م انیـ نیمه ماهـر 1نفـر
09187090766
صاف ـارنیمـه ماهـر1نفـر
09185904009

به ند نفرصندو دارخانـم

به تعدادی جوش ـار CO2و
جو زیر پودری و نقا جهت
کاردرسوله سازی نیازمندیـم
09308116868

به تعدادی هم ار خانم جهـت
کار در تولیــدی نیازمندیـــم
م ـدوده میـدان سیلــو
سا ت تمـاس  9الی 13

جهــت کار در روشگاه مواد غذايـی به
صورت نیمه وقت يا تمام وقت نیازمنديم

مراج ه ح وری :جهان نما نرسیده به زيرگذرب ت سمت راست

ساعت مراج ه  13الی  15با حقو مناسب

کو ه يخ ا

به تعدادی نیروی خانم جهت
کار درکار اه تولیدی ودو ابی

حقو روزانه  45هزار تومان نیازمنديم

09905865808

09186084972

لجین م شهدا 12متری قنات

به تعدادی راننده خانـم وآقـا

به تعدادی رخ ـارو وردســت

با خودرو های تیبا،پژو،سمند،ا نود و ...
هوشمنــد
جهــت همکــاری در آ ان
 1878نیازمنديــم با درآمد ند میلیونی
جهـت ن ب اپلیکیشن و بت نام،به کانا
تلگرامی ما به آدرس زير ب یونديد

@ajans1878mahan

جهت دريا ت اطالعات بیشتر با شماره
زير تماس حاصل نمايید.

09365805006

مرکـزآمـوز

بازر انـی

قابل توجه متقا یان دريا ت پروانه کسب
بـت نام دوره آموزشـی دريا ت
امال
پروانه کسب امال آغازگرديد

(مجری ان

اری دوره های اصناف وپروانه کسب)

38230989-38230464

رخ ار ماهر خانم مجلسیدوزب ه انه

به تعدادی مدرس زبان
و تربیت بدنی خانم نیازمندیم

با حقو ماهیانه ابت بیمه 09188115099

09126841176

نیازمندیــم

ارسا روزومه در وات

آ

بـه یـ ویزیتـور
آقـا نیازمندیــم
09188199040

09187629701

ترجی ــا با وسیلــه شخ ــی

الزامیست ساعت تماس 9الی13

به ی پی موتوری جهت
کار در تهیه ا نیازمندیم

مراج ه ح وری خیابان پاسداران روبه روی در

اصلی

بیمارستان اطمیه کو ه شهید نا می تهیه غذا میرزايی

09183144039

به ی نیروی خانم جهت
کاردرقنادی نیازمندیـم

ترجی ا ساکن شهر

09183071454

مرکز آموز بازر انی همدان
بر زار می کند

دوره جام آموزش شناسايی خ رات و ارزيابی
ريسک ( )HSEبا ارائه گواهینامه م تبر از مرکز
ت قیقات و ت لیمات حفا ت نی بهداشت کار
081-38230989

081-38230464

کافه فست فود کلیز

جهت ت میل کادرپرسنلی خود به تعـدادی
سوخاری زن  ،بر رزن  ،سالن کار ،باریستا

به ی نفر نیروی خانم تما وقت
جهـت کار در آموزشگـاه موسیقـی
با مدرک لیسانـس نیازمندیـم
ارئه مدر

روشگاه آرش-آندره

کم

باریستـا  ،پی

موتـوری ،کانترکار

صندو دار،پیتزازن خانم وآقا

به صورت تمام وقت ونیمه وقت نیازمنديم
مراج ه ح وری:ساعت 17الی 19م جهاد ابتدای
میرزاده عشقی روبرو شیرينی سرای گلبر

به يـک سرمايــه گـذار جهـت کــار
(خشکشويی صن تی )با ماهیانه حدود  4میلیون
تومن و سرمايه  150میلیون بدون ح ور خود
(بدون هی گونه رر ) کل سرمايه 500میلیون
مغازه با کلیه تجهیزات اماده به کار می باشد

09128196256

ت ریب و خاک برداری ساختمان و
هم نیـن خرید اجناس با قیمانـده از
ت ریـب با با تریـن قیمـت همراه با
اخ بیمـه و کلیـه مجوز های ملزو

مدنی

09181110325

به تعـدادی ویزیتـور برای
پ
مواد ایــی با ســود جهت کاردرکار اه لجین نیازمندیم
م ارکتی نیازمندیــم
(کارگاه داخل لجین)
به ند نفـرنیـروی آقا و خانم

09197288115

09183081128

قالی ویــی بانــو

ی شرکت معتبرواق درشهرک صنعتی بو لی
از افـراد یـل د وت به هم ـاری مینمایـد

شستوشــوی پ ــت و روی فـــر
مجهز به سیستم آبگیر لوله ای د روک

ت ویل فر بدون روک و کامال اتو ک یده

مجهز  -معتبر  -با سابقه

دفتر همدان جنب پاد ان قدس ی ن آباد
کارخانه جــاده همــدان  -قـــروه

08134339856-09184876166-09184876121

سرویس دهی همدان  ،قروه  ،صال آباد  ،بهار

از بیــن بردن آلود ی مقــی فر

-1کارشناس صناي آقا ترجی ا باسابقه کاری
-2سروي

جهت ايا

ها

(ون يا مینی بوس)

