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

ت  -ف اكس22609354/

بنده العالمية
لتجارة التجزئة ( ماركت )
 4طريق النصر  -أول مكر م عبيد
مدينة نصر
مبني لجنة المساعدات األجن بية
الرقم التأميني2782943 /
مدير الموارد البشرية /أ .أيمن سيد
ت01066031116/
عدد
 5متلقي طلبات – من الجنسين
 5مسئول استالم
 5فرد أمن
 5شيف خباز وحلواني شرقي وغربي
 5منسق ممرات
 5بائع أجبان
 5بائع خضراوات و فاكهة
الشروط :مؤهل فوق المتوسط – متوسط
 خبرة ي المجال 15كاشير – مؤهل عالي – من الجنسين
 20مساعد كاشير
 5بائع أسماك
 5جزار  -خبرة
الشروط - :مؤهل متوسط  -إعدادية
 ابتدائيةالشروط العامة :السن ال يزيد عن  37سنة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

الراتب :يبدأ  1500جنيه – شامل
المزايا - :تأمين اجتماعي – طبي
 تأمين على الحياةتي أند سي للمالبس الجاهزة
المنطقة الصناعية ب  -ج
قطعة (  3 ، 2 ،1ب)  -بلوك ( ) 22008
مدينة العبور
الرقم التأميني2415421 /
مدير الموارد البشرية /أ .أحمد عصام
ت01002087619 /
عدد
 50عامل لقسم السنفرة
 10عامل لقسم الرش
 10عامل مغسلة
 10عامل تعبئة مكواه
 15عاملة تعبئة تشطيب –
الشروط :جميع المؤهالت – مالبس جاهزة
السن 40 : 20 :سنة
المزايا - :تأمين صحي – اجتماعي
 توفير مواصالت ال يشترط خبرةالراتب 1200 :جنيه  +حوافز وبدالت
الشرق األوسط للمالبس الجاهزة
( مينكو )
أرض الجولف – طريق النصر – بورسعيد
الرقم التأميني1624997 /
مدير الموارد البشرية /أ .أشرف إبراهيم
ت01065516195/
عدد
 100عاملة حياكة – مؤهل متوسط
السن 30 : 18 :سنة
 ال يشترط خبرةالمزايا - :تأمين صحي – اجتماعي
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 توفير وسيلة مواصالت – مكافآت توجد حضانةالراتب 1300 :جنيه
روكسي
للمنتجات المعدنية والبالستيكية
 29شارع مراد بك – مصر الجديدة
الرقم التأميني2244669 /
مدير الموارد البشرية/أ.أحمد سعيد
ت01068222105/
عدد
 100مسئول بيع
 100مسئول تسويق
الشروط :مؤهل عالي – حديثي التخرج
 السن 25 : 21 :سنةالراتب 1500 :جنيه أساسي
 2فني صيانة
 2فني كنترول
الشروط :العمل  35 : 18سنة
الراتب 1500 :جنيه
الشروط العامة :عمل  8ساعات
المزايا - :يوجد خطوط سيارات:
 شبرا الخيمة  -جسر السويس انشاص  -شبين القناطراسبرانتوجينز
للمالبس الجاهزة
العاشر  -المنطقة الصناعية الثالثة 2A
قطعة /04/23ب
الشرقية
الرقم التأميني2024565 /
مدير الموارد البشرية/أ .أحمد فاروق
ت01008343566/
عدد
 400عامل حياكة – خبرة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

