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وزارة القوى العاملة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
 3شارع يوسف عباس  -مدينة نصر

ت  -فاكس22609354/

األهلية للتجارة
 16امتداد عباس العقاد – مدينة نصر
الرقم التأميني1515020 /
المدير المسئول /أ .عمرو محمد
ت01222211800/
عدد
 25مهندس معماري  -من الجنسين
 بكالوريوس هندسة معماري السن  23سنة بدون أو خبرة ال تزيد عن سنتينالمزايا :تأمين اجتماعي  -صحي
الراتب 3000 :جنيه
فرست ستار لألمن والحراسات
 5شارع محمد أبو العطا – محطة الطوابق
فيصل – أمام شارع العريش
ناصية محل لطفي لألحذية
الرقم التأميني1703226 /
المدير المسئول /عميد  .مصطفى سعد
ت01001307881- 01110960223/
ممثل الشركة /أ .عبد الرحمن سعيد
عدد
 20فرد أمن  -مؤهل عالي
 العمل بالمعادي ( مدارس دولية )الراتب 1750 :جنيه
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

 40فرد أمن  -العمل ب 6أكتوبر
(مدارس  -مستشفيات  -مصانع  -موالت )
الراتب 1750 : 1400 :جنيه
الشروط :العمل  12ساعة – توفير إقامة
 السن 35 : 22 :سنة 6فرد أمن  -العمل ببرج بعباس العقاد
 السن ال يزيد عن  40سنة العمل  8ساعاتالراتب 1000 :جنيه
الشروط :مؤهل فوق المتوسط  -متوسط
 20فرد أمن  -العمل مدينة السالم
 مدينة العبور السن ال يزيد عن  45سنةالراتب 1450 :جنيه
 20فرد أمن للعمل بالهرم – فيصل
 السن ال يزيد عن  40سنةالراتب 1400 : 1200 :جنيه
الشروط - :ال يشترط مؤهل
 العمل  12ساعةالمزايا :تأمين صحي بعد  3شهور
 توفير وسيلة مواصالت لبعضالمناطق
 توفير إقامة في بعض المواقع حوافز ومكافآتشركة بيم ستورز
 58طريق اإلسماعيلية الصحراوي
المنطقة الصناعية الثالثة
مخازن O.C.L
الرقم التأميني2581000 /
المدير المسئول/أ .أحمد عباس
ت01010000984- 01000060401/
ت015332341/
عدد
 100مساعد مسئول فرع –  1800جنيه
 50مدير فرع –  2880جنيه
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الشروط :إجادة اللغة اإلنجليزية
 300موظف فرع ( كاشير )
الراتب 1477 :جنيه
الشروط العامة :مؤهل عالي  -من الجنسين
السن 30 : 22 :سنة
 العمل بفروع بيم ستورز بالقاهرة الكبرىالمزايا - :تأمين اجتماعي من أول يوم عمل
 حافز عمل شهري تأمين طبي – فرصة للترقيمجموعة الراشد االستثمارية
( الراشد جروب )
 9شارع القنال – سكنات المعادي
برج القنال ( أعلى صيدلية بلبع )
الدور الخامس
المدير المسئول /أ .أسامة عبد السميع
ت01008911621- 01147980834/
عدد
 5أخصائي تسويق إلكتروني
( ) market-net
 من الجنسين  -حديثي التخرج خبرة  2 : 1 :سنة السن ال يزيد عن  30سنةالراتب 3000 :جنيه
 100فني صيانة
( سباكة – كهرباء )
 خبرة في المجال العمل بالقاهرة والجيزةالراتب :حسب المقابلة
 100وكيل تسويق للشركة العقارية
 العمل بالقاهرة والجيزة 100فني تشغيل  -عامل
 حديثي التخرجالراتب :حسب المقابلة

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

المصرية األوروبية
لالستشارات والخدمات
 12شارع قورش من حسنين هيكل
عباس العقاد
الرقم التأميني2560229 /
المدير المسئول /أ .ناصر ربيع
ت01023330824/
عدد
 50ضابط أمن – مؤهل عالي  -متوسط
 من الجنسينالراتب 1850 : 1400 :جنيه
 10مشرف أمن – مؤهل عالي
 خبرة ال تقل عن سنتينالراتب 2500 : 2250 :جنيه
الشروط :السن 45 : 20 :سنة
المزايا - :تأمين صحي  -اجتماعي  -مكافآت
 رعاية طبيةموري سوشي
لألغذية والمشروبات
 24شارع عبد المنعم حافظ – متفرع من
شارع النزهة – مصر الجديدة
الرقم التأميني2893407 /
المدير المسئول /أ .شريف إمام إبراهيم
 أ .محمدت01208888499/
عدد
 200عامل تجهيز وتحضير
السن :ال يزيد عن  35سنة
الراتب 1550 :جنيه
 100مساعد شيف
 خبرة ال تقل عن سنة السن ال يزيد عن  40سنةالراتب 1650 :جنيه
 100شيف ( جميع التخصصات )
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 السن :ال يزيد عن  45سنةالراتب 2100 :جنيه
قابلة للزيادة حسب الخبرة
 200مساعد مضيف –  1500جنيه
الشروط :ال يزيد عن  30سنة
 200مضيف – خبرة ال تقل عن سنتين
الراتب 1850 :جنيه
 200دليفري – يملك دراجة بخارية
 السن حتى  40 : 30سنةالراتب 2200 :جنيه
الشروط العامة :مؤهل ال يقل عن متوسط
المزايا :تأمين اجتماعي
الشركة الدولية
للتنمية اإلدارية والبشرية
35أ – برج س رايا المعادي – كورنيش النيل
القاهرة
الرقم التأميني3204202 /
المدير المسئول /أ .محمد على
ت- 225286873/
عدد
 700ممثل خدمة عمالء  -من الجنسين
 مؤهل عالي  -لغة إنجليزية السن 30 : 22 :سنة العمل  6أكتوبرالراتب :يبدأ  1750جنيه
المزايا - :زيادة كل  6أشهر
 خط اتصاالت مفتوح العمل  9ساعات يتخللها ساعة راح العمل بنظام الوردية بالنسبة للذكور فقط العمل  6أيام باألسبوع 300عامل إنتاج  -مؤهل فوق المتوسط
 متوسط  -العمل العاشر من رمضان السن  30 : 18 :سنةالمزايا - :توفير وجبة  -سكن للمغتربين
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

