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

ت  -ف اكس22609354/

جلوبال سيكيوريتي لوجستك
لألمن والحراسة
 273شارع عبد الغني الجمسي
النرجس (  ) 1شارع  - 90التجمع الخامس
الرقم التأميني2614380 /
مدير الموارد البشرية/أ .معتز محمود
 أ .خلود رمضانت01204433401- 01288664336/
عدد
 140فرد أمن – مؤهل متوسط – إعدادية
مواقع العمل
( التجمع الخامس – الرحاب –  6أكتوبر )
الراتب 2000 : 1800 :جنيه
يحدد حسب الموقع
 25مشرف أمن –  2800 : 2300جنيه
 20حارس ( جارد ) –  2800جنيه
الشروط :مؤهل متوسط – إعدادية
 خبرة أمنية  3سنوات العمل ( الرحاب – 6أكتوبر )
 30عامل نظافة – مؤهل متوسط –
إعدادية – العمل بالرحاب
الراتب 1500 :جنيه
الشروط العامة :السن  45 : 21 :سنة
المزايا - :تأمين صحي – اجتماعي – حافز
شهري
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

 توفير السكن والمواصالت بالنسبة للعمل( الرحاب و 6أكتوبر )
شركة كانستارز
لخدمات األمن والحراسة
 12شارع أحمد فهيم  -الحي السابع
مدينة نصر
الرقم التأميني2525241 /
مدير الموارد البشرية /أ .محمد أنور
ت01014226639- 01122242211/
عدد
 100فرد أمن  -للعمل بمنطقة  6أكتوبر
– العمل  12ساعة
الراتب 1600 :جنيه
 100فرد أمن – العمل بالتجمع الخامس
 عمل  12ساعة –  2000جنيه عمل  8ساعات –  1500جنيه 50فرد أمن  -للعمل بمدينة نصر
 مصر الجديدة عمل  12ساعة  1800 -جنيهالشروط العامة - :مؤهل فوق المتوسط
 متوسط السن 45 : 20 :سنةدلتا تكستايل إيجيبت
للمالبس الجاهزة والنسيج
الرقم التأميني19068110 /
المنطقة الحرة – مدينة نصر – الحي السابع
مدير الموارد البشرية /أ .منار سيد
ت01092662995/
استيفاء لنسبة الـ  % 5لذوي القدرات الخاصة

عدد
 75عاملة خياطة  -ال يشترط مؤهل
السن 35 : 18 :سنة
 من أبناء القاهرة الكبرىWWW.MANPOWER.GOV.EG
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الراتب :حسب المقابلة  +بدل وإضافي
المزايا :تأمين صحي – اجتماعي – انتقاالت
أوتو تراك
لتأجير السيارات
الرقم التأميني70969778 /
 21شارع خليل العروسي  -من فريد سميكة
مصر الجديدة  -خلف سور الكلية الحربية
مدير الموارد البشرية/أ .سامح محمود محمد
ت01222791106- 01222790076/
عدد
 10سائق  -مؤهل عالي  -فوق المتوسط
 رخصة مهنية  -أو خاصة السن 50 : 29 :سنة خبرة  5سنواتالشروط :العمل  12ساعة أو  15ساعة
 يفضل من سكان( مصر الجديدة – الزيتون – عين شمس )
  6أيام عمل  -يوم راحة أسبوعياالراتب :يصل إلى  3000جنيه  +حافز
الشروق لألمن والحراسة
 13أبراج المنتصر – كورنيش النيل
حدائق حلوان – القاهرة
الرقم التأميني2600113 /
مدير الموارد البشرية  /د .محمود مكي
ت01090020290/
عدد
 40ضابط أمن للعمل بمستشفى الساحل
بالقاهرة  -مؤهل عالي  -متوسط
الراتب 1500 :جنيه
 50عامل خدمات معاونة  -للعمل المنصورة
 مؤهل متوسطالراتب :حسب المقابلة
 75عامل نظافة – ال يشترط مؤهل
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