السن 40 : 18 :سنة
الراتب 2600 : 1300 :جنيه
 100عامل – السن 30 : 18 :سنة
الراتب 1500 : 1300 :جنيه
المزايا- :ال يشترط مؤهل
 توفير وسيلة مواصالت مبيت للمغتربين  -حافز إنتاج تأمين صحي  -اجتماعي مستشفيات خاصة للطوارئالسويسرية للمالبس الجاهزة
العاشر من رمضان A1 -
المنطقة الصناعية الثالثة
الشرقية
الرقم التأميني786985 /
مدير الموارد البشرية/أ .محمد عبده
ت01001600219/
عدد
 20مهندس إنتاج
 بكالوريوس هندسة إنتاج 20مشرف إنتاج  -بكالوريوس اقتصاد
منزلي – مالبس جاهزة
الشروط :السن 33 : 23 :سنة
الراتب :حسب المقابلة
 500عامل إنتاج – مؤهل متوسط
 من الجنسينالسن 38 : 18 :سنة
 30مراقبة جودة – مؤهل عالي
 رقابة جودة السن 32 : 21 :سنة 12عامل خدمات – ال يزيد عن  40سنة
 10عامل مخازن – ال يزيد عن  45سنة
المزايا :توفير سكن إداري – مواصالت
 تأمين صحي  -اجتماعي مركز تدريب  -فرص ترقيWWW.MANPOWER.GOV.EG
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 دور حضانة  -وحدات عالجية نقابة للعاملين  -زيادة سنويةالراتب 1500 : 1200 :جنيه
شركة سوتير جروب
الستيراد وتصدير فالتر المياه
 68شارع مكي 68شارع حلمي النمر -
جسر السويس بجوار مول التجاريين
كوبري المطار الحرفيين
الرقم التأميني2250136 /
مدير الموارد البشرية  /أ .عماد عادل
ت26637402- 01066687826/
26637400- 26637401
عدد
 2فني حقن بالستيك
 للعمل بالمصانع بمدينة بدر 1سائق خاص  -رخصة ثالثة
 السكن قريب من مقر الشركةبجسر السويس
الشروط - :مؤهل متوسط  -السن  25 :سنة
 خبرة  2سنةالراتب 1500 :جنيه  +بدالت
مديرية القوى العاملة
بالقاهرة
مجمع التحرير الدور الثالث ميدان التحرير
ت79457207940448/
منطقة قوى عاملة  -عابدين
9ميدان الخازندار  -العتبة
ت25909300 /
مكتب تشغيل  -عابدين
 194شارع التحرير  -عماره استرا ند
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

ت27940992 /
الشركة العربية لألغذية
 46شارع عبد الخالق ثروت
الرقم التأميني415696 /
المدير المسئول/أ  .محمد مصطفى
ت0108665584 - 23911948 /
عدد
 14مضيف
 6بائع
 6استيوارد
 4مساعد طباخ
الشروط - :من الجنسين
 السن 35 : 18 :سنةالراتب  1200 :جنيه

منطقة قوى عاملة  -مدينة السالم
مساكن أطلس  -بلوك  24مدخل 1
ت22806271 /
مكتب تشغيل  -السالم
مساكن أطلس  -بلوك  24مدخل 1
ت 22806271 /
كومباس للخدمات الغذائية
 9شارع دمشق
من شارع سوريا  -المهندسين  -الجيزة
ت0106189729- 01025911893/
المدير المسئول /أ  .عماد عبد المجيد
عدد
 1مدير موقع
 1أمين مخزن
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 1عامل مطبخ
 1مضيف مطعم
 1مساعد مطبخ
 1طباخ
 1مشرف مواقع
 1خباز
 1فرد أمن
الراتب 2000 : 1250 :جنيه
المزايا - :امتيازات وحوافز
 تأمين طبي تأمين اجتماعيرومكس
المنطقة الصناعية
آخر شارع جسر السويس
الرقم التأميني2565456 /
المدير المسئول /أ  .محمد عبد الغنى
ت  .مكتب التشغيل 22806271 /
عدد
 2مراقب جودة  -بكالوريوس رقابة جودة
 ب.علوم  -الراتب 1500 :جنيه 6فرد أمن  -مؤهل متوسط
الراتب  1400 :جنيه
 15سائق  -درجة أولى  2000 -جنيه
 4عامل  1200 -جنيه
الشروط العامة  :السن  35 : 22سنة
منطقة قوى عاملة  -الغرب
 9ميدان الخازندار  -العتبة
ت25931800 /
مكتب تشغيل  -بوالق
رمله بوالق  -المساكن الشعبية
ت25765607 /
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

