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به منـــظور رفــع نيـــازهاي روزمره شما هر روز صدها آگهــــي در 
نيـــازمندي هاي روزنامه همدان پيام چاپ مي شود.  از آنجايي كه وظيفه 
اين رسانه اطالع رساني به منظور سهولت در دادوستد و يا خدمات مـي باشد 
لذا مسئوليتي درباره محتواي آگهي نـدارد. از همكاري  همه عزيزانـي كه 
قصدشان رعايت حقوق مشتريان و همشهريان گرامي مي باشد سپاسگزاريم.
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آموزشــگاهفنــيوحــرفهايخـالق
 ICDL آيا مي دانيد كه داشتن مدرك فني وحرفه اي دوره

جهت استخدام در ادارات، سازمان ها و شركت ها مورد نياز می باشد.
ثبت نام دوره هاي مختلف کامپيوتر، 

نمايندگی آموزش نرم افزار مالی سپيدار و هلو
 

 طرف قرارداد کميته امداد ، طرح حکمت نيروهاي مسلح
آدرس: خيابان بوعلي، سر پل يخچال، كوچه مخابرات، آموزشگاه خالق

09185046080 - 32514126-32514166-32532844 IC
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آموزشگاهخالقنمايندهبنيادICDLايران
مجریبرگزاریدورههایضمنخدمتفرهنگيان

خريــدارانواع
فرشهایکـهنه

20 درصد باالتر 
از قيمت بازار 
خرید در محل 

081-32529094
.م09183160361

ت
ت.

Pasargad

بهقيـمت10سـالقـبل

آدرس: 
همدان:ابتدای 
خيــابـــان 
پــاســتور،
نــرســيده
 به اورژانس

081-38251406 بـــورس کــت تـک و پالتـو

طرفقراردادبا:
فرهنـــگــيان،
ادارهزنــدانهــا

ادارهپــست،ادارهبــرق،
منابعطبيعی،جهاددانشگاهی

کت شلـوار روز

خريـــدارانواع
آهنآالتوضايعات
دربوپنــجرههای
آلومينــيومیوموتور
خانههایقديـمیاز
دربمــنزلومحل
کارشمابهقيـمتروز

09183154538 ياسايی
09182146882 بهره مند 081-32663175-09189137796

قاليشويی گل ابريشم
بابيشاز30سال

سابقهکاردرتهـران
متخصص در شستشوی قالی ابریشم و گل ابریشم و دستبافت با دستگاه 
مخصوص 100% بدون مواد با رعایت شئـونات اسالمی، اتو خــورده+ لول

فقط يکبار امتحان كنيد 
مشتری چندين ساله ما  شــويد
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طـــراحی
ودکوراسيون
داخلیمدرن

طراحی و دكوراسيون داخلی مدرن منزل شما را 
به صـــورت صفر تا صد شامل: كابينت، كنـــاف، 

نورپردازی،كاغذ ديــواری سه بعـــدی و پوستـر با 
جديدترين طرح های روز، سراميک، پاركت، كف پوش، 
پرده، قرنيز، سنگ دكوراتيو ما بين كابينت و نمـاهای 
داخــلی،درب و پنجره UPVC و آلومينيوم و شيشه 
بالکن، نقاشی، لوله كشی، برق كشی، تعويض شيرآالت 
و... را با گروه تخصصی طراحی و اجرا انجام می د هـد.

مشاوره و بازدید رایگان
با چنـــد ســـال سابقــــه درخشـــان 
دارای مدرک بین المللی از شرکت )ایران(
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بصورت نقد و اقساط

09186111823

آموزشمفهومیرياضی
 آموزش مفهومی و اصولی ریاضیات جهت: 

*کسب نمره 20 در امتحانات 
*کسب درصد حداقل 80 در کنکور سراسری 

*قبولی در المپیادهای علمی و مدارس تیزهوشان

)تقويتــی، كنكـــوری، تــيزهوشان(

جلسه 1/5 ساعته
25/000 تــومـان جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره همراه 

09185027416 تماس حاصــل فــــرمـائيد.
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ناصری09184111013-09183121805دفتر:081-32740131

طــراحـــی و ســـاخت و اجـرای انواع سازه های فلــزی

شيروانیسقفهای
ویالیی، مسکونی، صنعتی و مرغداری و آالچـیق

كاری 
ل پـيمان

قبــو

تا 100
ساختمان صفر 
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ضايعــاتشمـارا
ازقبــيلآهـن،مس،
آلومينيوم،چـدنو...
ازدربمـنــزلو
کارخانجاتباباالترين
قيـمتخريــداريم

09184428371 لطفی
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خريــــدوفروش
انواعضايــعاتآهن،
مـس،چـدن،بــرنج

دربوپنجرههایآلومينيومی
وپـارکيـنگیوموتورخانه
هایقديمیازدربمنزلو
محلکارشمابهقيمتروز

09189127687
09058346600حسينی

خريد و فروش 
انواعضايعــاتآهن،
مس،چدن،برنج،درب
وپنجرهآلومينيومیاز
دربمنزلومحلکار
شمــابهقيمـتروز

)خريد با باسکول ديجيتال(
09187019601
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ساخت  و  اجرای کا بینـت  و
MDF کاغذ دیواری،کمد دیواری 

 چوبی، وکیوم و...

هب صورت اقساط    6ماهه با کیفیت عالی 

09192504320
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فروش ویژه انواع دستگاه هـای
تصـــفیـه آب خـــــانـــگـی با 
کیفیت عالی و قیمت مناسـب
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تعويضفيلتروخدماتانواعدستگاهتصفيهآبپذيرفتهمیشود.
آدرس: همــدان، خیــابان میــرزاده عشقی، 
09186758006مقابـل ســازمان بــورس منطــقه هــمدان

081-38322171 نمايندگیرسمیتصفيهآبآکواجویکانادادراستانهمدان

و اقساط
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حمل اثاثيه و كاال با كادر مجرب و بيمه كامل

ارائهسبدرايـگان
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IRAN ZAMIN

09183118683
34241444-34231333

دقــتبـار
081-34278090-34278070-09183139435-09183174077

حمل اثاثیه، جهیزيه، مبلمان، 
بیمه کامل اثاثیه، مجوز رسمي، کادر مجرب

ت.ت.م شبانه روزي
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نصب، شارژ و سرويس 
كولــــرهای گــــازی 
لولهکشیتوکارکولرهایگازی
نصبوسرويسکولرهایآبی

09186100710
.م09187812922

ت
ت.

