
به تعدادی نیروی کار خانم
 ماهـر و نیمـه ماهـر نیازمندیـم

09185000696 - 09183151126

مهد کودک هدایت استخدام میکند 
1. مــــــربی شیـــــــر خــــــــوار 
2. مربــــی مهد کودک پیش دبستــانی 

شرایط لیسانس و فوق لیسانس و بیشتر مرتبط با 
کودک یا روانشناســـی با سابقــــه کـــــاری 

)مراجعه حضوری(
آدرس : بلوار بعثت جنب هتل امیران مهد کودک هدایت 

فوری                          فوری 
به یک پیک موتور تمام وقت جهت
کار در تهیــه غذا نیازمندیــم
با حقوق باال - 09187076035

10 هزار متر زمین کشاورزی
 بحر جاده باختران اول جاده حسین 
آباد به فروش میرسد باالتـــر از 

رستوران نگین الوند 
 09191752413   09194251151

مغازه ای به متراژ35 مترتجــاری دور 

میدان علی آباد فرهنگیان جنب دفتــر 

دهیــاری بـه فــروش میرســد
09183073944

در خواست آنالین 
پیک موتوری بوعلی بار قیمت به
 صرفه ، سرویــس های رایگـان
تخفیفات دوره ای ، خدمات ویژه

نصب اپلیکیشن موبایل از سایت

  www.bualibar.ir
1801
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استخدام

بــه یـک خانــم 
جهـت نگـه داری از سالمنـد

 بـه صـورت شبانـه روزی با 

حقوق مکفی و عالی نیازمندیم

 )سن باالی 40 سال(

0918 111 1723

تاکسـی اسگـاد همــدان 
به عنوان یک شرکت حمل ونقل شهری 
اینترنتی آنالین به تعدادی و تاکسی 
 نیروی بازاریاب آقـا جهت معرفی
ونصب اپلیکیشن اسگاد درسطـح 
شهرهمدان باپورسانت مناسـب

 نیازمند است
جهت کسب اطالعات بیشتروهماهنگی با

 شماره ذیل تماس حاصل فرمایید

38230464

فروشگـاه های افـق کوروش
به منظور تکمیــل کادر زنجیره ای 

سرد خود از رانندگان خاور و نیسان 

یخچـالی ، دارای خـودرو دعــوت 

به همکاری مینمایـــد

میدان شریعتی ، ابتدای خیابان میرزاده عشقی 

فروشگاه افق کوروش

به2 نفر ویزیتور خانـم
 و 2 نفر ویزیتورآقــا

جهت محصوالت غذایی درسطح

 همدان وشهرستانها نیازمندیـم
حقوق طبق قانون کار+ درصدی ازفروش

09399890807
تلگرام : 09390030386

به یک فروشنـــــده ی 
مجــرب خانــم نیازمندیـــــم

برج سعیدیه طبقه دوم واحد 249فروشگاه بیتا 

مراجعه حضوری

به یک حسابدار خانـــم مسلط به نرم افزار هلـــو
جهت کار در تهیه غذای لیمــو واقع در جوادیــــه 
روبروهنرستـــان امام علــــی نیازمندیــــــم 

حقوق 750 هزار تومــــان ساعت کـــاری

 12 الی 15        20 الی 23
09330741434     09195660311

به 15 دستگاه خودرو سمند و پـــژو 
همـراه بـا راننــــده جهــت کاردر 
آژانـــس1838 بدون کمیسیــــون
 و یــــــک اپراتور نیمــــه وقـت 
ازساعــت 14  الـــی 22 شــــــب 

نیازمندیـــــم
1838

به یک بازاریاب مجرب خانم جهت 
کــار پخش محصــوالت گیاهــی

 نیازمندیـــــم 

09182008676
به چنــد نفــر چرخکـار خانم 
بـا محیــط کامــــال زنانــه

 نیازمندیـــم
09188111804

به یک همکار خانــم جهــــت 

پاسخگویی تلفن و... نیازمندیــم
مدرک تحصیلی دیپلم-محدوده سکونت حوالی خیابان شریعتی