المجموعة الدولية للمطاعم
أبراج النايل سيتى  -بوالق
ت .مكتب التشغيل25765607 /
عدد
 100مضيف – مؤهل متوسط
 50طباخ  -مؤهل متوسط
 50عامل نظافة – ال يشترط مؤهل
الشروط  :السن  18سنة
الراتب  1200 :جنيه
منطقة قوى عاملة  -البساتين ودار السالم
المعادى الجديدة  -الشطر العاشر
عمارة اإليمان رقم 14
ت2518667 /
مكتب تشغيل  -البساتين ودار السالم
عمارات الشركة الكويتية  -عماره رقم 17
شركة دلشيوس إنك
( سيلينترو كافي ه )
عمارة  34شارع  - 26ميدان الجزائر
المعادى
الرقم التأميني2149459 /
المدير المسئول /أ .محمد أبو زيد
ت01001732042 /
عدد
 50عضو فريق  -مؤهل عالي  -متوسط
الشروط :السن  30:18سنة
الراتب  1600 :جنيه
منطقة قوى عاملة  -النزهة
 27شارع عين شمس برج الفتح
WWW.MANPOWER.GOV.EG
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ت 6339194 /
مكتب تشغيل  -النزهة
 96شارع جسر السويس
ت2573454 /
شركة دلشيوس بكرى
للمأكوالت والمشروبات
مساكن شيراتون
بجوار النساجون الشرقيون
الرقم التأميني2504659 /
المدير المسئول /أ .احمد الباسل
عدد
 25عضو فريق – مؤهل عالي  -متوسط
 25مساعد شيف – ال يقل عن اإلعدادية
الشروط :السن  28سنة
الراتب  1200 :جنيه

منطقة قوى عاملة  -المطرية
 27شارع عين شمس  -برج الفتح
ت26339194 /

مكتب تشغيل  -المطرية
 46شارع ترعة الجبل المطرية
ت22503861 /
مدرسة الهداية الخاصة
شارع اللبان  -المطرية
الرقم التأميني1256767/
المدير المسئول /أ  .اشرف الزغبى
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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ت26520882 /
عدد
 1مدرس موسيقى  -تربوى
الراتب :حسب المقابلة
منطقة قوى عاملة  15 -مايو
مجمع المصالح الحكومية
بجوار الجهاز مدينة  15مايو
ت25504608 /
مكتب تشغيل  15 -مايو
مبنى مجمع المصالح الحكومية
بجوار الجهاز مدينة 15مايو
ت25504608 /
مصنع جيفرى للمالبس
 15مايو  -المنطقة الصناعية
قطعة 116
الرقم التأميني2889507 /
المدير المسئول/أ  .إيهاب احمد
ت .مكتب التشغيل 25504608 /
عدد
 6عامل مكواة
 15عامل سنجر
 13أعمال مساعدة
 9عامل تعبئة
 17عامل خياطة
الراتب :حسب المقابلة
منطقة قوى عاملة  -الحدائق
 133شارع مصر والسودان
ت26855214 /
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مكتب تشغيل  -الحدائق
مساكن الشيخ غراب بلوك  6مدخل 3
ت22359962 /
ايجيبت تكستيلز لالقمشة
 6شارع الماردينى  -حدائق القبة
الرقم التأميني327243 /
المدير المسئول /أ .كندى كامل
ت .مكتب التشغيل22359962 /
عدد
 5كيميائي  -بكالوريوس علوم
 خبرة حديثةالراتب 1500 :جنيه
 5عامل تجهيز أقمشة
 5فني صيانة
 3موظف أمن
 1سائق  -رخصة ثانية
الشروط :مؤهل متوسط – ال يشترط خبرة
 15عامل صباغة
 5عامل خدمات – يقرأ ويكتب
 4عامل مخازن
الشروط العامة :السن  35 : 20سنة
الراتب 1200 :جنيه
منطقة قوى عاملة  -مصر الجديدة
 27شارع عين شمس  -برج الفتح
ت26339194 /
مكتب تشغيل  -مصر الجديدة
 5حارة الفرن  -المتفرع من شارع هارون
ت26339194 /
الشركة العربية للصناعات المتكاملة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