بــه تعــدادی 
نیرو جهت کار در 
بـــاغ رستــوران 
ستاره نیازمندیم 
)آشپــز مـاهر، 
شاگرد، باريستا(
09184436500
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نقـاشــي  ساختــمان
رنـگروغنيمتري6500تومان
  رنـگپالستيکمتري5500
تومان)مشاورهوبازديدرايگان(

)با کیفیت و تضــمین(
09372088029
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خريــدارچـوب،
قطـعوهرسکردن
درختـانوخريدار
تيــرهایسقـفی
)در مـــحل(

آدرس: جاده ينگيجه،روبروی باسکول

09189141841
09186117100
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09181114498
081-34253040

قاليشـــويیدهکـــده
عضو رسمی اتحاديه صنف قاليشويان

بهتــرین شـستشو با رعـایت اصول مـذهــبی و 
گارانتی کیـفیت،متخصص در شستشوی قــالی گل 

ابریشم، تمام ابریشم و انواع فرش دستباف و ماشینی 
)دارای سرویس حمل رایگان در سراســر همــدان( 

آدرس:همدان،بلوارارتش،بعدازصداوسيما،
دهکدهفرشومبلمردم،روبرویپستبرقسابق

تماستبليغاتیاکيداممنوع

تعطيل
رايام

حتید

0918673200709186732008

■ حمل  تخصصی انواع بار  و اثاثيه منزل
■ درون شهری و برون شهری در تمام نقاط استان و كشور

الوندظريـــف  بــار
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ت آدرس:هـــمدان،ميــدان

مــدرس،جنــببـــانک
صادرات،فـروشگاهلشــکری

081-38268371-09188118286

انواع سينک، هود،گاز، شير آالت،
روشـويی كابينتی،توالت فرنگی
اقساط4ماههبدونکارمزد

فــروشــگاه
تجهيزاتآشپزخانه

انجامکليهکارهایتزيينیداخلیساختمان
شامل: نقاشی، كاغذ ديواری،كاشی كاری آنتيک و...
)با قیــمت مـناسب و کیفیت باال(

09304863500
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ساخــــت كابيــــنـــت،
كمد ديواری، دراور،جا كفشی
بـــا نازلتـــرين قــيمت
فقـــط كافيــــــســـت
با مـــا تـــماس بگــيريد

09335608830
HI GLASSE VACUM MDF
هـــایگـالس وکيـــوم امدیاف

دکوراسيونداخلیمتين
با 10 درصــد تخفیف ویژه

بهفروشندهخانمياآقاباروابطعمومــیبـــاالو
تجربهکارفروشندگیجهتکاردرمبلمانفروشینيازمنديم

پايهحقوقثابت800/000تومان+پورسانتازفروشهردستمبل70/000
ساعت كاری: 9 الی 13 بعدازظهر 16 الی 21

آ درس: همدان، جانبازان
وع09182057881
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به يک نفر حسابدار خانم جهت كار در فروشگاه 
مواد غــذايی واقــع در ميدان شاهد نيازمنديم 

مسلط به نرم افزار هلو 
ساعت کاری: 8:30 الی 17

حقوق ماهیانه: 700/000 تومان 

وع09185018694
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در منزل و محل کار شما
آب سرد كن و كولر آبی

تعميريخچالوفريزرهایخانگیومغازهها
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به تعدادی خــانم مجـــرب جهت كــار در
 شهــرک صــنعتی بـــوعلی نيازمنديم

ســـاعت كـــاری:8 الی17
)با سرويـــس رفــت و  برگشـــت (

09108000831
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حقوقومزاياجنسيتسابقهکارتعدادسمترديف
توافقیآقا و خانم13مدير فروش1

سرپرست فروش شهرستان های استان همدان الين 2
توافقیآقا و خانم33سان استار ،  درنا،  پاكرخ و اوياپ

حقوق قانون كار + اياب و ذهاب +پورسانت +بيمهآقا و خانم51ويزيتور الين سان استار و پاكرخ استان همدان3

حقوق قانون كار + اياب و ذهاب +پورسانت +بيمهآقا و خانم21ويزيتور الين سان استار  ) بومی مالير، نهاوند(4

حقوق قانون كار +بيمهآقا و خانم21مامور چيدمان5

حقوق قانون كار +بيمه + سرويس رفت و برگشتآقا و خانم11حسابدار مسلط به امور مالياتی6

توافقیآقا31راننده )نيسان ، وانت ، ايسوزو ، خاور، هيوندا(7

متقـــاضان مــیتوانند جهت همکاری رزومه خود را به شماره واتساپ 09187291768 ارسال و یا در روز شنبه از 
ساعت 9 صبح الی 15 به آدرس شهرک صنعتی بوعلی -  بلوار سوم -  خیابان 35-  پالک 143 مراجعه فرمایند.

نمايندگی انحصاری برندهای سان استار ، درنا ، اوياپ ايرانیان ، 
خشگوار و   پاک رخ جهت تکمیل کادر خود دعودت به هکماری می نمايد: شرکتبرزينپخشهمدان

دعـــوت به هــمــکاری
شرکت نما سازان از يک نفر مهندس عمران خانم با 2 يا 3 سال 

سابقه کار و مسلط به نرم افزار تک سا دعوت به همکاری می نمايد
شرایط کاری:طبق قانون کار

آدرس: همـــدان، برج پـاستـــور،طبــــقه دوم، واحد5 
بصــــورت حــــضوری مــــراجعه نـــــمايند

بهتعدادیهمکارآقاوخانمجهتاستخدامرسمیدرشرکتآیسودا
دراستــانهمــداننيازمنديم

آقا3نفر،خانم2نفر،باحقوقثابتوزارتکار+بيمه+پورسانت
ومزايایمتناسب،هزينهايابوذهابوهتلشهرستان

بهفروشندههایبرتردرپايانسالکمکهزينهمسافرتدرصورتفروش
مناسببااهــدافشرکتپــرداختخواهدشد

