
به 2 نیـرو جهت کار در ساندویچی 
نیازمندیــم ترجیحــا با سابقــــه کار
سعیدیــه بــاال 18 متــری فاطمیــه 

ساندویچی خاطره ها
09187510592

مربـی خانم ترجیحـا با سابقـه کار
 در مهد کودک جهت مراقبت از کودک 

در منزل نیازمندیم )شیفت بعد از ظهر(

09183149718

به چند کارگر مرد جهـت کار 
نقاشی روی سفال با دست مزد
 روزانه 30 هزار تومان نیازمندیم

داخـل شهــر  09189125983

به تعداد محدودی پیک موتوری
 به صورت تمام وقت جهـت فعالیــت

 درآژانـس پیک موتـوری نیازمندیـم

09183131642

به تعدادی کار گر آقا و خانم جهت 
کار در کارگاه سفال و سرامیک، ریخته گر 

و تراش و شسـت و شـو نیازمندیــم
09339563645

به یک مسئول دفتر و یک منشی خانم 
لیسانس ترجیحـا با مدرک تحصیـلی کامپیوتـر یا 

IT نیازمندیم . ساعت کار 9 الی 18 )یک سره(

استادان ابتدای بلوار کاج جنب آموزشگاه گاندی 

09915876401

یک شرکت معتبر جهت جـذب 
 LEDنیروی آقا و خانم برای آموزش تابلو
استخدام میکند با حقوق باال شرکت در

 دوره ی آموزشی الزامی است 
09180059663 -  09024303611

به چند عدد نیروی کار مجرب 
برای کار در پارکینگ سینا نیازمندیم 

ترجیحـا سـن 22 تا 30 سـال 
09334327300

به چندنفرچرخکارخانم وچندنفر
وسط کار خانم در محیطـی کامال زنانـه

 نیازمندیـم . حوالی شهرک فرهنگیان وعلی آباد

09036048493

به یک همکار خانـم جهـت 
کار در مشاور امالکی واقع در 
شهرک امیر کبیر نیازمندیـم

09182113755

گـروه مهندســی مهــرازان 
ارائه کلیه خدمات مهندســی اخــذ پروانه 
ســـاختمانــی، طراحــی، نظــارت،  اجراء
طراحـــی نما، دکوراسیون و معماری داخلی 

مشاوره رایگان
09181110325 -09182204012 -38275422/081

به تعدادی خودرو پژو و سمند 
مدل باال با گواهی نامه پایه دو جهت
سرویـس دهـی ادارات نیازمندیـم 

تاکسی اسگاد 38335000

به یـک فروشنـده خانـم برای
 فروشگـاه سفـال و یک خانـم برای 
ــم  کارگاه نقاشـی سفـال نیازمندی

09189406232

فـروش تابلـوی آرایشگــاه 
بانــوان به نـام رادیــس 

جنس چلنیوم ، روشنی در شب و روز مناسب 
افرادی که می خواهند اقدام به گرفتن جواز 

آرایشگاه کنند 
0937 558 8829

به یک فروشنـده ی با تجربــه 
جهـت کار در پوشـاک زنانــه

 نیازمندیــم
آدرس: خ پاستور روبروی داروخانه قانون 

فروشگاه هلیا

اجــاره آپارتمــان180متـری 
هنرستان ، تک واحدی سال ساخت 94
طبقه4 ،کال7واحد ، امکانــات کامــل
100میلیون رهن          1/400  اجـــاره

09188137377

نیازمند یک بازاریاب آشنا
 به کـار و راننـده هستیـم

مراجعه حضوری                      09185841272
خ شهدا جنب دبیرستان علوی پالک 221 فروشگاه 

رنگ سورانی

استخــــــدام
به تعدادی بازاریاب)خانم وآقا(دارای روابط عمومی 
باال جهت پخش محصوالت درسطـح استــان های 
همـدان و لرستـان با حقوق عالــی نیازمندیـــم