 وسيلة انتقال من وإلى المصنع مكافآتالراتب 1600 : 1400 :جنيه
المزايا العامة - :تأمين اجتماعي
 تأمين رعاية طبية خاص تأمين على الحياة بـ  50ألف جنيهفي حالة العجز أو الوفاة
شركة الصباغة والمنسوجات المصرية
( طيبة )
 3شارع نادي البالستيك – شبرا الخيمة
القليوبية
الرقم التأميني649542 /
المدير المسئول /أ .إبراهيم رزق
ت0122263194/
عدد
 70عامل ماكينة صباغة
 100عامل نسيج
 100عامل طباعة
الشروط :مؤهل متوسط – إعدادية
 العمل بنظام الورديةالراتب 1500 : 1200 :جنيه
 150عامل ماكينة سنجر
 150عامل ماكينة أوفر
 150عامل ماكينة أورليه
الشروط - :ال يشترط مؤهل  -من الجنسين
 العمل من الساعة  8ص  :حتى  6مالراتب :يبدأ من  1200جنيه
الشروط العامة:يفضل من أبناء شبرا الخيمة
 شبرا مصر  -الزاوية  -الوايلي الجيزة  -العباسيةالمزايا - :تأمين صحي  -اجتماعي
 عيادة طبية داخل الشركة توفير سكن للمغتربين توفير وسائل مواصالت( المنوفية – أشمون )  -حوافز
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 إمكانية التدريب براتب شهري  850جنيهالشروط العامة :السن 35 : 18 :سنة
فندق رويال مكيم باالس كيمبينسكي
التجمع األول – الطريق الدائري
شرق الطريق الدائري
الرقم التأميني2779152 /
المدير المسئول /أ .عماد محمد
ت2389000 /
عدد
 20مضيف أغذية
 20عامل إشراف داخلي
 20عامل نظافة مطبخ
الشروط :مؤهل متوسط
 7موظف أمن  -مؤهل عالي  -متوسط
 5موظف استقبال –  1100جنيه
 3موظف تليفونات
الشروط :مؤهل عالي
 3جنايني – خبرة –  1100جنيه
الشروط العامة - :خبرة ال تقل عن سنة
 السن:ال يزيد عن  25سنةالراتب :حسب المقابلة
المزايا - :توفير مواصالت  -تأمين طبي
 اجتماعي  -فرص للترقي  % 15مقابل خدمةشركة كيرسيرفيس
لألمن والحراسة
 23عمارات العبور – صالح سالم
مدينة نصر
الرقم التأميني509841 /
ت - 24048240/داخلي 355
المدير المسئول /أ .جمال عبد العزيز
ت01116250688/
عدد
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

 15فرد أمن  -مؤهل متوسط
للعمل بمدرسة بالمعادي
 خلف كارفور المعادي 15فرد أمن
 مؤهل فوق المتوسط متوسط للعمل بمدرسة بـ 6أكتوبر 15فرد أمن للعمل بالبحر األحمر
 مؤهل فوق المتوسط 12فرد أمن  -مؤهل عالي
للعمل بكومباوند بارادايس بأكتوبر
 بجوار مول العربالشروط - :السن 42 : 24 :سنة
 العمل  12ساعةمساء
صباحا ً أو
ً
المزايا - :توفير وسيلة انتقال
ألقرب محطة مترو
 توفير سكن للمغتربين تأمين صحي  -اجتماعي  -فرص للترقي معاشالراتب 1800 :جنيه
سيسكوترانس
للوجستيات المتطورة
اإلدارة (1 :س ) شارع الشهيد سيد زكريا
خلف شيراتوت المطار
دمياط :دمياط الجديدة – جوار قوات األمن
المركزي بدمياط
المدير المسئول /أ .شريف كمال
ت)202( - 22679114 - 115 - 116/
عدد
 100سائق درجة أولى
 للعمل بميناء دمياطالراتب :حسب المقابلة
شركة أرابياتا
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لألغذية والمشروبات
السراج مول – مدينة نصر – أخر مكرم
عبيد – مدخل  – 5الدور التاسع
الرقم التأميني2434753 /
المدير المسئول /أ .أحمد إبراهيم أبو العزم
ت01099959434- 01002180868/
01025553342
عدد
 80ويتر – من الجنسين –  1550جنيه
 ال يشترط خبرة 30شيف لحوم
الراتب 2100 : 1800 :جنيه
 50شيف فول وفالفل
الراتب 2900 : 2300 :جنيه
الشروط :مؤهل متوسط – إعدادية
 خبرة ال تقل عن سنة 20متلقي طلبات – مؤهل عالي – متوسط
 من الجنسينالراتب 1700 :جنيه
الشروط العامة :العمل  9ساعات
بنظام الوردية
بالنسبة لإلناث العمل حتى الساعة الخامسة
المزايا - :تأمين صحي  -اجتماعي
 صندوق زمالة  -إمكانية التدريب بدل انتقال للفروع البعيدةالنقابة العامة
للعاملين بالقطاع الخاص
 47شارع رمسيس بجوار نقابة المحاميين
محطة مترو جمال عبد الناصر
المدير المسئول /أ .شعبان خليفة
ت01003899775 /
01141114533- 01226835297
E-mail:shabankhalif2011@jmail.com

عدد
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

 150عامل خدمات معاونة
 للعمل بأكاديمية الشرطةبالتجمع الخامس
الشروط - :السن 50 : 18 :سنة
 ال يشترط مؤهل أو خبرةالراتب 1200 :جنيه
 10عامل نظافة – من الجنسين
للعمل باتحاد الشرطة الرياضي
 العمل من  8ص 2 :مالراتب 1000 :جنيه
األوراق المطلوبة:
 بطاقة الرقم القومي سارية أصل شهادة الميالد أصل شهادة أداء الخدمة العسكريةالمزايا - :توفير إقامة  3 +وجبات
 منح أعياد عالج بمستشفى أكاديمية الشرطة تأمين اجتماعي بعد  3شهور ساعات العمل  8ساعات – بنظامالوردية الصباحية والمسائية
بست تشيز
 1عمارات العبور – الدور  - 12شقة 121
بجوار نادي الحرس الجمهوري
الرقم التأميني2129707 /
المدير المسئول /أ .سيد عاطف
ت01008833054- 01008855262/
عدد
 50سائق رخصة أولى  1800 -جنيه
 40سائق رخصة ثانية –  1700جنيه
 40سائق رخصة ثالثة –  1600جنيه
الشروط :السن 49 : 21 :سنة
المزايا - :ال يشترط مؤهل  -إضافي
 10مشرف مبيعات – مؤهل عالي
 خبرة في مجال الصناعات الغذائيةالراتب :يحدد حسب المقابلة
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 60مندوب مبيعات
الراتب 1000 :جنيه  +عمولة
 20مندوب وسائق– خبرة – رخصة مهنية
الراتب 2500 :جنيه  +عمولة
الشروط - :مؤهل عالي – متوسط
 السن 35 : 21 :سنة 50عامل مخازن  -ال يشترط مؤهل
السن 35 : 18 :سنة
الراتب 1100 :جنيه
الشروط العامة:مناطق العمل في
( القاهرة  -الجيزة  -قليوب  -أسيوط
المنصورة  -اإلسكندرية  -اإلسماعيلية )
المزايا - :العمل  8ساعات
 توفير مواصالت لالنتقال تأمين على الحياة تأمينات اجتماعية وصحيةالنساجون الشرقيون انترناشيونال
المنطقة الصناعية الثالثة A1
العاشر من رمضان
الرقم التأميني1463410 /
المدير المسئول /أ .هيثم حمدي
ت045511136- 045511138/
عدد
 400عامل إنتاج  -ال يشترط مؤهل
 من سكان الشرقية السن 29 : 19 :سنةالراتب 1500 :جنيه  +حافز إنتاج
 150بائع بالمعارض  -مؤهل عالي
 من جميع المحافظاتالراتب 1700 :جنيه  +عمولة
 25عامل مخازن  -يقرأ ويكتب
 7مساعد ميكانيكا  -مؤهل متوسط صناعي
 ميكانيكا  -من أبناء الشرقيةالراتب 1470 :جنيه
 100مساعد بائع بالمعارض
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

