به تعدادی نیروی خانم

جهت کار در تولیدی نیازمندیم
در محیطی کامال زنانه
آدرس  30 :متری بنی هاشم
09199371506

به تعــدادی فروشنـده خانــم
مجرب نیازمندیم (حقوق +مزایا عالی)
میدان جهاد برج زاگرس فروشگاه کیف وکفش هپی شاپ

09122085058

دعوت به همکاری مدیرفنی بند  -ب  -دفاترخدمات مسافرتی وگردشگری
دفتــر خدمات مسافرتی وگردشگری برای تکمیل کادر اداری خود به یک همکـار دارای مجوز

فنی بند ب نیازداردمتقاضیان واجد شرایط با شماره 09376078834

تماس حاصل فرمایید

به یک فروشنده خانم جهت
کاردربوتیک زنانه به صــورت
نیمــــه وقــت نیازمندیــم
ساعت کاری 9/30الی 13/30
09338333434

به یک حسابدارخانم مسلط به
نرم افزارهلوصنعتی درکارخانـه
تولید نبــات ریزی نیازمندیـم
09183146830

به چند نفرکارگــر جهـت
کار در فروشگــاه مواد غذایی
(الین شارژر) نیازمندیـــم

مراجعه حضوری:خ جهان نما نرسیده به زیرگذرسمت راست

فروشگاه آرش(آندره) ساعت مراجعه 13الی17

به چند کمک آشپز  ،بازار یـاب
کافه کار  ،سالن کار ظرف شور و
پیــک موتــوری نیازمندیــــم
سه راه بهار 100متری به سمت جاده کرمانشاه
مجتمع ستاره ایرانیان 09198164062

نیازمند فروشنده خانم مجرب

در زمینه پوشـاک نیازمندیم
09124674564

خانمجهتکاردر رستوراننیازمندیم
درصورت عدم پاسخگویی پیامک ارسال نمایید

09182101400

شاخــه نبــات

به چند همکار خانم جهت کار
در کارگاه قنادی نیازمندیـم

شرایط کاری :
ساعت کاری  ۸صبح تا  ۶عصرحقوق  ۷۰۰ثابت
جهت استخدام و باقی شرایط فقط حضوری به ادرس

خیابان شریعتی روبروی بانک انصار کارگاه

قنادی شاخه نبــات مراجعــه فرماییـــد

09188119091 - 09183115075

بخشی

یک واحد تولیدی معتبرجهـت تکمیـل

پرسنل تولید شیفت شب خوداز افراد عالقمند
واجد شرایـط دعـوت به عمـل مـی آورد

جوشکـار بـرق یا CO2
جوشکـار زیـر پودری

2نفر

2نفر

2نفر

شهرک صنعتی بوعلی خ 34

34383831-32

وانت یا پیکان وانت حقوق ماهیانه
 2ملیون داخل شهر

09366664393 - 09187027441

بهیککبابپزماهرویکسالنکار

مونتاژکارسوله واسکلت

نیازمند یک راننده با نیسـان

بــهیــکجلوبنــدی ســاز
باتـری ساز و مکانیک نیازمندیم
ترجیحــا با مشتــری ثابـــت
09184400343

2

پذیرش آگهی شهرستان ها 081- 38264642 :

تلفن پذيرش آگهي :

به یک اقا جهت کار در لباس به یک سالن کار جهـت کار
تبلیغاتی(عروسک)نیازمندیم

در رستوران نیازمندیم

به یک منشی خانم جهت کار
در فست فود نیازمندیـــم

به یک صندوق دارخانم جهت
کار در فروشگاه نیازمندیــم

09383060412

ساعات کاری 12الی  15/30و  18/30الی23
حقوق  900الی  1/200میلیون

به یک شاگرد  18تـا 25
سال بدون نیاز به سابقه

38268820

09181117392

ساعت کاری  18الی23
مراجعه حضوری:فست فود بامبو خواجه رشید

38268820

طراح فتوشاپ خانم ترجیحا
ساکن محدوده رسالت بـه
صــورت تمـــام وقـــت
حقوق  500هزار

