8صفحـــه  ،شمـــاره 678

نيازمنديهای استان همدان

چهارش�نبه  1آذر ماه 1396

ضميـمه رايگان ش�مـاره  4977روزنامه جــام جم

فـروش اقساطی تلفن همـراه
بـدون پیش پـرداخت

پاساژ وحدت طبقه دوم  ،موبایل رستـا

@ Hamedan1819

در هر کجای اسـتان که هستید بدون کد  1819را شمارهگیری نمائید

نیازمنـد سرمایه گـذار

32522139

فــروش فـوری

کلیه دستگاههای نــان فانتــــزی به

با پشتوانه ملکی جهت راه اندازی کارگـاه با

همراه جوازکسب به فروش می رسد

سرمایه  10الی  15میلیون با سود دهی عالی

09187124095

09382354991

ساختمان به متـراژ  112متر 4طبقه

رهـن  ،اجـاره یا فـروش

سوله ای به متراژ970متربا امکانات مجتمع

هرطبقه 75متر ،طبقه چهار  65متر

بلواربهشت روبروی درب اول باغ بهشت

پالک 35به فروش میرسد قیمت300میلیون

فلکه مدرس روبروی باشگاه کارگران سجاد 1

تعمیرگاهی خودرو امتیازات کامل واقع در

09187072716

09908130391

سیمکـارت 4Gایرانسل رایگـان

بـه یک نفر منشی خانـم بـا
روابط عمومی باال نیازمندیم

به یک وردست چرخکارجهتکاردر

خیابان شریعتی جنب بانک صادرات و ملت مرکزی

ساعت کار  8الــی 5

مرکزخدمات مشترکین ایرانسل

شماره تماس 08134586659

آگهی فروش آپارتمان

به یک بازاریابآموزشی خانم

واقعدرابتدایشهرکبهشتیتعداد

عالی نیازمنـــدیم

باسابقهکار و تسلطکافی و پورسانت

9

 09120720842ت.ت.م

دستگاه آپـارتمان

به یک نفرآقا متاهل جهت کار در
سوپـــرمارکت با ضامن
معتبر نیازمنــدیم
09182219101

کارگـــاه سراجی نیازمندیم

09184050802
به یک فروشنـده با تجربـه
(خانـم) نیازمندیم

پاساژ استقالل طبقه همکف فروشگاه نقاشیان
جهت تکمیل کادرفروشگاه به افراد ذیل نیازمندیم

 70و80متری طبقه دوم سوم وچهارم

حسابدار آقا مسلط به برنامه هلو لیسانس

با امتیاز 93وسند تک برگی،امکانات

فروشنده آقا با روابط عمومی باال لیسانس

کامل،آماده تحویل

32514149-32522498

30درصد نقد 70-درصد30ماهه

به یک نفرخانم جهت امورحسابـداری

38386991-32620160

با تجربه کاری ورزومه خوب نیازمندیم

مدیریت امالک منطقه غرب

محل کار شهرک صنعتی بهاران

کشورمجتمع اقتصادی

خانم جهت امورخدماتی نیازمندیم

بلواربعثت جنب هتل امیران

تمامی کارها با 2سال ضمانت

(غیردانشجــو)و همچنین تعدادی

 MDFهایگالس Ai sikترک متری

 580000تومان

 MDFوکیوم شرکتی متری

 750000تومان

کمد دیواری تمامMDFدرجه یک متری120000تومان

پنجره دو جداره

 09185002641ورمزیـار
09185415689خرسندی
(12ماهگـارانتی رایگـــان
با ضمانت نـــامه رسمی)

با15سالسابقهکارازغربتهران

ویستا بست
ویـــن تک

-1بدنه سینک ظرفشوییPVCضدآب
-2لوال آرام بنـــد
-3دستگیره5000هزارتومان
-4صفحه ضد آب پلی وود

همدان بلوارشهید رجایی باالترازخیابان ستاره نرسیده به پل جانبازان

34223893-09189013861نجفی

به منـاسبت مــاه صفـــر
جشنـواره هـــاشور،تمام خدمـات هاشور
سایه مخملی تاتو وپاک کردن ابروهای ایراد دار
با بهترین مواد بدون سرب
38217359-09125800213