09185059975

به یک نفرخانم جهـت 
انجـام امورات منزل و 
یک نفـرخانــم جهت 
آشپــزی در منــزل 

نیازمندیم
09905893486

به دو سالــن کــار 

برای رستوران کتیبه 

سنگـی نیازمندیــم 

)باحقوق مکفی(

  09188115963
رحمتی

به یک کمک آشپز آقا

 و یک نیروی خدماتـی 

خانم یا اقا نیازمندیم

09188149751

فروشنده خانـــم با 
ظاهری آراسته جهت 
کار در سفال فروشی 
مغازه میراث هنـــر 

09185475893

به یک کارگر ماهر و آشنا 

به سنگ با سابقه کار در 

سنگ فروشی نیازمندیم 

09188175658 – 09188170873

به یک بازنشسته جهت 

کـــار در لوازم یدکــی 

در 4 راه بابک ناحیــــه 

صنعتی بهشتی نیازمندیم 

09189161861

به دو کاگـــــر

 15 الی 22 سالــه 

نیازمندیـــــم 

09183161858

به یک راننده پایه 

یک کار با کامیـون 

بنز تک نیازمندیم 

09185082860
نیازمند3 نفر نیروی 
جوان جهـت کار در
کارواش تشریفـات
ترجیحـا با سابقــه 

کاری نیازمندیم
ابتدای جاده بهار روبرو 

جزیره شادی

09339456699

به یک شاگــرد

 ماهـر جهت کار

درکــــارواش

 نیازمندیــــم

09185063927
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

بــه یـک کمک 
آشپــــــــز
 جهــت کار در
 تهیـــــه غذا 

نیازمندیم 
 09183117392

بـــه یــــک 

رویــــه کوب 

ماهــــــــر 

نیازمندیـــم

09183125796 

به یک نفر آقا جهت 

کار در لباس تبلیغاتی 

نیازمندیـــــــم

)لباس عروسک(

09184093165
به یک حسابدار خانـــم 

مسلط به نرم افزار هلو
جهت کار در تهیه غذای 
لیمو واقع در جوادیـــه 

روبرو هنرستان امام علی  
نیازمندیم 

حقوق 750 هزار تومــــان
ساعت کـــاری 12 الی 15

20 الی 23
09195660311

09330741434

بـه یـک شاگرد
 جهــت سقــف 
کاذب ترجیحــا 
آشنــا بــه کار 

نیازمندیــم
09180129099

بــه یــک نفــر
برشکــار ماهــر
جهــت کــار در
کابینـــت سازی

PVC
 نیازمندیــــم
09120355155

بـه تعـدادی خانـم 
کمتــر از 35 سـال

 ســن بــرای تولید 
مـــواد غـــذایی 

نیازمندیــــم
 درناحیه صنعتی گنبد

ساعت تماس : 9 الی 14

09381116445

به یک کارگر ساده جوان

جهت کار در تهیه غذا 

نیازمندیــم 8 الی 18

 19 الـــــــی 22/30

09120636961 
ت.ت.م
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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

فروش منزل مسکونی 
40 متر با امتیــازات 
کامــل چـــاه آب 

سرباغها روبرو پمپ بنزین
 المهدی

09189026928

خانه ای جهت اجاره 
60 متری5 میلیـون  

350 اجـــــــاره
واقع در مجید آباد
 )کــوی توحید (
09109187620

نیازمنــد 
ضامـــن
09398135727

نیازمنـد ضامــن 
جوازکسب دار - دستــه 

چـــک دار جهــت اخذ

 وام نیازمندیـــم

09187086010

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     

امـانت فـروشی
خرید وفروش لوازم نو ودست دوم منزل،اداری
 یخچــال بخاری،شیرآالت  فرش، مبلمـان لوستر

کابینت،LED، وسایل کامل سوپر مارکت

09185439903 

امـانت فــروشی 
خرید و فروش یخچال ایستـــــاده یخچال بستنی 

قفسه بندی ، ترازو ویترین استند و ... 

