
از تمامی افراد که به فعالیت 
بازار یابی عالقه دارند بدون توجه به

سابقه کاری دعوت به همکاری می شود 
09052696263  -  09039577337

یک باب گاراژ به مساحت ، تقریبی
4 هزارمترمربع ، چاه آب ، برق3 فــاز

دفترکاری وسوله کاذب واقع درجـاده 
سایپــا نمایندگــی  جنب  کرمانشــاه 

 رهــن و اجــاره داده میشــود
09181112979

 یک ملک به  متراژ 211 متر سند  دار
)6دانگ( با آب و برق به فروش میرسد 

میدان عین القضات جنب بانک کشاورزی 

09198138557
صالحـی پیمـان)همدسـت(

به چند نفــرکارگــر خانــم جــوان
 دارای سابقـــه کاری نیازمندیـــم

مراجعه حضوری : همدان جاده بهاربه اللجین روبرو 
روستای گنج تپه ، کارخانه صالحی پیمان همدسـت

081-34555511

چند دهنــه مغازه تجـاری واقع
 در انتهای خ اکباتان)گازران(خ فرات
روبروی الستیک فروشی گلدستـون
4 امتیازکامل جهت رهن و اجــــاره 

واگذارمیگردد 09181112979

به یک فروشنده خانم 
در زمینه مصنوعات چوبی در 
بازار مبل مریانج  نیازمندیـم 
09188171276 - 09189163503

از تمامــی افــراد که  بـه فعالیت
 بازار یابی عالقه  دارند بــدون توجـه با 
سابقه کاری دعوت به همکاری می شود 

09052696263 - 09039577337
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به یـک کبـاب زن 
جهت کار در تهیـه
غذا نیازمندیــم 

8 صبح الی22 ساعت کاری 
1 /400 اولیه  حقوق 

09120636961

به یک منشـی
خانم نیازمندیم

پورسانــت  با 
عالــی  حقوق  و 
09189053109

به يک کبـاب زن 
جهت کار در تهیه 
نیازمنديــم  غذا 
ساعت کاری 8 صبح الی 10 شب 

1/200 حقوق 
09120636961

به تعدادی فروشنده
 خانم با تجربه جهت 
کار در مانتو فروشی 

نیازمندیم 
09186343514

وام آمـــــاده

وام ازما سند از شما

به صورت مشارکتی

09028139198

به یک مهندس شیمی 

خانم جهت همکاری 

نیازمندیــــم 

09187224472

به يک اپراتور خانـم  
و تعدادی راننـده با 

اتومبیل جهت کار در  
اژانس نیازمنديم 
09189075780

به تعدادی چرخکـار
ماهر جهـت کـــار
در تولیـــدی مانتو 

نیازمندیــم
کاربه صورت زير
چرخی می باشـد

بدون اليی ، دکمه مادگی
اتوتکمیلی و پرچ

09188803185
کاردائم تسويه هفتگی

ــاشی  ساختمـان  نق
روغنـــی 5/500
پـالستیک 3/500
بامصالــح  و با تضمیــن
 09183180586
0 9 1 8 9 0 9 1 1 6 2

فروشگاه افق کوروش
به منظور تکمیل کادر زنجیره ای ســـرد

 خود از رانندگــان خاوريخچالـــی دارای 
خودرو دعوت به همکـــاری می نمايــد

09333648036

آگهــی استخدام شرکــت چاکلــز
نیازمند حسابدارفروش مسلط به ورد
 و اکسل با مدرک لیسانس حسابداری 

کیلومتر7جاده کرمانشاه مقابل پادگان قهرمان جنب 

34 5 0 3 6 0 0 شرکت زرين پارس پالک136  - 

فروشگاه هـای افـق کـوروش
به منظور تکمیل کادر پرسنلی خود از راننده لیفتراک 

و نیروی تجهیز با مهارتهای کابـل و سیم کشی و نصب 

دوربین و دزد گیروکابل شبکه دعوت به همکاری 

مینمايد     09333648036

به يک نفرخانم مسلط به برنامـه
 فتوشاپ ويک نفرخانــم جهــت 

حسابداری نیازمنديـــم
مراجعه حضوری: خ پاستور جنب داروخانه 

شبانه روزی قانون ، چاپخانه فرهنگ

به يک بازارياب ويک 
منشی خانم نیازمنديم

09184455585

فوری               فوری
نیازمند 5 میلیون سرمايه 

09918394656

به يک نفرپرس کارآقا ويک 
وردست آقا يا خانم با حقوق 

مناسب نیازمنديم
09182107558

به تعــــداد 15 نفر نیروی 
آقا جهت پخش اخطار قطع

نیازمنديم
 09026807820

به چند کارگرساده جهت کار در
بستنی فروشی نیازمنديم آرامگاه 
باباطاهربستنی فروشی حاج عباس

