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www.Hamedanpayam.com
niaz@hamedanpayam.com  ايميل نيازمنديها

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.

همشهـريگرامي

سازمان  نيازمندي هاي همدان پيام

آدرس: همدان، ابتد اي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي، ساختمان پيام                                                                    تلفن : 38264400     10006066            09105398964
آدرس:همدان،ابتدايخيابانمهديه،روبرويدبيرستانشريعتي،ساختمانپيام يک شنبه 26 مرداد ماه سال 1399
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@bazarehamedan

bazarehamedan

081-34247444-34247666 -09187007049

گنجنامه بار
حملاثاثيهاداری

درون شـــهری و بــــرون شهـــری، 
بيمه با نيروهای حرفه ای ارائه سبد رايگان

)حتی در روزهای ايام تعطيل(
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بهترين خريدار ضايعات 
آهــــــن آالت، 

آلومــينيوم، با باالترين 
قيـــمت در مــحل 

09182305046

شکــاروماهـــيگيری
PCP فروش و تعمير  انواع تفنگ بـادی و

آدرس: همدان،آرامگاه بوعلی، کوالنج، درب خروجی پارکينگ سينا
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شاه ويسی

32530010-081  فروشگاه
32529986-081  تعمیرگاه

به تعــدادی نـــقاش 
ساختمان وردست نقاش 
ساختمــان و شــاگرد 
به طور دائم نيازمنديم 

09387087766

قاليشويیخليجفارس
دارای مجـــوز رسمــی 

از اتحـــاديه مـــحترم

*با بهره گیری از کار کنان متخصص و مجرب افتخار دارد خدمات خود را به همشهریان عزیز ارائه دهد
*با دریافت هزینه یک بار شستشو دوبار شستشو طبق موازین شرعی

 وبا مواد شوینده ضد باکتریال شست وشوی نماید
* براق نمودن واتو کشی فرش در مرحله پایانی شستشوی

32747154-32747844-09187004900-09182061008
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لـــول میـــبره لـــول مـــیاره        سرعـــت،دقــــت،پاکـــــیزگی
آدرس:همدان، ميدان امام حسين)ع(، بلوار الغدير، روبروی آهن آالت آراد

)شفافسابق(

شستشوی کالسیک 
همراه با مواد 

شوینده نانو

به تعدادی همکار خانم 
جهت کار در تولیدی حوالی 
پادگان قهرمان نیازمندیم 
همــراه با ســرویس 

09185472653
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خريدوفروشانواعکانکسوکانتينر
درابعادمختلفوضايعاتشماراازقبيل
آهنومـسوآلومينيومو...باباالترين
قيــمتخـريداريم09187051103

بهتعدادیبـازارياب
باسابقهخانموآقاجهت
همــکاریدربــيمه
عمــرايرانباپورسانت
100درصــدنيازمنديم
حتـــیکــاردر
منزلبهصورتتلفنی
09918205604

شرکتلبنياتپالرهدرردههایشغلیذيل
نيــرویخــانموآقااستخداممینمايد
بازارياب برای شهر همدان، تعداد 5 نفر 

مزایا: حقوق ثابت طبق قانون وزارت کار، یک درصد پورسانت از 
کل فروش ماهانه، بیمه تأمین اجتماعی، پاداش فصلی، ارتقاء شغلی 

نیسان یخچال دار با راننده برای شهر همدان 5 دستگاه 
لطفاً رزومه خود را در واتساپ ارسال یا جهت کسب 

اطالعات بیشتر تماس بگیرید
09216032190

آگهـیاستـخدام
حــقوق سـمـــت 

تــوافقیپـــرس كار 
Co2 تــوافقیجوشكار

قانون كار كــارگر ســاده 
تــوافـقینيروی خانم )ساده(

با سرویس رفت و برگشت ) واقع در 
شهرک صنعتی ویان( 09188097919

ساختواجرایکابينت
وکــاغذديـــواری
MDFکمدديـواری

 چوبــی، وكيوم و...
به صــورت اقساط

6ماهه با كيفيت عالی 

09192504320
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عضــو رسـمی 
اتحـاديه صنف 

قاليـــشويان
بهترین شستشو با رعایت اصول مذهبی و گارانتی 

کیـفیت،متخصص در شستشوی قــالی گل ابریشم، 
تمام ابریشم و انواع فرش دستباف و ماشینی )دارای 
سرویس حمل رایگان در ســـراســر هـمــدان( 
آدرس:همدان،بلوارارتش،بعدازصداوسيما،دهکدهفرشومبلمردم،روبرویپستبرقسابق

081-3425304009181114498

قاليشويی
دهـکده

مرکــز پشتیـــبانی و فروش 
دستگاه های کارتخوان شخصی

*بدون محدوديت تراكنش 
*ساعــت كـاری  8 الی 14

081-32533276-09308111866

نقـاشــي  ساختــمان
رنـگروغنيمتري6500تومان
  رنـگپالستيکمتري5500
تومان)مشاورهوبازديدرايگان(