 مؤهل متوسط  -من كل المحافظاتالراتب 1470 :جنيه
 10عامل خدمات – يقرأ ويكتب
 من سكان الشرقيةالراتب 1270 :جنيه
الشروط  :السن  30 : 21 :سنة
المزايا :توفير انتقاالت – حج وعمرة
 رعاية طبية – منح ومكافآتإيجيبت تيلورينج للمالبس الجاهزة
المنطقة الصناعية الثالثة A1
خلف هايبر وان – العاشر من رمضان
الرقم التأميني1713565 /
المدير المسئول /أ .محمود سيد إسماعيل
ت015/410663- 015/410662 /
ف015410661/
عدد
 700عامل إنتاج – ال يشترط مؤهل
 من الجنسين ويفضل اإلناث السن 40 : 19 :سنةالمزايا - :توفير انتقاالت  -تأميني صحي
عالج طبيالراتب 1200 :جنيه
المصرية للخرسانة سابقا ً اإلجهاد
إلنتاج المواسير الخرسانية
المنطقة الصناعية الثالثة A1
بجور مصنع حديد عز  -العاشر من رمضان
الرقم التأميني 541848 /
المدير المسئول /أ .مؤمن عبد المجيد
ت015410177 /
عدد
 3فني كهرباء
 3فني ميكانيكا
الشروط :خبرة سنة
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الراتب 1400 :جنيه
 10فني لحام – الراتب حسب االختبار
الشروط :مؤهل متوسط صناعي  -خبرة
 3فني رقابة جودة
 بكالوريوس رقابة جودة 3فني سالمة وصحة مهنية
 مؤهل متوسط صناعي – زراعي( دورة إطفاء )  -خبرة
 3براد  -مؤهل متوسط صناعي  -خبرة
الراتب 1400 :جنيه
 5حداد مسلح
 3سائق ونش رأسي
 الراتب حسب االختبار 50عامل إنتاج – ال يشترط خبرة
الشروط :ال يشترط مؤهل – خبرة
الراتب 1200 :جنيه
الشروط العامة :السن 38 : 21 :سنة
المزايا - :حافز إنتاج شهري  -مكافآت
 تأمين اجتماعي  -رعاية طبية توفير وسائل مواصالتمصر الدولية لصناعة البالستيك  -ميبكو
للعبوات البالستيك
المنطقة الصناعية A2
شارع الصفا والمروة  -العاشر من رمضان
الرقم التأميني1487420/
المدير المسئول /أ .أحمد سمير
ت01112310040/
عدد
 100عامل إنتاج  -مؤهل متوسط
الراتب 1150 :جنيه
 10مراقب جودة  -مهندس رقابة جودة
 كيمياء  -جامعة عماليةالراتب 1400 :جنيه
 5فني صيانة
 5فني أمن وسالمة مهنية
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

 5فني أمن صناعي
الشروط :مؤهل متوسط صناعي
الراتب 1150 :جنيه
الشروط العامة:
السن 30 : 22 :سنة
المزايا - :توفير مواصالت
 توفير سكن للمغتربين بدل اغتراب  150جنيهشركة مصر
لصناعة الكباسات
المنطقة الصناعية  - A2قطعة 4/20- 19
العاشر من رمضان
الرقم التأميني551549 /
المدير المسئول /أ .أحمد سليم
ت01541332/
عدد
 50عامل إنتاج  -مؤهل متوسط صناعي
 السن 40 : 19 :سنةالراتب 1200 :جنيه
 8مهندس – بكالوريوس هندسة
( باور – ميكانيكا – إنتاج )
الراتب 2000 : 1700 :جنيه
الشروط :السن 40 : 22 :سنة
المزايا - :ال يشترط خبرة  -تأمين اجتماعي
 طبي خاص  -توفير انتقاالتشركة دابر إيجيبت ليمتيد
إلنتاج مستحضرات التجميل
المنطقة الصناعية الثالثة – قطعة 1000
أمام السويدي – العاشر من رمضان
المدير المسئول /أ .محمود ثروت
ت015/380135 – 01015151834/
عدد
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 250عامل إنتاج – من الجنسين
 40عامل مخازن
الشروط :مؤهل متوسط
الراتب 1100 :جنيه
 50فني تحضير
 بكالوريوس علوم  -كيمياء 20عامل جودة
 بكالوريوس رقابة جامعة عماليةالراتب 1500 :جنيه
موج للهندسة والصناعة
قطعة  – 6/8غرب المنطقة A1
العاشر من رمضان
الرقم التأميني15018/
المدير المسئول/أ .شرين سعد
ت015/412211- 01274933938/
عدد
 15فني إنتاج  -مؤهل فوق المتوسط
 متوسط 10عامل إنتاج  -مؤهل متوسط صناعي
الشروط :السن 35 : 20 :سنة
المزايا - :توفير مواصالت
 سكن للمغتربين تأمين صحي  -اجتماعيالراتب 1200 :جنيه
شركة الشين بالست
إلنتاج األجولة البالستيك
المنطقة الصناعية A1
العاشر من رمضان
الرقم التأميني448002 /
المدير المسئول /أ .أيمن محمد زقزوق
ت015/410341/
عدد
 94عامل إنتاج  -مؤهل متوسط
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

 3فني صيانة كهرباء – إلكترونيات
 مؤهل متوسط صناعيالشروط :السن 30 : 22 :سنة
المزايا - :توفير وسيلة مواصالت
 سكن للمغتربين تأمين صحي  -اجتماعيالراتب 1400 :جنيه
الصقر للتوريدات العمومية
والتوكيالت التجارية وتصنيع الماكينات
األردنية  -أسواق الجملة  -المرحلة الرابعة
وحدة  – 107العاشر من رمضان
الرقم التأميني2666374 /
المدير المسئول /أ .إيهاب عبد الجواد
ت01005006140 /
عدد
 2مهندس مبيعات – من الجنسين
 2مهندس كهرباء
 2مهندس تصميم
الشروط :بكالوريوس هندسة
( كهرباء – ميكاترونكس )  -خبرة
 5عامل تجميع ( تعبئة وتغليف )
 مؤهل متوسطالشروط العامة :السن 30 : 25 :سنة
الراتب :حسب الخبرة
المزايا :التعيين حسب الخبرة
برج العرب للصناعات الغذائية
( بيت فود )
األردنية –  2عمارات الشركة األردنية
الرقم التأميني2479831 /
المدير المسئول /أ .أسامة عبد الرحمن
ت015/388460- 01116444167/
عدد
 6مندوب مبيعات –  1500جنيه
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 2مشرف مبيعات
 1مدير تسويق  -خبرة  2000 -جنيه
الشروط :مؤهل عالي
 6سائق
 4عامل مخازن –  1500جنيه
الشروط العامة :السن 35 : 25 :سنة
المزايا - :تأمين اجتماعي  -وجبة  -حافز
 وسائل مواصالتالراتب :حسب المقابلة
الفراشة لصناعة وطباعة
مواد التعبئة والتغليف
المنطقة الصناعية الثانية B2
بجوار ميدي ستار  -العاشر من رمضان
الرقم التأميني1982098 /
ت01002418208/
عدد
 3مهندس جودة  -بكالوريوس هندسة
 السن 30 : 25 :سنة خبرة  3سنواتالراتب 3000 :جنيه
 20مساعد إنتاج  -السن 25 : 20 :سنة
الراتب 1200 : 1100 :جنيه
المزايا - :خدمات طبية – توفير مواصالت
 تأمين طبي واجتماعي  -منحسورل ووتر
لتجميع فالتر المياه
المنطقة الصناعية A1
قطعة أرض  - xivaالعاشر من رمضان
الرقم التأميني2461960/
المدير المسئول /أ .طارق عبد الصبور
ت01066634003/
عدد
 2مهندس كهرباء – جودة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