واگذاری مغازه تهیه غـذا با
کلیه امکانات با 2خط تلفــن
ثابت(مغازه اجاره ای)
منطقه چرم سازی

به یک فروشنده آقا بــا
ظاهــــری آراستــه و
سابقه کار نیازمندیــم

به چند راننده با خودرو

به 2نفربازاریاب خانــم جهت
کاردرشرکت بسته بندی مرغ
وگوشت با تجربه وفن بیــان
باال نیازمندیم

نیازمنــده یک فروشنـــده
آقـــا با سابقـــه کار بــاال
ساعت کاری  3شب الی  12ظهر

09366667406

جهـــت کار درآژانس
نیازمندیم 09189106838

به یک کافه من جهت به یک خانــم مجرب ثبــــت نام رایگان

کارکافی شــاپ کافی و با سابقه کــاری در راننده خانــم وآقـا

09182225560

09388916563

1819

38250066

09181115648

به یک فروشنده آقا با ظاهـری به یک نفر نیروی ماهر جهت
اراسته با سابقه کاری نیازمندیم

کار در کارواش نیازمندیم

38250066

09029539109

09382802110

09181117393

کلبه واقع درگنجنـامه زمینه آرایشی بهداشتی
ساعت کاری دلخواه
کاری برای کار در تعویض
نیازمندیم
دهکده توریستی طبقه4
به تعدادی پیک موتوری جهت به یک شاگرد جهـت کار
مظفریه پاساژامیرکبیر طبقه تمامـی پالک هـــا
روغنی نیازمندیم
کار در تهیه غذا نیازمندیــم در رستوران نیازمندیم
09356179746
آخر آرایشی بهداشتی7قلم

09188183930

به یک فروشنده خانم
با ظاهری آراستــــه
جهت کاردرروســـری
فروشی نیازمندیـــم
حقوق750هزار
به صورت تمام وقت

09183174840

بــه یــک خانـــم
فروشنـــده ماهر
به صورت نیمه وقت
نیازمندیم
پاساژقدس طبقه سوم
پوشاک حیدری

مراجعه فقط حضوری

آگهـــی استخــــدام

09188029116

همکاری درشرکت بیمه ترجیحــا

به2نفرسالن کارآقــا
جهت کار در سفــره
خانــه کافــه کلبــه
واقع درگنجنامه دهکده

به یـک نفرنیروی خانـم جهــت
با سابقــه کـار نیازمندیم

حقوق ثابت  +بیمه تامین اجتماعی
مراجعه حضوری  :خ میرزاده عشقی

توریستی طبقه4

09367998569

تلفن پذیرش آگهی
1819
توجه
توجه
دعــوت به همکاری به

مقابل تقاطع سعیدیه طبقه فوقانی
رستوران دلتا طبقه اول

09356179746

مراجعه فقط حضوری

تعــــدادی مزدی دوز

یک تولیدی میـــز LCD

به یک آشپزآقا جهت
کاردرسفره خانه وکافی
شاپ کافه کلبه
واقع درگنجنامه رهکده
توریستی طبقه4
مراجعه فقط حضوری
09356179746

کار دائــم وســاده با
تیراژباال-تسویه هفتگی
بدون تعطیلــی حتـــی
در ایــام عیــد
شروع کاراز 6فروردین