الراتب 1500 : 1200 :جنيه
 70فرد أمن – مؤهل متوسط
السن 45 : 20 :سنة
الراتب 1500 :جنيه
الشروط :العمل معهد الكلى بالمطرية
الشروط العامة :السن 45 : 18 :سنة
شركة دايفن وركس
لألغذية والمشروبات
 159شارع  26يوليو – الزمالك – الدور
الثاني – شقة ( ) 10
الرقم التأميني2478465 /
مدير الموارد البشرية/أ .هدير طارق
ت01127770667- 01206661541/
01227771890
عدد
 31استيوارد –  1660 : 1150جنيه
 16ويتر – من الجنسين
 خبرة  3 : 0سنواتالراتب 1326 : 1150 :جنيه
 3ديلفري  -يشترط دراجة نارية
 خبرة  3 : 1سنواتالراتب 1755 :جنيه
الشروط :مؤهل متوسط – عالي
 4عضو فريق  1400 : 1215 -جنيه
 2عامل نظافة –  1266: 1150جنيه
 3سائق – خبرة  4 : 1سنوات
الراتب 1750 : 1600 :جنيه
 2أوفيس بوي
 3طباخ أول( شرقي – خباز – تجهيز )
 مؤهل عالي – فوق متوسط خبرة 5 : 3 :سنواتالراتب 1790: 1500 :جنيه
 2كاشير – بكالوريوس تجارة
الراتب 1760: 1560 :جنيه
WWW.MANPOWER.GOV.EG
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 2مشرف مطعم – مؤهل عالي
 خبرة 4: 2 :سنةالراتب 2160:جنيه
 1شيف فطائر  -مؤهل عالي  -متوسط
سياحة وفنادق
 خبرة 4 : 2 :سنواتالراتب 2200 : 2000 :جنيه
 2طباخ ثان – سخن – خباز – مؤهل
فوق المتوسط – خبرة  3 : 2 :سنوات
الراتب 1505 : 1420 :جنيه
 2مساعد ثان مدير – خبرة  2 : 1سنة
الراتب 2000 : 1800 :جنيه
 1أمين مخزن خبرة  3 : 1 :سنوات
الشروط :مؤهل عالي
 السن 35 : 25 :سنة 3عامل مخازن – خبرة 1 : 0 :سنة
الراتب 1235 :جنيه
 1مراقب جودة – مؤهل عالي – زراعة
 هندسة – خبرة  5 : 1سنوات 1شيف سخن ( رئيس قسم )
 مؤهل عالي  -سياحة وفنادق السن 45 : 30 :سنة خبرة من  10 : 5سنواتالراتب 2850 : 2712 :جنيه

دالالت العالمية
للحراسات األمنية
 1أ/ب شارع سيد داوود – تقسيم الالسلكي
المعادي
الرقم التأميني2693139 /
مدير الموارد البشرية  /أ .أسامة أحمد
ت01151588806- 01100841384/
عدد
 50مراقب أمن  -مؤهل عالي
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

 فوق المتوسط – متوسطالسن 40: 20:سنة
المزايا - :تأمين صحي – اجتماعي
 سكن للمغتربين  -توفير وجبات مواصالتالراتب 2000 : 1200 :جنيه
شركة بروتكشن
للمقاوالت والتصميمات
 2/12منتجع الياسمين  -الحي 14
مدينة الشيخ زايد  6 -أكتوبر
مدير الموارد البشرية /أ .زايد
ت- 37967236 - 37967295/
01000529206
عدد
 5منسق مستندات  -مؤهل عالي
 إجادة الحاسب اآللي إجادة اللغة االنجليزيةالراتب 2500 :جنيه
 20عامل رص لمصنع طوب أسمنتي آلي
السن 40 : 22 :سنة
 5فرد أمن إداري – يجيد القراءة والكتابة
 تأدية الخدمة العسكريةالراتب 2200 :جنيه
 5مشغل مكبس آلي
 5مشغل خالط آلي
الراتب 2500 :جنيه
 5مشرف عمال رص طوب
الراتب 2700 :جنيه
الشروط :العمل بنفس المجال
المزايا - :تأمين اجتماعي – تأمين طبي
ترسل السيرة الذاتية على
HR@PROTECTION -PSC.COM