الشروط :بكالوريوس هندسة
 خبرة سنتينالراتب 3000 : 2000 :جنيه
 3فني صيانة  -ميكانيكا
 3عامل صيانة  -كهرباء
الشروط - :مؤهل متوسط صناعي
 خبرة  10سنواتالراتب 2500 : 1800 :جنيه
 15عامل إنتاج – مؤهل متوسط
 20عامل إنتاج
 خبرة سنتين في مجال حقن البالستيكالراتب 1300 :جنيه
إينرجيا لكابالت الطاقة السويدي
المنطقة الصناعية الثالثة A1
الرقم التأميني2276832 /
المدير المسئول /أ .أحمد يوسف السعيد
015/410199/188
عدد
 3مهندس كهرباء
 2مهندس كهرباء بالمكتب الفني
الشروط :خبرة  2 : 0سنة
 2مهندس إنتاج  -خبرة ال تقل عن سنتين
الراتب 3000 : 2000 :جنيه
 3مهندس توكيد جودة  -كهرباء قوى
الراتب 2000 : 1500 :جنيه
 1مدير مشروع – كهرباء
 السن 40 : 30 :سنة خبرة  7سنواتالراتب 7000 : 4000 :جنيه
 3مهندس ميكانيكا
 خبرة  5سنوات في مجال الكابالتالراتب 4000 : 3000 :جنيه
 3مهندس مشروع – كهرباء
الراتب 4000 : 2000 :جنيه
 2مهندس سالمة وصحة مهنية
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بكالوريوس هندسة  -علوم  -زراعة
 السن 31 : 25 :سنة  -خبرة سنتينالراتب 4000 : 2000 :جنيه
 3مهندس جودة  -خبرة  3 : 0سنوات
 السن 30 : 22 :سنةالراتب 4000 : 2000 :جنيه
 1رئيس قسم صيانة كهرباء
 خبرة  10سنوات السن 40 : 35 :سنةالراتب 6000 : 4000 :جنيه
 1مدير مخازن  -بكالوريوس تجارة
 خبرة  7سنوات السن 45 : 35 :سنةالراتب 5000 : 4000 :جنيه
 10فني إنتاج – مؤهل متوسط صناعي
 السن 35 : 20 :سنة خبرة ال تقل عن سنتينالراتب 3000 : 1300 :جنيه
 15مساعد فني – مؤهل متوسط
 السن 28 : 20 :سنةالراتب 1200 :جنيه
 5سائق  -مؤهل متوسط
 السن 35 : 20 :سنةالراتب 2200 : 1200 :جنيه
يحدد حسب الخبرة
 2فني كهرباء  -ميكانيكا  -تبريد وتكييف
 السن 35 : 22 :سنة خبرة ال تقل عن  3سنواتالراتب 3000 : 1300 :جنيه

ماجيستي للفطائر والبيتزا
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

 14شارع البراد من شارع أحمد سعيد
العباسية
الرقم التأميني1400063/
المدير المسئول /أحمد هاشم إبراهيم
ت01000344279- 01285816757/
عدد
 10مدير فرع  -يبدأ  3000جنيه
 10مساعد مدير فرع  -يبدأ  2500جنيه
الشروط - :مؤهل عالي  -خبرة
 السن ال يقل عن  30سنة 50عضو فريق عمل
 50أمين مخزن
الشروط - :السن ال يقل عن  25سنة
 10سائق
 50عامل إنتاج
 ال يشترط مؤهلالشروط :المؤهل ال يقل عن متوسط
 السن ال يقل عن  25سنةالراتب :حسب المقابلة
مصنع فوس تل للخزائن الحديدية
 36شارع بهاء الدين – الدراسة
الرقم التأميني308237 /
المدير المسئول /أ .يوسف متولي
ت01062591204- 01221683757/
25927781
عدد
15
15
15
5
5

براد
لحام
حداد
ألعمال توصيالت كهربائية
مساعد –  50جنيه في اليوم
 السن  25 : 18سنةالشروط العامة :خبرة في المجال
السن 30: 20 :سنة
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 العمل  8صباحا ً  6 :مساء ًا الراتب :بنهاية األسبوعالراتب 80 :جنيه في اليوم
الشركة العربية لألغذية
( جروبي )
الرقم التأميني415696/
 8شارع عدلي – ميدان االوبرا
المدير المسئول /لواء .مصطفى إسماعيل
ت01125293951- 01008088442/
عدد
 20فرد أمن – مؤهل متوسط
 السن 45 : 22 :سنة خبرة ال تقل عن سنة العمل  12ساعة يفضل من أبناء القاهرةالمزايا :تأمين اجتماعي – طبي – زيادة
سنوية – أداء الخدمة العسكرية – زي
خاص – حافز للمتميزين
الراتب 1650 :جنيه
ملحوظة
تتم المقابلة في العنوان التالي:
 9شارع مينيس  -الكوربة  -مصر الجديدة
بجوار كشري هند
شركة البريد للتوزيع
 18ب  2/شارع احمد كامل
متفرع من شارع الالسلكي – المعادى
أمام المعونة األمريكية
الرقم التأميني2197511 /
المدير المسئول/أ .أحمد إبراهيم
ت01112500012 - 01098389855/
عدد
 600مندوب توزيع  -مؤهل عالي
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

 فوق المتوسط – متوسطالشروط :رخصة خاصة أو مهنية أو بدون
 خبرة في مجال العمل السن  :ال يزيد عن 32سنة الموقف من التجنيدالمزايا :يتم تأجير الموتوسيكل  700جنيه
شهريا منفصل عن الرا تب
الراتب 2500 :جنيه
 300مندوب مبيعات  -مؤهل عالي
 فوق المتوسط  -متوسط السن ال يزيد عن  28سنةالمزايا  - :تأمين صحي واجتماعي
 حوافز وبدالتالراتب + 1200 :عمولة
 50سائق درجة أولى  -ثانية  -ثالثة
 مؤهل عالي  -فوق المتوسط متوسطمزايا أخرى  - :تأمينات ضد الحوادث
 تأمين صحي واجتماعيالراتب + 1600:1400:عمولة
بروتكشن للمقاوالت والتصميمات
 2/12منتجع الياسمين – الحي 14
مدينة الشيخ زايد – الجيزة
المدير المسئول /عصام خضير
ت37967251 - 37967236 /
عدد
 3محاسب تكاليف  -خبرة  3سنوات
الراتب  3000 :جنية
 15فرد أمن إداري  -مؤهل متوسط
الراتب 2000 :جنيه
المزايا - :تأمين اجتماعي بعد فترة االختبار
 تأمين حكومي وطبي وخاص -حوافز وبدالت
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ترسل السيرة الذاتية على اإليميل
hr@ protection – psc.com
أو الحضور لمقر الشركة لعمل المقابلة
واالختبارات الالزمة

ملحوظة :العمل بمفوضية األمم المتحدة
للالجئين بالمناطق اآلتية :
اإلسكندرية ( عمال زراعة فقط )  -القاهرة
الزمالك  6 -أكتوبر  -التجمع الخامس

شركة التعمير لألمن والبيئة
إحدى شركات بنك التعمير واإلسكان
العباسية – أبراج الملتقى – برج 2
الدور 12
الرقم التأميني2267349 /
المدير المسئول /أ .مها الشاهد
ت01220280285- 01028080607/
01220280283

