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وزارة القوى العاملة والهجرة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
 3شارع يوسف عباس  -مدينة نصر
ت  -فاكس22609354/

بست تشيز
( بريزيدون – طعمة – الكتيل )
 1عمارات العبور – الدور 12
شقة 121
الرقم التأميني2129707 /
المدير المسئول /أ .خالد حمدي
– أ .سيد عاطف
ت01008893440- 01008855262/
عدد
 150مندوب مبيعات
 30مندوب مبيعات للعمل بفروع
المنصورة  -اإلسماعيلية
الراتب 1500 :جنيه أساسي
 2500 +عمولة
 150مندوب وسائق مبيعات
 رخصة درجة ثالثةالراتب 2500 :جنيه  2500 +عمولة
الشروط - :مؤهل عالي – ما عدا الحقوق
 متوسط السن ال يزيد عن  35سنة 70سائق درجة ثالثة  1600 -جنيه
 +إضافي
 70سائق درجة ثانية  1700 -جنيه
 +إضافي
 70سائق درجة أولى  1800 -جنيه
 +إضافي
 90سائق أولى  -ثانية  -ثالثة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

 العمل بفروع الشركة بالمنصورة اإلسماعيليةالراتب :طبقا لألجور المذكورة عاليه
الشروط :يقرأ ويكتب ( شهادة محو أمية )
 السن :ال يزيد عن  50سنةالمزايا - :تأمين صحي – اجتماعي
 بوليصة تأمين على الحياة عقد مفتوح توفير وسيلة مواصالتدائري القاهرة الكبرى
( أبو رواش – القطامية – العبور )
يونيفرسال
المنطقة الصناعية الخامسة –  6أكتوبر
الرقم التأميني2065472 /
المدير المسئول /كريم حمدي
ت0110094954/
عدد
 5مندوب مبيعات – مؤهل عالي
– السن :ال يزيد عن  32سنة
الراتب 4000 :جنيه أساسي
( شامل )
العمل في ( :المنوفية  -المنصورة
 القليوبية  -السويس ) 60عامل تجميع – ال يزيد عن  30سنة
الراتب 1000 :جنيه ( شامل )
 خبرة في تجميع الغساالت 100فني تجميع – ال يزيد عن  35سنة
الراتب 1200 :جنيه أساسي
 300 +جنيه حافز
 25فني حقن بالستيك
 ال يزيد عن  35سنةالراتب 2000 :جنيه
 40سائق تريلال – رخصة أولى
 ال يزيد عن  45سنة- WWW.MANPOWER.GOV.EG
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الراتب 1950 :جنيه أساسي
 25 +بدالت نقل
الشروط :مؤهل متوسط صناعي
خبرة  5 : 3 :سنوات
المزايا - :تأمين صحي – اجتماعي
 توفير وسيلة مواصالتيونيتد العالمية
 35شارع محمد حسنين هيكل
مدينة نصر
الرقم التأميني2778779 /
المدير المسئول/أ .محمد كمال – أ .حنان
ت01229600811/
عدد
 400تلي سيلز  -مؤهل فوق المتوسط
 متوسط 400مندوب مبيعات داخلي وخارجي
 مؤهل عالي  -فوق متوسطالشروط :السن  40 : 20سنة
 من الجنسينالراتب 2000 :جنيه
 400مندوب معرض
 400عالقات عامة
الشروط - :من الجنسين
 السن 30 : 20 : مؤهل عالي – فوق المتوسطالراتب 2500 :جنيه
 100مندوب توصيل  -امتالك موتوسيكل
الشروط :مؤهل عالي  -فوق المتوسط
 100فني ومساعد تركيب كاميرات مراقبة
 مؤهل عالي  -فوق المتوسط متوسط  -خبرةالسن 40 : 20 :سنة
الراتب :يبدأ  2500جنيه
التقديم
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

 بالنسبة لمندوبين التوصيلاالتصال01223111660 :
 بالنسبة لفني التركيباالتصال01116661186 :
العمل بفروع الشركة:
الزمالك – الجيزة:
27382902- 01229600811
المريالند:
22585705- 01220555519
االسكندرية :
03/4206383- 01229600844
أسيوط:
01229600844- 0882052022
المزايا :تأمينات اجتماعية  -حوافز
 مكافآتشركة البويات الحديثة
 177شارع الهرم – عمارات برج الشرطة
– الدور الثاني – الهرم  -الجيزة
المدير المسئول /أحمد محمد عثمان
ت22618019 - 01112515511/
عدد
 2كيميائي  -من الجنسين
 بكالوريوس علوم 1مديرة مكتب  -مؤهل عالي
 1مندوب مبيعات  -مؤهل عالي
 1محامي – ليسانس حقوق
الشروط :خبرة  10سنوات
 السن 35 :سنة 1سكرتيرة  -مؤهل متوسط  25 -سنة
 1عامل نظافة  -السن  35سنة
الشروط :خبرة  5سنوات
 1سائق مالكي  -حتى  50سنة
الراتب :حسب المقابلة
كانستارز للخدمات األمنية
- WWW.MANPOWER.GOV.EG
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 12شارع أحمد فهيم – الحي السابع
مدينة نصر
الرقم التأميني2525241 /
المدير المسئول /أ.محمد أنور
 أ .كريم العنانيت- 01122242211- 01147335556/
01014226639
عدد
 15ضابط أمن – متوسط وما دون
السن 40 : 20 :سنة – خبرة سنتين
العمل بالقاهرة الجديدة ( التجمع الخامس )
الراتب 2000 :جنيه
المزايا - :تأميني صحي – اجتماعي
 وثيقة تأمينشركة دالالت
 - 1أ/ب شارع سيد داود
خلف مدرسة األمجاد  -المعادي
الرقم التأميني2693139 /
المدير المسئول/أسامة أحمد حسن
ت01151588806/
عدد
 70فرد أمن – مؤهل عالي – فوق
المتوسط – متوسط – من الجنسين –
السن 45 : 18 :سنة
مناطق العمل :القاهرة
  6أكتوبر ( توفير إقامة فقط ) شرم الشيخ  -طابا  -الغردقة( توفير إلقامة كاملة )
 العمل  12ساعةالراتب 1700 : 900 :جنيه
حسب منطقة العمل
 العمل بالنسبة لإلناث  8 -ساعاتبمستشفى الزهراء الجامعي
الراتب 900 :جنيه  +يوم راحة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