-3نقـاش پیستوله کار  ،بتانه کار و پوستا
زن ،کالف کارومونتا کار ،ترجی ا با سابقــه
کـار در زمینه کابینـت  PVCنیازمنديــم
حقو قانون کار
بیمه سروي
ساعت کاری 17الی14/30
ل فا ق ا راد واجد شراي تماس بگیرند

34384028-34383565-09029951721

2

پذیرش آگهی شهرستان ها 081- 38264642 :

تلفن پذيرش آگهي :

به ت دادی نیــروی بـــه يــــک
باسابقه کارجهــت
کنتــور خوانـــی
نیازمنديم

نیازمند ند کارگر
جهـــت صا کاری
وکالف کـــــاری

09376526387

بــه نــد نفرنیــروی
خانــم وآقا جهت کار در
کارگاه دوغابی واقـ در
ر ت

لجین با سروي

(کابینــــت(PVC

و برگشت رايگان نیازمنديم

در لجیـــــــن

ساعت کاری6صبح الی14/15

09188111163

09186336676

را

را

مقــداری پوشا

بنجل ن ف قیمـت

خريد به علــــت

جم آوری مغازه به
روش می رسد

به یــ

تراشکــــــار

نیازمنديـــــم
09199183700

بـــه يـــک
شريـــــک

سرمايه گذار

به يک خانــم جهت کار استخـــدام نیرو جهــت
کــادر اداری د تـر با ن
در د تــر پخش عدسی
بیان و رواب عمومی با
عینک ترجی ا  20الی  25و طرا ماهر و زبـــده
جهـــت کاردرشرکت
سا نیازمنديم
نیازمنديم

32526174

به يک شاگــرد
و شريـک کاری

جهــت تزيینات
اتومبیـــــــل

09916273923

بـــــه يــــک
شاگــــــــرد
جهـــــت کار

درکمـــا پزی

نیازمنديــم

نیازمنديـــــم

نیازمنديم

09102223428

09182207493

09185026444

پایه ی

جهت کار

با تریلی کمپرسی

نیازمندیـــم
به دو نفر خانم مسل

به

نرم ا زار های م مــاری
همکــاری در شرکــت
مهندســی نیازمنديــم
(و يک آقا بازار يا

)

کام یوتــر

جهت کار درشیفت صبح و ب د از هــرآ ان
به صورت رخشی نیازمنديم

ساعت کاری7صبح الی 13/30يا 13/30الی19/30
بدون ت یلی دانشجو نمی پذيريم

1828

به نـد نفرنیـروی آقـا پیستوله کار

و ند نفرنیروی خانم جهت بسته بندی
در لجیـن نیازمندیــم

09189074454 - 09183138637

فرو ی باب م ازه تجاری
واق درکو ه مشکی به مترا  300متر

09122229876

س هری

به تعــــــدادی تعدادی پی

موتوری

کار ر خانـــــم جهت کار در دفتر پی
نیازمندیم
جهــت کــــار

در یـــ

وا ـد

تولیـــــــدی
نیازمندیـــــم
09190711235

32510880 - 09193689700

به ند نفرهمکار شست و شوی انواع به ی فروشنده به نـــد نفر
خانم جهت کاردر پتــو و رو فرشـی خانم نیازمندیم نیروی خانــم
فقط 6هزار تومـن
ترجی ـا با سابقـه مجــرد جهت
لجین با حقــو
با دستگاه های مجهز

مناسبنیازمنديم

09181074824 09128113485 09188126561
به يک نفراپراتور خانم آشنا به تاي

09120355155

به ی

فروشنده خانم

جهت کار در فروشگاه

سا ت تماس  9الی 13لبنیات نیازمندیـــم
32533939

09189123980

به 2نفر زیگـزال دوز

کـــار در منزل

جهت کاردرتولیـدی به تعدادی نیروی سیاه
قلم کار و لعاب کار
تری و نیازمندیـــم
ماهر نیازمندیم
09189106025

09198114007

ا نـــــــــو ا ع
ر شـور به ی بازاریــاب
به ی
با تجــــــربه پن ـــرگیــری  15درصــــد
رم و لـــــــش
آشنایی کامل با کار
روش کلـــــی نیازمندیـم جهـت
(استاد کـــار) نیازمنديـــــم تخفیف ويژه
ـوب و MDF
نیازمنديـــــم
نیازمندیــم
کـار در تهیه ا
و جـــــزئی
09033122360

09183120551
09184405838
09378656488 09183142644 09336008812

نیازمند راننـده

بــه يک کارگـــر
ماهــر جهـــــت
کـــار درکابینــت
روشويی نیازمنديم

نفر به نــــد نفر به  2نفر نیـروی سالن اپیالسیون ممـوری آرتیـن
رز آبـــــی با واردات و پخــش
با نده رش آقا کار جهت کاردر