)با کیفیت و تضــمین(
09372088029

قاليــشويیعــدالت
شســـتشو با مــــجهزترین دستگاه هـــا و رعایت اصول مذهبی 

)آب کشی( شستشو با شوینده های استاندارد و ضدعفونی کردن 
فرش )ُکلر زنی( خشک شویی مبل و موکت در منزل با دستگاه 

آدرس: چــــهارراه میــــدان بار اول شـــهرک صادقیه
081-34226655 -34227816 -09189111127

عضو رسمی 
اتحــاديه

دقــتبـار
081-34278090-34278070-09183139435-09183174077

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

ت.ت.م شبانه روزي

دقتبار

حملونقل

حـمــل و نـــقل

بـــه 20 نــــفر 
چرخـــكار خـانم 

جهـت كار در كيف 
دوزی نيــازمنديم 
حقوق2/000/000تومان

09185436804

خريدوفروش
انواع ضایعات آهن، مس، 
چدن، برنج درب و پنجره 
آلومینیومی و پارکینگی و 
موتورخانه های قدیمی 

از درب منزل و محل کار 
شمـــا بــه قـــیمت روز 

09189127687
09058346600 حسينی

خريــدار ضايــعات 
آهن و لوازم دست دوم و 
خورده ريز منزل در محل
آهــن،چـدن، در و پنجره، 
آلومينيوم،مس و... وتخريب 
منــازل در اســـرع وقت
09911071689
09918391456

ثبتنامکــالسهاینيـمهرايگانخانهکارگر
از 6 ســال بـه باال 

قرآن، کامپـــيوتر، زبان انگليسی، نقاشی، خــوشنويـسی،
 دوره های هنر، حسابداری، چرتکه، رباتيک و دروس تحصيلی

آدرس:همدانخيابانطالقانیچهارراهاميرکبير،20متریشيرسنگی
@khanehkargar.hamedan
khanehkargarhamedan

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع 09013161637

فروشــــگاه
پــردهطرحنو

فـــــــروش به صــورت مستــــقيم مـــــی باشد.
3 سال ضمانت در شسشو بيش از 2000 مدل طرح و رنگ 
تســــويه درب منــــزل، ارســــال به ســـراسر ايران 
170 تومان هر پنل )يا هر طرف( تماس حاصل فرمــاييد.

آدرس: تهـــران، عـــبدل آباد، خیابان انقالب،
 پاساژ جـــوانه، طبــقه اول، پالک 48، طرح نو 
آدرس: کرج،پرديس،شهرک ارم،پاساژ مهــيار،طبقه اول،طرح نو

خريدار انواع ضايعات و آهن آالت 
چــدن و مــس، آلومینیوم، درب و پنجره 
و انواع لوازم خانگی، ضایعات کارخانجــات
 و شرکت ها، کلی و جزئی، خرید در محل 

09361023257-09182191431
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به عمـــل كـــار بــــرآيد...
دبستانوپيشدبستانیغيردولتیدخترانهرضوانه

با کادری مجرب و متعهد و کارآمد با سابقه هشت ساله 
درخشان در سال تحصیلی 99-400

از بين دانش آموزان موفق درسی و اخالقی
 پايه اول تا ششم و پيش دبستانی ثبت نام می نمايد.

شيفتثابتصبح
شهريهاقساطیوباتوافقخانوادههایمحترم

زمانثبتنام:همهروزهشنبهتاچهارشنبه
ازساعت9الی12:30

آدرس: ابتدای شهرک الوند، باالتر از آتش نشانی، دبستان و پيش دبستانی 
غيردولتی دخترانه رضوانه تلفن تماس: 09189122834 -34251567-34254604

فـــروشگــاه
ارزانيدکحسين

مركز پخش قطعات اصلی
موتور جلوبندی بدنه برقی 

اورجینال، ایساکو، والئو، سونکس، دینا پارت، عظام، امیرنیا، ایـــزل، ورسـی،
 ارال تک، مدرن، SNT، کوشش، مژده وصل، کروز، پژو 405، 207، 206، پارس، 

سمند، EF7، رانا، دنا،L90، مگان، سوزوکی ویتارا، زانتیا، پراید، تیبا، ریو، ساینا
کرمانشاه، ميدان آزادی، پاساژ هالل احمر، جنب فروشگاه اتکا سمت چپ مغازه اول 

حسين عزيزی 083-38211444    09183301042

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

يکرستورانمعتبرجهتتکميلکادرپرسنلی
خودازافرادذيلدعوتبههمکاریمینمايد

تعداد خانم يا آقا عنوان شغلی 
يـک نفر خـــانم صنــدوقدار 
دو نفــر آقـــاپيک موتوری 
2 نــفرآقـــاوردست آشپز

2 نـفرآقــاظرفشور
ســه نفرآقــاسالــن كــار 

برای کسب اطالعات بیشتر
 با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

09187340194

با شرایط عالی

ارائهکليهخدماتمالیوحسابـداری
تنظيماظهارنامهعملکردوارزشافزوده
ثبــتمعامـــالتفصلیماده169