میدان بیمه اول بلوارعمار-سالن ماه سرخ
با ارائه تمـــام خدمات آرایشی بهداشتی

تا آخرماه صفر200-هزارتومان

UPVC

اق

سابقهکاری  ،متاهل و ترجیحا مادر

 MDFترک فوق برجسته وارداتی متری 420000تومان

امکانــــات:

ط

روانشنـــاسی یا مرتبط با کودک

ن

تمامی کارها با 2سال ضمانت

فارغ التحصیل رشته های :

قـ

کـــابینت مکث

سا

به تعدادی مربی جهت مهدکودک

ـد

 09122615498ت.ت.م

به تعدادی نیرویکارآقا

جهت سالن کاری با روابط
عمومی باال جهت کانترکاری
رستوران ماه سبز
نیازمندیم

ساعت کاری 11/30الی 15و 17/30الی 23/30

09186251775

فـروش یک مجموعه بــزرگ تجـاری
خیابان اکباتان بـازارخامه فروشهای سابق
با موقعیت و امکانات زیر :

-1متراژ600متربا10متروردوی ازبازار
و سرای سقطچــی
-2دارای سند کامل با مالکیت تجـــاری
عرصه واعیان وسرقفلی
-3آب شهـــــری،دو کنتور برق 3فـــاز
گازصنعتی 3،خط تلفن و یک حلقه چـاه
09366377765-09188114003
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پذیرش آگهی شهرستان ها 081- 38264642 :

استخدام

به  5نفرنیرو جهت

ماهر البته با ارائه
بهترین نمونه از
سوی شما وتائید
ازطرف شــرکت
09301745582

به یک نفرشاگرد به یک نفرآقا جوان به یک  MDFکــار کـارت دانشجویی

سن 20سال جهتکار در ماهـــرنیازمنـــدیم به شماره911330010013
آمــــوزش  ،نصب و
جهت کاردرکارواش ساندویچـی به صورت فوری  ،با حقــوق باال
به نام سعید امینی ایپکی
راه اندازی سرویسکاری
تمام وقت نیازمنــدیم و یک نفــر مسلط به
نیازمنــدیم
مفقود گردیده واز درجه
آسانسورنیازمندیم
کامپیوتر آقا یا خانم
حقوق یک میلیون

09185022505

به چند عروسک دوز

تلفن پذيرش آگهي :

1819

به یک فروشنده آقا
جهت فروش مبلمان
نیازمنـــدیم
حقوق650هــــزار

09185074648

یک سالن زیبایی جهت تکمیل کادرخود

09189010060

09189008130

به تعدادی فروشنده خانم و آقا

جهتکاردر پارچه فروشی نیازمندیم  ،بازار مظفریه
باالتر از پاساژ امیرکبیر پاساژ دریای نور
پارچه فروشی عادل ارزانی

09101464803

قابل توجه تولیدکنندگان پوشاک
پوشاک غرب همدان درنظردارد

دوخت به پیمانکاران ومزدی دوزان

به یک نفرمکانیک خودروهای

محتـــرم واگذار نمــاید

سواری نیازمنـــدیم

جهت بازدید ازنمونهکاربه پوشاک غربمراجعه نمایید

09183119873

ت.ت.م

09183142644

09183160144

دولت،اللجیننیازمندیم

واجدین شرایط مشخصات وسوابق شغلی خود
رابه شماره09183163844پیامک

موسسه خدماتی ونظافتی
کارآفرینان سالمت

آدنیس

آماده ارائه خدمات ازقبیل:

.1نگهداری از سالمند  ،بیمار  ،کودک  ،به
صورت روزانه شبانه روزی و شبانه در
منزل و بیمارستان
.2انجام کلیه امور خدماتی و نظافتی از قبیل :
نظافت منازل  ،راه پله ها  ،مجتمع های
مسکونی و اداری
 .3تامین نیروی انسانی و تامین نیروی خدماتی
جهت مراسم و میهمانی ها

