
به یک نفــر خانــم جهت
 کار حسابداری و فتوشاپ و پنج بازاریاب
 خانم جهت کار در چاپ خانه نیازمندیم 

آدرس خیابان پاستور جنب داروخانه قانون 
پالک 94

به تعدادی نیروی خانـم جهـت 
کار در کارتـن سـازی نیازمندیـم

09188174887
محل کار شهرک صنعتی بهاران با سرویس رفت و برگشت

حقوق ماهیانه 650 هزار تومان

اساس کشی جابه جایی وسایل 
سنگین و حساس  باز و بسته کردن

 درب ساید بای سایدگاو صندوق و...
09185453446

خانه هوش و خالقیت همدان
به یک نیروی خانم بصورت نیمه وقت جهت
 کار در بوفـــه آموزشگـاه نیازمنـد است

مراجعه فقط حضوری
خیابان پاسداران روبروی مسجد زینبیه خانه هوش 

وخالقیت همدان

اجــــــاره
ملکی به مساحت250مترواقـع دربزرگـراه امام 
خمینـی)شهرک مدنی(روبـه رو تعویـض پالک
جنـب معاینـه فنی الغدیراجـاره داده میشود

09188127553

نیازمند یک نفر شریک 
جهت احداث دامـداری

09187004049

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

تدریـس خصوصـی 
کلیه ی پایه های ابتدایی پذیرفته میشود 

توسط کارشناس آموزش ابتدایی
09189011917

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

نیازمند یک کارپرداز آقا 
دارای سابقه کارحداکثر 3 سال با تجربه و 
مجرب با مدرک تحصیلی فوق دیپلم به باال

 حداکثر سن 35 سال
09182225519

به دو فروشنـده ی خانـم
 جهت فروشندگی پوشاک زنانه

 با تجربه کاری نیازمندیم
خیابان پاستورروبروی داروخانه قانون فروشگاه هلیا

به تعداد محدودی پیک موتوری
 به صورت تمام وقت جهـت فعالیــت

 درآژانـس پیک موتـوری نیازمندیـم

09183131642

نیازمند یک کارگر نیم ماهر 
برای کار در نمایندگی )قسمت نقاشی خودرو ( 

به طـور تمـام وقـت هستیـم 

09187146027

به 5 نفر نیروی خانم جهت 
کاردرسفالگری اللجین شهرک
 صنعتی با سرویس نیازمندیم

081-34529603-09183184903-09181072499

به 2 نفر بازاریاب خانم یا آقا
 با تجربه کافی در زمینه ارائه روغن موتور 

خودرو و سایر محصوالت نیازمندیم
09188139049

ساعت تماس 9 الی 13 و 16 الی 19

به چنـد نفـر آقـا 
برای کار در کارگاه اللجین نزدیک 

ایستگاه مینی بوس نیازمندیـم 
0921 616 4597

به یک همکار خانم یا آقـا 
ماهر به کار پخت و پز ساندویچی 

نیازمندیم 
09187006575 - 09187012232

به یک پیـک موتـوری 
و سالـن کار نیازمندیـم

09189070602

صنایع غذایی صالحی پیمان-همدست
ازحسابدار با تجربه با حداقل3سال
 سابقه کارخانم یا آقا و یک منشـی

 دعوت به همکاری مینماید
مزایا : سرویس رفت وبرگشت ، صبحانـه
نهـار ، بیمـه تامین اجتماعی،حقوق توافقـی

مراجعه حضوری : همدان جاده بهاربه اللجین 
روبروی روستای گنج تپه صنایع غذایی

 صالحی پیمان

081-34555511

به 2 نفـرخانـم و2نفرآقـا
 جهـت بسته بندی نبات،آبنبات و
سوهان درکارخانه نبات ریـــزی

 نیازمندیم پایه حقوق800هزارتومان
مراجعه فقط حضوری:شهرستان بهارشهرک 

صنعتی بهاران بلوارصنعت خ اول غربی 

قطعه23 - نبات ریزی شکه پارنبات

09183146830

CELEBON
به یک همکار خانم نیازمندیم

38235013
مرکز خرید میالد طبقه 2 پالک 44
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فـرش های دست
بافـت و مـاشینی