تحــريردفـاترقانـونی
ارائهخدماتمشاورهتأميناجتماعیومالياتی

09188187602مــرادی

مشاورامالکپايتخت99
حـوزه فـعالـیت:

يلفان،شمس آباد، علی آباد، وركانه، 
انجالس، تفريجان، ارزان فود،آبشينه

آدرس: جاده سد اکباتان
روستــای يـــلفان 

خانلری 09183131899 فيضی 09189010668

به چند نفر فروشنده 
خانم و آقا با حقوق ثابت 
و پورسانت جهت پخش 

مواد غذايی نيازمنديم
09120339857

خريدار انواع ضايعات و 
آهن آالت، مس چدن، برنج 
و آلومينيوم و... با باالترين 
قيمــــت در درب مـــنزل 

09185227725

نصب، شارژ و سرويس 
كولــــرهای گــــازی 
لولهکشیتوکارکولرهایگازی
نصبوسرويسکولرهایآبی

09186100710
.م09187812922

ت
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نيازمند اكيپ
سنـــگ کــار نــما 

و کــاشی کــار 
.م09121001635

ت
ت.

خــدمــات
گاز رسانی بشیری
مسکونی، تجاری،صنعتی

تفکیـــک کنــتــــور گاز 
آپارتمان با مجوز رسمی از

 نظام مهندسی و شرکت گاز
وع09183195461
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) بـــازدیـــد و 
خــريــــدار و فـــروشنــده سيم كارت 0912مشاوره رایگان(

آدرس: خیـــابان بوعلی، پاساژ وحدت، طبقه دوم، موبایل آرین

0912   300   1611
نقد و اقساط د و معمولی

رن

آگهـــیاســـتخدام
كارشناس يا كارشناسی ارشد صنايع )آقا( جهت 

كار در يک واحد معتبر توليدی واقع در همدان 
esfactory@gmail.com ارسال رزومه به آدرس ایمیل

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
نقد 

مرکزترميمچراغخودروحميد
رفع كدری و ماتی، خط و خش روی چراغ، تعــويض 
و آببندی طلـق چراغ نصب نئون ديـــاليت بــــرای 

خودروهای سبک و سنگين چراغ استوک خودروهــای 
ايرانی و خارجی جوش و تعمير و ترميم سپر تمام خودرو ها 
تمام خدمات فوق با كمترين قيمت و بصورت تضمينی مـی باشد

آدرس:مالير، ميدان تعاون) ميدان پمپ بنزين( کمربندی 
بروجرد سمت ميدان انقالب سمت چــپ بانــک سپه

09184103856

وعدفتر کارخانه: همدان، برج پاستور، طبقه7 واحد7
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سرمـايهگذاریمطمئن
با درآمد حالل و هر مقدار سرمایه

در مجتمع صنايع غذايی

باضمانترسمی،معتبروپشتوانهملکی)شرکتمهرجمتاسيس1368(
0920111202009181111765

انـــواعصابـــونهای
سنتیوکامــاًلارگــانيک

فاقد هر گونه مواد شيميايی،شير االغ، شير بُز، شير 
شتر،گانودرما،نيش زنبور، ماريانا، نمک دريــا و...

با سابــقه بيش از 50 سال 
ضد چروک و جوانسازی پوست، نرم کنندگی و مرطوب نگه 

داشتن رفع انواع جوش، از بين بردن کک و مک، اليه برداری 
و پاکسازی عميق پوست، سفت کننده و ليفتينگ قــوی، 
تقويت و پرپشت کنندگی مو، رفع عفونت هــای زنـانه و... 
فروش هم به صورت حضوری و هم ارسال 
در اسرع وقت فروش به صورت تک و عمده 

09019077501
Saboon-sonati

ناصری09184111013-09183121805دفتر:081-32740131

طــراحـــی و ســـاخت و اجـرای انواع سازه های فلــزی

شيروانیسقفهای
ویالیی، مسکونی، صنعتی و مرغداری و آالچـیق
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خريدوفروش
انواع ضايعــات آهـــن، 
مس، چدن، برنج درب و 
پنجره های آلومينيومی و 

پاركينگی و موتورخانه های 
قديمی از درب مـــنزل و 
محل كار شما به قيمت روز 

09189086168
09187019601

خريــدارچـوب،
قطـعوهرسکردن
درختـانوخريدار
تيــرهایسقـفی
)در مـــحل(

آدرس: جاده ينگيجه،روبروی باسکول

09189141841
09186117100

ضايعاتشــمارا
ازقبيلآهن،مـس،
آلومينيوم،چدنو...
ازدربمـنــزلو
کــارخانـجات
بابــاالتــرين
قيـمتخريداريم

09184428371 لطفی

ت.م
ت.