إيجيبت فودز
المنطقة الصناعية – قويسنا – المنوفية
WWW.MANPOWER.GOV.EG
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الرقم التأميني158740 /
مدير الموارد البشرية /أ .أحمد عادل
ت01274899222- 0482590050/
الخط الساخن19624 :
عدد
 200مندوب مبيعات – مؤهل عالي
متوسط  -ال يشترط خبرة
السن :ال يزيد عن  36سنة
المزايا :تأمين صحي – اجتماعي
العمل بفروع الشركة بجميع أنحاء
الجمهورية
الراتب 1450 :جنيه  +عمولة
ناسيتا لوجيستيك
لشحن وصيانة قطع غيار السيارات
 15أ شارع  26يوليو – بجوار مطعم جاد
أمام مدخل جراند أوتيل – الدور األول
الرقم التأميني2456 /
مدير الموارد البشرية  /أ .أحمد محفوظ
ت01007253181- 01115151778/
عدد
 20سائق درجة أولى  -ثانية
 مؤهل متوسطالراتب 2000:جنيه  +حوافز وبدالت
 10سائق كالرك –  3000جنيه
الشروط - :مؤهل متوسط
 السن  40 : 25 :سنة العمل بشبرا مصر ( روض الفرج ) 50عامل مخازن
 50عامل نظافة
الشروط - :مؤهل متوسط  -إعدادية
الراتب  1400:جنيه
 50فني صيانة سيارات – مؤهل متوسط
الراتب 1750 :جنيه
الشروط العامة - :السن 40 : 18 :سنة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

 العمل  8ساعات العمل بالقاهرة أو الجيزةالمزايا :تأمين اجتماعي من أول يوم عمل
 تأمين صحي  -حوافز وبدالت صرف زي للعاملينبروسيك لألمن
 24شارع وادي النيل – المعادي
الرقم التأميني2593767 /
مدير الموارد البشرية  /أ .محمود تحسين
ت010020900669/
عدد
 30مشرف أمن – خبرة  3 : 0سنوات
 العمل  12ساعة السن 45 : 30 :سنةظ الراتب 1800 :جنيه
 50موظف أمن  -خبرة  1 : 0سنة
 العمل  8ساعات السن 45 : 20 :سنةالراتب 1300 :جنيه
الشروط العامة - :مؤهل عالي  -متوسط
 العمل بشيراتونأدريسيو لألمن والحراسة
 4شارع أبو المعاطي – العجوزة – الجيزة
الرقم التأميني1287939 /
مدير الموارد البشرية  /أ .خالد عبد الهادي
ت01122289920/
عدد
 30فرد أمن للعمل بأكتوبر – مدينة نصر
 50فرد أمن للعمل بأكتوبر – وسط البلد
 50فرد أمن
الشروط - :مؤهل عالي – متوسط
 السن 45 : 18 :سنةالمزايا - :تأمين صحي – اجتماعي
WWW.MANPOWER.GOV.EG

وزارة القوى العامل ة
** النشرة القومية للتشغيل **

Ministry Of Manpower

العدد " ثالثمــائة وتسعة وستــون " " 2017

 توفير إقامة – حوافزشركة سوتير جروب
الستيراد وتصدير الفالتر
 68شارع حلمي النمر  -جسر السويس
بجوار مول التجاريين
كوبري المطار الحرفيين
الرقم التأميني2250136 /
مدير الموارد البشرية  /أ .عماد عادل
ت26637402- 01066687826/
26637400- 26637401
عدد
 50مندوب مبيعات
الراتب حسب المقابلة
 10مشرف مبيعات – خبرة  3سنوات
الراتب 1500 :أساسي  +إضافي
 50فني صيانة –  1200جنيه  +عمولة
 5سكرتيرة – مؤهل عالي – إجادة اللغة
اإلنجليزية – ال تقل عن  25سنة
 10ممثلة خدمة عمالء  -مؤهل متوسط
 2مسئولة تسويق إلكتروني
– خبرة  2سنة
الشروط :مؤهل متوسط
 50مندوبة تيلي سيلز
الراتب :يصل إلى  2000جنيه
 10أخصائي توظيف – خبرة  2سنة
الراتب 1500 :جنيه
العمل بفروع الشركة بمختلف محافظات
الجمهورية
المزايا - :تأمين صحي  -اجتماعي  -مكافآت
إنترناشيونال فارما جروب
لتجارة األدوية
 94شارع متحف المنيل
أمام كلية طب أسنان – القاهرة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

