
نیازمنـد نیـروی کارفنـی جهت نصب 
و سرویس محصوالت گازسوز و کولرهای آبی 
دارای خودرو با ضمانت چک ، سفته و ضامـن 

معتبر به صورت تمام وقت
ساعت تماس9/30 الـی 12/30 و 17 الی 21

09904627537

به چند نفر نیروی کار ماهر و نیم ماهر 

جهت کار در کارگاه MDF واقع
در عالقبنـدیــان نیازمندیــم 

09183147583   32748012

به تعـدادی راننـده خانـم
 مجرب برای آژانس بانوان نیازمندیم 
)در ضمن کلیه پرسنل خانم می باشند(

09187097153 -  09185913522

به یک پرستار جهت نگهداری
 از یـک خانـم سالمنـد بـه صـورت 
شبانه روزی نیازمندیم )با حقوق مکفی(

09187004951

آموزشگاه رویش ثبت نام مینماید
پذیــرش ونمونــه گیری درآزمایشگــاه
نسخـــه خوانـــی و قفســـه چینـی دارو

آمــــوزش انـــواع ماســـاژ
خواجه رشید باالترازکوچه تقوی پالک158

38322681

5 طبقه ساختمان به صورت مبله 
جهــت خوابگـــاه و دوایـــر دولتــی
 مدرسه دبستان و... اجاره داده میشود 

 09183161363

جنـاب آقـای همدانـی 
صعود شما و فرزنـد گرامیتان را 
به بام ایران )قله دماوند( تبریک

عرض مینماییم

کافـه میسـان )بام همـدان(
کافه میسان از جوانــان )خانم و آقا(

عالقه مند و خوش ذوق جهت کار در 
کافه در شیفت صبح و عصردعــوت
بـه همکــاری مینمایـــد - باریستا

سالن کار آشپز مسلط به غذاهای کافه و ملل

ساعت مراجعه همه روزه 16 الی 18
باال استخر رستوران شیشه ای کافه میسان

38380483 - 38380996

رهن کامل یک باب مغازه ی تجاری

 به متـــراژ 50 متــر با ملکیـت دارای 

کولر گازی و تابلوی روان وکرکره برقــی

 و بالکـن تجـاری واقع در میــدان امام

 محوطه ی پل پهلوانان ایستـگاه تاکســی 

قیمـت توافقــی

38275502 - 09182064425
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به یک شاگرد ماهــر
 و نیمه ماهر جهت کار
 در کارگاه نجــاری 

نیازمندیـــــم
09188184085

به یـک ظـرف شور 

کارگــر سـاده و

 کباب پز نیازمندیم

09187032257

بـه یک همکار خانــم 
جهـت بسته بنـــدی 
جـوراب نیازمندیــم

 )ساکن شهرک مدنی( 
سرباغها 

حقوق ماهیانه 300 تومان 
09370660031-4282668

به یک کبـاب زن
 جهـت کار در تهیه 
غــذا نیازمندیـم 

09120636961
ت ت م

به یک نفر پرس کــار
آقا و یک منشی خانم و 
2 نفرکارگرساده جهت 
کــار در خشک شویی 

نیازمندیم
09388115199

به یک همکار خانـم 
دارای مــــــدرک 

کاردانی یا کارشناسی 

الکترونیک نیازمندیم 

09189015529

به یک فروشنده
خانم نیازمندیـم

حقوق950هزار-شهرک مدنی

09369536328

استخــدام 2 نفــر
 کارگــر گلخانــه
 ) ترجیحـــا زوج(
 با امکــان اسکـان

09188105600

آژانــس دیبــــا بـه

 تعــدادی راننــده با 

اتومبیل جهت همکـاری 

نیازمند است
09183180096

بـه یک فروشنـــده یا 
حسابدار خانـــم بــــا
روابـــط عمومـی باال و
سابقه کار نیازمندیـــم

09188118718
ت.ت.م

ساعت کار 9 الی13 و16 الی 20/30

بـه یــک صافــکار 
ماهر جهت همکاری 

نیازمندیـــم
 )کار از شما مغازه از ما(

09369686063

به یک پیک موتوری و
 یک همکار خانم جهت

 کــار در تهیـــه غذا 
نیازمندیـــم
09183175502

32622161

به دو نفر نیروی اقا 

جهت کار دوغابی در 

اللجیـن نیازمندیم 

09019519380

به 2 نفرکارگــر
آقــا نیازمندیم

جهت کاردوغابی 
دراللجیـــــن
09019519380

به تعـدادی جوشکـار 
درب و پنجره سـاز با 
حقــوق و پورسانـت
 عالــی نیازمندیـم

09185054763

به یک فست فود 

کار نیمــه وقـت 

نیازمندیـــم

09186141001

بـه یک فروشنده خانـم بــرای
شیفــــت بعداظهر نیازمندیم 
فروشگاه شهروند خیابان شکریه 
کوچه شهید یحیوی 38279703

جهــت کار خدمات و ظرف شویی خانم 
یا آقا شیفــت صبح و بعــد از ظهـــر
آشپز مسلط ایرانــــی و فرنگـــی و