المزايا - :تأمين اجتماعي
 تأمين صحي بعد  3شهورشركة كيرسيرفيس لألمن
23ج عمارات العبور – صالح سالم
الرقم التأميني509841 /
المدير المسئول /محمود أحمد السباعي
ت24048240- 22601886،44- 90/
عدد
 500ضابط أمن – مؤهل عالي – متوسط
 من الجنسينالراتب :يبدأ  1200جنيه
 15سائق – مؤهل متوسط – رخصة أولى
 خبرة سنتانالراتب :يبدأ  1700جنيه
الشروط :السن 48 : 21 :سنة
المزايا :تأمين صحي – اجتماعي
 توفير سكن للمغتربينمركز تنمية المستقبل الوظيفي
 18شارع محمد عبيد – السبع عمارات
مصر الجديدة
الرقم التأميني2220486 /
ت24148043- 01149515111/
22918857
المدير المسئول/د.مها محجوب
عدد
 50فني لحام
 25فني دوكو سيارات
 25فني برادة
 25فني خراطة
 20فني أعمال فايبر وجلفنة
 15عامل مناولة ومخازن
الشروط :مؤهل متوسط – بدون
 العمل بالعاشر من رمضان- WWW.MANPOWER.GOV.EG

وزارة القوى العاملة والهجرة

** النشرة القومية للتشغيل **

Ministry Of Manpower & Emigration

العدد " ثالثمــــــــائة وأربعة وستـــــــون " " 2016

 ال يزيد عن  40سنة خبرة في المجالالمزايا - :تأمين صحي – اجتماعي
 توفير وسيلة انتقال إقامة للمغتربينالراتب 2000 : 1200 :جنيه
يحدد حسب الخبرة
الشركة الحديثة
لتجارة مهمات المكاتب واألجهزة البنكية
 85شارع رمسيس – الدور األول
الرقم التأميني2739608 /
ت26220819- 26220818/
25773315- 25768551
المدير المسئول /أ .هاني سامي أسعد
ت01223301086/
عدد
 3فني كمبيوتر – الكترونيات
 مؤهل فوق المتوسط – متوسطالراتب 1200 :خالل فترة التدريب
( شهر )
 1500 :جنيه بعد فترة التدريب
 +بدالت
 1أخصائي  ITمؤهل عالي  -شبكات
 خبرةالراتب :حسب المقابلة
 1مهندس اتصاالت  -بكالوريوس هندسة
الراتب 1500 :جنيه خالل فترة التدريب
 2000جنيه بعد فترة التدريب
 1سكرتير – مؤهل عالي
الشروط :من سكان القاهرة  -خبرة  -بدون
 حديثي التخرج خبرة بالحاسب اآلليالمزايا - :بدل انتقاالت  -تأمين صحي
 اجتماعياإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

 حوافز – تارجتشركة ش  -ج الغذائية
( مطعم الجعان )
 24شارع نبيل الوقاد – الدقي – الجيزة
الرقم التأميني2521794 /
المدير المسئول  /عالء عادل – أ .عمرو
ت0102245111/
عدد
 70ويتر
 20كاشير
الشروط - :مؤهل عالي – فوق المتوسط
 متوسط – من الجنسين السن 30 : 18 :سنةالراتب 1250 :جنيه
المزايا - :تأميني صحي – اجتماعي
 توفير سكن للمغتربين بدل إنتقال – وجبة – تدريبشركة إيجيبت بيزنس
للتدريب والتأهيل من أجل التشغيل
 9شارع الجابري من ناصر الثورة – الهرم
الدور الخامس
الرقم التأميني47679 /
المدير المسئول /عمرو سليمان
ت01094666961/
عدد
 1500ممثل خدمة عمالء – مؤهل عالي
 من الجنسين السن 35 : 22 :سنة يتم تدريب الخريجين  -بدون خبرة لمدة  3أيام ب 250جنيه فقط ذوي الخبرة يتم ترشيحهم للعمل مباشرة ال يتم تقاضي أي مبالغ مالية مقابلالتشغيل
- WWW.MANPOWER.GOV.EG
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الراتب 2100 : 1650 :جنيه
راية لخدمات مراكز االتصاالت
المعادي – شارع الالسلكي – المنطقة
التكنولوجيا – مبنى راية الجديد
الرقم التأميني205/102/549 /
المدير المسئول /محمد عاطف محمود
ت01149987799/
عدد
 2000خدمة عمالء ( تليفون )
– مؤهل عالي  -مؤهل فوق المتوسط
أماكن العمل :في القاهرة ( المعادي –
العباسية ) –  6أكتوبر – الغردقة ( الهضبة
الشمالية )
 العمل  9ساعات – ساعة راحةالمزايا :تأميني صحي – اجتماعي
الراتب :يبدأ  1200جنيه
نيوليت مصر للتصنيع
7أ المنطقة الصناعية الثالثة – مدينة بدر
الرقم التأميني1415993 /
المدير المسئول /عاطف محمد على
ت28606055/
عدد
 7عامل إنتاج – السن 35 : 20 :سنة
 من سكان بدر  -العاشر  -الشرقية تأدية الخدمة العسكريةالمزايا - :تأميني صحي  -اجتماعي
 توفير مواصالت الشرقية  -العاشرالراتب  1300 :جنيه