حقـوق یـک میلیـون وپانصـد بـه بـاال
09379615942

به دو نفر سالن کار خانم
 جهت کار در رستوران نیازمندیم 

0918 210 1400

تور مشهد مقدس ویژه مهرماه
 6 روزه ) 3 شـب و 4 روز (

سوئیت آپارتمان نزدیک حرم صبحانه،

 ناهار و شام رستورانی ، حرکت هر 3 روز

 یک بار مسیـر ، رفت قدم گاه و مسیـر

 برگشت قم و جمکران ، گشت نیم روزی

قیمـت 160 هـزار تومـان 

09186747005

استخدامــی در
 بیمـه پاسارگـاد 

تماس : 09362549403

09182203149              
بهرامی مدیرآموزش بیمـه 

پاسارگــاد 

به یک منشی خانم با روابط عمومی باال
 )فن بیان باال و مشتری مداری خوب (
 و آشنایی با کامپیوتر و نرم افزار هلو
 جهـت کار در فست فود نیازمندیم
ساعت کاری 18-11     38268820

اجاره مغازه ای با ارتفاع 5 متر

 و مساحت 170 متر بـرق 3 فـاز

تلفـن ، آب و گـاز دفتـر کار و

 اتـاق استــراحت طبقـه دوم 

دارای سرویــس بهداشتــی 

و آبدارخـانــه

09185411850
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فــروش فـــوری 
یک باب مغــازه تجاری دونبش و 

6 متـر بالکن دارای آب بــرق گاز 

و تلفـن در میدان امام حسیــن با 

سابقه بیش از 30 سال تهیه غذا در 

آشپزی و با پروانه تهیــه غـــذا

قیمت توافقی 09183118493

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

قابـل توجـه افـراد جویـای کـار
 آقایان و بانوان آموزش مینا کاری رایگان روی 

سفال به همـراه اشتغال درمحیط فنی حرفه ای 
مکــان آموزش : شهرک مدنی بلوار امام خمینــی 

روبروی کوی اندیشه ، مجتمع فنی حرفه ای شماره 2 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ی 