لتصنيع اللمبات الليد
المنطقة الصناعية الثالثة  -قطعة ب
بجوار مصنع أكابى – حديقة بدر
الرقم التأميني1503118 /
المدير المسئول /أ .كريم عاطف
ت01095685793 /
عدد
 30عاملة إنتاج
الشروط :السن  35 :18سنة
الراتب 1600 :جنيه
منطقة قوى عاملة  -المرج
 27شارع عين شمس  -برج الفتح
ت26339194 /
مكتب تشغيل  -المرج
 27شارع عين شمس  -برج الفتح
ت 2633919/
مصنع مطاوع للبالستيك
 5شارع مطاوع  -حوض جالل
كفر أبو صير
الرقم التأميني1607249 /
المدير المسئول /أ .صالح صبحي
عدد
 2فني بالستيك
 1ميكانيكي
 1عامل إنتاج
 1عامل مخزن
 2حقن ونفخ بالستيك
الشروط :مؤهل متوسط  -خبرة  5سنوات
المزايا :تأمين اجتماعي  -تأمين صحي
الراتب :حسب المقابلة
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وزارة القوى العامل ة
** النشرة القومية للتشغيل **

Ministry Of Manpower

العدد " ثالثمــائة وسبعون " " 2017

منطقة قوى عاملة  -مدينة نصر غرب
 30شارع احمد حسنى  -ناصية البطراوى
ت24022116 /
مكتب تشغيل مدينة نصر غرب
 30شارع احمد حسنى  -ناصية البطراوى
ت24022116 /
شركة كوكاكوال
الحي السادس  -مدينة نصر
المدير المسئول /أ .محمد عبد الفتاح احمد
ت .مكتب التشغيل24022116 /
عدد
 5مندوب مبيعات
 مؤهل عالي  -خبرة رخصة خاصةالراتب 2750 :جنيه
 30سائق  -مؤهل متوسط -
 -رخصة مهنية  2450 -جنيه

منطقة قوى عاملة  -الزاوية الحمراء
 88مساكن الزاوية الحمراء
خلف قسم الشرطة
ت224275075 /
مكتب تشغيل  -الزاوية الحمراء
 88مساكن الزاوية الحمراء
خلف قسم الشرطة
ت24275075 /
شركة سيما للتصنيع الغذائي
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