بيتي – المراعي
التجمع الخامس
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

الرقم التأميني01613940 /
المدير المسئول /أ .محمد ثابت
ت01121219095- 01115176000/
01114326331
sales@beyti.idj.com

عدد
 300سائق مبيعات
 رخصة أولى – ثانية السن :ال يزيد عن  42سنةالراتب 1000 :أساسي  1400 +عمولة
 100أمين مخزن
 السن 35 : 23 :سنة خبرة  3سنواتالراتب :حسب الكفاءة
 100مندوب مبيعات
 السن :ال يزيد عن  32سنةالراتب 1000 :أساسي  1600 +عمولة
مناطق العمل :
القطامية  -العبور  -اإلسماعيلية  -البراجيل
أبو رواش  -الدلتا – اإلسكندرية
المزايا - :تأمين صحي  -اجتماعي
 توفير وسائل مواصالتملحوظة :االتصال تليفونيا ً فقط حتى الساعة
مساء
السادسة
ً
فانتدج إيجيبت
للمشروعات السياحية
 99شارع الثورة – مصر الجديدة
الرقم التأميني2123433 /
ت01022444381/
المدير المسئول/أ .نور الدين حامد
عدد
 20خدمة عمالء  -مؤهل عالي
 العمل بفرع الثورة ( مصر الجديدة )الراتب 1330 :جنيه
- WWW.MANPOWER.GOV.EG
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 50طباخ – يبدأ  1200جنيه
 50ويتر  -يبدأ  1000جنيه
الشروط :من الجنسين
 50مندوب توصيل
الشروط العامة :مؤهل عالي  -متوسط
 سياحة وفنادق السن 35 : 18 :سنةالعمل بفروع الشركة القاهرة الكبرى
( أكتوبر – القاهرة الجديدة – الرحاب )
اإلسكندرية
( سموحة  -سيدي بشر )
المزايا :تأمين صحي – اجتماعي
كونفينينس أند للتجارة والتوزيع
 76زهراء مدينة نصر
الرقم التأميني2818838 /
المدير المسئول /أ .شريف شاهين
ت01020101335/
عدد
 50خدمة عمالء
 50كاشير
الشروط - :مؤهل عالي
 من الجنسين إجادة اللغة اإلنجليزية السن 45 : 20 :سنة العمل فترة صباحية أو مسائيةالراتب 1200 :جنيه ( ثابت  +بدالت )
 10طيار  -مؤهل متوسط
 خبرة ال تقل عن سنة السن 50 : 30 :سنةالراتب 800 :ثابت  +متغير
الشروط العامة :من سكان زهراء مدينة
نصر – مدينة نصر – مصر الجديدة
 ساعات العمل  8ساعات والعمل بنظامالوردية
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

المزايا - :تأمين صحي – اجتماعي
للتواصل يتم االتصال على
ت01020101335 /
لتحديد موعد المقابلة
نورنايل تكستايل
لصناعة النسيج
المنطقة الصناعية لصناعات الثقيلة –
بياض العرب – بني سويف
الرقم التأميني2465562/
المدير المسئول /أ .فتحي حسين
ت01000721615/
عدد
 6عامل  – %5ال يشترط مؤهل
 35عامل إنتاج – مؤهل عالي – متوسط
الشروط :من الجنسين
السن 30 : 18 :سنة
الراتب :حسب المقابلة
 2مراقبة جودة – مؤهل عالي
 السن 35 : 22 :سنة الراتب 1200 : 900 :جنيه 1فرد أمن – مؤهل متوسط
الراتب 1000 : 900:جنيه
بروج ألنظمة المياه والمواسير البالستيك
المنطقة الصناعية  -بياض العرب
بني سويف
الرقم التأميني2814381 /
المدير المسئول /مهندس معاذ
ت01000701643- 01280464464/
عدد
 10فني إنتاج
- WWW.MANPOWER.GOV.EG
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 10فني ماكينات حقن
 10فني سحب إنتاج
 4عامل %5
الشروط :مؤهل متوسط
الراتب 1200 : 1000 :جنيه
المزايا :توفير وسيلة مواصالت –
 تأمين صحي  -اجتماعي أرباح – مكافآت – حوافزإيميسا دينيم
لصناعة المالبس الجاهزة
المنطقة الصناعية – بياض العرب – قطعة
 – 44بني سويف
الرقم التأميني2736548 /
المدير المسئول /أ .نديم حسني
ت01141310841/
عدد
 10عامل حياكة
 10عامل تشطيب
 9عامل  - %5ال يشترط مؤهل
الشروط :من الجنسين
 10عامل غسيل
الشروط :المؤهل ال يقل عن ثانوية العامة
السن 30 : 18 :سنة
 5مراقب جودة – مؤهل عالي
 السن 35 : 22 :سنةالشروط :من الجنسين
الراتب :حسب المقابلة
المزايا :توفير وسائل مواصالت داخل
بني سويف
 تأميني صحي  -اجتماعي  -وجبة حوافز إنتاج  -حافز انتظامشركة هاف فودز
للصناعات الغذائية
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