خـریداریــم
         09198096176

32532814
کریمی     

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

خریداریم

 09186531232
32515783

به یـک شاگـرد نیمه ماهـر

 برای کار در فالفلی نیازمندیم 

09197592799

یک ملک تجـــاری _ مسکونـی واقع در 

خیابان قلیانی به متراژ 170 متر و 155متر

 تجاری به فروش میرسد دارای آب،برق،گاز و تلفن 

32652006 - 09188151902

به چند کارگر خانم جهت کار در 

انبار سیر در سوالن نیازمندیم 

09188188158

خریدار کتاب های باطله 
خیابان پاستور روبه روی داروخانه

کتاب شهر 
09187102190

سالن زیبایی vip عمارت عروس میز ناخن و اتاق 

اپیالسیون با قیمت بسیار مناسب اجاره می دهد

اولویت با کسانی که مشتری دارند
خیابان جهان نماروبروی سالن تختی کوچه رودخانه پالک 5

گروه زیبایی بال

09186750481
انـواع کاشــت ناخــن و مــژه زیر نظر
 متخصصیــن سالــن زیبایـــی عمارت 

عروس فقط 85 هــزار تومـــان
خیابان جهان نما روبروی سالن تختی کوچه رودخانه پالک 5

گروه زیبایی بال

09186750481
انواع هاشور ،سایه ، خط چشم و خط لب، میکروبلیدینگ 
مویــی ، میکرو پیــگ منتیشــن بــه روش فیبـــروز
زیر نظر متخصصین بین الملل با قیمت های شگفت انگیز

از 120 تا 150 هزار تومان فقط به مدت محدود
خیابان جهان نما روبروی سالن تختی کوچه رودخانه پالک 5 

)گروه زیبایی بال(

09186750481

به دونفــر کارگر

 سالن کار و یــک 

کارگر ساده جهت

کـار در رستـوران 

نیازمندیم 
09187032257

اجاره و فروش 

دیزل ژنراتـور
09905888655

به یک کارگــر جـوان

 جهت کار در تهیه غـذا 

نیازمندیـــم 

09120636961
حقوق اولیه 900 هزار تومان 

به تعـدادی راننــده 

مجرب با اتومبیل جهت 

کاردرآژانس بهشتـی 

نیازمندیـــم
09189051091

به تعداد10نفرنیــروی 

آقاجهت وصول مطالبات 

اداره آب نیازمندیــم

09182116089

خریدارخانه یک طبقه 

100الی120مترحوالی 

علی آباد فرهنگیـان

09012042951

یک زمین مسکونی 120 
متری واقع در کوچه 6 

متری علی اباد فرهنگیان 
)متری 600هزار تومان( به 

فروش میرسد 

09120636961

جوشکـــاری 
برق کشـــی 
لوله کشـــی 
09186080082

به یک فروشنده خانـم 
جهت کاردرکتابفروشی 

نیازمندیـــم
چهلستون طبقه اول کتاب 

فروشی اندیشه سازان

به2نفرنیروی آقا جهت 
کاردراللجین با سرویس 
رفــت و برگشــت و 

نهار نیازمندیم
تسویه 10 روزه

09019519380

استخدام

تعمیرات مبلمـان 

پــذیرفته میشود

بابهتریـــن کیفیت و

مناسب ترین قیمت

09301956142
ت.ت.م

یک قطعه زمین واقع 
در شهرک بهشتــی 
روبــــه روی پارک 
شمس به متراژ 100 
متــر به علــــت 
نیاز مالی زیر قیمت 

اصلی به فروش 
میرسد 

09183137734

به یک نیـــروی 
آقا جهت کار در 
البراتوار دنـدان 
سازی نیازمندیم 
)ترجیها زیر 27 

سال (
38250016

به تعدادي خانم

 براي کار در آشپزخانه 

فست فود نیاز مندیم 

ترجیحا زیر 40 سال

09358890979

به تعدادی خانم کمتر
 از 35 سال سن برای 
تولیـد مواد غذایـی 
نیازمندیم در ناحیـه 

صنعتی گنبد
ساعت تماس:

9 الـــی 18

09183142460

به یک نفر بازنشسته

 آقا با حقوق ماهیانه

800 هـــزار تومان

)سپر فروشی(
در چهار راه بابک مجتمع 

صنعتی بهشتی نیازمندیم

09189161861

به یک منشـی 

خانم نیازمندیم

)جهت دفتر

 دکوراسیون داخلی(

09186316313

فــروش زمیــن تجاری 
مسکونی به متــراژ 204 
متر،18 متر طول،11/33

عرض، سند تک ، مجـوز 
دیوار کشـی، بر خیابــان 
چهــار راه بابک بلــوار 
موســـوی ،جنب سنگ 

فروشــی کهربـــــا

09185031234

بـــه یــک 
پیک موتــوری
 نیازمندیـــم

شکریه روبروی
 پارک تهیه غذای 

هانی

09361392123

کارت دانشجویــی 

به نام ملیحه  سامنی 

به شماره دانشجویی

8811042090

مفقود گردیده و

 فاقد اعتبار است

به یک شاگـرد

 برای کار کاشی

 در اللجیـــن

 نیازمندیـــم

09351484370

نقاشی ساختمان هاویلوکس به صورت نقد و اقساط
با هزینـــه کار ساده طرحهای جدید100درصد تضمینی
قابـــل شستشـــو بـــــــا گارانتـــی 15 سالــــه
مولتی کالـر، مولتی کاور،کنتکس،آکرولیک،چــــرم نما
سطوح سنگـــی ،گچ سیـــمان ، آجر ، فلـــزات و...
رنگ آمیــــزی ابــزار و درب های چوبی رایگـــان

34421018 - 09337403785 - 09189228528

خـریدار انـــواع
فرش های کهنـــه 
20 درصــــد بـاالتر

 از قیمـــــت بـازار 
خریـــــد در محـل

 32529094
09183160361

امانت فروشی اسالمی
کلیه لوازم منزل شمارا به 

باالترین قیمت خریداریم

09185848955
ت.ت.م

            موسسه خدماتی آکام اندیشان

آماده ارائه خدمات به کلیه همشهریان استان 
همدان میباشد

خدمـات شامــل:
 1-تامین نیروی انسانی خانم وآقا جهت نگهداری ازسالمند ، بیمار

کودک به صورت روزانه شبانه روزی ومقطعی درمنزل وبیمارستان

2-نظافت ازمنــازل راه پـله ها پارکینگ ها وانبـاری ها

 توسط پرسنل مجـرب آقـا وخانـم

38252957 -09391536561
  38275436-38281195-38252958

   خیابان خواجه رشید پایین تراز اداره گذرنامه ساختمان تجاری پارسیان طبقه4واحد17

کلیه پرسنل دارای کارت سالمت وبیمه مسئولیت مدنی می باشد
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        لیــان

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 نفرشاگرد جهت 

کــاردرکـــارواش 

نیازمندیم

09181071458

به یک فروشنده خانـم

 به صورت نیمه وقــت 

جهت کار در فروشگـاه

 لباس زنانه نیازمندیـم 
09389910014

به یک کبــاب زن 

حرفه ای نیازمندیم 

09364573719

به یک نفر طراح گرافیک 

با تسلط کامل به ُکـرل

 و فتوشـاپ نیازمندیـم

09188177290
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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

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

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

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

    همراه با بیمه نامه و ضمانت 
09181116824
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به یک منشی و تعدادی
 بازاریاب تلفنی نیازمندیـم

)با حقوق مکفی و پورسانت عالی(

09029024141 - 09184455585

صدور انواع بیمه نامه با تخفیـف و
 به صورت اقساط بلنـد مدت بدون سود
 نمایندگی بیمه آسیا سید صادق مرتضوی
 شهرک مدنی سه راه زمین شهری روبروی شیرینی فدک 

09188125158 - 08134285630

بـه یک بتانـه کار ، مونتاژ 

کار و کناف کار کابینت نیازمندیم

0918 440 5567

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

سایــه گشـــت
توریک روزه قلعه رودخان-ساحل گیسوم
خدمات:صبحانه،نهار)منو انتخابی( پذیرایی
 بین راه ، اتوبوس توریستی بیمه مسافرتی

راهنما،بازدیداز قلعه رودخان وساحل گیسوم
38264067-38265052-38265051

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

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

09391114978 - 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

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

یکسـال ضمانت بی قید وشرط

WWW.888SANAT.ir
09188108011 فــروش
09148886790 پشتیبانی

888