شرکت بیمه ایران خودرو

درشهرک صنعتی بوعلی
به چند برش کار MDF
و چند مونتاژ کار MDF
نیازمنداست

09186059588

فروشگاه افق کوروش

خودرو دعوت به همکـــاری می نمایــد

09333648036

به یک نفرصافکار نقاش

و مکانیـک نیازمندیــم
09183142644

به چند فروشنـده خانـم

با سابقـه کـاری جهــت

کـار در پوشـاک بانـوان
نیازمندیــم

حقوق ماهیانه  1میلیون

09359344848

ساعت کاری 9صبح الی 18-16

سایر شرایط در مراجعه

نیازمندیم

الی 1/30شب سن  18تا  25سال
مراجعه حضوری بلوار بعثت بستنی
نعمت

دوربین و دزد گیروکابل شبکه دعوت به همکاری
مینماید

09333648036

به تعدادی نیروی خانم جهت کار

در تولیدی گونی نیازمندیـــم
ساعت کاری 8صبح الی  6عصر

با سرویس رفت و برگشت  -حقوق  650تومن

09359350233

بـه افراد ذیل نیازمندیـم

کارشناس فروش وبازاریابی با سابقه کار 1 نفر

بازاریاب خانم وآقا با پورسانت عالی

نقــاشی ساختمـان

قالیشــویی گلریـــز
شستشوی انواع فرش های :

ماشینی  ،دست بافت  ،گلیم  ،موکت ومبل شویی....
با استفاده از پیشرفته ترین دستگاه آبگیری واتوکشی فرش
همدان کیلومتر 5جاده مالیر نرسیده به جاده یکانه

32657171 -32647171

نقد تزئینات ساختمانی هاویلوکس

اقساط

پالستیک 3/500

مولتی کاور وکالر 6000

اکرولیک 4/000

طرح کاغذ وفلزات 12000

روغنی 4/500

کنتکس ساده 6000

کارچوب عددی 30هزار طرح دار 60هزار  ،نمای بیرون وداخل ساختمان
ضـد آب با ترکیـب نانو  100درصد تضمینـی -ابزارها وقرنیزها رایگان

34221018-09337403785-09189228528

جهـت تکمیل کادرفروشگاه

شاگرد آقا حداقل تحصیل دیپلم

09185899327

09183180586
09189091162

فروشگاه هـای افـق کـوروش

و نیروی تجهیز با مهارتهای کابـل و سیم کشی و نصب

حضوری

بامصالــح و با تضمیــن

09190223160

به منظور تکمیل کادر پرسنلی خود از راننده لیفتراک

حوالی شهرک مدنـــی

روغنـــی 5/500
پـالستیک 3/500

سرویس رایگــان

خود از رانندگــان خاوریخچالـــی دارای

جهت کار در بستنی فروشی

جهت کار در دفتر بیمه

1نفر


3 نفر

لطفا متقاضیان رزومــه خــود را به
شماره  09909445423تلگرام نمایند

سرویس رایگــان

به منظور تکمیل کادر زنجیره ای ســـرد

ماهرمانتو نیازمندیـــم

به تعدادی نیروی کار آقـا

نیازمند یک منشی خانم

فرش هـــای کهنه
دسـت بافــت و
ماشینـی شما را به
باالترین قیمـــت
درمحل خریداریم

32515783- 09186531232

خریدار انـواع

فرش های کهنه

 20درصــــــــــد
باالتر از قیمت بازار

خرید در محــــــل

09183160361 - 32529094

فرش هــای
دستبـــــافـــت و
ماشینـــی خریداریم

09198096176
32532814

امانت فروشی اسالمی

کلیه لوازم منزل شمارا به
باالترین قیمت خریداریم

09185848955
ت.ت.م

تلفن پذيرش آگهي:

1819

تلفن پذیرش آگهی
1819
فروش
فروش آپارتمان نوساز یک واحد آپارتمـــان
به متراژ  56متر سـال
شهرک مدنی فـــاز3
ساخــت  1 ، 92خواب
جنـــب بیمارستـــان با امکانـــات کامــل
پارکینگ،کف سرامیک
به متراژ 70متــر طبقه کابینــــت و کمــد
سوم با امکانـــات کامل دیــواری  MDFهــود
کولرشیک و تمیز طبقه
قیمت  196میلیــــون سوم دارای 15میلیون
وام قیمت توافقی

09901604872

09183179755 - 32625263

رهن واجاره آپارتمان

پذیرش آگهی شهرستان ها 081- 38264642 :