 6شارع مرفق المياه  -األميرية
الرقم التأميني441890 /
المدير المسئول  /أ  .صبحي أمين باشا
ت242165657- 58- 01098882376/
عدد
 20مهندس صناعي  -بكالوريوس هندسة
 10مهندس زراعي – بكالوريوس زراعة
 10محاسب – بكالوريوس تجارة
 15فني تشغيل
 20حلواني
 50عامل إنتاج
 150عاملة تغليف
الشروط - :مؤهل متوسط
 السن ال يزيد عن  30سنةالراتب 1200 :حد أدنى
مديرية القوى العاملة
بالشرقية
برج البريد – بجوار بنك اإلسكندرية
الدور الثالث العلوي  -الزقازيق
ت 055/2349925 – 2349924 /
منطقة قوى عاملة  -بلبيس
شارع سعدون البطريق
ت 055 / 2850283 /
مكتب تشغيل  -العاشر من رمضان
مجمع المصالح الحكومية  -العاشر
ت 015364968 /
شركة عبور الند للصناعات الغذائية
بلوك  1302المنطقة الصناعية األولى
العاشر  -من رمضان
WWW.MANPOWER.GOV.EG
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الرقم التأميني1446812 /
مدير الموارد البشرية  /أ .احمد
ت مكتب العمل 015364968 /
عدد
 5مندوب مبيعات – مؤهل عالي
 5سائق
الراتب  1100 :جنيه
 5فرد أمن
الشروط - :مؤهل متوسط
 السن  26:21سنة من أبناء دير نجم – الشرقيةالراتب :حسب المقابلة
المصرية للمنظفات المنزلية
شارع النيل المنطقة الصناعية الثانية B2
العاشر من رمضان
الرقم التأميني185495 /
مدير الموارد البشرية  /أ .إيهاب
ت .مكتب العمل 015364968 /
عدد
 10عامل إنتاج – مؤهل متوسط
 ميكانيكا كهرباء  25 -سنة من سكان العاشر أو الزقازيقالراتب  1500 :جنيه
يونايتد آر .وود
المنطقة الصناعية الثانية B2
العاشر من رمضان
ت01229426185 – 015/498735/
مدير الموارد البشرية/أ .هاني جرجس
ت مكتب العمل 015364968 /
عدد
 1مهندس تركيبات
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

 1مهندس مكتب فني
الشروط :بكالوريوس فنون تطبيقية
( نجارة أثاث )
 3نجار موبيليا
 3استورجى
 1حارس أمن
الشروط - :مؤهل متوسط
الشروط العامة :السن اليزيد عن  35سنة
 خبرة  3سنواتالمزايا :سكن للمغتربين
 تأمين صحي تأمين اجتماعى مواصالت القاهرة  -الشرقيةالراتب :حسب المقابلة الشخصية

ايجيبشان ايجل
 - B4بجوار مصنع دابر أمال – العاشر
الرقم التأميني2302176 /
مدير الموارد البشرية /أ .محمد عرفة
ت .مكتب العمل015364968 /
عدد
 200عامل حياكة  -مالبس جاهزة
 من الجنسيينالراتب  :حسب المقابلة
الهندسية للنسيج والصباغة
العاشر من رمضان A3 -
الرقم التأميني1386441 /
مدير الموارد البشرية /أ  .محمد فؤاد
ت01221968065 /
عدد
 3عامل مخزن  1500 -جنيه
 3بائع  -مؤهل متوسط  1350 -جنيه
الشروط :السن 25 :18 :سنة
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الشوربجى للصناعات النسيجية
العاشر من رمضان A2 -
الرقم التأميني2478563 /
ت01094142145/
مدير الموارد البشرية /أ .عبد العزيز
عدد
 5فني طباعة
 5مساعد فني طباعة
 10فني تغليف
 5فني تجهيز رام
 5فني صباغة
 2فني كهرباء
 4فني كسترة
 6فني لف
 10عامل مخازن
الشروط :مؤهل متوسط
الشروط العامة:السن  35:20سنة
الراتب:يبدأ  1200جنيه وحسب الخبرة
الشين لألسمنت
المنطقة الصناعية الثالثة  -العاشر
الرقم التأميني448112 /
مدير الموارد البشرية /أ.فتحي عبد العزيز
ت0151410341 – 0151410342/
عدد
 40عامل إنتاج
 6فني كهرباء
 4فني صيانة
 1لحام
 45فني
الشروط :مؤهل متوسط  25:18 -سنة
الراتب  :حسب المقابلة
الشركة المصرية الكندية للكرتون
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