شرايطهمکاری:دارابودنظاهریآراسته،حداکثرسن35سال
افراددارایسابقهوتجربهوافرادمستعدوباانکيزه،جويایکاروايجاد
درآمدوشغلدراولويتقراردارندمحصوالتشرکتدردوالينقنادی

وسوپرمارکتیمیباشد

09355717270

فرشکريمی
 فرش هــای دست بافت 

و ماشينی شما را خريداريم
در محل 10درصد باالتر

09183149799 
081-32532814
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نقاشيساختمان
رنــگروغني،پالستيک،
مولتـی،کناف،اکروليـک،

با  بــهترین کــیفیت
و  نـازلترين قـيمت
ت.م09104485919

ت.
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به يــک نفر نيـرو خانم 
با مدرک كارشنـاسی مکانيک

 يا كارشنـاسی صنايع 
يا كارشنـاسـی برق 

جهت كار در نماينـدگی
 ايران خودرو نيازمنديم

081-32640009

ع
نو
مم
دا

کي
یا

غات
بلي
ست

ما
ت

به چـــند نفر فـروشنده 
خانــم و آقــا جــهت کار
 در شـــــرکــــــت

 مــواد غــذایی نیازمندیم 
)حقوق ثابت+پورسانت(
.م09120339857

ت
ت.

آگهی استـخدام
شکـالتبرنوتی
شعبـههمـدان

جهتتکميلکادرفروشخودازعالقمنداندعوتبههمکاریمینمايد

08134586601-08134586410
ساعتمراجعه:همهروزه9الی15بهغيرازايامتعطيل

شرايطتعدادجنسيتعنوانشغل

دارایگواهينامهپايه2باظرفيت6تن1نفرآقاراننده
داشتنکارتهوشمندوسالمت

سنحداکثر35سال+حداقلمـدرکديپلم2نفرآقابازارياب

پايهحقوق+پورسانت+هزينهايابوذهاب+بيمهاجباریوتکميلی

آگهـــیاستــخدام
يک شركت توليد صنعتی جهت تكــميل كادر خط 

توليد خود در مشاغل زير نيرو جــذب می نمايد:
1-تراشکارمجرب،لولهتراشمسلطبهدستگاهتراشباحداقل

5سالسابقهکاريکنفرآقاسن26تا32سال
2-جوشــکارCO2بــاتجربهدربوپنجرهسازیوحداقل

4سالتجربهکاریسهنفرآقاسن26تا32سال
متقاضيانگرامیازروزشنبــهمــورخ1399/04/14ساعت
10صبحالی16باشمارهتلفن34384027تماسحاصلنمايند.

شرکتخدماتیهخامنش
انجام امور نظافتی ساختمان ها، دفاتر شركت ها
مطـــب ها و... با بيـــمه مسئـــوليت كاركنان 
09189133286 – 09189133285 – 32523130

)نیــروی فعــال پذیــراییم(

با شـــمــاره 

ثبـــت 14134

وع
ممن

دا
اکي

ی
غات

بلي
ست

تما

09199106800

گــروهمــعماری
کالسـکهچـــوبی

*طراحی و اجرای سقف های شيروانی 
بدون ستون و سقف های شيشه ای استخرها 

پاركينگ ها 
*طراحی و اجرای امور ساختمانی صفر تا 

100 با اكيپ مجرب 
*طراحی و اجرای دكوراسيون و مصنوعات 

چوبی، كابينت، كمد، كاغذ ديواری و...

رد
دا
ی
نون
قا
رد

پيگ
ی

غات
بلي
ست

تما
نه
گو
هر

فوری                                      فوری
بهتعــدادیرانــندهمجرب

بااتومبيلترجيحًادوگانهسوزجهت
کاردرآژانـسبهشتینيازمنديم

معرفی به اتحاديه جهت گرفتن سهميه بنزين  
همراه با افزايش كرايه و زنگ خور عــالی 

09189051091
081-32627474

به تعدادی كالف كار و مونتاژ كار و برشكار و كارگر 
ساده جهت كار در كارگاه نجاری واقع در شهــرك 
صنعتی بهاران با سرويس رفت و برگشت نيازمــنديم 

)حقــوق و مزايا توافقی(
09188114255-09181114745

صنايعچـــوبوMDFپـيوند
طراح و ساخت انواع کابینت، کمد ديواری، درب های 
چوبی، MDF، HDF، HPL، CNC و تمــــام چوب 

09364350077-09183138398
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تعويـض يــک 
واحد 200 متری 
20ســالساختطبقهسوم

سعيديهباالباباغهزارمتریدر
محدودهعباسآبادگنجنامه

09188119891

ت.م
ت.

به يــک نفــر منشی 
خانــم بـه صـورت

تمام وقت در دكوراسيون 
داخلــی نيــازمنديم 
آقای يعقوبی 09183142247

ت.م
ت.

به چند شاگرد 
دوغــابی گلدان 
نیـــازمنــدیم
09189074265

ت.م
ت.

بازرگانی معمار پخش
نمايندگی انحـصاری لوله اتصاالت
bts تــک اليه و  5 اليــه آسیا و

نمايندگی انحصاری شیرآالت و هود و گاز و سینگ،وان و جکوزی
کارخانه های سنــــی، لیبرا، درخــشان

آدرس:ميدان فلسطين، بلوار فلسطين،جنب اداره برق منطقه 2

Memar_pakhsh www.memarpakhsh.comوع
من

دا م
كي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

09180577708
09180577709

081-34234200
081-34234201

به چنــــد نــــــفر 
استادکـــــار مــــاهر 

و نیمــــه  مـــاهر برای 
تراشکاری نیازمنديم
09188111327 

امـــالکالـوندهگـــمتان
*فــروش4ديــواری500متردارایبرق

*ساختمان35متریچاهآب،استخر،سهميهآب
*روستــایآبشينهقيمت750/000/000تومان

ت.م09189162699 جعــفریــان
ت.