آپارتمــان  100متری استادان  3خوابــــه
تک واحدی دوکلــه تراس و انباری بزرگ
آسانسور 8نفره ایتالیایی پارکینگ اختصاصی
دارای80میلیون وام تخفیف پای معامله
 09186099370قیمت توافقی

فـــــروش

آپارتمان164متــــری  ،جهان نما 3،خوابه

قیمت  1/180/000تومان 7طبقـــه 14 ،واحد

طبقه ، 1پارکینگ  ،انبـــاری  ،تراس  ،حیاط

کمد  ،گرمایش پکیج  ،نقاشـــی شده کولر

کابینت، MDFکف پارکت دوبرجنوبی آسانسور

امالک ایرانیان خ هنرستان 09182221120 -

اجاره

واقع درسعیدیه پایین 2 ،خواب  ،پارکینگ
،انباری،کف سرامیک ،دیوارتازه نقاشی شده
کابینت فلزی کولر بدون آسانسور تخلیه اجاره یک طبقه نوساز
 800اجاره میــــدان رسالت
20میلیون 09183159075
 18متری رسالـــت
فروشـــی
سال ساخــــت97
آپارتمان 74متری 2خوابه سال ساخت2 83خــواب  ،به متراژ
واقع در بهترین نقطه شهرک امیرکبیر بر
110متر
بلوارفاقد آسانسور دارای امتیازوام مسکن 60میلیون پیش اجاره توافقی
 09372753436قیمت 190میلیون

09187011140

رهن
رهن کامل
یک واحــد آپارتمان به
متراژ  60متـــر ســال
ساخت  88واقـــع در
استادان 18متری فجر
70میلیون رهن

09163620733

3

4

پذیرش آگهی شهرستان ها 081- 38264642 :

بــورس انــواع

کاغذ دیـواری هـای ایرانی وخارجی
با قیمت بسیار مناسب
نقاشی سقف رایگان  ،قرنیز رایگان
پخش کاغذ(کلی وجزیی)

تخفیف ویژه کارمندان طرف قرارداد با دانشگاه

علوم پزشکی وآموزش وپرورش دراقساط 10ماهه
خیابان عالقبندیان روبروی دبیرستان عالقبندیان
دکوراسیون ماندگار

32747197-09189073298-09180054172
ت.ت.م

فـــروش

سرویــس خواب تمام چوب
رنگ سفید درابعاد2 * 180
برند چوب و هنر

قیمت 10/500میلیون
09188118288

تلفن پذيرش آگهي :

تبلیغــات888 SANAT

تخصصی ترین مرکز فروش انواع
تابلوهای روان -LEDچلنیــــوم

یکسـال ضمانت بی قید وشرط

WWW.888SANAT.ir
 09188108011فــروش

 09148886790پشتیبانی

فــــروش

سرویـس مبلمان تمـام چوب
درجــه  1مــدل چپندر نو

فوق العاده شیک  ،رنگ موزی
و سورمه ای
قیمت38/500میلیون
09188118288

1819

سایـه گشـت

تور نوروزی رامسر ویژه نوروز 4 - 98شب و  5روز
اقامت در هتل  3ستاره همراه با صبحانه  ،شـــام
اتوبوس توریستی گشت شهری  ،مراکزخرید  ،بیمه
مسافرتی  ،راهنما

تاریخ حرکت  29اسفند ـ sayehgasht
38264067-38265051-38265052

به یک کارگرساده آقا جهت کار
درکارگاه بسته بندی نیازمندیم
حقوق ماهیانه1/300میلیون

ساعت کاری  8الی  17/30ساعت تماس 13الی 18

09185067508

قالیشویی و مبل شویی

صــداقت
با ضمانت کامــل وحمـــل رایگــان



32731015
09187146011



میدان رسالت انتهای شهرک بهشتی

فــــروش

یک دست مبل راحتی کار
ترک تختخوابشو رنــگ
نسکافه ای سورمــه ای
قیمت  17میلیون
09188118288