المنطقة الصناعية الرابعة – بياض العرب
قطعة  – 195بني سويف
الرقم التأميني2668469 /
المدير المسئول /أ .حسام أحمد
ت01018970917/
عدد
 7عامل  - %5من الجنسين
السن 30 :18 :سنة
الراتب :حسب الوظيفة
المزايا :توفير وسيلة انتقال
مديرية القوى العاملة والهجرة
بالقاهرة
مجمع التحرير الدور الثالث ميدان التحرير
ت27940448- 27945720/
منطقة قوى عاملة  -المطرية
 27شارع عين شمس برج الفتح
ت 26339194 /
مكتب تشغيل  -المطرية
 46شارع ترعة الجبل المطرية
ت22503861 /
مركز التخصصي
لألجهزة التعويضية
شارع عالء الدين من شارع الرشاح
الرقم التأميني 393707 /
ت0112624722 /
المدير المسئول  /فؤاد بدر الدين
عدد
 1فني أجهزة  -مؤهل متوسط  -يقرأ ويكتب
- WWW.MANPOWER.GOV.EG
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السن 40:20 :سنة
الراتب  :حسب الكفاءة
شركة مصر
لتصنيع وتوريد قطع الغيار
الرشاح –  2شارع منير عبد هللا
من شارع المطرية
الرقم التأميني 1822691 /
المدير المسئول  /عالء جالل
عدد
 1خراط  -السن 30:20 :سنة
الراتب  :حسب الكفاءة
ايزي شوب – سوبر ماركت
فرع المطرية
 17شارع العبادي  -المطرية
الرقم التأميني 10265431 /
ت01003988551 /
المدير المسئول  /رضا السيد احمد
عدد
 3بائع ممر  -مؤهل متوسط
الراتب :حسب الكفاءة
منطقة قوى عاملة  -الحدائق
 133شارع مصر والسودان
ت26855214 /
مكتب تشغيل  -الحدائق
مساكن الشيخ غراب  -بلوك  - 6مدخل 3
ت22359962 /
شركة لونا
للتجارة والتوزيع
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

 34شارع بورسعيد – غمرة  -الحدائق
الرقم التأميني 812534 /
المدير المسئول  /محمد جمال ابراهيم
عدد
 20مندوب مبيعات  -مؤهل عالي
 من الجنسين 15مندوب توزيع  -مؤهل فوق المتوسط
الشروط :خيرة سنتان
 10عامل عادي  -مؤهل متوسط
 10سائق  -رخصة أولي وثانية
 5عامل خدمات  -يقرأ ويكتب
الشروط  :خبرة سنة
منطقة قوى عاملة  -الزيتون
 27شارع عين شمس  -برج الفتح
ت26339194 /
مكتب تشغيل  -الزيتون
 27شارع عين شمس  -برج الفتح
ت26339194 /
الشركة المصرية
للمنسوجات
 33شارع الحمصاني  -الزيتون الغربية
الرقم التأميني11017 /
المدير المسئول /فيكتور فهمي
عدد
 20عامل نسيج
 20ميكانيكا نسيج
 5عامل مخزن
الشروط :مؤهل متوسط
 3عامل خدمات – يقرأ ويكتب
السن :ال يقل عن  21سنة
- WWW.MANPOWER.GOV.EG
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الراتب  :حسب الكفاءة
منطقة قوى عاملة  15 -مايو
مجمع المصالح الحكومية  -بجوار الجهاز
مدينة  15مايو
ت25504608 /
مكتب تشغيل  15 -مايو
مجمع المصالح الحكومية  -بجوار الجهاز
مدينة 15مايو
ت25504608 /
شركة ديزاين لألثاث
المنطقة الصناعية ق 27
الرقم التأميني1477910 /
المدير المسئول /عيد إبراهيم
عدد
 10نجار كرسي
 10اويمجي
 10استرجي
 10مكنجي نجار
 10نجار أثاث
 10عامل عادي
الراتب :حسب الكفاءة

مديرية القوى العاملة والهجرة
ببورسعيد
بنك اإلسكان ـ حي الضواحي
ت 3735627 /ـ ف3735579 /

شارع عمر بن عبد العزيز  -عمارة ()20
شقة ()1
ت066/ 635132 /
جمعية
التثقيف الفكري والتنمية
لرعاية المعاقين ذهنيا ً
شارع عبد السالم يحي الجمل – أمام مركز
شباب أكتوبر – حي الزهور
الرقم التأميني9473930 /
المدير المسئول /أ .هشام علي
ت01221284406/
عدد
 2مشرفة حضانة – العمل فترة صباحية
 بكالوريوس خدمة اجتماعية 1مشرفة  -العمل فترة مسائية
 مؤهل متوسط 4عاملة العمل صباحي ومسائي
 1حارس أمن  -مؤهل متوسط
 العمل ليليالراتب :حسب المقابلة
مديرية القوى العاملة والهجرة
باإلسماعيلية
شارع شبين الكوم  -خلف اإلستاد
ت 064/3364493 /
مكتب تشغيل  -القنطرة شرق
القناطر امتداد شارع الجيش
بجوار األرصاد الجوية
ت064/3666499 /

مكتب تشغيل  -الزهور
شركة مدينة اإلسماعيلية الجديدة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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شرق قناة السويس
المدير المسئول  /محمد عبد العال
ت .مكتب التشغيل064/3666499 /
عدد
 500مبيض محارة
 50نجار مسلح
 200مبلط سيراميك
 150سباك
 50حداد مسلح
 500عامل بناء
الراتب :حسب المقابلة
شركة الشوا
لتصنيع الشكائر المنسوجة
المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق
الرقم التأميني2043424 /
المدير المسئول /سعد عزت
ت .مكتب التشغيل064/3666499 /
عدد
 20عاملة نسيج بالستيك
 12فني صيانة – مؤهل متوسط
كهرباء
السن  25:20 :سنة
الراتب  :حسب المقابلة
شركة ديزل للمالبس الجاهزة
المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق
الرقم التأميني 1872495 /
المدير المسئول  /رائد عزاب
ت .مكتب التشغيل064/3666499 /
عدد
 25ضابط – خبرة سنتان
 2مكوجي
الراتب  :حسب الكفاءة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