38275435-38267815
 09186713008ت.ت.م

info@1001co.com

ش ثبت30758:

م بیمه  ،بر خیابان عمار روبروی رستوران دیانا

اُتسو

به چند نفرنیروی خانم جهت کاردردفترپیشخوان به 2نفرشاگرد ساده

ویا با شماره38282674تماس حاصل فرمایند

به افــراد ذیل نیازمنــد است
به تعــــداد2000دست پالتو جهت
اپیالسیون کار -ناخن کار و شاگرد

32533188

اعتبارساقط می باشد

یا ماهــر

جهتکاردرکـارگاه
کابینت سازی فلزی
نیازمندیم

09188174889

به یک فروشنده آقا مجرب
با روابط عمومی باال

نیازمندیم
از پذیرفتــن دانشجو

معذوریم.همدان بـازار
مظفریه فــــروشگاه
پـــرهام پالسکو پایه
حقوق 600الی800

به یک کارگرساده جهت کاردر
عمده فروشی نیازمندیم
09183130637

ت.ت.م

به تعـدادی جوشکــار
نیمه ماهرنیازمندیم

کانکس پارسا 09185000627

تلفن پذيرش آگهي:

1819

به یک فروشنده خانم

به یک حسابدارآقا

09393815313

09188102361

باروابط عمومـــی باال
نیازمندیم برج سعیدیه مسلط به نرم افزارهلو
طبقه همکف پالک110
نیازمنــدیم
پوشاک بالسا
توجه

توجه

به تعدادی راننده متاهل

پذیرش آگهی شهرستان ها 081- 38264642 :

به یک منشی خانم به یک نیروی بتانه کار نیازمند یک شاگرد به یک نفرکارگرماهر به چند نفربازاریاب آقا دعوت به مشارکت

جهت انجــام امور و یک مونتاژکار

دفتری نیازمندیم
09372506314

نیازمندیم

09183075567

به2نفرنیروی خانم جهت به یک خانم جهت

کارواش به صورت
جهتکاردرکارواش
تمــام وقت

09181071458

حقــوقتوافقــی

جهت دستگاه کارت
خوان نیازمندیم

38337399
تماس فقط صبحها

به تعدادی شاگرد ماهر به تعــدادی پیک

خانم با سابقـــه کاری
چند ســال به باال بابت
طراحی،لعاب ومینا کاری
درهمدان نیازمندیم

09188154026

موتوری نیازمندیم
09189169298

09388916563

09181117629

به یک نفرآقـا جـوان

به یک شاگرد آقـا

به تعدادی چرخکارماهر

به تعدادی چرخکارماهر

09189008130

09188154026

09371046748

09365246003

نیازمند همکارخانم به یک فروشنده خانم به تعدادی کارگرجهت
مسلط به کـامپیوتر جهت کاردرمزون لباس

ساندویچـــی نیازمندیم روی سفال محل کارشهرک

ساعتکاری 14الی20

38311297

کلیه پرسنل دارای کارت سالمت وبیمه مسئولیت مدنی می باشد

لیــان

آماده ارائه خدمات به کلیه همشهریان استان همدان میباشد
خدمـات شامــل:
-1تـامین نیروی انسانی خانم وآقا جهت نگهـداری ازسالمنـد  ،بیمار
کودک به صورت روزانه شبانه روزی ومقطعی درمنزل وبیمارستان
-2نظافت ازمنــازل راه پـله ها پارکینگ ها وانبـاری ها
توسط پرسنل مجـرب آقـا وخانـم