09101961801

نیازمند به يک کارگرساده 
اشنا به کارچوب درکارگاه  

ساز سازی 
09188177393

به يک فروشنـــده آقــا
 با سابقـــه کاری وظاهری 
آراستـــه  نیازمنديــــم

38250066

کـارت دانشجويــی به شمـــاره
نـــــام بـــه   9312451032
 محمد رضا رستمی مفقود گرديده
 و ازدرجه اعتبارساقط می باشـــد

به یک شاگرد جهت کار در
 موبایل فروشی نیازمندیم 

32533310

به يک شاگرد  18 تا 25 سال 
جهـــت کار در فروشگـــاه 

پوشاک زنانه نیازمنديــم 
09390027805

مرکـزدرمـان سـوء مصرف مواد 
درشهرستان بهار دارای مجوز ازدانشگـــاه 

علوم پزشکی همدان جهت تکمیل کادرخود

 به يک همکارخانـم با مدرک کارشناسی يا

 کارشناســی ارشد روانشناسی و يک خانـم

 دارای مدرک کاردانــــی يا کارشناسی يا 

دانشجــوی ترم آخر رشتــه های پرستاری

 مامايی ، بهیار ، تکنسین اتاق عمل يا بهداشت

جهت همکاری درشیفت عصرنیازمند است
ساعت تماس16 الی20

09334442677-34508860

امانت فروشی اسالمی
کلیه لوازم منزل شمارا به 

باالترين قیمت خريداريم

09185848955
ت.ت.م

جهت تکمیل کادر فروشگاه عمارت 

به افــراد ذیل نیازمندیـم

کارشناس فروش وبازاريابی با سابقه کار            1نفر

شاگرد آقا حداقل تحصیل ديپلم                       1نفر

بازارياب خانم وآقا با پورسانت عالی                3نفر

لطفا متقاضیان رزومــه خــود را به 

شماره 09909445423  تلگرام نمایند






حراج کامل وسایـل منــزل 
سرويس چوب ،کابینت ،بخــاری
سرويس چینی ،گل های طبیعی و...

09909189254

به يک نفرصافکار نقاش
 و مکانیـک نیازمنديــم

09183142644

به يک صندوق دارخانم جهت 
کار در فروشگاه نیازمنديــم

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

38268820

به يک منشی خانم جهت کاردر
فست فود نیازمنديم

ساعات کاری12 الی 15/30 و 18/30 الی23
حقوق 900 الی 1/200 میلیون

38268820

قالیشــویی گلریـــز
شستشوی انواع فرش های :

 ماشینی ، دست بافت ، گلیم ، موکت ومبل شويی....
با استفاده از پیشرفته ترین دستگاه آبگیری واتو کشی فرش
همدان کیلومتر 5 جاده  مالير نرسیده به جاده يکانه

32657171 -32647171
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به تعداد 10 نفرآقــــا جهت
 وصول مطالبــات اداره آب 

نیازمنديم
09189136350
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پژو
پرا ید