مدير الموارد البشرية /أ .إسالم فهمي
ت01011172140/
عدد
 4مندوب دعاية طبية  -مؤهل علمي
 بكالوريوس علوم ( بيولوجي -كيمياء )  -من الجنسين
الراتب 3000 :جنيه
 4مندوب مبيعات  -مؤهل عالي
( حقوق – تجارة – آداب )
الراتب 2000 :جنيه
الشروط :السن 28 : 23 :سنة
 خبرة أو حديثي التخرج العمل  8ساعات على فترتينكاسل للخدمات األمنية
 18شارع عبد المجيد بدوي  -العمرانية
الجيزة
الرقم التأميني2462565 /
مدير الموارد البشرية  /أ .محمد ثروت
ت35916777- 01116366633/
عدد
 4فرد أمن – مؤهل عالي
العمل بالعاشر من رمضان – عمل 24
ساعة وأجازة  24ساعة
الراتب 2500 :جنيه
 30فرد أمن إداري  -ال يشترط مؤهل
 العمل العبور 6 -ساعات توفير إقامةالراتب 1500 :جنيه
 4فرد أمن – متوسط – العمل  6أكتوبر
الراتب 1700 :جنيه
 2فرد أمن – مؤهل متوسط – العمل ببدر
 توفير إقامة – عمل  8ساعاتالراتب 1800 :جنيه
الشروط العامة :السن 50 : 18 :سنة
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سمارت جروب
لخدمات اإلنترنت
 19ب عمارات العبور  -صالح سالم
مبنى المقر اإلداري
الرقم التأميني2700316/
مدير الموارد البشرية  /إيمان عبد الرحمن
ت01207512088/
عدد
 5مندوب تحصيل  -مؤهل متوسط
 ثانوية عامة  -خبرة  3 : 2سنوات السن 45 : 21 :سنة يمتلك فيسباالراتب 1500 :جنيه
فوكس للصناعات الغذائية
 6أكتوبر – المنطقة الصناعية السادسة
قطعة C2
الرقم التأميني2283471 /
مدير الموارد البشرية  /أ .أحمد طه كامل
ت01022667764/
عدد
 70عامل إنتاج ( تعبئة وتغليف )
الراتب 1500 :أساسي  500 +حافز
 25عامل مخازن ( تحميل )
الراتب 1600 :أساسي  500 +حافز
الشروط :مؤهل متوسط
 السن 35 : 20 :سنةالعمل بنظام الوردية ( صباحية – مسائية ) توفير وسيلة انتقال تأمين صحي  -اجتماعي -وجبة ساخنة – فرص للترقي

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

الدولية
لخدمات النظافة والصيانة
ISC
 137برج النحاس – شارع مصطفى
النحاس – مدينة نصر
الرقم التأميني68709607 /
مدير الموارد البشرية/سمير جبرهللا
ت01116331922 /
عدد
 50عامل نظافة  -العمل بالعين السخنة
 30عامل مخازن  -إنتاج  300 -جنيه
( بدل طبيعة عمل )
المزايا - :توفير سكن – انتقاالت
الراتب 2000:أساسي  200 +جنيه
بدل وجبة
 70عامل نظافة – العمل بالقاهرة
الراتب 1700 : 1500 :جنيه
الشروط  - :يجيد القراءة والكتابة
 السن 45 : 21 :سنة 40فرد أمن – العمل بالعين السخنة
 توفير سكن وانتقاالتالراتب 2000 :جنيه
 60فرد أمن  -العمل بالقاهرة
الراتب 1800 : 1500 :جنيه
الشروط - :مؤهل متوسط  -خبرة سنة
 السن 45 : 21 :سنةالمزايا - :تأمين صحي  -اجتماعي
 زيادة سنوية مواصالت داخلية بدالت – فرصة للترقيالشركة السويسرية للمالبس
بني سويف شرق النيل
الرقم التأميني2315371 /
مدير الموارد البشرية  /عبد الناصر شحاتة
ت01000489369- 01008972999/
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عدد
 50أخصائي جودة  -مؤهل عالي
 فوق المتوسط  30:22 -سنةالراتب 1200:1000 :جنيه
 300عامل إنتاج – من الجنسين
السن  35:15 :سنة
الراتب 1000:800 :جنيه
شركة ايميسا دينيم
لصناعة المالبس الجاهزة
بياض العرب  -المنطقة الصناعية
الثالثة – قطعة  44شرق النيل
بني سويف
الرقم التأميني 2736548 /
عدد
 25عامل إنتاج  -مؤهل متوسط
 من الجنسين  -خبرة  3سنوات السن 30:18 :سنةالراتب :حسب الخبرة
الشركة الشرقية
لصناعة الحلويات والشيكوالتة ( كوفرتينا)
إسكان الشباب  -بلوك  - 27006العبور
ت01094556999 /
مدير الموارد البشرية  /صبحي رفاعي
عدد
 100عامل إنتاج  -مؤهل متوسط
 السن 40:18 :سنةالراتب 1050 :جنيه
المزايا :تأمين صحي  -اجتماعي
 توفير مواصالت الدائري  -بلبيس -موقف العاشر