بهچنـدنفرنيروی
آقـاوخانمجـهت
همکاريبابيمهنيازمنديم
پاره وقت و تمام وقت
مدرك ديپلم به باال

09182168529
وع09189131705

من
دا م

كي
ی ا

غات
بلي

س ت
ما

ت

بهتعــدادینيروی
کارسادهآقاجهتکار
درکارخانهلوازمآتش
نشـانیواقعدرشهرک
صنعتیبوعلینيازمنديم

بــا شــرایط:
1-کارتپايانخدمتالزامی

2-محدودهسنیحداکثر35سال
آدرس:چهـارراهآزادخيابانفرهنگ
جنوبیفروشگاهمتينصنــعتاکباتان

081-38217968

به تعدادی بـازاریاب 
خانم/آقا جهت فروش 
ملزومات آیـنــه ای و 
دکوراتیو نیــازمندیم 

ت.م09014788056
ت.

به چنـــد نيــروی 
ماهـــر و نيـمه ماهر 

جهـت كار در كابينت 
MDF نيــازمـنديم
ت.م09188186199

ت.

به تـــــعــدادی 
بازاريــاب با ظاهری 
آراســته ترجيحًا با 
سابقه كار نيازمنديم 
09106803670

فـــــوری
 يک واحد آپـارتمان بـه 

متراژ 225 متر واقــع در 
خیابــان جهان نما با کــلیه 
امکانات به فروش می رسد

09183147366

ت.م
ت.

به يـــک نفر چـرخکار 
کولـــه دوز و 2 نــفر 
نيروی کار آقا نيازمنديم
09198119019
ت.محاج حسين کـندری

ت.

بهيکخانمجهتنظافتدر
آشپزخانهويکآقایجوان
جهتپيکموتوریويکنفر
آشپزوکمکآشپزمسلطبه
جوجهوکبابزنینيازمنديم

ت.م09182003441
ت.

به چند نفر نيروی آقا 
و خـانم جهت همكاری 
با بيـــمه نيـــازمنديم 
پارهوقتوتماموقت
مدرکديپلمبهباالآموزشو
نحوهفعاليتبهصورتحضوری
وغــيرحضوریرزومهخودرا
بهاينشمارهپيامـککنيد.

ت.م09186134494
ت.

سازندهواجرایانواعکابينت
آشپـزخانه،کمدديـواری،
جاکفشـیو...وکــيوم،
MDF،فـــــلــزی

اقساط 6 ماهه با چک معتبر ياكارمندی
با بهتـرين كيفـيت و نازلــترين قيمت 

 كابينت مهرداد 09188149689
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به يــک نفــر آشپز ماهر 
و كــمـــک آشپــــز 

جهــت كار در رستوران 
و تهيــه غـذا در روستای 
كوريــجان نيــازمنديم

09183185594

نیازمند نیــــــروی کـار 
خانم ماهر برای تراش 
و شستشو در شهرک 

صنعتی اللـجین با حقوق 
توافقــی و ســـرويس

09380836544

بهتعدادیپيـکمـوتوری
جهتکاردرپيکموتوریسه
سوتنيازمنديم34230978

بهتعدادیرانندهخانمباداشتن
سهميهبنزيندرآژانسبانوان
بصورتنيمهوقتنيازمنديم

09187097153
08138243331
08138243330

يکآپارتمان
90متریدوخوابه

دارایامکاناتکامل،
آسانسور،دوبرنور،پارکينگ

شخصیوامتيازات
مجزاواقعدربرخيابان

سعيديهپايينبهفروش
میرسد)قيمت

1/450/000/000تومان(
09181071680

ت.م
ت.

بهيــکهـمکارخانم
مسلطبهنرمافزارکرل
برایطــراحیچاپبر
رویلبــاسنيازمنديم
)کارغيــرحضوری(
09360291140

به2نفرکارگــر
کنـافويکنفر

جوشـکارنيمهماهر
نيازمنديم

ت.م09184002133
ت.

شهرجديدانديشه،متراژ77متر،
فولامکانات،ســـندآزاد،
دارایپــارکينگاختصاصیو

آسانسور،پکيـج،متری6/500/000
تـــومــان

30دقيقهباتهرانفاصلهدارد
ت.م09212936998

ت.

فروش يک واحد 
آپــارتمان واقــع 
در استان تهــران

بـه2نفرفروشنـده
خــانمنيازمنديم

آدرس:پاساژقدس،طبقههمکف،کيفمتين

ت.ت.م

بهتعـــدادیچـرخکار
ووردستچرخکارواتوکار
جهــتهمــکاریدر
توليــدیمانتونيازمنديم

کارساده،دائم،تسويههفتگی
حوالـیميـدان-سرگذر

ت.م09182015060
ت.

به تعـدادی خانم 
جهت کار در تولیدی 

کیـف نیازمنـدیم 
09183133483

ت.م
ت.

استـــخـــدام 
همکار خانم در فروشگاه 
پوشاک واقع در خيـابان 
جهــان نما نيازمــنديم 

09189129059

به تـعدادی سالن كار 
جـــهت كــــار در 
فســت فود نيازمنديم
)مراجعــه حــضوری(
آدرس: بلوار بعثت، بعد 
استانداری، اغذیه زندی

به يک فست فودكار 
ماهــر نــيازمنديم 
ساعــت كــاری 
16 الـی 2 بامداد 

حقــوق تــوافقی 
)محدوده سنی

 23 الی 29 سال( 
وع09036562030
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به 2 نفر كارگر ساده جهت كار 
دوغابی )ريخته گری( در اللجين 
نيــازمنـــديم 09189105935

ت.ت.م

به تعـــدادی كـارگر ســاده و يک 
نفر نيروی تأسيساتی ماهر جهت كار

 در كارخانه قــارچ كوهستان الوند با 
سرويس و بيمه نيازمنديم 09189121200
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ی
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بلي
ست
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ت

نيازمند فــروشنده 
هــمکار آقـــا 

با حقوق 2/400/000 
همراه با بيــمه 
ت.م09390961904
ت.

به تعــــدادی کــــارگر 
خانـــم و آقـــا در کارگــــاه 
دوغــابی اللجین نیازمنديم 

همـــراه بـــا سرويس 
رفـــت و بــــرگشت 
09188167660

شرکت رهسازان آســان بر شعبه همدان 
در نظر دارد تعدادی بازارياب آقا و خانم در زمینه 
بازاريابی فروش آسانسور به صـــورت حضــوری 
و غیرحضوری استخدام می نـــمايد متــــقاضــیان
می توانند با شماره های زير تماس حاصل نمايند.