 کمک آشپز نیازمندیـــم
38380996-38380483- 09198901711

به تعدادي پیک  موتوري براي 

کار در فست فود نیازمندیـم 

09358890979
فوری                                                 فوری

بــه یـک نیــروی جــوان جهـت کار در 
کــارواش بـه صـورت ثابـت نیازمندیـم
حقــوق 900 هزارتومان+ انعام - ساعت کاری 8 _ 21

09390029603 
آدرس پایین تر از 3 راه شهرک مدنی کارواش کیوان 

شرکت پخش شمیم )مواد غذایی( جهت
 تکمیل کادر فروش خود در بعضی مناطق
 باقـی مانده همدان استخــدام مینماید
1.ویزیتــور یا بازاریاب آشنا به فــروش

 ویزیتـــی و پخــش گـــرم 
2. راننـــده ی آشنا به پخش مواد غذایی
 و مناطـــق شهــــر و استـــان همدان

 ) با خودرو و بدون خودرو (
3.منشــی و کارمند دفتــری خانم یا آقا

)حداکثر سن 30(
 09191124548

به دو نفر استاد کارآقا جهت کار در 
پــروژه های برق ساختمان و نور 
پردازی در همــدان نیازمندیـم 

شرایط : تسلط کامــل به کار بدون محدودیــت جسمانی 

ســن بیــن 20 تا 30 ســال دارای ابــزار مورد نیاز کــار 

شماره تماس و تلگرام : 09903244612

تماس از ساعت 9 الی 13

به یک پارکبان آقا زرنگ و با تجربــه 
جهت راهنمایی توریست ومسافریـن 
به داخــل رستوران نیازمندیـــــم

ترجیحاسن 30  الی 40  سال - با حقوق وپورسانت خیلی عالی

09182101400

بـه تعــدادی کارگـــر آقــا و 
خانــم جهــت کار در کارخانـه 

نبـــات نیازمندیــــم 
08134586762

به یک شاگرد مجرد اشنا به امور آرایشگـری

جهــت کـار در آرایشگاه زنانه نیازمندیـــم

)ترجیحا اطراف شهرک مدرس(
در صورت مزاحمت تلفنی شماره به 110 ارجا میشود

 تماس تبلیغاتی ممنوع 09355491237

بــه یــک تعمیــرکار

 یخچال _فریزر _ساید بای ساید 

نیازمندیم   09909403758

به 30 نفر پرسنل نیازمندیم 
ظرف شور –کمک آشپز –آشپز –کبـــاب پز
شاطــر نــان سنگـــک و نــان تافتــــون

مسئــول قهوه خانـــه –سالـــن کـــار 
کلیه ی نیرو های غیر متخصص آموزش خواهند دید

09182060790

بــه دو نفـــــر 

تدوین کار حرفه ای 

جهت کار در آتلیه 

عکاسی نیازمندیم 

09183125141

به یک فروشنده خانم 

با تجربه جهت کار در 

فروشگاه زنانه نیازمندیم

)مراجعه حضوری( آدرس: 

پاساژ قدس طبقه همکف 

پوشاک شیک پوش 

به یک فروشنده 

خانـــم با روابط

 عمومـــی باال

 نیازمندیــــم 
فروشگاه قمری پاساژ استقالل

09128943387

فوری               فوری

به یک چرخکـار

 آقــا یا خانــم

 نیازمندیــــم

09182775768

به تعـــــدادی

 نقاش ساختمان

 ماهـــــــــر 

نیازمندیـــــم

09186767710

cncبـه یک نفـر
کار ماهر جهـت 
کــار درکارگـاه
 mdf نیازمندیم

09183138279
09123374190

به یک نفـر اپراتورخانم آشنا به تایپ 
کامپیوترجهت کاردرشیفت صبـــح

 یا بعد ازظهـــرآژانس به صــورت 
چرخشی نیازمندیم

ساعت کاری7صبح الی13/30 یا 13/30 الی19/30

بدون تعطیلی- دانشجو نمیپذیریم
1828

بــه یک نیــروی خانــم جهــت 
فروشندگــی با روابط عمومـــی
 بــاال با پایــه حقــوق 350 هزار
ساعــت کــاری 8صبح الـی 18
و به 2 کارگرساده آقا نیازمندیم

سعیدیه باال روبرو مجتمع سعیدیه شهربستنی

09184028667
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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

ساخت کابینت و کمد دیواری 
با بهتریــن یراق آالت و کمد 
دیــواری با بهتریــن یــراق

آالت ترک و اتریــش قیمت 
متــری 468 هــزار با متراژ 

واقعــی اتحادیــه 

09358330649

فـروش آپارتمـان واقع در 
چهارراه شهناز، آزادشرقی 
خیابان آگاه ، مجتمـع آرام 
روبــروی آژانـس پیشرو 