مديرية القوى العاملة
باإلسماعيلية
شارع شبين الكوم  -خلف اإلستاد
ت064/3364493 /
مكتب تشغيل – القنطرة شرق
القناطر امتداد شارع الجيش
بجوار األرصاد الجوية
ت064/3666499 /
شركة هاي تك للزيوت والشحوم
المنطقة الصناعية
ميدان القنطرة شرق الجديدة
الرقم التأميني2510862 /
مدير الموارد البشرية  /أ .رامي مصطفي
عدد
 5عاملة عادية –  1200جنيه
السن :ال يقل عن  25سنة

مديرية القوى العاملة
بالسويس
مدينة  24أكتوبر
مجمع المصالح الحكومة الجديد
ت062/ 3331138 /
مكتب تشغيل  -حي السويس
السويس الغريب  -شارع احمد عبدهللا
عمارة رقم  - 1شقة 1
ت062/3221844 /
فندق سياحي
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المنطقة االقتصادية الثالثة
شمال غرب خليج السويس
الرقم التأميني2562161 /
مدير الموارد البشرية  /هاني البرنس
عدد
 2عامل سكن
 2ضابط امن
الشروط :مؤهل متوسط  -خبرة سنتان
المزايا :اإلقامة داخل سكن العاملين
الراتب :حسب الخبرة
مديرية القوى العاملة
بالمنوفية
 1شارع عاصم حما  -برج آ ل مصيلحى
عمارة الغاز  -البر الشرقي
أمام كوبري مبارك  -شبين الكوم
ت048/ 2221673 - 2221522 /
048/2222283
منطقة قوى عاملة  -قويسنا
قويسنا  -شارع تيمور  -عمارة 99
ت2573145 /
مكتب تشغيل  -قويسنا
قويسنا  -شارع تيمور  -عمارة 99
ت2573145 /
شركة التقدم للصناعات الغذائية
قويسنا – المنوفية
الرقم التأميني2620551 /
ت01229306107- 01009659848/
عدد
 12عامل تعبئة – من الجنسين
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

السن 34 : 20 :سنة
الراتب :حسب المقابلة
شركة سليم للبالستيك
قويسنا – المنوفية
الرقم التأميني2/199/854 /
ت01229306107- 01009659848/
عدد
 12عامل إنتاج  -السن 25 :سنة
 العمل  12ساعةالراتب 1500 :جنيه
الشركة المصرية السعودية
المنطقة الصناعية الثانية – المنوفية
الرقم التأميني1865078 /
ت01229306107- 01009659848/
عدد
 6فرد أمن  -مؤهل عالي  -متوسط
  25سنة  1100 -جنيه 6عامل نظافة  1000 -جنيه
 2فني إنتاج  -مؤهل متوسط
 من الجنسين  1100 -جنيهسيجما للصناعات الدوائية
قويسنا – المنوفية
الرقم التأميني151674 /
ت01229306107- 01009659848/
عدد
 2صيدلي  30 : 25 -سنة  -خبرة
الراتب :حسب المقابلة
الشركة اإلسالمية للورق
قويسنا – المنوفية
الرقم التأميني1539925 /
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ت01229306107- 01009659848/
عدد
 10فني كهرباء مصانع
 مؤهل متوسط صناعي ( كهرباء ) السن 30 : 25 :سنة  -خبرة  2سنةالراتب 1100 :جنيه
 2كيميائي – بكالوريوس علوم
 السن 30 : 22 :سنة  -خبرةالراتب 1300 :جنيه

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

 7عامل إنتاج – مؤهل متوسط –
 5عامل إنتاج ( )%5
الشروط  :من الجنسين
الراتب  :حسب المقابلة
مصنع  Ayللمالبس الجاهزة
منطقة الصناعات الخفيفة
بني سويف الجديدة
الرقم التأميني 2368106 /
ت01094002203 /
مدير الموارد البشرية/أ .صباح طه
عدد
 1فني صيانة ماكينات حياكة  -مؤهل عالي
 متوسط 10عامل حياكة  -مؤهل متوسط
الشروط  :خبرة  2:1سنة
الراتب  :حسب الخبرة