ت.م09188119951-09123081198
ت.

به يــک نـــفر 
برشـكار و يـک نفر 
MDF كار ماهر و

 نيمه ماهر نيازمنديم
09183188103

ت.م
ت.

استخدامی
نيـــــروهای 

مــورد نيـاز در 

چاپخانه پيام رسانه
شرايط تخصصیشرايط عمومی تعداد جنسيتپست سازمانی 

1آقاليتوگرافی
حداقل فوق ديپلم حداكثر سن 

28 سال ترجيحًا رشته های 
)گرافيک، رايانه(

تسلط به يکی از نرم افزارهای
طـراحی: شامـل فتــوشاپ، 
كـورل، اينديزاين، ايلوستريتور

2خانم اپراتوردستگاه
حداقل ديپلم حداكثر سن 30 
سال ترجيحًا رشته های فنی، 
علوم پايه مهندسی، گرافيک

-

1خانممنـــشی

حداقل فوق ديپلم
حداكثر سن 30 سال 

روابط عمومی باال ترجيحًا 
رشته های بازرگانی رايانه، 

علوم انسانی

تسلــط  به  رايانه از جمله
 ،word نـــرم افزارهای 
اكــسل، پــاورپوينت، 

مسلط به بازاريابی و فروش

2آقااپراتوردستگاه

حداقل ديپلم 
حداكثر سن 30 سال ترجيحًا 
رشته های فنی- مهندسی 

علوم پايه

-

تلفن تماس: 
081-34586649

آدرس:شهرکصنعتیبهاران،خيابانبهارصنعت،
خياباننهم،چاپخانهپيامرسانه،مراجعهحضوری

ازساعت10الی13
شرايط: قانون كار+ بيمه

کافهکـارندعوتبه
همکـاریمـینمايد
در زميــنه بـارتندر

 و آشپز شيفت عـصر 
ت.م09367347766

ت.

بــهتـعـــدادی
پيکموتوریبـادرآمد
ماهيــانه3/000/000
تومـــاننـيازمنديم
09368364442
ت.م09019450240

ت.

به 2 نـفر همــكار آقـا جهت 
فروشندگی در قنادی نيازمنديم 
به صورت نیمه وقت و تمام وقت 
ساعتکاریشيفـتصبح8الی15
وشيفـتشــب:15الی22:30

مراجعه حضوری 
آدرس: همدان، خیابان خواجه رشید ،قنادی ساج

ت.م09026403057
ت.

استـــخدامپـــخشمـــوادشــوينده
به چند نفر بازارياب خانم و آقا نيازمند است
 حقوق ثابت+ بیــــمه تأمیــن اجتــماعــی +
 پاداش+ پورسانت+  هــزینه ایــاب و ذهـاب

09335514009

وع
من
ام
يد
اک
ی
غات

بلي
ست

ما
ت

به10نفــرکارگر
سـادهبصـورتدائم
جـهتتخليهبارگيری
انبــارنيــازمنديم
حقوق  ماهیانه: 2/100/000 تومان
آدرس: جاده تهران، ورودی 

لتـگاه، انبار افق کوروش

وع09186278144
من

دا م
كي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

به يـــک فروشنـــده 
خانـــم جـهت بوتيک زنانه 
خيابــان پاسـتور نيازمنديم 

ترجيحًا با سابقه كاری 
ساعت كاری 16 الی 22

حقوق ماهیانه: 800/000 تومان 
09122004956

ت.م
ت.

به يک پيک مــوتوری جهت كار 
در فست فــود بامـــبو نيازمنديم 

ساعت کاری: 11 صبح الی 16 عصر، 18 عصر الی 24
بهصورتتماموقتباحقوقماهيانه2/100/000الی2/700/000
بهيکسالنکارآقاوخانمجهتکاردرفستفــودنيازمنــديم

ساعت کاری: 10 صبح الی 12 شب 
با دو ساعت استراحت: با حقوق ماهیانه 1/500/000 الی 2/000/000 
آدرس محل کار: خواجه رشيد فــست فود بامبو 

08138268820-09180102616

بهيــکنجار
ماهـر)چوب(
نيــازمنديم

09308801711

به تعدادی مدرس زبان خانم 
جهــت آموزشگاه نیازمندیم 

09188167947

وع
من
ام
يد
اک
ی
غات

بلي
ست

ما
ت

به یک فروشنده خانم 
جــهت فروشنـــدگی 
در مبلمان نیازمندیم 

ترجیحًا مجرد سن بین 20 الی 26 سال 
حقوق + پورسانــت بـاال 

ت.م09186118064
ت.

به يــک پرستار خانم برای 
نگهـــداری و رسيدگی از 

بيمار ضايعه نخاعی نيازمنديم 
)به صورت شبانه روزی(

09186751022
ت.م09185445288

ت.

به تعدادی شاگرد نيمه ماهر 
و ماهر جهت کار در تأسيسات 
نيــازمنــديم 09185850928

ت.ت.م

بـهچـندنفـرنيــرویکـار
جـوان،متـعهدجهتکـاردر
آبميــوهبســتنینيازمنديم

ازساعت:17الی2:30بامداد
)همراه با سرویس برگشت(

09123625133-09183183886
09188184500

بهتعدادیشاگرد
جهتکاردرنقاشی
ساختماننيازمنديم
09186767710

به يک ويزيتـــور 
خانم جهت ويزيت 

لبنيات نيازمنديم
)با حقوق عالی(

09189000564

ت.م
ت.

به تعدادی جوشکار،خياط،
رويه كـــوب،كــارگر 

ساده،راننده جهت كار در 
مبلمان با بيمه و مزايای 

عالی نيازمنديم
09182174432

ت.م
ت.

به یک منشی خانــم مجرد، 
مسلـط به کامپیوتر و بیمه به 

صورت نیمه وقت یا تمام وقت 
با حــقوق توافــقی نیازمندیم 

مراجــعه حضـوری 
آدرس: محوطه نظربیگ

09384866280

به تعدادی خانـم 
جهت نقاشی روی 
سفــال نـيازمنديم 

09356743408

ت.م
ت.