طبقــه اول57 متــر
متری 3ملیون تومان
09212936998

کاشــت ناخـــن 
فقط 35 تومـــان 
داخــل سالــن با 

بهتریــن مــواد
09185905652 

خـریدار انـــواع
فرش های کهنـــه 
20 درصــــد بـاالتر

 از قیمـــــت بـازار 
خریـــــد در محـل

 32529094
09183160361

 تلفن پذیرش آگهی
1819

دعــوت به مشارکــــت و
سرمایـــه گـــذاری جهت

 راه اندازی مرکـــز کنکـور 

09188121007

فـروش فـوری یک باب مغازه تجــاری 
دو نبش و 6 متر بالکن دارای آب ، بــرق

 گـاز و تلفـن در میـدان امــام حسین
 با سابقه بیش از 30 سال تهیه ی غذا د آشپزی و با پروانه تهیه ی غذا  

قیمت توافقی -09183118493

سنــد موتور سیکلت بــه شمـــاره 
پالک58173/511 مدل 95 رنگ آبــی 
شماره تنه موتور 9502807 و شمــاره
 موتور 109128 مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط است 

پــــارسیان عایـــــق
بـــرش آسفالـت ، شیب بنـــدی
 اجـــرای بتــن سبک و ایـــزوگام
 اجــرای انــــواع عایـــق سفیـــد 

    همراه با بیمه نامه و ضمانت 
09181116824

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

توجه                )با قیمت مناسب(                توجه
فروش انواع لوازم برقی ، دستگاه دیجیتال  45 _ 35 هزار تومان 

گوشی تلفن ثابت 35_25هزار تومان،آیفون دوطبقه تصویری

 350000 تومان آیفون یک طبقه تصویری 250000 تومان ، محافظ

 یخچال 20000 تومان ، المپ کم مصرف 50 وات 10000 آیفون دوطبقه 

صوتــی 85000 تومـان ، جارو برقـی ، چایی سـاز ، ریش تـراش

 بندانداز و انواع لوازم بــرقی به فروش می رسد 

آدرس: همدان خیابان باباطاهر، کوچه سماواتیان

09182117955 

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     

پویا پنجره غرب 
انواع درب و پنجره UPVC توری هــای 
پلیســه ای ، کرکــره هــای برقـــی 

آدرس : همدان شهرک صنعتی بوعلی خیابان ادهم پالک 273

آقای شیخی 09184080320

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

نقاشی ساختمـــان رنگ 
روغنی متــری 5000 هزار

رنگ پالستیک متــــری 
3500هزار با مصالـــح با 

تضمیـــــن
09183180586-09189091162

سایــه گشــت
تور یک روزه تنگه واشی وآبشارساواشی
تاریخ حرکت : ویژه 7شهریور-ساعـــت23

خدمات : اتوبــوس توریستــی ، راهنمــا
بیمـــه حــــوادث ، صبحانــه و ناهـــار

خ میرزاده عشقی روبروی خ سعیدیه س الوند واحد8

)طبقه فوقانی رستوران دلتا(
38264067-38265052-38265051
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بــه 2 نفــر خانــم 
جهـت کار در فروشگــاه بزرگ شهرونــد
واقــــع در هنرستـــــان نیازمندیــــم

 مراجعه حضوری - ساعت مراجعه 18 الی 21
هنرستان کوچه یاسمن فروشگاه بزرگ شهروند

به چند نفـر نیـروی کار آقا 

جهـت کار پارک بانی نیازمندیـم

09128112004

به دو کارگر ماهر و نیمه ماهر
جهت کار در فست فود نیازمندیم

09393913877
ساعت کاری در فست فود  11 الی 23 - تمام وقت

فــروش مغـــازه ای
  به متراژ 45 متر واقـــع در 
خیـــابـــــان پاستـــــور 

09393156838

مشاوره و صدور انواع بیمه نامه
بیمه خودرو با شرایط ویژه بیمه آتش 

سـوزی ، زلزلــه ، مسئولیــت
)کارفرما ، پزشکان ، ساختمان(

آدرس:بلوار احمدی روشن)بلوار دانشگاه( جنب سالن سرخ 

08138390549  -  09182300113

تعدادی پوشـاک زنانه
 به صورت یکجا به فروش میرسد 

نوری 09189024134

بـه یـک نفــر خانـم جهت
 کار در مهد کودک )مربی مهد کودک(
با مدرک تحصیلی لیسانس روانشناسی

علوم تربیتی_آموزش ابتدایی نیازمندیم 
38248287 ساعت تماس 9 الی 12

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

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
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س 

روی
س

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

یکسـال ضمانت بی قید وشرط

WWW.888SANAT.ir
09188108011 فــروش
09148886790 پشتیبانی

یک شرکـت طراحـی داخلـی جهت تکمیل 
کادر پرسنــل از افراد واجد شرایط از طریق 
مصاحبــه ی حضـوری دعـــوت به همکاری 
می نمایـد )ظاهری آراسته و مرتب(کارشناس 
فـروش آقـا و خانـم مسلـط به امـر فروش 
بازاریاب آقا و خانم با روابط عمومی بسیــار باال

)سابقه کاری در امر فروش(
دو مورد فوق مستلزم داشتن حداقل مدرک 
تحصیلی کاردانی  و حداکثر سن 35 سال است

09188123171

888