منطقة قوى عاملة  -بني سويف
شارع احمد عرابي  -بني سويف
ت082 / 2322153 /

مديرية القوى العاملة
بالبحر األحمر
ديوان عام المديرية
ت065/3546412 /

مكتب تشغيل – شرق النيل
مدينة بني سويف الجديدة
ت082 / 2438363/

مكتب تشغيل  -سفاجا
سفاجا  -خلف بنك اإلسكندرية
ت 065/3252220 /

مصنع هاف فودز للصناعات الغذائية
المنطقة الصناعية  -القطعة 195
بياض العرب – بني سويف
الرقم التأميني 2668469 /
مدير الموارد البشرية  /حسام احمد

كالسيك
إلدارة المنشآ ت السياحية والفندقية
فندق بيتش الباتروس
الكيلو  17طريق سفاجا
الرقم التأميني 2684235 /
ت01227514859- 065/34640016/
مدير الموارد البشرية  /فرج احمد فرج

عدد
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

WWW.MANPOWER.GOV.EG

وزارة القوى العامل ة
** النشرة القومية للتشغيل **

عدد
 2عامل إشراف داخلي
 4مساعد مضيف
 2مضيف – خبرة سنتين
الشروط  :مؤهل متوسط
 7عامل تحضير وتجهيز  -إعدادية
السن  25:18 :سنة
الراتب  :حسب المقابلة
فندق ماجيك اليف كالوي
الكيلو  30جنوب سفاجا  -خليج كالدي
البحر األحمر
الرقم التأميني 2211013 /
ت  .مكتب العمل065/3252220 /
عدد
 8مساعد مضيف مطاعم
 3ضابط أمن
الشروط :مؤهل متوسط
 5عامل تحضير وتجهيز  -يقرأ ويكتب
الشروط :السن 30:22 :سنة
الراتب :حسب المقابلة
فندق ابيروتيل مكادي بيتش
الكيلو  30طريق سفاجا  -خليج مكادي
سفاجة  -الغردقة
الرقم التأميني1432013 /
ت .مكتب العمل065/3252220 /
عدد
 4عامل سكن
 4عامل زراعة
الشروط - :خبرة سنتان
 السن 25:20 :سنةالراتب :حسب الكفاءة
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فندق سوليمار مكادي مارين
الكيلو  30طريق سفاجا  -خليج مكادي
الغردقة
الرقم التأميني1693142 /
ت  .مكتب العمل065/3252220 /
عدد
 4عامل نظافة بالمطبخ
 4عامل زراعة
الشروط  - :مؤهل فوق المتوسط
 خبرة سنتان السن 25:20 :سنةالراتب :حسب الكفاءة

فندق جاز مكادي ستار
الكيلو  30طريق سفاجا  -خليج مكادي
الغردقة
الرقم التأميني2010740 /
ت  .مكتب العمل065/3252220 /
عدد
 3عامل نظافة بالمطبخ
 3عامل زراعة
الشروط  - :مؤهل فوق المتوسط
 خبرة سنتانالسن 25:20 :سنة
الراتب :حسب الكفاءة
فندق
ابيروتيل مكادي اوازيس فاميلي ريزورت
الكيلو  30طريق سفاجا  -خليج مكادي
الغردقة
الرقم التأميني1838988 /
ت  .مكتب العمل065/3252220 /
عدد

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

WWW.MANPOWER.GOV.EG

وزارة القوى العامل ة
** النشرة القومية للتشغيل **

Ministry Of Manpower

العدد " ثالثمــائة وتسعة وستــون " " 2017

 2عامل نظافة بالمطبخ
 2مشرف غرف
الشروط - :مؤهل متوسط
 خبرة سنتانالسن 25:20 :سنة
الراتب :حسب الكفاءة
فندق جاز مكادي مارين
الكيلو  30طريق سفاجا – خليج الغردقة
خليج مكادي
الرقم التأميني1693142 /
ت01006004576 /
عدد
 2عامل نظافة
 3مراقب حمام سباحة
 2مشرف غرف
الشروط - :مؤهل متوسط
 السن 30:20 :سنةالراتب :حسب الكفاءة
فندق جاز مكادي ستار أ ند سبا
الكيلو  30طريق سفاجا – خليج الغردقة
خليج مكادي
الرقم التأميني1693142 /
ت01006004576 /
عدد
 3مراقب حمام سباحة
 2مشرف غرف
الشروط :خبرة سنتان
 2عامل نظافة
الشروط - :مؤهل متوسط
 السن 30:20 :سنةالراتب :حسب الكفاءة