المنطقة الصناعية  - A6قطعة 102
ت015412717 – 051412716 /
مدير الموارد البشرية  /أ إميل كامل فهمى
عدد
 90عامل إنتاج – ال يشترط خبرة
 4سائق كالرك
 4مراقب جودة  -مؤهل فوق المتوسط
 10فني دباسات
 30فني سنجل
 1فني كهرباء كنترول
الشروط :مؤهل متوسط  -خبرة سنتان
 السن 40:22 :سنةالراتب :حسب المقابلة
العربية للمطاحن والصناعات الغذائية
العاشر من رمضان
المنطقة الصناعية الثالثة A6 -
الرقم التأميني2359842 /
ت015 /410984 –015/ 410983 /
مدير الموارد البشرية/أ  .مجدي حمدان
عدد
 4أخصائي جودة
 بكالوريوس زراعة  -علوم 8فني ميكانيكا  -دبلوم صنايع ميكانيكا
 8فني كهرباء -دبلوم صنايع كهرباء
 10فرد أمن
 20عامل تعبئة - -بلوم تجارة
 30عامل نظافة – بدون مؤهل
السن  25سنة
 5أخصائي – مؤهل عالي
 2مسئول مشتريات  -بكالوريوس تجارة
الراتب 1200 :جنيه
منلو لصناعة البالستيك
قطعة  – 16المنطقة الصناعية A1
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العاشر من رمضان
ت015411315 /
مدير الموارد البشرية/أ  .حسن غنيم
عدد
 6مراقب جودة  -بكالوريوس جامعة
عمالية  -خبرة أوبدون
 3سائق درجة ثالثة
 مؤهل متوسط أو بدونالراتب 1600 :جنيه
 2فني سالمة وصحة مهنية -
الراتب  2000 :جنيه
 2فني صيانة ميكانيكية  2500 -جنيه
 2فني صيانة كهربائية  3000 -جنيه
الشروط - :مؤهل متوسط صناعي
( كهرباء  -ميكانيكا )
 خبرة  3سنوات  38: 22 -سنة 150عامل إنتاج – مؤهل متوسط
الراتب  1400 :جنيه
الشاهين للتجارة والصناعة
المنطقة الصناعية الثالثة A6
العاشر من رمضان  -أمام ديورافيت
ت01099799359 /
عدد
 1مستشار قانوني  -ليسانس حقوق
الراتب :حسب المقابلة
 2أمين مخزن  -بكالوريوس تجارة
الشروط :السن  40:25سنة
 20عامل إنتاج  1400 -جنيه
 5عامل مخزن
 2خراط CNC
 1عامل فريزة
الشروط - :مؤهل متوسط  -بدون
 السن  40 : 18سنة  -خبرةاإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

شركة مصر لإللكترونيات
المصرية سنتر – مدخل أ األردنية
العاشر من رمضان
الرقم التأميني015 /1214284 /
ت015/5519118 /
مدير الموارد البشرية/أ .ياسر حسن احمد
عدد
 2أمين مخزن
 2مراقب أرصدة
 1سكرتيرة
الشروط - :بكالوريوس تجارة
( محاسبة  -إدارة أعمال )
 خبرة سنة 15عامل مخزن  -خبرة  6أشهر
 40عامل إنتاج
 2فني لحام
 1كهربائي سليسون
 1عامل بوفيه
الشروط - :مؤهل متوسط – محو أمية
 السن  35 : 25سنةالراتب :حسب المقابلة
 20سائق درجة ثانية – خبرة  3سنوات
أرتكس اباريل للمالبس
العاشر من رمضان
ت01220285574 /
مدير الموارد البشرية  /احمد عبد الظاهر
عدد
 1مدير شئون عاملين – مؤهل عالي
 كمبيوتر ولغة  -السن  30سنةالراتب 3000 : 2500 :جنيه
 4فرد أمن – مؤهل متوسط
 من الجنسينالراتب 2000 – 1500 :جنيه
 200عامل حياكة
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 30عامل مقص
 2مقص دار
الراتب  3000 : 2000جنية
 10عامل تعبئة
 2عامل نظافة
 10عامل لوجو  -ال يشترط المؤهل
الشروط العامة :السن  40 : 18سنة
الراتب 1600 : 1200 :جنيه
موج للهندسة والصناعة
العاشر من رمضان – A2
الرقم التأميني1510987 /
مدير الموارد البشرية /أ .محمد محفوظ
ت01274939338 /
عدد
 2فني دهانات
 5فني كهرباء
 6فني حدادة
 2فني تشطيب
 2مساعد أمين مخزن
 5فني سباكة
 2لحام أرجون
 3فني فيبر كالس
 5لحام كهرباء
 5لحام ثاني أكسيد كربون
الشروط العامة :مؤهل متوسط صناعي
 السن  30 : 18سنةالراتب 1200 :جنيه
المزايا :يوجد مواصالت القاهرة  -الزقازيق
كاذارين للمنسوجات
العاشر من رمضان – A2
الرقم التأميني907548 /
ت01015060160 /
مدير الموارد البشرية /حمادة محمود
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