م انیــــ

1819

به دو نفر اپراتــور آقا
اشنا به تایپ جهت کاردر
اژانس اسمپ نیازمندیم
شیفت شب  20الی 8صبح

حقو ماهیانه  550هزارتومن
شیفت ب داز هر  2الی  11شب
حقو ماهیانه 500هزارتومن

09189039606

برای اولین بار در
همدان

34246162

کلیــــه لوازم

آرايشی زنانــه
يـــک جــــا

بــــه روش
میرســــــد

09390271383

فــوری
به يـک روشنـده خانـم به صـورت
تمام وقت آشنا به نرم ا زارحسابداری
هلو با حقو ومزايای عالی نیازمنديم
جنب استانداری طبقه وقانی مشاورامال

ر اه گستر واحد1

09909188270

کــــاری شیفت
ب د از هـــــر
حقو توا قـــی

0936307075

به يک بازاريا
مجر

خانم

کار در تولیدی
نیازمندیــم

09126473255

به يک نفر خانم يا آقا

دارای مدر

شیمـی

جهت ويزيت جهت کار در شـرکت

سالن های آرايشــی
(زنانه)نیازمنديـم

09128595737

38253799

38273999

رهن واجاره

نیازمنده روشنده

و فرو

خانم جهت کار در
مغازه خـــرازی و

روش واحد مسکونی با

آرايشی بهداشتی

قیمت مناسب راه جـدا

ساعت کاری
9/30الی  13/30و  16/30الی 21

09182008206

تلفن پ یر آ هی
1819

طبقه او به مترا 60متر
3بر تازه ساخت امتیازات
کامل واق دربلوارارتش
کوی ر وان

قیمت  110میلیون

09359693999

کشــت و صن ـــت نقد تز ینات ساختمانی هاویلوکس
قار کوهستان الوند
نیازمنديم

جــاده کرمانشــاه شهر

صن تی بهاران پشت آرد سینا

به تعـــــدادی
کاشی کار نیازمندیم
09197288115

اقسا

پالستیک 3/500

مولتی کاور وکالر 6000

اکرولیک 4/000

طر کاغذ و لزات 12000

روغنی 4/500

کنتک

ساده 6000

کار و عددی 30هزار طر دار 60هزار  ،نمای بیرون وداخل ساختمان
ـد آ با ترکیـب نانو  100درصد ت مینـی -ابزارها وقرنیزها رايگان

34221018-09337403785-09189228528

رش هــای

دستبـــــا ـــت و
ماشینـــی خريداريم

09198096176
32532814

مبل ايرانی ت میـرات
انواع مبلمان راحتــی
استیــل و ا تغییــر
سبـــــک قديمــی

به جديد با حمل ونقل رايگان

نقـاشـــی
ساختمـــان

نقــد و اقســــاط
09189020159

09187108220 - 09023120117

ت.ت.م

رش هـــای کهنه
دسـت با ــت و
ماشینـی شما را به
با ترين قیمـــت
درم ل خريداريم

خريدار انـواع

رش های کهنه

 20درصــــــــــد
با تر از قیمت بازار

خريد در م ــــــل

09183160361 - 32529094 32515783- 09186531232

تلفن پذيرش آگهي:

1819

پذیرش آگهی شهرستان ها 081- 38264642 :

3

4

پذیرش آگهی شهرستان ها 081- 38264642 :

تلفن پذيرش آگهي :

به  2نفر اپراتور آقـا آشنا به تایپ

1819

کامپیوتر جهت کاردر شیفت شب آژانس
ساعت12شب الی7صبح
به صورت يک شب درمیان نیازمنديم

38335082-09361772380

بــورس انــواع

کاغذ ديـواری هـای ايرانی وخارجی
با قیمت بسیار مناسب
نقاشی سقف رايگان  ،قرنیز رايگان
پخش کاغذ(کلی وجزيی)

تخفیف ويژه کارمندان طرف قرارداد با دانشگاه

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

32747197-09189073298-09180054172
ت.ت.م

موسسه خدماتی آکام اندیشان

لیــان

آماده ارائه خدمات به کلیه همشهريان استان
همدان میباشد  -خدمـات شامــل:
-1تامین نیروی انسانی خانم وآقا جهت نگهداری ازسالمند  ،بیمار
کودک به صورت روزانه شبانه روزی ومقطعی درمنزل وبیمارستان

-2نظافت ازمنــازل راه پـله ها پارکینگ ها وانبـاری ها
توسط پرسنل مجـرب آقـا وخانـم
تماس تبلیغاتی ممنوع

خیابان خواجه رشید پايین تراز اداره گذرنامه ساختمان تجاری پارسیان طبقه4واحد17

تماس تبلیغاتی ممنوع

38252957 -09391536561
38275436-38281195-38252958

کلیه پرسنل دارای کارت سالمت وبیمه مسئولیت مدنی می باشد