به یـــک کـــارآموز 
جهـــــت نصـــــب
و راه انــــــدازی 

آســانسور نیازمندیم
ت.م09186263236

ت.

بهتعــــدادی
نيـرویسادهآقاجهت
کاردرقسـمتکورهو
بستهبنـدینيازمنديم

09188136003

بهيــکمنــشی
خانــمجهتکاردر
حســابداریکارگاه
نـــيازمنــديم

09188136003

به دو نفر شاگرد  رنج سنی 
16 الی 23 سال جهت كار 
در كارگاه MDF نيازمنديم

09106980910 محمدی
محل كــار: مريانج،

ساعت كاری 9صبح الی 18

بهتعدادینيـروی
خانمجهتکاردر

کارگاهمصنوعاتچرمی
نيازمنديم)حوالیخيابان
فرهنگوميدانپيشاهنگی(

09332849828

ت.م
ت.

بهدونفرمنشیخانم)ترجيحاسن
باالی26سال(جهتکاردررستوران

نيازمنديمباحقـوقعالـی
09185554969

بهدونفرخانمديپلم
رياضیآشنابهکامپيوتر
جهتکاردرکافینت

نيازمنديم
09189061031
09186128061

بهدونفرنيروی
کارخانمجهتکاردر
کارگاهسفالنيازمنديم

09382771207
0813-4529335

استخـدامی

بهيکنيرویکار
جهتسقفکاذب
)کناف(نيازمنديم
09189127862

ت.م
ت.

بهيکمنشیخانمجهت
کاردردکوراسيونداخلی
باحقوق500/000تومان+

پورسانتنيازمنديم
09120897382
09193629583

تماستبليغاتیاکيداممنوع

بهچنـــدنفرنيرویآقاو
خانمپوسابزنجــهتکار
درکارگاهروشويینيازمنديم
آدرس:پليسراهبهار،شهرکصنعتی

چشمهقصابان
ساعتکاری:8صبحالی17
باسرويسرفتوبرگشت
09188173430

استخـدامی

بهتعدادینيرویکار
برایسنـگبـریو

يکخانمبرایبازاريابی
)قدرتبيـانباال(

نيازمنديم
09182999614

به یک کـارگر ســاده 
جهـت کـار در کارگـاه 
خدمـاتی برش واقـع 
در بلـوار عالقـبندیان 

نیازمـندیم 
09189123056

به تــــــــعدادی 
چرخـــکار و وردست 

چرخکار خانم در محيطی 
کامـاًل زنانه نيازمنديم 
)تســـويه هـــفتگی(

09183084240

به يـک نـفر كارگر 
نيمه ماهر جهت نصب 
كابيــنت نيازمنديم

09186267013

به يـــک هــــمکار 
ماهـــر و نیمه ماهر 
کابینــــت و کـــمد 
ديواری نیازمنديم 
09186103341

يک باب مغازه 27 متری 
جهت تهيه غذای بيرون بر
 اجــاره داده مــی شود

واقع در شهرک فرهنگيان  
فاز1 روبروی پارک شهرداری

09188197725

ت.م
ت.

به يک راننده نيسان 
جهت كار با نيسان

 قـير پـاشی نيازمنديم
)فقط پيامک كنيد(
09182766602

ت.م
ت.

به يــک نــوجوان 
از سن 18 الی 24 سال 
جهـت كار پــخش با 
حقوق ثابت نيازمنديم

ت.م09111349582
ت.

بهيکخانــمفــعالو
باسليقهجهتکاردرمنزل
ونکهداریکودکباحقوق
1/200/000توماننيازمنديم
ساعتکاری:16الی22

09054110715

واگذاریيکملک
تجاریجهتکلينيک
پزشکیدرحدود250
متر،طبقهاول،راهجدا،
واقعدرخيابانميرزاده
عشقی09129364840

بهيکهمکارآقاياخانمدانـــشـجو
جهتفروشـگاهلوازمخانگی،حــقوق

ماهيانه800/000تومان+پورسانتدرمرکز
خريدآلفانيازمنديم081-32523333

بهيککمکآشپزنيمهوقتازساعت5بعدازظــهر
تا1شبباحقوقماهيانه1/500/000توماننيازمنديم

مراجعهفقطحضوریآدانباباطاهرباالتر
ازفروشگاهاتکا،کبابیگلپايگان

وع09188191690
من
ام
يد
اک
ی
غات

بلي
ست

ما
ت

بهدونفرنيرویآقا
جهتکاردرانبار
پالستيکنيازمنديم
09122468643

بهيکنفـرنيروی
کارخانمبصـورت
نيمهوقتنيازمنديم
سن20سالتا25سال

09188150373

استخدامکـــمکحــسابدار
جهتکـــاردرمبلفــروشی
واقعدرمريـانج08134266100

09185007983

ت.ت.م

ضايعات

فـــــرشامانت فروشی  وام  تسهيالت

خــدمــات
گاز رسانی بشیری
مسکونی، تجاری،صنعتی

تفکیـــک کنــتــــور گاز 
آپارتمان با مجوز رسمی از

 نظام مهندسی و شرکت گاز
وع09183195461

من
ام
يد
اک
ی
غات

بلي
ست

ما
ت

) بـــازديـــد و 
مشاوره رايگان(

فرشمظاهری
فرش های نو و كهنه 
شمــا را به باالترين 
قيــمت خريداريم 

وع09188181537
ممن

دا
اکي

ی
غات

بلي
ست

ما
ت

شستشوي انـــواع فـــرش هاي دستباف، 
ماشینــــي، ابریــشم، کرک،پتو و موکت

با خشک کن لوله اي بدون چروک 
این قالیشویي شعبه دیگري ندارد

انز يی  ليشو اق

081-32547938
09911117572

شماره مجوز 0172802418

آدرس: هـــمـــدان،
سه راه شهرک فرهنگيان، 
جـنب ســردخانه ميالد

وع
من

ا م
ـد

كي
ی ا

غات
بلي

س ت
ما

ت

گاز رسانــي 
غــالمـــي
وتفکــيککــنتور

کليوجزئيوجابجايي
09187001775

وع
ممن

دا
اکي

ی
غات

بلي
ست

تما

امانــت فروشی 
زمــانـــی 

خريدارفرشدستبافوماشينی،
تلويزيونLCD,LED،اجاقگاز،
يخچال،ماشينلبــاسشويیو...