شركة هاي تك للزيوت والشحوم
المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق
الرقم التأميني 2510862 /
المدير المسئول  /رامي
ت .مكتب التشغيل064/3666499 /
عدد
 30عامل إنتاج
 6كهربائي – مؤهل متوسط
السن  25:20 :سنة
الراتب  :حسب المقابلة
شركة بريكو الدولية للخدمات الزراعية
المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق
الرقم التأميني 1498097 /
المدير المسئول  /محمد محمود
ت .مكتب التشغيل064/3666499 /
عدد
 30عاملة تعبئة –  20سنة
الراتب  :حسب الكفاءة

مديرية القوى العاملة والهجرة
بدمياط
شارع التحرير  -ميدان سرور
ت057/322126 /
مكتب تشغيل  -دمياط الجديدة
الحي األول  -المجاورة األولى
عمارة الدلتا  -مدخل رقم ()5
ت057/407025 /
مصنع حاليب
- WWW.MANPOWER.GOV.EG
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لمنتجات األلبان والعصائر
دمياط الجديدة – المنطقة الصناعية
الرقم التأميني2103775 /
المدير المسئول /محمد محمد
عدد
 2مهندس معمل( جودة )
 بكالوريوس علوم زراعية السن :ال يزيد عن  28سنة خبرة  3سنوات 1مدير صالة  -بكالوريوس هندسة  -خبرة
السن :ال يزيد عن  35سنة
 7فني إنتاج – السن ال يزيد عن  28سنة
 2مشرف أمن – خبرة  5سنوات
 ال يزيد عن  30سنةالشروط :مؤهل متوسط
 3فني صيانة
 3فني كهرباء
الشروط  - :مؤهل متوسط صناعي
 السن 30 :سنة خبرة  5سنوات 6سائق  -رخصة مهنيه
الراتب :حسب المقابلة
مصنع كيكر
للصناعات الغذائية
دمياط الجديدة – المنطقة الصناعية
الرقم التأميني 2073232 /
المدير المسئول  /عبد الهادي عبد الهادي
عدد
 1مهندس جودة  -بكالوريوس هندسة
 خبرة سنتين 5مندوب مبيعات  -بكالوريوس تجارة
 رخصة قيادة 1فني جودة  -مؤهل متوسط
 15عامل إنتاج
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

السن  :ال يزيد عن  35سنة
الراتب  :حسب المقابلة
مديرية القوى العاملة و الهجرة
بالشرقية
برج البريد  -بجوار بنك اإلسكندرية
الدور الثالث العلوي  -الزقازيق
ت 055/2349925 - 2349924 /
إدارة بحوث العمالة بالمديرية
الراية
للتجارة والتوريدات
المنطقة الصناعية – انشاص الرمل
المدير المسئول /أشرف سليمان
ت .المديرية055/2349924 /
عدد
 10عامل مخازن
 مؤهل فوق المتوسط متوسط  -السن ال يقل عن  20سنة خبرة سنةالراتب 1500 :جنيه
منطقة قوى عاملة  -بلبيس
شارع سعدون البطريق
ت055 / 2850283 /
مكتب تشغيل بلبيس
حى سعدون
ت2850641 /
الشركة الصينية الكندية للمالبس الجاهزة
- WWW.MANPOWER.GOV.EG
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خلف السكة الحديد – بلبيس – الشرقية
الرقم التأميني222853 /
المدير المسئول /أ .محمد إمام
ت .مكتب العمل055/2850641/
عدد
 20عامل حياكة – مؤهل متوسط
 5عامل قص
 20عامل جودة
 2عامل تعبئة
 30عامل أوفر
السن 22 :سنة
الراتب :حسب الكفاءة
مكتب تشغيل  -العاشر من رمضان
مجمع المصالح الحكومية  -العاشر
ت015364968 /
طيبة
للصناعات الهندسية المنزالوي
لتصنيع وحدات التكييف المركزي
وأنظمة تبريد الهواء
المنطقة الصناعية  - A4قطعة
143- 142- 141- 140- 134- 133- 132
المدير المسئول /أ .طه عالم سهيم
ت01274445658/
عدد
 10عامل –  1200جنيه
 2فني لحام أرجون –  2500جنيه
 خبرة  3 :سنواتالشروط - :مؤهل فني صناعي
 السن 25 :سنة من سكان القاهرة وضواحيها الموقف من التجنيدمنشأة محمد مصطفى نحاس
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