فندق جاز مكادي صن
الكيلو  30طريق سفاجا  -خليج الغردقة
خليج مكادي
الرقم التأميني1633625 /
ت01006004576 /
عدد
 2عامل نظافة
 3مراقب حمام سباحة
 2مشرف غرف
الشروط  - :مؤهل متوسط
 السن 30:20 :سنةالراتب :حسب الكفاءة
مكتب تشغيل  -القصير
القصير  -بجوار بنك مصر
ت065/3330013 /
فندق اكاسيا سويس ريزورت
الكيلو  - 26جنوب مدينة القصير
الرقم التأميني 1747199 /
ت01223179268- 0653390049/
مدير الموارد البشرية/أ .رجب محمد
عدد
 3حارس أمن  1000:700 -جنيه
 3عامل مناطق عامة  900:700 -جنيه
الشروط  - :مؤهل متوسط
 السن  30:18 :سنةفندق جاز دار المدينة
الكيلو  67طريق القصير  -مرسي علم
الرقم التأميني 2256612 /
ت 0653750015 /
مدير الموارد البشرية/أ .حسام محمد
عدد
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 2عامل تحضير وتجهيز  -مؤهل متوسط
السن 30:18 :سنة
الراتب :حسب المقابلة
فندق جاز المايا
الكيلو  67طريق القصير مرسي علم
الرقم التأميني 1993666 /
ت0653750030 /
مدير الموارد البشرية/أ .اشرف عايد
عدد
 2عامل تحضير وتجهيز
 3عامل زراعة
الشروط  - :مؤهل متوسط
 السن 30:18 :سنةالراتب :حسب المقابلة
فندق كورايا بيتش
الكيلو  67طريق القصير مرسي علم
الرقم التأميني1757396 /
ت0653750000 /
مدير الموارد البشرية/أ .حسام الدين صابر
عدد
 10عامل تحضير وتجهيز
 1فني مكافحة حشرات
الشروط  :مؤهل متوسط
السن  30:18 :سنة
الراتب  :حسب المقابلة
فندق اكاسيا جاردنز
الكيلو  - 26جنوب مدينة القصير
الرقم التأميني1757396 /
ت0653390049 /
مدير الموارد البشرية/أ .رجب محمد
عدد
 2حارس أمن
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 2عامل نظافة مناطق عامة
الشروط  :مؤهل متوسط  30:18 -سنة
الراتب :حسب المقابلة
فندق سينتيدو باي /صن رايز
طريق الغردقة سفاجا  -الكيلو 17
الرقم التأميني2351466 /
ت0653460020 /
مدير الموارد البشرية/أ .محمد أبو اليزيد
عدد
 5مشرف غرف
 1طباخ ثان
 1عامل مخازن
الشروط  :مؤهل متوسط
 8عامل تجهيز وتحضير
 2عامل زراعة
الشروط :السن 30:18 :سنة
المزايا :إقامة  +انتقال  +وجبات
الراتب :حسب الكفاءة
فندق اورينتال باي
شركة األبناء للتنمية السياحية
الكيلو  15شمال مرسي علم
الرقم التأميني2453329 /
ت01003862750- 01002114901/
مدير الموارد البشرية/أ .محمد غريب رزق
عدد
 1مشرف تكاليف
 1مشرف مشتريات
الشروط - :بكالوريوس تجارة
 خبرة  3سنوات 6فرد أمن  -بدون سالح
 3مشرف غرف  -خبرة سنتان
 3عامل نظافة
 1عامل تجهيز وتحضير
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 1عامل مخازن
الشروط - :مؤهل متوسط
 السن  35:18 :سنةفندق جاز سواليا
الكيلو  67طريق القصير  -مرسي علم
الرقم التأميني1875274 /
ت0653750015 /
مدير الموارد البشرية/أ.اشرف السيد
عدد
 10عامل تجهيز وتحضير – مؤهل متوسط
 السن 30:18 :سنةالراتب :حسب الكفاءة
كورال هيلز ريزورت
الكيلو  - 27جنوب القصير
الرقم التأميني2352811 /
ت0653395050 /
مدير الموارد البشرية/أ .مدحت بشير