مديرية القوى العاملة
باإلسكندرية
 4شارع المتحف الروماني باإلسكندرية
ت03/4869263 - 03/4836023 /

عدد
 4مشرف نظافة – مؤهل عالي
السن 45 : 30 :سنة
 إجادة اللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة 15عامل بوفيه
 خبرة في السياحة والفنادق 5عامل زراعة
الراتب 2500 :جنيه
 5عامل بوفيه – مؤهل متوسط
الراتب 2300 :جنيه
 5موظف شئون إدارية – مؤهل عالي
السن 40 : 25 :سنة –  3000جنيه
 30عامل نظافة – ال يشترط مؤهل
الراتب 1500 :جنيه
الشروط العامة :خبرة  3سنوات
 العمل  8ساعات -السن 40 : 20 :سنة

منطقة قوى عاملة  -المنتزه
عمارات عثمان  -عمارة رقم 2
ميدان الساعة
ت03 /5267375 /
مكتب تشغيل  -أبو قير
عمارات عثمان  -عمارة رقم 1
ميدان الساعة
ت03 / 5267590 /
شركة كير سيرفيس
أبراج مصر للتعمير –عمارة و – المنتزه
ت35267590 /
عدد
 150ضابط أمن – السن  48 : 18سنة
الراتب 1400 :جنيه
بيم ماركت
 6أكتوبر – الجيزة
اإلسكندرية :العيسوي  -شارع خالد بن الوليد
ت301533241 - 3015332340 /
عدد

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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 40مسئولة فرع  3000 : 1500 -جنيه
 110موظف فرع
 40مساعد مدير  -مؤهل متوسط
الراتب 2000: 1500 :جنية
الشروط :من الجنسين  -مؤهل عالي
 متوسطمكتب تشغيل  -برج العرب
برج العرب الجديدة  -عمارة 6
ت03/4596021 /

الشروط  :من الجنسين
الراتب :حسب المقابلة  +حافز إنتاج
مديرية القوى العاملة
بالقليوبية
بنها الجديدة – مجمع المصالح الحكومية
الدور الثالث  -بجوار المحافظة
ت013/3224543 /
إدارة بحوث العمالة بالمديرية

بيراميدز جالس للزجاج
المنطقة الصناعية الرابعة بلوك 18
برج العرب
ت034596021 /
عدد
 5مهندس  -بكالوريوس هندسة
 6مراقب جودة  -بكالوريوس هندسة
 علوم 3فرد أمن صناعي
 مؤهل متوسط صناعي 20عامل تعبئة
 12عامل إنتاج
 8عامل نظافة
الشروط العامة :السن 25 :سنة
الراتب  :حسب المقابلة
سويت جيريل للمالبس
المنطقة الصناعية الثالثة  -قطعة  12أ
بلوك 16
ت01220331324 /

وجدي مؤمن وشركاه
للصناعات النسيجية
إسكان الشباب المنطقة الصناعية ب،ج
قطعة  – 3بلوك - 22009مدينة العبور
الرقم التأميني 2263910 /
ت01006121166 /
اسم المدير المسئول  /احمد عبد هللا
عدد
 50نساج
 2صباغ
الشروط :السن 40 : 30 :سنة
 50عامل حياكة – من الجنسين
السن 30 : 20 :سنة
الشروط - :مؤهل متوسط صناعي
 خبرة  5سنواتالراتب 1500 :جنيه
 10عامل  %5من ذوي االحتياجات الخاصة

عدد
 100عامل أوفر – سنجر – أورليه -
 50تدريب  -السن  25: 18سنة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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ميرالتكس للمالبس
المنطقة الصناعية ب،ج  -بلوك 22006
الرقم التأميني2351674 /
ت44864160- 01140005202 /
اسم المدير المسئول/أ .أحمد عثمان
عدد
10
7
4
10

مشغل ماكينة تطريز
عامل جودة – من الجنسين
عامل صباغة
عامل  %5من ذوي االحتياجات الخاصة
 من الجنسينالشروط :مؤهل متوسط
السن  :ال يقل عن  18سنة
الراتب 100 + 1150 :جنيه بدل انتظام
المزايا  :توفير وسيلة مواصالت
 تأمين صحي واجتماعي  -وجبة بدل مواصالتشركة نوركان
لتصنيع العبوات المعدنية
قطعة 12بلوك  – 13026المنطقة
الصناعية األولي  -خلف بنزينه توتال
الرقم التأميني222869 /
ت01273363627 /
اسم المدير المسئول  /منير مراد
عدد
 10عامل إنتاج  -السن  25:19 :سنة
الراتب  :حسب المقابلة
شركة غزال لتصنيع وتجارة
المفروشات
طريق مصنع  - 18العبور  -القليوبية
الرقم التأميني2820786 /
ت01283188998 /
اسم المدير المسئول /أ .ماهر محمد يوسف
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

عدد
 7عاملة ماكينة سنجر
 7عاملة ماكينة أوفر
 7عاملة تشطيب
الراتب :حسب الخبرة
مديرية القوى العاملة
بالسويس
مدينة  24أكتوبر
مجمع المصالح الحكومة الجديد
ت062/ 3331138 /
مكتب تشغيل – حي السويس
السويس الغريب  -شارع احمد عبد هللا
عمارة رقم  - 1شقة 1
ت062/3221844 /
فندق جرين هاوس
 2ش بورسعيد – السويس
الرقم التأميني4825244 /
المدير المسئول/أ .عيد هاشم عبد الحميد
عدد
 1فرد أمن
 5مضيف مطعم
 مؤهل متوسط سياحة وفنادقالراتب 1200 :جنيه
 1مساعد أمين مخزن
 1حامل حقائب
 1طباخ ثالث  -مؤهل متوسط
الشروط  :السن  30:25سنة
الراتب  :حسب المقابلة
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مديرية القوى العاملة
باإلسماعيلية
شارع شبين الكوم  -خلف اإلستاد
ت 064/3364493 /
إدارة بحوث العمالة بالمديرية
فيلوستي ابارلز
المنطقة الحرة العامة باإلسماعيلية
ت3481905 - 3481907 /
المدير المسئول  /كيرلس سمير
عدد
 300عامل
الراتب 1800 : 1200 :جنيه
تحدد حسب الخبرة واإلنتاج  +إضافي
بدون خبرة  900:جنيه  100 +بدل انتظام
– خالل فترة التدريب
مديرية القوى العاملة
بالدقهلية
مبنى المحافظة – الدور الرابع  -الدقهلية
ت050/2313708 /
منطقة قوى عاملة  -ميت غمر
ميت غمر  -شارع احمد عرابي
ت050/ 6963361 /

مستشفى الصفا التخصصي
ميت غمر – شارع محمود الحفني
الرقم التأميني2336115 /
المدير المسئول/أ .مصطفى محمود
ت0506902638 /
عدد
 3ممرضة – مؤهل عالي  -متوسط
( تمريض )
 2عاملة  -مؤهل أقل من المتوسط
إجادة القراءة والكتابةالسن 30:20 :سنة
الراتب :حسب المقابلة
منطقة قوى عاملة  -المنزلة
المنزلة  -شارع سامي شلبايه
ت050/ 7700195 /
مكتب تشغيل  -المطرية
المطرية  -شارع الجسر الواقي
شركة جنة
للمنظفات الصناعية
المنطقة الصناعية بالعصافرة
الرقم التأميني1940372 /
المدير المسئول /السيد صالح إبراهيم
عدد
 7عامل عادي – ال يشترط مؤهل
الراتب :حسب المقابلة