للمالبس الجاهزة
المنطقة الصناعية الثالثة –  A2شرق
العاشر من رمضان
الرقم التأميني2461757/
المدير المسئول /منصور محمد أحمد
ت015410751/
عدد
 20عامل حياكة  -مؤهل متوسط
 من الجنسين  -خبرة سنتين السن 35 : 20 :سنةالراتب :حسب الخبرة
فرج
لصناعة المالبس الجاهزة
شارع النيل –  – B2العاشر من رمضان
الرقم التأميني840840 /
المدير المسئول /جمال الدين سيد
ت .مكتب العمل015364968/
عدد
 50عامل ماكينة  -االبتدائية  -من الجنسين
 السن :ال يقل عن  18سنةخبرة سنة – الراتب 1200 :جنيه
باسيفيك بروبرتي
للتخزين
قطعة (  ) 3L03 - 3L04مدينة التجمعات
االستثمارية – العاشر من رمضان
الرقم التأميني2883266 /
المدير المسئول /أ .عالية الجمال
ت01004931515/
عدد
 1موظف شئون إدارية
 مؤهل عالي السن 40 : 25 :سنة- WWW.MANPOWER.GOV.EG
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 5سائق فورك
الراتب 2500 :جنيه
 5عامل تحميل  2000 -جنيه
الشروط - :خبرة  3سنوات
 السن 35 : 25 :سنة 1عامل صيانة كهربائية
 1عامل صيانة ميكانيكية
الشروط :خبرة  5سنوات
 السن 30 : 20 :سنةالراتب 1500 :جنيه
الزمردة لمنتجات الذرة
قطعة  - IVA -منطقة A1
الرقم التأميني2773848 /
المدير المسئول /أ .نادية
ت010252951300- 015413373/
عدد
 3محاسب مالي – خبرة  4سنوات
 1موظف إداري  -خبرة  3سنوات
الشروط - :مؤهل عالي
 السن 30 : 20 :سنةالراتب 1500 :جنيه
 25عامل إنتاج نشا
 25عامل إنتاج جلوكوز
 10عامل مخازن
الشروط - :مؤهل متوسط
 السن 25 : 20 :سنة خبرة  3سنواتالراتب 1200 :جنيه
 15عامل صيانة كهربائية
 15عامل صيانة ميكانيكية
الشروط - :مؤهل متوسط  -خبرة  5سنوات
 السن 30 : 20 :سنةالراتب 1200 :جنيه

يونشام الشرق األوسط وشمال أفريقيا
للصناعات الصحية
مدينة التجمعات الصناعية – منطقة زيزينيا
العاشر من رمضان
الرقم التأميني2639317 /
المدير المسئول /أ .حسني أحمد
ت01028681118- 015334040 /
عدد
 4أمين مخزن – مؤهل عالي
 خبرة 3 : 1 :سنواتالراتب 1500 :جنيه
 4سائق  -خبرة  5 : 3 :سنوات
الراتب 2000 :جنيه
 5فرد أمن
 5منسق مبيعات
الشروط :خبرة سنة
الراتب 1200 :جنيه  +حافز
 5مروجة مبيعات
الراتب 2000 :جنيه
 3مندوب مبيعات  1500 -جنيه
الشروط :خبرة  3 : 1 :سنوات
الشروط العامة :مؤهل متوسط
 5عامل نظافة  1200 -جنيه
 +حافز
الشروط العامة  :السن 30 : 23 :سنة

مكتب تشغيل – أبو حماد
عمارة  7شارع بورسعيد  -مساكن
مجلس المدينة
ت3400189/
شركة واحة العوينات

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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لالستصالح واستزراع األراضي
الكيلو  3طريق أبو حماد اإلسماعيلية
الرقم التأميني2140397 /
المدير المسئول /أ .ألفت محمد
ت .مكتب العمل055/3400189/
عدد
 4مدير قسم الكهرباء
 4مدير قسم الصيانة والميكانيكا
الشروط - :بكالوريوس هندسة
( كهرباء – ميكانيكا )
 خبرة  10سنوات 6مهندس كهرباء
 6مهندس ميكانيكا
الشروط - :بكالوريوس هندسة
( كهرباء – ميكانيكا )
 خبرة ال تقل عن  5سنوات 15مهندس زراعي – بكالوريوس زراعة
 10مهندس جودة
 بكالوريوس ( علوم – زراعة )الشروط - :من الجنسين
 حديثي التخرج أو خبرة 2مصمم ( ديزاينر ) – من الجنسين
 بكالوريوس هندسة كمبيوتر 10فني كهرباء – باور كنترول
 10فني صيانة ميكانيكا – خطوط إنتاج
الشروط :خبرة ال تقل عن  5سنوات
 10مشرف إنتاج  -من الجنسين
 مؤهل عالي 10محاسب
 10أمين مخازن
الشروط - :بكالوريوس تجارة – محاسبة
 ال يشترط خبرة 3عامل بوفيه – مؤهل متوسط
 2سكرتارية  -مؤهل عالي
 إجادة الكمبيوتر  -اللغة اإلنجليزيةاإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

الشروط - :من الجنسين
 خبرة ال تقل عن  3سنواتالراتب :حسب المقابلة والخبرة
منطقة قوى عاملة  -الزقازيق
الصيادين  -بجوار كلية التربية النوعية
ت055/2310139 /
مكتب تشغيل  -أول الزقازيق
الصيادين  -بجوار كلية التربية النوعية
الزقازيق
ت2310138 /
شركة مصانع التقدم الصناعي
118سعد زغلول  -منشية أباظة
الرقم التأميني277414 /
المدير المسئول /أ .ناصر متولي الزناتي
ت01224710210/
عدد
 5فرد أمن  – % 5ال يزيد عن  30سنة
الراتب 20 :جنيه باليوم
مكتب تشغيل  -ثان الزقازيق
الصيادين  -بجوار كلية التربية النوعية
الزقازيق
ت2310138/
الشركة المصرية لألسواق التجارية
المتكاملة ( هايبر )
برج زمزم – الزقازيق الشرقية
الرقم التأميني2426671 /
المدير المسئول /أ .باسم عبد الباسط
ت01210041470/
عدد
- WWW.MANPOWER.GOV.EG
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 1مراقب كاميرات  -نسبة الـ %5
 مؤهل عالي  -متوسط السن 35 : 25 :سنة من أبناء الزقازيق والقرى المجاورة 2عامل نظافة –نسبة الـ % 5
 من الجنسين – إعدادية السن 30 : 25 :سنةالراتب :حسب المقابلة
مكتب تشغيل – ديرب نجم
مساكن المجلس بجوار تفتيش الري
ت3760622 /
األقصى لتشكيل المعادن
امتداد شارع النصر  -بجوار محطة محوالت
الكهرباء – ديرب نجم – الشرقية
الرقم التأميني1457342 /
المدير المسئول /السيد عوض عبد العال
ت055/762744 /
عدد
 3خراط معادن
 1عامل فريزة
 2عامل برادة
السن  :ال يزيد عن  45سنة
الراتب :حسب المقابلة
شركة األميرة لألجهزة الكهربائية
ديرب نجم – الشرقية
الرقم التأميني1828503 /
المدير المسئول /أ .منى ماهر
ت .مكتب العمل3760622/
عدد
 1محاسب – بكالوريوس تجارة
 1مدخل بيانات
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