09181112507

وع
ممن

دا
اکي

ی
غات

بلي
ست

ما
ت

امانتفروشی
اهــورا

لوازم منزل شما را خريداريم
 )قیـــمت در محـــل(

09187011316 موسيـوند

وع
من
ام
يد
اک
ی
غات

بلي
ست

ما
صنايعچوبرحيميت

دكوراسيون اداري، تجاري، 
كابيــنت و كــمد ديواري 
سرويـس عـروس و نوزاد 
درب چوبي )نقد و اقساط(

وع09188179355
من
ام
يد
اک
ی
غات
بلي
ست

ما
ت

خريدارانواعضايعات
آهــــنوشيرآالت
مسوچدنوبرنجو...
کاغــذوکارتنوکتاب
جهت)ادارات،مدارس،
خانهها(باقيمتمناسب
09186951968

منوعفرشيـــد لـطفی
يدام

یاک
ليغات

ستب
تما

آموزشگاهماهک
خانم های عالقمــند

 در حرفه آرايـــش و 
پیرايش با مدرک بین 

المللی از فنی و حرفه ای 
وارد بازار کار شويد.
)حوالی پیتزا خانواده(
09185927183

081-38212426

وع
من
ام
يد
اک
ی
غات
بلي
ست

ما
ت

ضمـانتوام

ساعت تماس  16  الي  20

 پذیرفته مي شود
09188130531

ت
نوب

با 
.م
ت
ت.

بـــهتـرين
خــريــدار
ضايعات آهن، 
آلــومينيوم و 
فلـزات  رنگي 
دردربمنزلشما
09187125336

نوع
دا مم

ی اكي
بليغات

س ت
تما

فـرشهــای
نووکهنهشمارا
خــريـداريم
09187089782

وع
من

دا م
كي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

امانـت فــروشی 
سعيــد )پــناهی(

کليهلوازممنزلواداریرا
باباالترينقيمتخريداريم

09188150893
.م34247850 -081

ت
ت.

امانتفروشیقديميادگاریکليه
لوازممنزل،مغازهواداریشماراخريداريم
يخچال،اجاقگاز،آبگرمکنبخاری،کابينتو...
081-32510991-09185858936

ت.ت.م

خـــريــد و فــروش 
انــــواع فرش هـــای 
ماشينی و دستــبافت

به قـيـمت منــاسب 
09358199394

وع
ممن

دا
اکي

ی
غات

بلي
ست

ما
ت

نقاشي ساختمان 
رنگ روغني متري 6000 تومان 

رنگ پالستيک متري 5000 تومان

باکيفيتعاليوتضمين

09035340232

وع
ممن

دا
اکي

ی
غات

بلي
ست

ما
ت

خريدار ضايعات 
در محل شما

با بهترين قيمت
 09056317401
وع09187089782

من
دا م

كي
ی ا

غات
بلي

س ت
ما

ت

.م
ت
ت. امانتفروشی

طــاهــری
کلیه لوازم خانگی
شما را خریداریم
09187116509

خريــــدار انــــواع 
فرش های ماشینی

و دست بافت کهنه شما 
در محل به باالترین قیمت

09186531232

اگر حــق و حقوق 
خود را مـی خواهيد

قبولشکايتکـارگـریوکارفرمايی
ادارهکاربابيشاز15سالسابقهکار
نمايندگیدوشنبههامشـاورهرايگان

081-32513135
09183111004نقيبی

جذبکارآموزو
معرفیبهکارتضمينی

برایهمهرشتههابايکماه
پشتيبانیدرمحلاستخدامشما

09379537545

حقوق سابقه ساعت كاری تعداد جنسيتعنوان شغلی 

-1آقاچرخــکار 
فقــط بــا سابقه و 
تميز دوز نمونه كارها 
هــم دوخـته شود

اجرت داخل 
كارگاه 18/000 

كمک برشکار 
ما نــتـــو 
)قيچی زن(

8 صبح الی 13 1آقا
2/700/000ماهرو 15 الی 21

9 صبح الی 113خانمانبـــاردار 
 و 16 الی 20

كار خيــــلی 
900/000سبک و راحت

9 الی 313:30خانمفـروشــنده 
900/000ماهر و 16 الی 21

آگهیاستخدامی
مانتــونـــگين

آدرس:همدان، خیابـــان بوعـــلی روبروی
پاساژ پایتخت مانتو نگین 09183122754

به 2 نفر نيروی كار آقا جـهت كار در كارگاه سراميک 
)دوغـــابی( واقـع در شهرك صنعتی اللجين نيازمنديم 

شرایط سنی: 20 الی 30 سال 
حقـــوق و مـــزایای عالی 

همراه با سرویس رفت و برگشت 
بقيه شرايط به صورت حضوری توضيح داده خواهد شد

وع09362930372
من
ام
يد
اک
ی
غات

بلي
ست

ما
ت

استخدامدرشرکتبازرگانیمعمـارپخش
تعدادی نيروی خانم جهت تكميل كادر پرسنلی شركت 
بازرگانـــی معـــمار پخش كار در دفتر رسمی شركت 
)تعـــدادی نیروی خانم و آقا جهت بازاریابی( 

يک نيروی حسابدار خانم با تجربه و سابقه کار حداقل 5 سال به همراه رزومه کاری 
يک نفـــر نیــــــــــروی خـــانـــم مترجم زبان انگلیـــسی 

با سابقه کار جهت مصاحبه با میهمان های خارجی نیازمنديم 
مراجعه فقط حضوری 

از ساعت 16 الی 17 جهت پر كردن رزومه غير اين ساعت پاسخگو نيستم 
با ظاهری آراسته و به روز 