حمل اثاثيه و کاال با کادر مجرب و بيمه کامل

ارائهسبدرايـگان
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اتوبارايرانزمـين

وع
ممن

داً 
اکی

تی 
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IRAN ZAMIN

09183118683

مؤسسه حمل و نقل نسيم بار همدان
*بار به تمام نقاط ايران با صدور بارنامه  *بيمه نامه تحت پوشش بيمه آسيا

در )حتی

تعطيل( روزهای

09189319407-09188119407  با مديريت شيروانی 081-34262054-34262058

مجهز به انواع نیسان، وانت و کامیونت

خريــدارانواع
فرشهایکـهنه

20 درصد باالتر 
از قيمت بازار 
خرید در محل 

081-32529094
09183160361

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...
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هر

نقاشيساختمان
رنــگ روغـني، پالستيک، 
مولتـی،كنـاف، اكروليـک،

با  بــهترین کــیفیت
و  نـازلترين قـيمت
09104485919

کليـنيکتخـصصیرياضيات
 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(

باالترين کيفيت آموزشی 
را با مناسب ترين قيمت

 از ما بخواهيد
جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره همراه 

09185027416 تماس حاصــل فــــرمـائيد.
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رایـگان

فرشکريمی
 فرش هــای دست بافت 

و ماشينی شما را خريداريم
در محل 10درصد باالتر

09183149799 
081-32532814
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در منزل و محل کار شما
آب سرد كن و كولر آبی

تعميريخچالوفريزرهایخانگیومغازهها

09185408190 وع
من
ام
يد
اک
ی

غات
بلي
ست

ما
ت

به 2 نـفر سالن کار 
آقــا، 2 نـفر پيک 
موتــوری، 2 نفـر 
پيتزازن جهت کار 
در رســتــوران 
سوسو نيازمنديم
09194408224

 توجه                                                توجه 
بدونپيـشپـرداخت

اجرای کابینت و کمد دیواری در اقساط 4 ماهه 

09189148575

دیگر نگران بیکاری یا سابقه 
کار خود نبــاشیـد )مختص 
همـه رشته های تحـصیلی(
کارآموزی حسابــداری

 و معرفی به کار تضمینی 
09922164151

کليــهلــوازممنـــزل
شماراخريداريم)فرش،يخچال،
کابينـت،تلويزيون،ضايعاتو...(

09183130399

فروش،سرويس،نصب
وشارژگازکولرگازی

09120622171-09109337009
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استخـدامیاستخـدامیاستخـدامیامـــالکامـــالک استخـدامیاستخـدامی

استخـدامیاستخـدامی
امانت فروشی

ضايعات

فـــــرش  وام  تسهيالت

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

آگهی استخدام 
شـــركت النـيا 

به 50 نــفر كــارگر خانم جهت 
ُسرد كردن سير( در داخل سالن 
كارخانه صنايع غذايی نيازمنديم 
با سرويس رفت و برگشت رايگان 
صبـــحـــانه، ناهــــار و 
با حقوق و امتیاز عالی 

34586558 -9

استخــدامهمکار
خانـمدرفروشگاه
لبـــاسواقعدر
مجتمعتجاریميالد

ساعـــت كــاری: 10 الی 
13:30 و 16:30 الی 21:30

ت.م09189129059
ت.

به تعدادی نیروی کار جهت 
کار در تعمیرات گاردریل کل 
استــان هـــمدان نیازمندیم 
ساعت تمــاس 9 صبح 
الی 12 و 15 الــی 18
09187115379

به تعــــدادی تـــولید 
کننده عروســک میناکاری، 
لعابکــاری، نـــقطه زنی، 
حبوبات عمده و... نیازمندیم 

فقــط تــماس 
09180835419

به 2 نــفر نیـــروی 
ســـاده و یک منــشی 

خانم مسـلط به کامپیوتر 
جهـــــت کــــــار در

 MDF کاری نیازمندیم 
با حقوق توافقی 

آدرس: عالقبندیان 
MDF طـــرح نـــو 

09186133394

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

فرصــتازدسـتنده
فروش فوری كارگاه بلوک زنــی و مصـــالح 
با درآمد عالی 1000 متر، 18 كيلومتری همدان، 
همراه با كليه تجهيزات، برق 3 فاز، چــاه آب بر 

جاده ترانزيتی همدان، كرمانشاه، روستای آبرومند 

09129574713 عاشورلو

به2نـفرراننـــدهباماشين)نيـسان
دوگـانهسوز(جهتکاردرشرکتپـخش
گلرنگدراستانهمدانوحومهنيازمنديم

مراجعه حضوری 
آدرس: ميدان امام حسين، بلوار الغدير، جنب 

مدرسه عالقبنديان، مجتمع انبارهای استان، انبار 
شماره 5، شرکت گلرنگ پخش، بخــش غذايی

به تـــعدادی چرخـکار 
خانـــم جــــهت کار در 

تولیـدی کیف نیازمندیم 

)محیط کامـالً زنانه( 
09185906088

بــهتــعــــدادی
چــرخکارووردستمانتو
پالتــودوز)خـانمياآقا(
حوالیميدانامامنيازمنديم

)تسـویه هفتــگی(
09182076135
09366748707

بوفــهباشــگاه
بدنسازیباتـمامی
وسايلوامکـانات
واگــذارمیشود
09189028033

بهيــکراننده
لــودربازنشسته
نيــازمنــديم
09188119891
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به يک كمک آشپز و 
ظرفشور جهت كار در 
رستوران و تهيه غذای 
امير طاها در روسـتای 
كوريـجان نيازمنديم 