38252957-09391536561

 38275436-38281195-38252958ت.ت.م

کلیه پرسنل دارای کارت سالمت وبیمه مسئولیت مدنی می باشد

موسسه خدماتی آکام اندیشان

09362549697

خیابان خواجه رشید پایین تراز اداره گذرنامه ساختمان تجاری پارسیان طبقه4واحد17

فرهنگی

09372506314

به یک نفـرآقـا جوان نیازمند چند نیروی کار

عروس نیازمندیم

در یک مجتمع

09188121007

به یک اصالح کارخانم
سن20ساله جهت کاردر جهت کار درکارگاه اللجین ونیمه ماهرجهت دوخت
بسته بندی مرغ ترجیحا
صبـح
فقط درشیفت
همراه با خـودرو جهت
صندوق داری درفست ساندویچینیازمنـدیم با دستمزد روزانه 30هزار
جهت کاردرآرایشگاه
ساکن خضر یا شهرک
دامن وشومیز نیازمندیم
حقوق 450هزارساعت نیازمندیم ساعت کاری
نیازمنـــدیم
کاردرآژانس نیازمندیم
فود نیازمندیم
مدنی نیازمندیم
پاساژترنج-خیاطیرویال
 9/30الـــی 13
 7/30الی17/30
کاری 16/30الی 23/30

09188125213

3

کاردرکارواش و یک

منشی خانـــم جهت

حسابدارینیازمندیم

09183137734

سن20ساله جهت کاردر خانم با سلیقه جهت نقاشی

حقوق 450هــزار ساعت صنعتی اللجین-محیط کامال
مناسب خانمها

کاری 16/30الی 23/30

09189084651

09189008130

ونیمهماهــر(خانـم)
نیازمنـــدیم

کاردائم-تسویههفتگی

09362379133

به تعـدادی

پیکموتــوری
نیازمندیم

32664253

یک شرکت طراحی ومعماری جهت تکمیل کادرپرسنلی خود ازافراد
واجد شرایط دعوت به همکاری مینماید

ردیف
1

2

3
4
5

جنسیت

تعداد

بازاریـــاب

خانــم

3نفـر

 25الــــــی 35

کارشناس فـروش

آقــا

2نفـر

 25الــی  35سال

راننده پــایه 2

آقــا

سمت

بـــازاریاب

کارشناس فروش

آقــا
خانـم

3نفـر
2نفـر
1نفـر

شــرایط سنی

 25الــی  35سال

 25الـــی  35سال
 25الـــی  45سال

باروابط عمومی بسیارباال و سابقه کاری تحصیالت دیپلم
ساعت تماس 10الــــی 12و 16الــــی 18
مراجعه حضوری:تماس 09120335110ساعت مراجعه 18:الی 20

4

پذیرش آگهی شهرستان ها 081- 38264642 :

تلفن پذيرش آگهي :

به یک فروشنده خانم نیازمندیم

به یک نفرمکانیک خودروهای

*******

سواری نیازمنـــدیم

09184402150

09183142644

به 2اپراتورخانم یا آقا بهیکنفرنیرویکارخانم بهیکنفرمنشیخانم به تعدادی چرخکار
جهت کاردرآژانس
نیازمنــدیم

ساعت کاری7صبح الی15
و 15الی 24ترجیحا حوالی
شهرک بهشتی

حقوق  400هزار

09183121731

آشنا به کامپیوتر به به صورتتمام وقت

صورتنیمـهوقت نیازمندیم ،جهت کار

نیازمندیم

در دکوراسیون داخلی

ساعت کاری 19الی24

خیابان هنرستان

09354773787

و وردست چرخکار
مانتو نیازمنـدیم
جهت کاردرمانتو دوزی

تاکسی
یک دستگاه تاکسی
پژو 405برون شهری
مدل 85به فروش
میـــرسد

09187127096

09037435547

زیگزال دوز و پادو خانم

جهت نیسـان با

یا آقا نیازمندیم

سابقهکـــاری

پیکانمدل83

مزدعالیتسویههفتگی

نیازمندیم

09129091140

بهدونفرنیرویآقا ترجیحامجرد وزیر 30سال به تعــدادی چرخکار رانندهآهنکشی فروش تاکسی شهری
جهت کار درکارتن سازی نیازمندیم
حقوق روزانه  35هزار تومان