 3مندوب مبيعات
 2أمين مخزن
الشروط :مؤهل مناسب
الراتب :حسب الخبرة
منطقة قوى عاملة  -فأقوس
شارع المشروع  -بجوار المدرسة الصناعية
ت 055 / 3972438 /
مكتب تشغيل  -فاقوس
شارع الشهيد احمد المنيسي
ت055/3970041 /
مطعم أطياب
فاقوس – شارع المنسي بجوار الموقف
الرقم التأميني646524 /
المدير المسئول /أ .محمد جمال
ت.مكتب العمل055/3970041 /
عدد
 2سفرجي
 2طعمجي  -طباخ
الشروط :مؤهل متوسط
 1عامل
الشروط العامة :السن  20سنة
الراتب :حسب المقابلة
مديرية القوى العاملة والهجرة
بالمنيا
شارع سعد زغلول برج السالم
بجوار مدرسة ناصف اإلسالمية
ت086/2364359 /
مكتب تشغيل  -المنيا
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مجمع المصالح الحكومية  -المنيا
ت086 /2362017 /
مدرسة الراعي الصالح رقم 6
عدلي يكن – المنيا
الرقم التأميني 2505249 /
عدد
 1مدرس انجليزي
 بكالوريوس تربية انجليزي 1مدرس علوم ( كيمياء – فيزياء )
 بكالوريوس علومالشروط :خبرة  5سنوات
الراتب :حسب المقابلة
مدرسة راهبات القديس يوسف
شارع احمد ماهر  -المنيا
الرقم التأميني194121 /
المدير المسئول /يسري كمال عزيز
عدد
 1مدرس لغة عربية
 1مدرس لغة انجليزية
الشروط :بكالوريوس تربية
الراتب :حسب المقابلة
المدرسة اإلنجيلية االبتدائية الخاصة
شارع حسيب  -المنيا
الرقم التأميني 194147 /
المدير المسئول /كمال رشدي حكيم
عدد
 1مدرس تربية رياضية -
بكالوريوس تربية رياضية
الراتب :حسب المقابلة
مدرسة الراعي الصالح رقم 1
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

شارع شادي – المنيا
الرقم التأميني 270548 /
عدد
 1مدرس رياضيات
 1مدرس انجليزي
 1مدرس موسيقى
الشروط  - :بكالوريوس تربية
 خبرة  5سنواتالراتب  :حسب المقابلة
منطقة قوى عاملة – جنوب
خلف محكمة ملوى
ت086/2632074 /
مكتب تشغيل  -ملوى
المساكن الشعبية  -ملوى
ت086 /2632726/
شركة سوات
لألمن والحراسات الخاصة
المقر الرئيسي :الجيزة – مدينة السادات
الحي المميز – شارع عبد المنعم رياض
فيال 98
فرع المنيا :شارع  26يوليو الجامع
الجسطيني – أمام شركة لحوم الباشا
الرقم التأميني 2625790 /
المدير المسئول /محمد حسن
ت01151807141- 0102131622/
عدد
 800فرد أمن إداري – أعمال كتابية
 تسجيل الصادر والوارد بالمصانعوالشركات  -تفتيش السيارات عند
دخولها خروجها من المصانع
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الشروط - :مؤهل ال يقل عن المتوسط
 السن 40:18 :سنة عدم وجود سابقة جنائية علي الفردالراتب 2000:1600:جنيه للخريج
الراتب 1600:1470 :جنيه للطلبة
المزايا  :زيادة سنوية  -سكن للمغتربين
 انتقاالت داخلية  -تأمين اجتماعي وصحي ساعات عمل إضافية بأجر إضافي دورة تدريبية مجانية منحة من الشركةفي أساسيات األمن اإلداري واألمن
الصناعي واإلسعافات األولية  -ترقيات
األوراق المطلوبة:
 صورة البطاقة شهادة الميالد ( كمبيوتر – أصل )  4صور شخصية  -المؤهل الدراسي الموقف من التجنيد  -كعب عمل فيش جنائي لصالح شركة هيومانديفيلوبمنت
لالستفسار
االتصال على األرقام المذكورة أعاله
أو
زيارة صفحة الشركة علي الفيس بوك
هيومان ديفيلوبمنت – فرع المنيا
أ ،ارسال اسيرة الذاتية على البريد
اإللكتروني:
Gm.mohamed_hassan@yahoo.com

مديرية القوى العاملة والهجرة
ببني سويف
شارع احمد عرابي – جوار نادي المعلمين
ت082/2322328 /