وع09183185594
من

دا م
كي

ی ا
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به تعــدادی نیروی آقا 
جهت کار در امور مشترکین 
آب و گــاز نیـــازمندیم 
ساعت تماس: 8 صبح 

الـی 14 و 17 الــی 20
09919296303

به يک نفر پيـک موتـــــوری بــا حقــوق 
مناسب به صورت پاره وقت و يک نفر ظرفشور 

با حــــقوق مناسب به صورت تمام وقــت 
و يک نفر كمک آشپز آقا با سابقه كــاری به 
صورت تمام وقت جهت فعاليت در رستوران 
كالسيـک واقع در خيابان شكريه نيازمنديم 
بـــرای هـــماهنگی بـــا شماره تـــلفن 
09181110899 تماس حاصـــل فـــرمائيد

به چــند فـــروشنده 
و کــارگر ســاده جهت 
کـــار در فـــروشگاه 
بـــازار مبل نيازمنديم 

09388119045
09357046009

به تعدادی چرخکار، وردست 
چرخــکار جهت کار در تولیدی 
پیراهــن مــردانه نیـازمندیم 
کار دائم، تسویه نقدی 

حــوالــی سیــلو 
09189110649

به يک نيروی خدماتی 
خانم 35 الی 45 سال با 
حقوق توافقی جهت کار 
در کارخانه نيازمـنديم 
آشنايی با آشپزی و نظافت 

081-34586381
بهيـــکنفـرفروشنده

جهتکاردرسوپــرمارکت
دارایسابقهفروشنــدگی،
سنباالی40سالبهصورت
تماموقت،حقوقماهيـانه
1/500/000نيازمنــديم
09181073557

به تعـــدادی نیــروی 
فنــی کــار خـــودرو 

)سی ان جی( جهت تبدیل 
خـــودروهــــای بنزینی 
به گـــازسوز نـیازمندیم 

حقوق توافقی 
09374048877

يکتـــعميرکــــار
ونصابماهروباتجربهماشين
لباسشويی،ماشينظرفشويی،
جـهـــتکاردرنمايندگی

خدمـاتپسازفروشنيازمنديم
لطفًاسابقهورزومهخودرا

واتساپکنيد09388114033

نيازمند كارآموز 
فعال خانم در رشته 
شيــمی يا پلــيمر 
09180014081

فـــوری
به يــک حســـابـــدار يا 

كمک حسابدار خانم با روابط 
عمومی باال، دارای فن بـيان 
خوب، به صورت تمام وقت، 

حقوق توافقی نيازمنــديم
)ساعت کاری 8 الی 13 و 15 

الی 19( مغازه ابزار و يراق
آدرس: خيابان عالقبنديان 
09185909550

اجاره مغازه، تجـاری، 40 
متری، 2 بر از خيابان شهدا 
و پايانه سرگذر، با امكانات 
كامل و سرويس بهداشتی 
مناسب جهت همه شغل ها 

09187073104

به 2 نــــفر خانم 
جهـت بسته بندی گز 
و شکـالت نيازمنديم 

اللجين
09183106084

استــخــدام
چند رديف شغـــلی در مجموعه رستوران 
حس خوب زندگی با حقوق و مزايای عالی 

1- گارسون خانم و آقا 
2-سالن کار حرفه ای با تجربه 

3-پيک موتوری )با مدارک کامل(
4-صندوق دار خانم آشنا به نرم افزار سپيدار رستوران 
ساعت مراجعه: 12 ظهر تا 8 شب 

09181116553
آدرس: کوچه مشکی، خيابان عمران، 

جنب پارک بانوان

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

با بهتـرين كيفـيت 
و نازلــترين قيمت 

 کابينت مهرداد 09188149689

به يک ضامن کارمند 
جهـت وام 50 ميليونی 
بانــک توسعه تعاون 
همــــدان نيازمنديم 

09185865821

فرشنوروزی
خريـد و فروش فرش های 

دستبافت و ماشينی در محل 
09187109851
09188111544

امانتفروشیقــديميادگاری
لـــوازممنــزل،مغــازهواداری

شـــماراخــريداريملباسشويیيخـچال،
اجاقگاز،آبگرمکنبخاری،کابيــنتو...
081-32510991-09185858936

اگر حــق و حقوق 
خــود را می خواهيد
قبولشکايتکـارگـریو
کارفرمايیادارهکاربابيش

از15سالسابقهکارنمايندگی
دوشنبههامشــاورهرايـگان

081-32513135
09183111004نقيبی

نقاشي سـاختمان 
رنگ روغني متري 6000 تومان 
رنگ پالستيک متري 5000 تومان

باکيفيتعاليوتضمين

09035340232

بهيکنفرضامنجوازکسبداربا
چکنيازمنديمجهتوامازدواجبا
پورسانت5ميليون09038109259

خـــريــد و فــروش 
انــــواع فرش هـــای 
ماشينی و دستــبافت

به قـيـمت منــاسب 
09358199394
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اعــطـــای 
نمايندگی بيمه 
تماسدرساعتاداری

09128951663

خريــدار انـواع 
فـرش هاي كـهنه

با 20 درصد باالتر
 از قیمـت واقـعي

آدرس:سرگذر،حالجخانهپالک5
081-32528787
09183132985مسلم

امـــانـــــت 
فـروشی طاهری 
کلیه لوازم خانگی 
شما را خریداریم
09187116509

امانــت فروشی 
زمــانـــی 

خريدارفرشدستبافـتوماشينی،
تلويزيونهایLCD,LED،اجاق
گاز،يخچال،ماشينلباسشويیو...