فروشپیکا ن

رهن و اجاره

فـــروش خودرو 
استــپ وی دنده 
صفــرکیلومتـــر 
سفید تحويلی دی 

ماه97
قیمت 125میلیون

09183125018
ت.ت.م

فروش يک واحد آپارتمان 

2خواب 87 متری واقــــع 

درسعیديه پايین 8 واحدی 

پارکینگ انباری فوق العاده

خوش نقشه بدون پرتی و 

قناسی دسترسی عالی کف 

سرامی،شمالی

قیمت652میلیون ت.ت.م

09181111573

فروش پژو 405 دوگانـه

مدل96 ، روکش صندلی 

کفپـوش ماشین کامـال

سالم بی رنگ بیمه6 ماه 

قیمــت63 میلیــون

09102223739
ت.ت.م

فروش پرايد86 صندوق دار 

دوگانــه شرکتــی مـدل86

نقره ای بیمه يک سال تخفیـف

 بیمه کامل ، الستیک 80 درصد

2 لکــه رنــگ ، نهاونــد

 قیمت  21/500 میلیون

09198342950
ت.ت.م

فروش  پرايد  مدل 84 ،کارکرد 280 هـزار
رنگ اطلسی بیمه ومعاينه ، الستیک80درصد
دور رنــگ ، عقب پلمپ ، فنــی سالــــم

فروش توافقی

09189135082 ت.ت.م
فروش و یا معاوضه

 پــژو پارس tu5 کــالس 15 ، مــدل97 ، سفیـــد
صندلی برقی الستیک هانکوک کره205 ، روکــش و
کفپوش3 بعدی سانا درجه 1 کفپوش 3 بعدی صندوق
دزدگیر،پاورويندوز،دوربین دنده عقب آينه ای و...

09357625020

جنتو سفید مـدل86 کارکرد 144000 ، سنســور 
عقب و جلو بیمه7ماه ، معاينـــه فنی تابرج 6 
تخفیف بیمه 11 سال دوربین دنده عقب ، مانیتور 
لمسی ، الستیک 80 درصد قیمت 50 میلیــون

09188165903 ت.ت.م

فروش خودرو  پی کی مدل84 
بدون رنگ ، رنگ نقره ای ، بیمه ، تخفیف 
کامل،الستیک80درصد،بدون ضربه ورنگ

قیمت13/300میلیون
09189027592 ت.ت.م

فروش پیکان سواری مدل83

سفید ، بیمــه يـک ســــال

تخفیف15سال ، الستیک ها نو

دزدگیــــر

 09226252959
ت.ت.م

يک دستگــاه پـــــژو 206
 تیــپ 2 به طور صلحنامــه 

واگذارمیگردد
09188139720

فروش آپارتمــان 90متــری 2خـــواب
5 طبقه 10 واحدی ، طبقه4 ، آسانســـور
پارکینگ بدون مزاحم به صورت خشک
50میلیون وام،متری4/500 قابل معاوضه

09217875174 ت.ت.م

رهن کامل آپارتمان115 متری درپرديـس 
2خواب طبقه6 ، 7طبقه 2واحدی ،3 برنـور 
فول امکانات پارکینگ بدون مزاحم وانباری
160 میلیــون رهن کامــل جهــت بازديد
 مراجعــه حضوری پرديس بلوار عبــاس 

دوران مقابل فروشگاه کارن
آژانس مسکن پوياب

 09183081470 ت.ت.م

آپارتمان شخصی يک خوابه
 70مترفول امکانات شهرک

 مدنی پشت امید اکباتان مسکن مهر مجتمع اطلس

4میلیون - 600 اجاره - 09181111693

فروش آپارتمان160متری استــادان
 جنوبی ، سال ساخت1397 - 3خواب
تک واحدی پارکینگ بدون مزاحــم

09021119008

فروش واحد مسکونی 52 متری مجتمــع سعیديه
يک خواب ، طبقــه اول)روی همکف( با نور جنوبـی
)کل ساعات روزدارای نورمستقیــم(مشــرف به

30متری سعیديه سال ساخت84
قیمت 350میلیون

09183161273 ت.ت.م

رهن و اجاره طبقه مسکونــی 115 متــری 
2خواب طبقه دوم امکانات کامل بـــدون
 پارکینگ3 بر نورواقع دراعتماديه شرقی

20میلیون           850اجاره

09189008208 ت.ت.م

یـک بـاب مغــازه
 در بوعلــی بـــاال
 اجــــــاره داده

 می شــــــــود 
به  متـــراژ 20متر 

09364573719

 تلفن پذیرش آگهی
1819

 تلفن پذیرش آگهی
1819

فروش سرقفلی مغازه

 به متـــــراژ 21 متــر 

خ اکباتان ، پاساژ اکباتان
طبقه اول زيرقیمت بازاربه دلیل نیاز فوری

09182043538
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