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

فرص عمل عادية بالمنشآت الواقعة في
دائرة عمل مديرية القوى العاملة
والهجرة ببني سويف
عدد
 2سحلجي – طولجي لمخبز بلدي
الرقم التأميني – 1426908 /أهناسيا
 6فران – خراط – عجان – لمخبز بلدي
لصاحبه  /باسم سليم – أهناسيا
 1خراط – لمخبز بلدي
الرقم التأميني – 1909605 /أهناسيا
 4فران  -خراط  -عجان  -سحلجي لمخبز
لصاحبه /حازم مصطفى – أهناسيا
 6خباز  -عجان  -خراط  -طولجي لمخبز
لصاحبه /سهير إسماعيل  -أهناسيا
للحصول على البيانات التفصيلية
وعناوين هذه المنشآت
يرجع في ذلك لمديرية القوى العاملة
والهجرة بمحافظة بني سويف
مكتب تشغيل – شرق النيل
مدينة بني سويف الجديدة
ت2243863/
شركة بني سويف الجديدة
لحفظ الخضروات
منطقة الصناعات الخفيفة  -شرق النيل
حي 12،13
الرقم التأميني1422731 /
ت2240305 /
عدد
 1محاسب – بكالوريوس تجارة انجليزي
 1مسئول أمن صناعي  -بكالوريوس علوم
الراتب :حسب المقابلة
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مصنع النجمة الذهبية للصابون
منطقة الصناعات الخفيفة شرق النيل
الرقم التأميني2240651/
المدير المسئول  /عادل شعبان عبد هللا
ت .مكتب العمل2243863/
عدد
 1فني غالية
 1فني كنترول باور
 2طباخ صابون
الشروط :السن 45:20سنة
الراتب :حسب الكفاءة
مصنع الخيط الذهبي لخيوط الغزل
المنطقة الصناعية بياض العرب
الرقم التأميني2679426 /
المدير المسئول  /نصر عبد النبي
ت01200673728- 01118850504/
عدد
 2مهندس كهرباء
 2مهندس ميكانيكا
الشروط :بكالوريوس هندسة
( كهرباء – ميكانيكا )
الراتب 1700 :جنية
 20عامل غزل
 20عامل تبريد
 20عامل ليفانت
الشروط - :المؤهل ال يقل عن اإلعدادية
 السن  28:18سنةالمزايا  - :توفير وسيلة مواصالت
 تأمين صحي – تأمين اجتماعيالراتب :حسب المقابلة

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

مصنع حديد بني سويف
لدرفلة المعادن
منطقة الصناعات الخفيفة  -شرق النيل
الرقم التأميني1445250 /
المدير المسئول /احمد محمد مصطفى
ت01222131024 /
عدد
 8عامل صهر حديد  1500 -جنيه
 2فني أفران صهر  2000 -جنيه
الشروط - :السن  25 : 30سنة
 خبرة  3سنواتمديرية القوى العاملة والهجرة
بشمال سيناء
شارع الفاتح – العريش
ت068/360042 /
مكتب تشغيل  -العريش
مجمع المصالح الحكومية
ت068/ 3361868 /
حضانة الفجر الجديد
( جمعية تنمية المجتمع الجديدة)
شارع حسن شحات  -متفرع من شارع 23
يوليو أمام مدرسة الشهيد الرائد عمرو
شكري الثانوية العسكرية
الرقم التأميني 2011/120 /
المدير المسئول  /نرمين كامل صالح
ت01013050624/
عدد
 2مشرفة حضانة جميع المؤهالت
ساعات العمل من  8صباحا إلى  2ظهر ًا
الراتب  :حسب المؤهل
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الراتب  1500 :جنيه

مدرسة العربي الخاصة للغات
شارع أسيوط  -أمام عمارة عطا  -العريش
شمال سيناء
الرقم التأميني 2126479 /
المدير المسئول  /الحسيني السيد احمد
ت01099540789 /
عدد
 2مدرسة لغة عربية
 2مدرسة لغة انجليزية
 1مدرس جغرافيا
 1مدرس فلسفة
 1مدرس فيزياء
الشروط  :ليسانس آداب – جامعي
 2مدرس رياضيات  -بكالوريوس تربية
 1مدرس حاسب آلي  -بكالوريوس
حاسب آلي
 1سائق – رخصة – يقرأ ويكتب
الشروط  :من الجنسين
اإلناث  800 :جنيه
الذكور  1000 :جنيه
كافتريا كوفي شوب حبيبة
كورنيش البحر منطقة الخلفاء
ثان العريش
الرقم التأميني 3998 /
المدير المسئول  /أيمن محمد طلعت
ت0128839544 /

شركة تو.إ م فودافون ستور
لخدمات المحمول
شارع  23يوليو  -العريش ثاني بوسط البلد
المدير المسئول  /مدحت ربيع قاسم
ت01062554988- 01001001933 /
عدد
 1موظف مبيعات
 1مساعد أمين مخزن
الشروط :مؤهل متوسط فأعلي
 1كاشير
 1إداري
الشروط :مؤهل عالي
 1عامل خدمات – يقرأ ويكتب
الراتب :حسب المقابلة
الشركة المصرية لتكرير الملح
بئر العبد – شمال سيناء
الرقم التأميني 1767992 /
المدير المسئول  /محمد عبد الرحيم
عدد
 4عامل إنتاج – مؤهل متوسط
السن 25 :سنة
الراتب :حسب المقابلة

عدد
 1مساعد شيف
 1شيف بوفيه
 1سرفيس
الشروط  :متوسط فأعلي
 1عامل
 1حارس ليلي ( خفير)
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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