مكتب تشغيل – ميت غمر
ميت غمر شارع احمد عرابي
ت6963361 /

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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جلوبال فودز
للصناعات العذائية (ألبان)
المنطقة الصناعية – العصافرة
المدير المسئول/أ .يوسف يوسف السيد
ت .مكتب التشغيل6963361 /
عدد
 2مهندس جودة  -بكالوريوس هندسة
 10عامل تعبئة  -مؤهل متوسط
الراتب :حسب المقابلة
مصنع عادل الحسينى
للمالبس الجاهزة
المنطقة الصناعية بالعصافرة
ت .مكتب التشغيل6963361 /
عدد
 5خياط – من الجنسين
 1مساعد خياط
الراتب  :حسب المقابلة

مكتب تشغيل  -شربين
شربين  -شارع سوق الجملة
ت7920266 /

مدرسة المنيال وى الخاصة
شربين  -ترعة غنيم
الرقم التأميني1268819 /
المدير المسئول /راغب عطية احمد
ت .مكتب التشغيل7920266 /
عدد
 1مدرس علوم
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

 1مدرس رياضيات
 1مدرس لغة عربية
 1مدرس رياض أطفال
 1مدرس حاسب آلي
الرا تب :حسب المقابلة

مكتب تشغيل – نبروه
نبروه  -شارع السوق

الرامى
لمنتجات األلبان
انشيس  -نبروه – الدقهلية
الرقم التأميني1146873 /
المدير المسئول /ماجد عادل المغازي
ت01023413385 /
عدد
 5عامل  -بدون مؤهل
الراتب :حسب الخبرة
مكتب تشغيل – شها
الوحدة المحلية بشها

بست تشيز
ميت فراح – المنصورة
الرقم التأميني2633314 /
المدير المسئول/أ .إسالم نبيل يونس
عدد
 15عامل مخزن – بدون مؤهل
الراتب :حسب المقابلة
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مديرية القوى العاملة
بالبحر األحمر
ديوان عام المديرية
ت065/3546412 /
مكتب تشغيل – الغردقة
الدهار – شارع المصالح الحكومية
ت0653546411/
فندق شيراتون سومه باى
خليج أبو سومه
الرقم التأميني1481061 /
المدير المسئول/أ .أشرف رمضان
استيفاء نسبة ال  %5ذوي القدرات الفائقة
عدد
 3مضيف
 1طباخ – بكالوريوس سياحة وفنادق
 2عامل تجهيز وتحضير
 1عامل ترتيب فندقى – مؤهل متوسط
الشروط :إجادة اللغة االنجليزية تحدث
وكتابة – السن  30:25سنة
الراتب  :حسب المقابلة
فندق جازاكوا فيفا
الكيلو 3طريق سفاجا – طريق سفاجا
( خليج مكادى )
الرقم التأمينى 2777506 :
استيفاء نسبة ال  %5ذوي القدرات الفائقة
عدد
 3مراقب حمام سباحة
 2مشرف غرف
 2عامل نظافة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

الشروط  :مؤهل متوسط – السن 30:20
سنة  -خبرة سنتين  -الراتب حسب المقابلة
فندق ايبروتيل مكادى بيتش
ك  3 .طريق سفاجا – طريق سفاجا
( خليج مكادى )
الرقم التأمينى 1432013 :
استيفاء نسبة ال  %5ذوي القدرات الفائقة
عدد
 3مراقب حمام سباحة
 2مشرف غرف
 2عامل نظافة
الشروط  :مؤهل متوسط
 السن  30:20سنة خبرة سنتينالراتب :حسب المقابلة
فندق سرايا سويتس ريزورت
ك  3 .طريق سفاجا – طريق سفاجا
( خليج مكادى )
الرقم التأميني1870566 /
استيفاء نسبة ال  %5ذوي القدرات الفائقة
عدد
 3مراقب حمام سباحة
 2مشرف غرف
 2عامل نظافة
الشروط  :مؤهل متوسط
 السن  30:20سنة  -خبرة سنتينالراتب :حسب المقابلة
فندق ايبروتيل مكادى اوازيس
ك  3 .طريق سفاجا – طريق سفاجا
( خليج مكادى )
الرقم التأميني1612588 /
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استيفاء نسبة ال  %5ذوي القدرات الفائقة
عدد
 3مراقب حمام سباحة
 2مشرف غرف
 2عامل نظافة
الشروط :مؤهل متوسط
 السن  30:20سنة  -خبرة سنتينالراتب :حسب المقابلة
فندق جاز مكادينا
الكيلو  3طريق سفاجا – طريق سفاجا
( خليج مكادى )
الرقم التأميني1564277 /
استيفاء نسبة ال  %5ذوي القدرات الفائقة
عدد
 3مراقب حمام سباحة
 2مشرف غرف
 2عامل نظافة
الشروط  :مؤهل متوسط
 السن  30:20سنة  -خبرة سنتينالراتب حسب المقابلة
فندق ميركيور الغردقة
ك 12طريق سفاجا –الغردقة -البحر األحمر
الرقم التأميني1185522 /
المدير المسئول /مجدى جابر
عدد
 2مشرف غرف –مؤهل عالي  -فوق
المتوسط – إجادة اللغة االنجليزية
 2جناينى  -خبرة سنتان
 2عامل تجهيز وتحضير – مؤهل متوسط
الشروط :مؤهل فوق المتوسط  -متوسط
 أداء الخدمة العسكرية السن  30:20سنةالراتب :حسب المقابلة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

فندق ستلجنبرجر الدوبيتش
ش 1يوسف عفيفى – الغردقة
البحر األحمر
الرقم التأميني2117418 /
المدير المسئول /ناجى نصر هللا
ت0653465400 /
عدد
 1سائق درجة ثانية – إعدادية
 5عامل سكن
 10عامل تجهيز وتحضير – محو أمية
الراتب :حسب المقابلة
المزايا الممنوحة - :سكن  3 -وجبات
 بدل انتقالفندق جازاكوافيفا
ك  32طريق الغردقة سفاجا – خليج أبو
المخارج
الرقم التأميني2777506 /
المدير المسئو ل  /أيمن أبو زيد
عدد
 4عامل تجهيز وتحضير
 3عامل نظافة
 4مساعد مضيف
الشروط :مؤهل فوق المتوسط – متوسط
السن  25:20سنة
الراتب :حسب المقابلة
فندق فالمنكو القصير
الكيلو  7طريق سفاجا القصير
البحر األحمر
المدير المسئول /حسين الملوانى
ت01227419765 /
عدد
 2فرد أمن
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 2عامل تجهيز وتحضير – مؤهل متوسط
السن 28 :35 :سنة
الراتب :حسب المقابلة
قرية الدابي السياحية ساند بيتش
شارع الكورنيش – الغردقة
المدير المسئول  /عادل القاسم
ت0105398842 - 0653547821 /
عدد
 1موظف استقبال – مؤهل عالي
 1أمين مخزن
 2عامل مطبخ
 5مضيف
 5عامل نظافة  -متوسط أو فوق متوسط
الشروط :خبرة في مجال العمل
 اجتياز الكشف الطبيالراتب :حسب المقابلة
فندق جنجل أكوا بارك
الغردقة – جنوب مجاويش
الرقم التأميني2506187 /
المدير المسئول  /احمد فاروق على
ت0653464670 /
عدد
 11عامل تجهيز وتحضير
 5منقذ – -إجادة اللغة االنجليزية
 4عامل نشاط رياضي  -إجادة الروسية
 6مساعد مضيف  -إجادة االنجليزية
 4مضيف  -إجادة األلمانية  -خبرة سنتان
 5طباخ أول  -سخن
 2طباخ ثاني  -مؤهل متوسط حديث
الشروط :السن  35:20سنة
المزايا الممنوحة :بدل سفر – وجبات
الراتب :حسب المقابلة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