09181112507

امانـت فــروشی 
سعيــد )پــناهی(

کليهلوازممنزلواداریرا
باباالترينقيمتخريداريم

09188150893
081- 34247850

.م
.ت
ت

امانتفروشی
اهــورا

لوازم منزل شما را خريداريم
 )قیـــمت در محـــل(

09187011316 موسيـوند

فرشمظاهری
فرش های نو و كهنه 
شمــا را به باالترين 
قيــمت خريداريم 
09188181537

قاليــشويـیروژان
شستـشویانواعفرشهایدستـبافتوماشـينیوموکـتبا

دستـگاهـهایمجـهزوپيــشرفته
حملونقلرايگان،تحويل3روزه،کوچهگمرک،نرسيدهبهفرودگاه

09185902470081-32569252

ضمـانتوام

ساعت تماس  16  الي  20

 پذیرفته مي شود
09188130531

ت
نوب

با 

بـــهتـرين
خــريــدار
ضايعات آهن، 
آلــومينيوم و 
فلـزات  رنگي 
دردربمنزلشما
09187125336

فــــوری 
بهتعدادیهمکارخانمجهتکاردرکارگاهچاپلباسنيازمنديم

 تسویه هفتگی حداکثر سن 35 سال 
در صــورت يادگيری و رفت و آمد منظم حقوق 
2/000/000 الی 2/500/000 تومان پرداخت می گردد

آدرس: شهرک مدنی سرباغ ها روبروی پمپ بنزین یا مهدی )عج( کوچه توحید 7 

09360291140

آگهــی جــذب بازارياب آقا و خانم 
جهت شركت اينترنتی، شبكه و تجهيزات 

دارای حقوق ثابت عالی و پورسانت مناسب 
شرايط کاری بسيار عالی 

نشانی: همدان، خيابان سعيديه، برج سعيديه، طبقه دهم، واحد 1002
08131664 داخلی 444

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

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

قاليشـويي 
نــاز

081-32547938
09911117572

شماره مجوز 0172802418

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

09193583407

ت.ت.م نيازمنديککارگرسادهجـهت
کــاردرمبلسازی)باحقوقو
مزايایعالی(09308983251

ت.ت.م

بهيکجوشکـــارCo2جهتکــاردر
تابلوسازیبرقنيازمنديم09183110524

يـکمؤســـسهفــرهنگیآموزشی
جهت تكميل كادر اداری خود از بين واجدين شرايط با حقوق 
و طبق اداره كار و امكان بيمه كارمند خانم استخدام می نمايد.

1- دارا بودن روابط عمومی مطلوب و حسن شهرت و برخورد 
2- تسلط به کامپيوتر )مخصوصا" ICDL و به ويژه تايپ التين(

3- تسلـــط نسبـــی به زبــــان انـگلـــيسی
واجدین شرایط می توانند مشخصات کامل خود، شماره تماس، درخواسـت، 

سوابق تحصیلی و کاری خود را با توجه به شرایط مــوجـــود صـرفًا از طریق 
f.afshar1362@gmail.com و یا ایمیل @kasra6283 آیدی تلگرام

 و یا از طـریق واتســـاپ به شماره 09336153697 ارســـال نــمایید.
ضمنًادرصورتدارانبودنشرايطفوقازارسالمدارکخودداریکنيد
تماستلفـــنیپاسخدادهنـــخواهدشدلطفًاتماسنگيريد.باتشکر
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زميـنبــادامزار
درگـنجنامهدرهگلها
)آخرينباغ(فروشيا
تعويــضبـاباغهای
اطــرافهــمدان
09183153565

فـرشهــای
نووکهنهشمارا
خــريـداريم
09187089782
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نيازمند2فـقرهوام
ازدواجياجـانبازی
)ضامن هم موجود می باشد(

با پــورسانت عـالی
09185077214

به 2 نـــفر ضـــامن 
کارمــند یا بــازاری یا 
جواز کسب دار جــهت 
اخذ وام 50/000/000 
کمیته امــداد نیازمندیم 
09184444258 مرادی

امـــالکالـوندهگـــمتان
*مشارکتازشما،بهرهوریازما،
خــريد،سـاختفروشباغ،ويال

عبــادی09128115076

به يــک منشــی خـانم 
مسلــط به كامپيوتر جهت 
كار در نمايندگی خدمات 
لــوازم خانگی نيازمنديم 
محـــل کـــار، ایســتگاه اول 
ولیعـــصر، صـــدا و سیـما 