 09309599096
تماس حاصل فرمائید

به تعدادی نقــاش 

ساختمـــان ماهر 

نیازمندیـــــم

09186767710

به یک فروشنده خانم 

جهت کار در فروشگاه 

زنانه با حقوق و مزایای 

عالــی نیازمندیــــم 

09188166023

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     

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

خـریدار انـــواع
فرش های کهنـــه 
20 درصــــد بـاالتر

 از قیمـــــت بـازار 
خریـــــد در محـل

 32529094
09183160361

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

    همراه با بیمه نامه و ضمانت 
09181116824

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

فروش خط های رند پی درپی و رند
 محدوده پاستور

38253990     38275081-4

38276030          38273990 
09188131294

به یـک کارگـر ماهــــر
برای کارواش نیازمندیــم 
آدرس : میدان رسالت 30 متری رسالت 

کارواش آبشار

بـه یک منشـی خانـم نیازمندیم 
)روابط عمومی باال ، آشنایی جهت کار 

با کامپیوتر،ظاهری آراسته(

09120918689

به تعدادی راننـده با خـودرو جـهت 
سرویس دهی در آژانس نیازمندیـم 

تاکسی تلفنــی پارسیـــان

38244999  -  38244000

به یـک نفرهمکارجهت کـــاردر

طــال ســازی نیازمندیـــم

ضمانت مالی الزامی است

09180012151

فـروش آپارتمـان واقـع در 

چهارراه شهناز، آزادشرقی 

خیابان آگاه ، مجتمـع آرام 

روبــروی آژانـس پیشرو 

طبقـــه اول57 متــــر

متری 3ملیون تومان

09212936998

فــروش فـــوری 
یک باب مغــازه تجاری دونبش و 

6 متـر بالکن دارای آب بــرق گاز 

و تلفـن در میدان امام حسیــن با 

سابقه بیش از 30 سال تهیه غذا در 

آشپزی و با پروانه تهیــه غـــذا

قیمت توافقی 09183118493

به یک منشی خانم جهـت 

کار در دکوراسیون داخلی 

واقع در چهار راه پاستور)آکس چوب( 

نیازمندیم 
09188112410

به دو شاگرد خانم
 برای تراش شست و شو

 در اللجین )داخل شهر(

نیازمندیم 

09038916817

بـــه تعـدادی
پیـک موتـوری 

نیازمندیـــم
مراجعه حضوری: عین القضــات 

کوچه اصلیان پیک موتوری ایمان

نیازمند 2 نفرضامــــن

)یک کارمندویک بازاری(

جهت اخذ وام با تضمین 

کافــی نیازمندیـــــم

09189155822

به تعدادی چرخکار ماهر 
یا نیمه ماهر خانم یا آقا 

جهت دوخت شلوار کتان 
نیازمندیم

شهرک مدنی سر باغ ها

09127250812

به یک کمک آشپز 
جهـت کــــار در 

رستــــوران
 نیازمندیم

09187133010

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

نیازمند یک واحــد 

نانوایی بربری جهت

اجـاره هستیــــم 

09186361619

به یک فروشنـــده 

خانـــــم برای کار

 تجهیـزات اشپزخانه

 به صـــورت ثابت 

نیازمندیــم 

09188145882

به یک کمک مربــی 

ویک مربـــی پیش 

دبستانی دارای3سال 

سابقه کارنیازمندیـم

محدوده شهرک مدنی

09189146869

به یک نفر منشی آقا 

با سابقه ی ورزشـی 

جهت کار در باشگاه 

بدنسازی نیازمندیم

09182139715

به 2 نفر استاد کار 

و یک نفر شاگرد در 

آپاراتی و الستیک 

فروشی نیازمندیم 

09181112511

یک باب مغازه رهـــن 
و اجاره داده میشود به 

متراژ  110 متـــرطبقـــه 
همکف 40 متر زیر زمین 
با سرویس بهداشتی و 

امکانات کامل 
چهار راه امیر کبیر اول 20 متری 

سنگ شیر فروشگاه دوک 

قیمت توافقی 09182208444

به یک ضامن کارمند 

جهـــت گرفتن وام 

ازدواج نیازمندیــم 

)با تضمین و پورسانت عالی (

09189148131

به تعدادی لعاب کار 

ماهر با سابقه کــار

 بــرای مینا کــاری  

نیازمندیم 

09334175353

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
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به 15 نفـرنیــروی آقــا
 جهــــت پخـــش اخطــار

قطــــع نیــازمندیـــم

09120814350

یک شرکت معتبر مواد غذایی راننده
 و مامور پخش استخدام می کند مدرک 

تحصیلی دیپلم به باال 
)کامال مسلط به مسیرهای استان همدان (

داشتن سابقه کار الزامی می باشد 
09388110818

به 4 نیروی کار جهـت انجـام وصول
 مطالبات و کشف انشعابات غیر مجاز

 در روستای سطح شهرستان همـدان 
نیازمندیم

09376526387      ساعت تماس 14 الی 18

رهن یک باب مغازه به متراژ 50 متر
 واقـع در میـدان امـام  محوطـه ی
 پل پهلوانان دارای امکانـات کامــل

09182064425

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

آموزش با تضمیــن کار 

نقاشــی زیــر لعابــی 

09300934740

به یـک شاگـرد جهـت 
سقف کاذب و کناف نیازمندیم 

)ترجیها آشنا به کار(

09180129099

فروش ، رهن یا اجاره 1000 متر سوله 

4000 متر محوطــه ، ساختمــان اداری

 ساختمان کارگری ، 100 کیلو وات برق 

09181114312

آگهــی استخــدام
1-دیپلم جوشکاری تاسیسات و مکانیک
2-لیسانس شیمی آقا 3-منشی خانم
 4-راننده پایه یک با کارت هوشمند 

خ بوعلی . سرپل یخچال . کوچه مخابرات . طبقه پایین آموشگاه خالق

09186763057

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

888

       
       

       
ن   

ـا
گـ

رای
س 

روی
س

       
       

       
ن   

ـا
گـ

رای
س 

روی
س

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

میدان رسالت انتهای شهرک بهشتی



قالیشویی و مبل شویی

صــداقت

جهـت تکمیـل کادر فنـی به
 افــراد ذیل نیازمندیــم

     1 - مدیر داخلی لیسانس بازاریابی
          و فروش با روابط عمومی باال 

    2 - یک شاگرد آقا  

لطفا رزومه خود را به شماره ی زیر تلگرام کنید 

32514149  - 09909445423
ساعت تماس 10 الی 14