آدرس: ميدان فلسطين، بلوار فلسطين جنب اداره برق منطقه 2 بازرگانی معماری پخش

استخـدامیاستخـدامی

تعـداد تــوضيــحات سمـــت

2نفــر حداکثرسن35سال کـــارگرســـاده

2نــفر 3سالسابقهرانندگی رانندهگواهينامهپايه2

2نــفر آشنابااموردفتریمربوطه کارمنداموردفتـری

باحقوقومزايایمکفیادارهکار

شرکتفوالدمهرهگمتان
آگهیاستخدام

آدرس:همدان، خيابان صنعت، روبروی بهزيـستی

تلفن تماس: 081-32735053

تماستبليغاتیاکيداممنوع

غير اين ساعت خدمات انجام نمی شودساعت حضور فقط: 18 الی 19 عصر

بهتعدادیاپراتورخانمآشنابهتـايپ
کامپيوترجهتکاردرآژانسنيازمنديم

)بصورت پاره وقت(
38266666-38335555

1828
بهچندنفـرنيروی

آقاوخانمپوسابزن
جهتکـاردرکارگاه
روشويـینيازمنديم
آدرس:پليـسراهبــهار،
شهرکصنعتیچشمهقصابان
ساعتکاری:8صبحالی17
باسرويسرفتوبرگشت

09188173430
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فروشاقساطیسکه
09189117262
وع09189117269

ممن
دا

اکي
ی

غات
بلي
ست

تما

از كانــال تلگرام 
امالك شهر بازديد 
و ملک خودتان را 
رايگان آگهی دهید
@amlakshahr18h

بهيــکآشــپز
ماهـر،کمکآشپز،
ظرفشور،صندوقدار
خــانمنيازمنديم

09187000098

بهيکنيرویآقاجهتتعويضروغنینيازمــنديم
بصورتشيفتی24ساعتکارو48ساعتاستراحت
بابيمهتأميـناجـتماعی،حقوق:1/900/000تومان
آدرسمحلکار:کيلومتر45جادههمدان-تهران،
نرسيـــدهبهنيـــروگــاهشــهيـدمفتـح

09308419303

به تعدادی زيگزال دوز و مياندوزكار، 
چرخكار و وسط كار خانم و آقا در توليدی 

لباس بچگانه ، تريكو و نساجی نيازمنديم 
ساعتکاری:8الی13و15الی19
فقطتماسبگيريد09195121513

ت.م
ت.

بهتعدادینيرویکارآقاجهت
کاردربستنیفروشینيازمنديم
شرايط سنی 18 الی 27 سال               با حقوق ماهيانه 1/100/000 تومان

ساعت كاری: شيفت  صبح 9 الی 18 عصر 
شيفت بعدازظهر 17:30 الی 1:30 بامداد                با سرويس برگشت 

081-38385996
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بهيکنيـــرویخـــانمآشنابهwordو
اکسـلجهــتکاردردفترويکنيرویآقاساکن
کبودرآهنگترجيحادارایخودروباحقوقمکفی

وبيمهويـــکنيـــرویآقــاساکنبهــار
ترجيحادارایخودروباحقوقمکفیوبيمهنيازمنديم

ت.م081-3253436009025297770
ت.

بهيکاپـراتورخــانم
باظـاهـریآراســتهو
روابطعمومیباالنيازمنديم
آدرس:چراغقرمز،اولحصار
علیآباد،آژانسچراغقرمز

ت.م09183122382
ت.

بهيکشريکسرمايهگـــذارجهت
شراکتدرکارگاهاوراقیاتومــبيل
شامل)خريدوفروشاستـــوکو
ضايعات(نيازمنديم09183177573

بـهتعـــدادی
زيگــزالدوزمـاهر
خانمجهتکــاردر
توليدیتريکونيازمنديم
ت.م09184403780

ت.

نــيـــا زمــــند
 2 فقـره وام ازدواج 

 يـا جانبــــازی
 )ضامن از طرف ما موجود

می باشد(با پورسانت عالی
09185077214

بهتـعــدادی
جوشـکارماهـر
نيــازمـنديم
09128119300
به يــک حــسابدار 

باتجـربه آقا نيازمنديم 
8 صبــح الـی
15 بعــدازظهر

09181115648

بهتعدادیبازارياب
حرفهایخانمياآقادر
همدانوحومهجهت
همکارینيازمنديم

)باحقوق،پورسانتوبيمه(
جهتهمکاریدرپخش
محصوالتسلولزی
09188143617
ت.م09197018067

ت.

بهتعدادیمزدی
دوز،بيرونبرلباس
زيرزنانهباتيراژباال
تسويهنقدی،اجرت

باالنيازمنديم
09189055920

بهيکخانممجردجهت
کاردرمغازهاوراقی

کارخيلیسادهبهصورت
نيمهوقتنيازمنديم
ت.م09026432337

ت.

به2نفرچرخکارويـک
نفروسطکارخانمجهتکار
شلوارلیدوزینيازمنديم

)در شهرك وليعصر( 
09186252564

به يک مدير فروش 
و يک تراشکار ماهر 

مسلط به امور ماشین 
ســـازی نیــازمنديم 
09121468054

به چنـــد نـــفر 
خانم ماهر و مبتدی جهت 
همکـــاری در شـهرک 

صنعتی اللجین با سرویس 
رفت و برگشت نیازمندیم 

09212598499

رفعهرگونهمشکالتباغاتوزمينکشاورزی
و...باجهادوشهرداریوثــبتاســناد
برطرفسازیتماممشکالتشما

بااداراتمربوطه،شهرداریوجهادو...
UTM-تغييرکاربری،اخذسندثبتی-قـدمتبنــا
نقشهبرداری-ديوارکشی-محوطهسازی-کميسيون
مــاده100-اخطــارتخريب-دريافتمعوض

09183195393

بــه تـــعـــدادی 
چرخکار،وردست چرخکار 
در محیط کــاماًل زنانه 
با تسویه هفــــتگی 

نیازمـــندیم
09908159248

به کـــارگـــر ســــاده 
با حقـــوق طـبق قانون 
کــار + بیــمه نیازمندیم
ساعــت تـماس:8صبح 
الــی 18 بـــعدازظـــهر
09186063387

توليدکنندهدربهای
ضـدحريقآرميندر

به تعدادی جوشـکار و نیروی ساده آقا 
جهت کار در شرکت آرمین در نیازمندیم 

09033969933
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بهيــکخــانممجـرد
باليسانسحسابداریجـهت
کاردرشرکتآسانسـوربه
صورتنيمهوقتنيازمنـديم

ساعــت مراجعه 8 الی 13، 
مراجعه حضــوری:برج 
ت.مآرين، طبقه 7، واحــد1

ت.