09183126602

بــــه یــــــک نـــفــــر 
جوشکار Co2 و یک نفر 
رنگ کار استاتیک جهت 
کار در تــابلوسازی برق 
صنـــعتی نیـــازمندیم 

09185400125

به یـــک نـــفر 
جهت کار در پارکینگ 
ترمــینال نیازمندیم 
ساعت کاری از 8 شب تا 8 صبح 
حقوق ماهیانه 900 هــزار تومان 

09187131088

بهچنــدنفــرآقــاجهت
کاردرکارگـاهMDFبابيمهتأمين
اجتـماعیدرهـمداننيازمنديم

09188150083

بهچندنفرپيکموتوریجهت
کاردرپيکموتوریهگمتانه
نيازمنديم09180023148

به چند نفر كانتر كار و صندوقدار خانم 
)همراه با سرويس برگشت( و كارگر ساده 
جهـــت كــــار در رستوران نيازمنديم 

ساعتکاری:9:30الی16و18:30الی24
ساعتتماس:11صبحبهبعد
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بهچنـــدنفـــرپيــکمــوتوری
جهــتکـاردررستـوراننيازمــنديم

ساعت كاری: 11 الی 16 و 18 الی 24
ساعت تماس: 11 صبح به بعد 

رد09185072008
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به يک همكار ســاده آقا مجرد رده سـن 
)20 الــی 25 ســال( جهت كار دائم در 

كارگاه تابلو برق كنتوری و صنعتی با حقوق 
مكفی و بيمه نيازمنــديـم 09189017050

بهچندنفربازاريابخانموآقـاباسابقهوروابط
عمومیباالدرهمدانجهتبازاريابیذغالومواد

غذايینيازمنديم)شرايطهمکاری5درصدازفروش
باالی20ميليونفروشدرماه500هزارتومانپاداش(

09058825375

به نیـــروی کـــار 
جهت کار در کـارگاه 
فنـــی ورق کــاری 
)حلبی سازی( نیازمندیم 
09384086978

گــازرسـاني
غــالمـــي
و تفكـــيک كـــنتور

 كلي و جزئي و جا بجايي
09187001775

بهــــتريـن 
خــــريدار 

 LED , LCD تلویزیون
یخچـــال، لباسشــویی 
09187129928

خریــــدار انــــواع 
فرش های ماشینی

و دست بافت کهنه شما 
در محل به باالترین قیمت

09186531232

خــــريــد و 
جمع آوری ضايعات 
بـــه قيــمت روز 
09380413966

ايـــزوگام 
دليـــجان

قيــرگـونی
وآسفـــالت
09122577849

081-32666682

به یـک کارگر سـاده 
جهت کار در دامداری 
نهاوند 24 ساعته با جای 
خواب، خورد و خوراک 
کامــل، 7 روز هــفته 
24 ساعته نیازمـندیم 

09184082720

بهيـکپرستارخانمديپلم
بهباالجهتپرستاریازکودک
نيازمنـديم09351003305

به تـعـــدادی چرخکار و
 وردســــت در محیطی کاماًل 
زنانه نیازمندیم )تسویه هفتگی( 

09183084240

به چنـــد خـــانم جـهت پاک 
كردن آجيل و خشكبار نيازمنديم 
حقـــوق روزی 70/000 تـومان 

09182134006
به چند نفر نيــروی فعال خانم و آقا جهت 

كار در كارخانه شوريجات و ترشيجات نيازمنديم 
ساعت تماس: 8 صبح الی 5 عصر 

دارای سرويس اياب و ذهاب 
آدرس: همــــدان، بهــــار، 

بعد از روستای دینار آباد، ابتدای ورودی 
اللجین، سمت راست، شرکت بهارشور

09184062694

حسابدارآقا
مهندسصنايعآقاوخانم

جوشکارباسابقه
کارگرسادهآقاوخانم

رانندهپايهيک
نيرویتأسيسات
مهندسمکانيک
09186763057

آدرس:همدان،خيابانبوعلی،
سرپليخچال،کوچهمخابرات،
طبقهپايينآموزشگــاهخالق

ضدعفونیوپاکسازیفرشهایخودازويروسکرونابهمابسپاريد

قاليـــشويی نــــمونه  
شستـشویانواعفرشـهایدستـبافتوماشينی
وموکـتبادستـگاهـهایمجـهزوپيــشرفته
حملونقلرايگان،تحويل3روزه،کوچهگمرک،نرسيدهبهفرودگاه

081-3273130109183072470

م
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فروشاقساطیسکه
09189117262
09189117269

به تعـــدادی 
 Co2 جوشـکار

نيازمـــنديم 
09216164614

به تعدادی کارگر ساده آقا جهت کار در 
کـارخانه قارچ کوهستان الوند نیازمندیم 
مزايا: حقوق اداره کار + بيمه + سرويس رفت و برگشت 

09908132998

بهيککــارگرخـانمجهتکاردرنانوايی
)پختنانمحلی(باحقوقماهيانه1/500/000
تومــان)بـــاروزهایتعطيل(نيازمنديم