09189159450
آدرس  :پلیس راه سابق بهار  ،جاده چشمه
قصابان سینا کارتن

به چند نیرویکار نیازمندیم

کانترکارخانم  ،منشی خانم
حسابــــدارخانــــــم

وتعـــدادی پیک موتوری
38311176

09372068059

09189129414

به یک همکارآشنا آموزش سیاه قلم

09391114069

تلفن پذیرش آگهی
1819

خیابـان شریعتی جنـب
بانک صادرات و ملت
مرکزی مرکزخدمات
مشترکینایرانسل

09180071067

دکور و نورپردازی شیک به

متراژ 23مترمالکیت وسرقفلی
09188139750

فروش یک باب مغازه
با موقعیت عالــی
(بر خیابان بوعلی)

 14متر ،نصف مالکیت  ،سرقفلیکامل

شهرک مدنی

09330787915

فروش فوری یک باب مغازه
درخیابان بوعلی پاساژ
پایتخت طبقه اول

روبــــرویکوچــه بیمه

به حسابـداری و مسلط
بهکامپیوترتماموقتبا فقط با  30هزار تومان
ضامن معتبر تیازمندیم

1819

مغازه

09188139750

تلفن پذيرش آگهي:

1819

واگذاری تهیه غذا
09332246248
اخذ نقشه پروانه
پایانکـار

به صورت شرایطی و اقساطی

منـزل مسکونی

به متراژ200متر()10*20
واقع درمجید آبـــاد

درکمتریـــن
زمـــان و اخذ 09186732976
رهـن و
سنــدمالکیت
اجـاره

09184437608

خانه

یک طبقه ازساختمان
دوطبقه به متراژ80متر
سند عادی کف سرامیک

قیمت150میلیون

پذیرش آگهی شهرستان ها 081- 38264642 :

سازنده انواع کابینت های فلزی وMDF
کمددیـــواری وست های اداری
نصب انواع آذران و دیـــوارپوش

09184116737

فـروش خط رنـد به شمـاره
0918 111 0201

لطفا قیمت پیشنهادی خود را به این شماره
پیامک یا تماس بگیرید

امکانات کامل  ،ماشین رو
مجیدآباد

09184450409

پـرده با تمامی امکانات

نقــاشی ساختمـان

روغنـــی 4000

بامصالــحو با تضمیــن

09183180586
09189091162

کلیه لوازم منزل شمارا به

تفکیککنتـــور

 09185848955ت.ت.م

ت.ت.م

امانت فروشی

وام،فروش بـه صورت
نقدی به علت مهاجرت

32527422 -32532591

باالترین قیمت خریداریم

یخچــالبخاری،شیرآالت فرش،مبلمـان لوستر
کابینت ،LED،وسایل کامل سوپر مارکت

بـرنج ایـرانی

پخش محصوالت زاک الکتریک روشنایی و دکوراتیو

09188111260

و امتیازات مجــــزا به

فوق العــــاده خوش
چرمسازی12متریعقیل عطر وخــــوش طعم
به شرط پخت-درجه یک
کوچه بن بست تابان
کیلویــی7هـــــزار
همدان خضرجنب بانک
09358804450
سپه-برنج شاوه ای
ت.ت.م
09185907325

الکتــروکوهستان

امانت فروشی اسالمی گازرسانیکریمی قصرزیبایی یلدا

خرید وفروش لوازم نو ودست دوم منزل،اداری

فروش می رسد بدون

قیمت توافقـــی با کــادر مجــــرب
رنگ روغنی  ،پالستیک و  ...در اســـرع وقت
 09361692004صابــری09217190134 -

09187345634

رهن کامل یک واحد پـالستیک 2/500
 80متری طبقــه دوم با

نقاشی ساختمـان وگچبـری پیش ساختـه

09185439903

امـانت فــروشی
خرید و فروش یخچال ایستـــــاده یخچال بستنی
قفسه بندی  ،ترازو ویترین استند و ...

09185436800

5

آماده ارائــه خدمات

آرایشی می بــــاشد
میکــاپ ،شنیون های

خریــدارانــواعضــایعات

(خانگی،اداری وتولیدی)وفلزاترنگیآلومینیوم
آهــن  ،مس و...کارتــن ،پــالستیک و...