فندق كورال بيتش الغردقة
الكيلو  17طريق الغردقة سفاجا
الرقم التأميني867616 /
عدد
 1مضيف – بكالوريوس سياحة وفنادق
 2عامل تجهيز وتحضير
 مؤهل متوسط سياحة وفنادقالشروط  :خبرة سنتان
السن  25:20:سنة
الراتب  :حسب المقابلة
فندق سيتادل أزور – الغردقة
ك  25جنوب البحر األحمر
الرقم التأميني2258355 /
عدد
 18مشرف غرف
 18مساعد مضيف
 10عامل تجهيز وتحضير
الشروط  :مؤهل متوسط
الراتب :حسب المقابلة
فندق ريحانة ثرى كورنرز الجونة
الجونة – الغردقة – البحر األحمر
عدد
 1موظف استقبال
 1موظف حجز
الشروط  - :مؤهل عالي  -إجادة اللغة
االنجليزية  -األلمانية  -الحاسب االلي –
السن  25:20سنة
 3عامل تجهيز وتحضير
 3مراقب أمن – مؤهل متوسط
 -السن  28:20سنة
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فندق كلوب باراديسيو الجونة
الكيلو  9شمال الغردقة
الرقم التأمينى 1000042 :
التليفون - 0653547934 /
01222773828
المدير المسئول  /محمد إبراهيم طه
عدد
 2موظف استقبال
الشروط  :إجادة اللغة االنجليزية وااللمانية
 1مشرف أمن – مؤهل عالى
 4عامل تحضير
 2طباخ أول
 2طباخ ثانى
 2مشرف غرف – مؤهل متوسط
السن  30:25سنة
فندق ارابيال
طريق الكورنيش – الغردقة – البحر االحمر
الرقم التأمينى 1309982 :
المدير المسئول  /حسام العربى
ت0653615087 :
عدد
 5مساعد مضيف – بكالوريوس سياحة
وفنادق
 8عامل تجهيز وتحضير
 3مراقب أمن  -مؤهل متوسط
السن  26:20سنة – الراتب حسب المقابلة

فندق صن رايز هوليدايز
طريق الشيراتون
الرقم التأميني1320448 /
المدير المسئول  /اشرف عاطف احمد
ت 0653445080 /
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

عدد
 5عامل تجهيز
 1موظف أمن – مؤهل متوسط
الراتب  :حسب المقابلة
فندق نيوهاواى ميراج
الممشى السياحي – الغردقة – البحر األحمر
الرقم التأميني2586702 /
المدير المسئول /محمد احمد امام
عدد
 1مدير عام – خبرة  20سنة
 1أخصائي سالمة وصحة مهنية
خبرة  5:3سنوات – مؤهل عالي
الراتب :حسب المقابلة
فندق ميراج اكواوسيا سيزار باالس
شمال األحياء – أول الغردقة – البحر األحمر
الرقم التأميني2748892 /
المدير المسئول  /محمد احمد امام
عدد
 1مدير أمن صناعي – خبرة  7سنوات
 1مدير إشراف داخلي – خبرة  15سنة
 1مشرف ادوار – خبرة  10سنوات
 1مساعد مدير أغذية ومشروبات
الخبرة  12 :سنة
الشروط  :مؤهل عالي  -فوق المتوسط
الراتب :حسب المقابلة
كالسيك
إلدارة المنشآت السياحية والفندقية
ألف ليلة وليلة
ص ب  - 110ك  - 17طريق سفاجا الغردقة
الرقم التأميني2684233 /
المدير المسئول /وفائى حمدى محمد
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عدد
 5فرد أمن
 5عامل تجهيز وتحضير – مؤهل متوسط
–إعدادية – ابتدائية
السن  30:20سنة
الراتب :حسب المقابلة
مكتب تشغيل – مرسى علم
مرسى علم – عمارات منخفض التكاليف
فندق جيما ريزورت
الكيلو  25جنوب مرسى علم
ت - 01225341400 :
01002229915
استيفاء نسبة ال  %5ذوي القدرات الفائقة
عدد
 1محاسب ايرادات – مؤهل عالى
 3مراقب أمن
 2عامل تجهيز وتحضير
 3مشرف غرف
 1عامل سكن –مؤهل متوسط
الراتب  :حسب المقابلة
فندوق هيلتون مرسى علم
الكيلو  97طريق الغفير – مرسى علم
المدير المسئول  /هشام عطية
ت 01220566595 :
استيفاء نسبة ال  %5ذوي القدرات الفائقة
عدد
 1متلقي طلبات – مؤهل عالي
إجادة اللغة االنجليزية  +حاسب آلي
 7عامل نظافة – مؤهل متوسط – يجيد
القراءة الكتابة