09185474840

به یک نفر نیــروی آقا به صورت تمام وقت جهت 
کار در فروشگاه مواد غذایی شریف شعبه 3 نیازمندیم 

)حــقوق 2/300/000 تـــومان(
ساعت کاری: 8 صبح الی 2 بعدازظهر و 4 عصر الی 10 شب 
آدرس: میدان رسالت، ابتدای بلوار چمران
به سمت شیرسنگی  081-38214448

آگهـــیاســـتخدام
صنايع غذايی هراتی 

به تعدادی نيروی کار خانم به همراه 
سرويس رفت و برگشت نيازمنديم

آدرس: جاده کرمانشاه، جنب پليس راه همدان، کرمانشاه، 
دور ميدان بهار، صنايع غذايی هراتی )فروشگاه مرکزی(

08134586017 -09183143802
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آگهی استخدام خانواده وين ماركت 
اقدام به جــذب نيـــرو مـــی نمايد.

اولويتاستخدامباکسانیمیباشدکهبامجـــموعه
نرمافزارآفيسونرمافزارSAPآشنايیداشتهباشند.

کارشنــاس بازرگانی             کــارمند فروش 
کارشـناس تجهيز کارشنـاس بازاريـابی 
مــديــر انــبار کارشنــاس مــالی 

مسئول کــاردکسکارشناس منابع انسانی 

سرپــرست پـــخش

داخلی081-38263951-101
آدرس:همدان،خيابانبوعلی،کوچهدادگستری،
روبرویکـانونوکال،ساختمانکاسپين،طبقه4

موبايلنادرواقعدرحصارامامخمينیدربخشفروشلوازم
جانبیوتعميراتنرمافزاریدعوتبههــمکاریمینمايد.
افرادی كه سابقه فروش و تعميرات در زمينه موبايل 

دارند در اولويت باالتری برخوردار خواهند شد.
@mobilenaderاينستاگرام

09183139636

به يک كارگر ساده 
جــوان و آشــنا به 
كامپيوتر جهت كار 

كارگاه خـــدمـاتی 
MDF واقع در بلوار 
عالقبنديان نيازمنديم 

09189123056

به یک کارگر سـاده جهت 
کار در آهن فروشی بارگیری 
و تـخلیه با جرثقیل و انجام 
کــارهای روزانه نیازمندیم 
ساعت کاری 7:30 صبح الی 

13 و 15:30 الی 20:30
همراه با بیمه و حقوق ثابت 

09128957873

به يــک حـــسابدار 
آقا يا خانم جهت کار در 
شرکت پخش ساعــت 
کاری 8 الی 13 با حقوق 

3/500/000 الی 4/000/000 
تومــان نيـــازمنديم 
ساعت تماس 16 الی 19

09918682561

به تعدادی ویزیـتور خانم به 
صورت نیمه وقت )9:30 تا 14( 
با حقوق ثـابت )2/000/000(
+ پورســانت نـــیازمندیم 

آدرس: خیابان خواجه رشید، 
پایین تر از اماکن، ساختمان 
اطــلس، طـــبقه ســـوم 
ساعت مراجعه 11 تا 12

09182223783

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

09182168529
09189131705

به یــک آشپـــز آقـــا و 
2 نـــفر کارگر ساده آقا

جهت کار در باغ رستوران 
اطـــلس  نـــیازمنـــدیم 
واقـع در جاده حیدره 
09189117354
به یک همــکار با تــجربه 

)فــول( آقا جهت همکاری در 
مشاور امالک پارسه نیازمندیم 
ساعت تماس 9 الی 12

و 16:30 الی 21:30
09187111270

به یـــک انبـــاردار 
آقــــا با سابقه کاری 
جهت کار در شرکت 
دارویی نیازمندیم

) آدرس میدان بهار(
09183175760

به چند نفر جهـت 
میناکاری نیازمندیم 
آدرس: پــردیس 18 

متری سروستان روبروی 
درمــانگــاه  بهاءالملک

09187114060

09186100355-09186125797
38392102-081)سـلطـــانی(

موســسهخـدماتی
نظافتــیپــدرام

)بــا شــماره 
ثبت 11679(

مجــری کليـــه امــور خدمــاتی 
و نظافتــی در سـطح شــهر همدان

تأميننيروجهتنظافت:راهپلهها،منازل،سالـــنها
شرکتها،فروشگاهها،بانکها،پارکينگها،انــبارهاو

مجتمعهاینوسازدولتی،اداری،پزشکی،مسکـونیو...
تأميننيروجهتپرستاری:مراقبتنگهداریازکودکو
سالمنددرمنزليابيمارستان)نيمهوقتوتماموقـت(

آدرس:ميدانشريعتی،
خــيابانپاســداران،
وعمقابــلمسـجدزينبيه
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تمامیپرسنلمجربدارایضمانتوبيمهمسئوليتمدنیازسمتشرکتمیباشد.

تأميننيروجهتخدمات:پذيرايیپيشخدمتکار،ظرفشورجهتمنازلومجالس