حرفه ای ،انواع و اقسام

به صورت حضوری درمحل ،به باالترین قیمت

32671091

09182171094 -09182200478

رنگ ها با کادرمجرب
مدیریت خانم مرادیان

تماس تبلیغاتی شدیدا برخورد و پیگرد قانونی دارد

6

پذیرش آگهی شهرستان ها 081- 38264642 :

تلفن پذيرش آگهي :

1819

گازرسانیکریمی نقاشیساختمانآبشار فـرشهای دست فروش اقساطی تعمیرات مبلمـان امانت فـروشی فرش های کهنه خریدار انـواع
دست بــــافت و فرش های کهنه
رنگ روغنی قابل شستشو بافت و مـاشینی
پــذیرفته میشود
چــراغی
را
شمــــا
ماشینی
سکـه
 20درصد بـاالتر
تفکیککنتـــور متری  4هزار تومـــــان شمـا را  10درصد
09188111260
ت.ت.م

پالستیک متــری  3هزار
تومان با متد روز تضمینی
به قیمت  5سال قبل

09188123196

قالیشویی و مبل شویی

صــداقت
با ضمانت کامــل وحمـــل رایگــان
32731015
 09187146011 

میدان رسالت انتهای شهرک امیر کبیر

باالتر از قیمت
بازار خریداریم

09198096176

 32532814کریمی

09189117678
09189117262

بابهتریـــن کیفیت و
مناسب ترین قیمت
09104510638
ت.ت.م

09358330151
32532246

09363982422

وسایـــل تهیه غــذا
به فروش میرسد
09183175502

به باالترین قیمت از قیمت بـازار
درمحل خریداریم خریـد در محل
09186531232
32529094
32515783

09183160361

عسل خالص و درمانی
کافیست یکبار امتحان کنید

09189087353
تماس تبلیغاتی ممنوع

تلفن پذيرش آگهي:

1819

پذیرش آگهی شهرستان ها 081- 38264642 :

7

8

پذیرش آگهی شهرستان ها 081- 38264642 :

استثنـائی
پژوSD V8درحد صفر

مدل ، 94بدون رنگ شدگی
خطوخشکارکردبیستهزار
سفید  ،بیمه یکسال کامل

تلفن پذيرش آگهي :

تبلیغــات888 SANAT

تخصصی ترین مرکز فروش انواع
تابلوهای روان -LEDچلنیــــوم
درب وکرکــــــره های اتوماتیک
ودوربین مــــــداربسته
یکسـال ضمانت بی قید وشرط

WWW.888SANAT.ir
09188108011فــروش

32517751-32515949علیپور

09148886790پشتیبانی

به2نفرجهت همکاری درکافی نت

پیمانکاری
فرهمند پور

ازساعت کاری 8الی 14و 14الی 21نیازمندیم
خ تختی کوچه حسینیه امام زاده یحیی کافی نت پیام

ساخت  ،تخریب  ،اجرا  ،سفت
کاری نازک کـــاری  ،نما سازی
نصب آســـــانسور و ...
09189120952 -09189148429
تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

مرکز تخصصی رنگ و دکـور پخش

کاغذدیواری

اجرای ترکیبیرنگ وکاغذبادستگاهکامالبهصرفه
تخفیف رنگ آمیزی  ۳۰درصــد
پارکت با فـوم -رایگان
کنیتــــکس متری  6/900تومـــان
کفپـــوش با قرنیز  -رایگـــــان

32534921 - 09189090520

1819

ساخت و نصب انواع تابلوهـای

فلکســی -بنـــر
اجرای اسپیس های
نمایشگاهی
(کاظمی )09189029576
ت.ت.اااا.م

بــاغ تاالر پدیــده الوند

با ظرفیتی بیشاز 800نفردارای 800مترفضایسرپوشیده
آماده پــذیرایی از مجالس و مراسم شما می بــاشد

همدان  ،فلکه مدرس جاده حیدره باالی شهر
نرسیـــــــده به حیــدره سمت راست
09185475061