09185436800

دعــوت به مشارکــــت و
سرمایـــه گـــذاری جهت

 راه اندازی مرکـــز کنکـور 

09188121007

رهــن و اجاره 40 متر مغازه تجاری یـا 
دفتــر کار امتیاز اب ، برق ،گاز ، تلفن 
خیابان شهدا کوچه زین العابدین منطقه با دید عالی و

 پررفت آمد پایانه سرگذر )قیمت توافقی( 

09187073104

تبلیغــات نگارستــان 
چاپ بنر ،کارت ویزیت ،تراکت، لیبل ،استیکر ،بروشور 
پوستر ، لمینـــت ، هدایای تبلیغاتی ، تبلیغات محیطی

کیفیت باال ، قیمت مناسب ، در اسرع وقت 

08132533225-09182007111
سر پل یخچال ، روبروی پاساژ آلفا ، ساختمان ولیعصر

پیک موتوری پیشتـــاز
 انجام امور بانکی ، خرید روزنامه 

جابجایی کاال
32533939-38279704 

فروش یا رهــن کامل
 منزل متری 1 میلیــون 
قیمـت 60 میلیــــون 
رهن و اجاره 10 میلیون 
ماهـــی 300 حصــار
 حــاج شمس علـــی
ک نادربیگی بن آخر واحد 1 

 09187039820

ایــران درب
درب و پنجره دوجــداره 

توری پنجره با نازلتریــن 

قیمت و باالترین کیفیـت

آدرس :میدان پروانه ها 

خیابـــان جهانیـــان

 ایران درب

09183163207

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

فــروش کارگــاه به متـــراژ 180 متر سالن
 بدون ستــون 6 متر ارتفاع ، 50 متـــر دفتر
 بــرق سه فـــاز ، چاه و لولــه کشــی آب

 سرویــس بهداشتـــی ، مجهــز به دوربین 
کامــل مــدار بستـــه همـــراه با جـــواز
 صنفـــی واقع در ابتـــدای بلوار فــرودگاه

 مقابل ورودی فرهنگیان )هتل امیران( 

09188121231

یـک واحـد50 متری واقع در شهرک 

مـدنی فـــاز3 مجتمـع فجــر رهن 

داده میشود 15میلیون رهـن کامـل

09184404744

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

کلیــه خدمات ساختمانی

 و ساخت طبقه فوقانــی 

کاشی کاری ، برق ، لولـه 

کشی، ایزوگام و غیـــره 

09180035457
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بــه تعـدادی گارســـون 
با تجربــه ، تعدادی ظرفشور ، یــک پیــک
 موتوری ، تخته کاروآشپزماهرنیازمندیــــم
همــراه با بیمه و حقــوق مزایای عالـــــی

سعیدیه باال - 38210905

به تعدادی بازاریاب خانـم وآقا 
جهت فروش موادغذایی با حقوق ثابت

 و پــورسانـــت عالــی نیازمندیـــم

09301229776

یــــک واحـــد سوئیـت 
جهـــت آرایشگــــاه بـــا 
سابقــــه پنــــج سالــــه 

09036133982

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

 گــــروه تولیـــدی 

ره آورد 
بـه افراد زیر نیازمنـد است 

1.کارگــر ســــاده آقا 2 نفـــر 

2.مسئول روابط عمومی خانم 1 نفر

09384520011

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

به باالترین قیمت مدل 60 تا 84

میدان سپاه ، خ فرات جنب حسینیه فرات 

ت.ت.م09198131564

خریدار انواع 
خودروهای  فرسوده

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

میدان رسالت انتهای شهرک بهشتی



قالیشویی و مبل شویی

صــداقت


