بــــــه همکـــاری می نمایــد 

با درآمد باال بدون کمیسیون

0 9 1 9 0 7 1 1 4 7 2

به یک شاگـرد
 بـــرای کار در
 کاشی کاری در
 اللجیـــــــن
 نیازمندیــــم
09351484370

به چند خانم در محدوده 

ی سنی 18 تا 25 جهـــت 

کار در تولیــــدی گونی 

در شهرستان بهـــــار با 

سرویس رفت و برگشت 

با ساعت کار 8 تا 19 عصر 

نیازمندیم

09357016408

به 2 شاگــــــرد 

سمباده زن جهــت 

کارنقاشی ساختمان 

نیازمندیم

09186767710

بــه یــک منشـی

 حسابــــدار و یک

 نقاش مبل مسلط

 به PVC نیازمندیم

09184046243

به یک حسابـــدار
 خانم یا آقا مسلط 

به اصول حسابداری 
هلو جهت کــار در 
فروشـــــــــگاه
نیازمندیــــــــم

09120440017

به یک خانم جهــت 

انجام امور بازار یابی

 در فضای مجازی با

 روابط عمومــی باال 

نیازمندیـــــــم

09120440017

به یک کارگـــر جوان 
و یک سیــخ گیــــر
جهت کار در تهیه غذا 
نیازمندیــم 8 الی 18
 19 الــــــی 22/30

حقــــوق شــــروع 
کار 800 تومان ت.ت.م    

09120636961

به دو نفــر خانم 
جهـــت کار در 
تولیـدی جوراب 
نیازمندیـــــم

 )مجرد(

09126473255

نیازمندیهای 1819همدان 
ــر بازار یاب از یک نفـ
 تلفنی خانم دعوت بـه 
همکــــاری مینمایـد

حقوق ثابت + پورسانت + بیمه

38264642

نیازمندیهای 1819همدان 
ــر بازار یاب از یک نفـ
 تلفنی خانم دعوت بـه 
همکــــاری مینمایـد

حقوق ثابت + پورسانت + بیمه

38264642

به یک کارگرفنی با 

حقوق ومزایای باال 

نیازمندیـــــم

09185903139

بــه یک نفر شاگــرد 
جهت کار در دوغــابی 
مسلــــط به تراش و 
شست و شو در اللجین 

نیازمندیم
09108301520

به یک فروشنــده 
خانم نیازمندیـم با 
حقوق 900 هــزار 

تومان)شهرک مدنی(
09369536328
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امـالک شهــر 
پذیـــرش آگهی به صورت 
تلفنـــــــی از سطح شهر
خرید، فروش ، رهن ، اجاره

هنـــرستان ،روبـــــروی 
درمانگــــاه کمــــال آباد

09198116606  صالحی

امانت فروشی اسالمی
کلیه لوازم منزل شمارا به 

باالترین قیمت خریداریم

09185848955
ت.ت.م

آمـوزش انــواع کاشت ناخــــن
 مبلـــــغ 300000هـــــــزار تومــــــان
خدمات میکروپیگ منتیشن120000هزار تومان
کاشـــت ناخـــــن 40000 هزار تومـــــان
کرایــــه ی میـــــز ناخن قیمت توافقـی

09188155463
همه ی موارد در off تابستانه میباشد

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
3 2 5 3 2 8 1 4

کریمی     

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 اعتصامـی با 
موقعیــــت اداری جهت آموزشگاه ،آرایشگـــاه و
مهدکودک به صورت توافقی رهن واجاره داده میشود

09128114584

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

میدان رسالت انتهای شهرک بهشتی



قالیشویی و مبل شویی

صــداقت

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

    همراه با بیمه نامه و ضمانت 
09181116824

دعــوت به مشارکــــت و
سرمایـــه گـــذاری جهت

 راه اندازی مرکـــز کنکـور 

09188121007
خدمات فنـی ومهندسی سبز 

تعمیـــرات لوازم خانگــــی
ساعت تماس7 الی 24

مهندس سماواتیان

 09184431977-09359450167

کاشــت ناخــن تارا ، با قیمتــی فوق العاده
کاشــــــت 50 هــــــــزار
ترمیــــــم 30 هـــــــــزار
دیزاین از5 هزار الی 30 هـــزار

میدان دانشگاه ابتدای جهان نما انتهای کوچه رستمی نبش رکنی

09910184081

نیـــازمنــــد

 ضامــــــــن
 بــــــرای وام 

ازدواج 
)کارمنــــد(

09182111377 

رهــن و اجـــاره 
سوله 350 متـری دارای 
دفترکار ، استراحــــت 
کارگر، امتیازات کامـــل
واقع درعلی آباد شهرک 

فرهنگیــــان
30م  رهن     2/500 اجاره    

یا رهن کامل

09188144085

گـــاز رسانی دهقـانی

 مسکونی-تجاری- صنعتی 

 3 4 2 2 1 8 8 8
09183135944

فروش مغازه ای
 به متراژ 45 متر واقع 

در خیابان پاستور

 09393156838

بهتریـــن خریدار ضایعــات

 آلومنیوم و فلزات رنگی در محل 

09187125336

خدماتMDF آرش 

طراحی،نصب،اجرا

09184104269

موسسـه علمـی آزاد ذهـن نـو
برگزاری کالس های تخصصی کنکوری با حضور اساتیــد 

برجسته ی کنکور همدان ، برگزاری کالس های تقویتی در 
تمام مقاطع با ارائه تخفیف برای همشهریان گرامـــــی 

  08138370838-09906866844-09183156844  
18 متری شکریه انتهای کوچه مسجد مهدیه موسسه ذهن نو

)دبستان پسرانه سما(

 تلفن پذیرش آگهی
1819



:پذیرش آگهی شهرستان ها : 38264642 - 081 1819تلفن پذیرش آگهي 4

به تعـــدادی نقاشـی ساختمان 
وکنـــاف به صـــــورت دائم

 نیازمندیـــــم

09186767710

بـــه یــک نفرنیـروی ماهر
جهـــت کـــار درکــارواش

 نیازمندیــــم
09375524757

به 10 دستگاه خودرو سمند و پژو
 همراه با راننده جهــــت کار در
 آژانــــــس نیازمندیــــــم

32652979

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

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

یکسـال ضمانت بی قید وشرط

WWW.888SANAT.ir
09188108011 فــروش
09148886790 پشتیبانی

قالیشویی و مبل شویی میالد
35 سال تجربـــه با قیمــت

 استثنایی شســـت و شــو با 
رعایــت اصـــول شرعــــی
حمـــل و نقـــل رایگـــــان 
با مجوز رسمــی از اتحادیــه
کرایه فرش جهـــت مجالس
با مدیریـــت حمیـــد زاده

09188172249
             08138232180 کارخانه   

 آدرس همدان شهرک
 امیر کبیر ،انتهای خیابان گلزار

888

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

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

شماره کارت : 6037691980045652
09185002595  -  38278081