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

فندق بلوريف
الكيلو  50شمال مرسى علم
ت0653380139 - 01013988331 /
استيفاء نسبة ال  %5ذوي القدرات الفائقة
عدد
 2جناينى
 1عامل تجهيز وتحضير
الراتب :حسب المقابلة
قرية الجفتون السياحية
الغردقة – البحر األحمر
المدير المسئول  /محمد
ت0653463040 /
عدد
 1شيف جزا ر
 1شيف خباز
 3شيف سخن
 2طباخين كافيتيريا اسطاف
 1شيف حلوانى
 10عمال استيورد
الراتب :حسب المقابلة
مكتب تشغيل – الغردقة
الدهار – شارع المصالح الحكومية
ت065/3546411 /
فندق االوبروي
سهل حشيش – الغردقة  -البحر األحمر
الرقم التأميني 1648195 /
ت مكتب العمل 065/3546412 /
المدير المسئول  /محمد محمود محمدي
عدد
 5موظف استقبال – مؤهل عالي
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إجادة اللغة االنجليزية
 10إشراف داخلي – اللغة االنجليزية
متوسطة
الراتب 1500:1200 :جنيه
 3طباخ أول –  1300:1200جنيه
 2طباخ ثان –  1200:1100جنيه
خبرة  3سنوات
 2طباخ ثالث –  1100:1000جنيه
خبرة سنتان
السن 26:18 :سنة
فندق كورال بيتش الغردقة
الكيلو  17طريق الغردقة سفاجا
الرقم التأميني 867616 /
ت0653461610 /
المدير المسئول  /مصطفي احمد ادم
عدد
 1ضابط امن – معهد عالي – خبرة سنتان
 1مشرف غرف – مؤهل متوسط سياحة
وفنادق – خبرة سنة
السن  25:22 :سنة
الراتب  :حسب المقابلة
فندق سي جل الغردقة
طريق الشيراتون –الغردقة  -البحر األحمر
الرقم التأميني 1675653 /
ت0653440351 /
المدير المسئول  /هاني منير عباس
عدد
 1امن صناعي – خبرة  7سنوات
 1مساعد مضيف – من الجنسين
السن :حتى  30سنة
الشروط :مؤهل عالي
 20مراقب امن  -حتى  40سنة
 20مشرف غرف – حتى  30سنة
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الشروط  :مؤهل متوسط
 20عامل تجهيز وتحضير  -حتى  40سنة
الراتب  :حسب المقابلة
شركة البحر األحمر للخدمات الطبية
مستشفي النيل
طريق المطار – بجوار التفتيش البحري
الغردقة
الرقم التأميني 2031981 /
ت065/3550974 /
المدير المسئول  /محمود المتولي مسعد
عدد
 1موظف استقبال – مؤهل عالي
 900 :1005جنيه  100 +جنيه
بدل سفر – حتي  25سنة
 3ممرضة – معهد فني صحي حكومي
خبرة سنة  1900:1700 -جنيه +
 400جنيه بدل نقدية
 2ممرضة – مؤهل متوسط تمريض
خبرة سنة  1700:1500 :جنيه
 400+جنيه بدل نقدية
 2مشرف غرف – مؤهل متوسط
الراتب :حسب المقابلة  100 +جنيه
بدل سفر
فندق نيوهاواي ميراج
الممشي السياحي– الغردقة – البحر األحمر
الرقم التأميني 2586702 /
ت065/3546412 :
المدير المسئول  /محمد احمد امام
عدد
 7مشرف غرف – خبرة  5:3خبرة
 حتى 35سنة 10مضيف – خبرة  2:1:سنة
 حتى  25سنة- WWW.MANPOWER.GOV.EG
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الشروط  :مؤهل عالي – فوق المتوسط
 2أمين مخزن – بكالوريوس تجارة
خبرة  2:1سنة – حتى  25سنة
 15منظف أماكن عامة
 12مساعد مضيف
الشروط :مؤهل فوق المتوسط – متوسط
السن 25:18 :سنة
 5عامل حمام سباحة
 2منقذ حمام سباحة – حتى  30سنة
الحصول علي شهادة إنقاذ
الشروط :مؤهل متوسط
 1عامل مخازن – السن  20:سنة
الراتب :حسب الخبرة
فندق ميراج اكوا وسبا – سيزار باالس
شمال األحياء– أول الغردقة – البحر األحمر
الرقم التأميني 2748892 /
المدير المسئول  /محمد احمد إمام
ت01118747678 /
عدد
 1مدير أغذية ومشروبات
– خبرة  12سنة
 1مساعد مدير إشراف داخلي
 خبرة 15سنة 1مشرف ادوار – خبرة  10سنوات
 خبرة سنة 4منقذ حمام سباحة
الشروط  :مؤهل عالي – فوق المتوسط
 2موظف موارد بشرية – مؤهل عالي
 5مضيف – خبرة سنتان
 6مساعد مضيف
 3فني حمام
الشروط  :مؤهل متوسط
الراتب  :حسب الخبرة
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مكتب تشغيل  -سفاجا
سفاجا  -خلف بنك اإلسكندرية
ت 065/3252220 /
فندق كلوب ازور
الكيلو  34طريق الغردقة – سفاجا
الرقم التأميني 1663380 /
ت065/3546412 :
استيفاء  %5لذوي االحتياجات الخاصة
عدد
 5عامل تجهيز وتحضير
 2عامل مغسلة
 3مشرف غرف
الشروط  :شهادة تأهيل مهني
السن  :ال يقل عن  21سنة
الراتب  :حسب المقابلة
فندق النبيلة
شرم العرب – الكيلو  30طريق الغردقة
سفاجا – البحر االحمر
الرقم التأميني 2204186 /
ت المكتب 065/3546412/
المدير المسئول  /صالح احمد صالح
عدد
 2موظف استقبال – مؤهل عالي
يجيد اللغة االنجليزية واأللمانية
السن  22 :سنة
 5مشرف غرف – مؤهل متوسط
السن  19 :سنة
الراتب  1000 :جنيه
 5عامل تجهيز وتحضير
 5فرد امن
الشروط  :مؤهل متوسط
السن 19 :سنة
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الراتب  1200 :جنيه
مديرية القوى العاملة و الهجرة
بسوهاج
طريق سوهاج  -أسيوط
ت 093/2351993 - 2322170 /
فرص عمل عادية بالمنشآت الواقعة فى
دائرة عمل مديرية القوى العاملة والهجرة
بمحافظة سوهاج
عدد
 1عجان لمخبز بلدي
الرقم التأميني  – 67908 /المنشاة
 2فران وعجان لمخبز بلدي
الرقم التأميني  – 7017704 /المنشاة
 1طولجي لمخبز بلدي
الرقم التأميني  2580289 /المنشاة
 1عامل لمكتب مقاوالت
الرقم التأميني  - 12825468 /المنشاة
 1عامل لورشة بالط
الرقم التأميني  – 6525573 /المنشاة
 1مدير مسئول – لمخبز بلدي
الرقم التأميني  23902089 /المنشاة
 1فران
 1عجان
 1خراط لمخبز بلدي
الرقم التأميني  – 2867866 /دار السالم

للحصول على البيانات التفصيلية
و عناوين هذه المنشآت
يرجع في ذلك لمديرية القوى العاملة
و الهجرة بمحافظة سوهاج

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

منطقة قوى عاملة شمال  -بطهطا
شارع السوق البرانى – مركز طهطا
ت093 /4770455 /
مكتب تشغيل – طهطا
شارع المستشفى  -مركز طهطا
ت 093 /4778509 /
مكتب المروة للمقاوالت
اوالد سالمة مركز المنشاة
الرقم التأميني 59113599 /
ت093 /4778509 /
المدير المسئول  /انور صابر احمد
عدد
 1مهندسة – بكالوريوس هندسة
الراتب  :حسب الكفاءة
شركة تجارية لتوزيع األدوات الصحية
الحريزات الغربية – مركز المنشاة -
ت093 /4778509 /
المدير المسئول  /رمضان مجاهد علي
عدد
 1مندوب مبيعات – مؤهل متوسط
الراتب  :حسب المقابلة
مدرسة شمس الغد
اوالد علي – مركز المنشاة
الرقم التأميني 2746554 /
ت093 /4778509 /
المدير المسئول  /حسن يوسف طه
عدد
 2مدرسة – مؤهل عالي
الراتب  :حسب المقابلة
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محل بقالة
أوالد حمزة – مركز العسيرات
الرقم التأميني 1272629 /
ت093 /4778509 /
المدير المسئول  /آمنه أبو الوفا

عدد
 8فرد أمن – مؤهل عالي – متوسط
الراتب :حسب الكفاءة

عدد
 1مندوب مبيعات – مؤهل متوسط
الراتب  :حسب المقابلة
مديرية القوى العاملة
بأسوان
شارع أبطال التحرير
ت097/2302486 /
مكتب تشغيل – أسوان
المحمودية عمارة رقم 27
الدور األرضي  -أسوان
ت097/306291/
شركة الحرمين للحدايد والبويات
المحمودية أمام مركز الشباب – أسوان
المدير المسئول  /السيد محمد على
ت01115523124 /
عدد
 2بائع – مؤهل متوسط – أو فوق
المتوسط من الجنسين – خبرة سنتين
الراتب  :حسب الخبرة
كيرسرفيس – امن وحراسة
أسوان – أطلس
الرقم التأميني 509841 /
المدير المسئول  /محمد شوقي
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

- WWW.MANPOWER.GOV.EG