الشروط  :مؤهل متوسط  -خبرة سنتان
الراتب  1200:800 :جنيه
 1عامل استيوارد – إعدادية
الراتب 1000:650 :جنيه
قرية يوتوبيا بيتش كلوب
الكيلو  22حنوب القصير
الرقم التأميني 1138157 /
مدير الموارد البشرية/أ .مصطفي عبد العال
ت0653390011- 01098883210 /
عدد
 2عامل تجهيز وتحضير  25:20 -سنة
الراتب :حسب الكفاءة
قرية علي بابا السياحية
الكيلو  17طريق الغردقة  -سفاجا
الرقم التأميني 1665357 /
ت 0653460463 /
مدير الموارد البشرية/أ.عبد الحميد حامد
ت01005379090 /

عدد
 5عامل تجهيز وتحضير
 5مراقب امن
الشروط :السن 50:20 :سنة
الراتب :حسب الكفاءة

عدد
 7عامل تحضير وتجهيز  -مؤهل متوسط
السن 25:20 :سنة
الراتب 1300 :جنيه

فندق روهانو
الكيلو  10جنوب القصير
الرقم التأميني 2724760 /
ت 01279999504 /
مدير الموارد البشرية/أ .ماجد نبيه رزق هللا
ت01279999605/

قرية هيلتون الغردقة
طريق القري – الغردقة
الرقم التأميني 1197619 /
ت 0653465025 /
مدير الموارد البشرية/أ.عبد الحميد إبراهيم
ت01004893400 /

عدد
 1موظف أمن
 1عامل سرفيس

عدد
 1مساعد كبير مهندسين  -خبرة 7
سنوات  -بكالوريوس هندسة
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الراتب 8000:5000 :جنيه
 1مشرف ميكانيكا  -خبرة 7
سنوات  3000:1500 -جنيه
 2فني سباكة – خبرة سنة
 2000:750جنيه
 2فني كهرباء – خبرة سنة
 2500:900جنيه
الشروط  :مؤهل عالي – متوسط
 1موظف عالقات نزالء –
 2500:1500جنيه
 5عامل استيوارد – يجيد القراءة
والكتابة –  1500:1200جنيه
فندق موفنبيك الغردقة
المركز السياحي
شارع الفريق يوسف عفيفي
الرقم التأميني 1114569 /
ت 0653465100 /
مدير الموارد البشرية/أ .ياسين عبد هللا
عدد
 3مساعد مضيف
 3فرد امن
 3استيوارد
 3منظف أماكن عامة
 3مشرف غرف
الشروط  :مؤهل متوسط
السن  30:25 :سنة
الراتب  :حسب الكفاءة
فندق البارون باالس
سهل حشيش  -البحر األحمر – الغردقة
الرقم التأميني 2686358 /
ت01126666289 /
مدير الموارد البشرية/أ.عبد هللا الشال
استيفاء لنسبة  %5لذوي القدرات الخاصة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

عدد
 5مشرف غرف
 5ضابط امن سكن
 4عامل تجهيز وتحضير
الشروط  - :مؤهل متوسط  -شهادة تأهيل
 السن 28:25 :سنةالراتب :حسب الكفاءة
فندق ميراج اكوا وسبا
سيزار باالس
شمال األحياء – أول الغردقة
الرقم التأميني 2748892 /
ت 01118747678 /
مدير الموارد البشرية/أ .محمد احمد إمام
عدد
 4موظف استقبال – مؤهل عالي
 خبرة سنتان 1مساعد مدير إشراف داخلي
 خبرة  15سنة 5مراقب امن – خبرة سنتان
 4منقذ حمام سباحة – خبرة سنتان
الشروط :مؤهل عالي – فوق المتوسط
 7مضيف – خبرة سنتان
 2أمين مخازن – خبرة سنه
 6مساعد مضيف
 4فني حمام
 3طباخ ثاني
 7طباخ ثالث
 3طباخ أول
 5مشرف أدوار – خبرة  5سنوات
 10مشرف غرف
 1لحام
 1فني تبريد وتكييف
الشروط :مؤهل متوسط
الراتب :حسب الكفاءة
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فندق وردة الصحراء بالغردقة
طريق سفاجا – الكيلو 16.5
الرقم التأميني 1765768 /
ت0653460600 /
مدير الموارد البشرية/أ .محمد أمين محمد
عدد
 15عامل تجهيز وتحضير
 5مضيف مطاعم  -خبرة
 5مضيف بارات  -خبرة
 10مشرف غرف
 1عامل سكن
 3فرد امن
 4عامل شاطئ
 4مساعد مضيف
الشروط :مؤهل عالي  -فوق المتوسط
 متوسط السن  25:18 :سنةالراتب  :حسب الكفاءة
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