عدد
 5مراقب جودة  -مؤهل عالي
الراتب 1400 : 1200 :جنيه
 20عامل حياكة  -مؤهل متوسط
الراتب 1500 : 1200 :جنيه
 5فني طباعة – خبرة
الراتب 2000 : 1750 :جنيه
 5عامل طباعة  1500 : 1200 -جنيه
 5فني تطريز  -خبرة
الراتب 1750 : 1500 :جنيه
المزايا :توفير مواصالت :القاهرة  -الشرقية
 اإلسماعيليةنيو ألفاتكس للغزل والنسيج
المنطقة الصناعية  A2العاشر من رمضان
الرقم التأميني2180704 /
ت01110399999 /
مدير الموارد البشرية /أ .طالل محمد مظهر
عدد
 30عامل إنتاج
 10فني خراطة – ميكانيكا
الشروط :خبرة  -السن  30 : 18سنة
الراتب :يبدأ  1250جنيه
المصرية اإليطالية إلنتاج األنظمة الصحية
العاشر من رمضان -المنطقة الصناعية
الثالثة  A4قطعة () 123- 122
الرقم التأميني2636641 /
ت015/332359 - 015/ 332358/
مدير الموارد البشرية /أ .عبد هللا فايز
عدد
 2فرد أمن صناعي( تمريض  -صناعي )
 8عامل صب
 5عامل كنترول
 5عامل رش
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 10عامل أفران
 2عامل صيانة
 5عامل فرز
 5عامل تغليف
 5عامل خدمات
 3عامل مخازن  -مؤهل متوسط تجارى
المزايا :ال يشترط مؤهل
الراتب 1200 :جنيه
مصوغات التعيين :شهادة الميالد  -المؤهل -
الموقف من التجنيد  -صحيفة الحالة الجنائية
 صورة شخصيةمنطقة قوى عاملة  -فأقوس
شارع المشروع
بجوار المدرسة الصناعية
ت 055 / 3972438 /
مكتب تشغيل  -فاقوس
شارع الشهيد احمد المنيسي
ت055/3970041 /
مصنع المحمدين للمالبس الجاهزة
شارع سعد زغلول بجوار بنك مصر
الرقم التأميني1139885 /
مدير الموارد البشرية /م .شوقى محمدين
عدد
 50عامل حياكة – مؤهل عالي  -متوسط
 من الجنسين  -السن 40 : 18 :سنةالراتب :حسب المقابلة
دسوقي للتوكيالت التجارية
واألدوات الصحية
شارع الجالء –فاقوس  -الشرقية
مدير الموارد البشرية /أ  .محمود سعد
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

عدد
 1محاسب  -مؤهل عالي – خبرة
 إجادة الكمبيوتر 1بائع سيراميك  -خبرة  -مؤهل عالي
الراتب 1200 :جنيه
مكتب تشغيل  -الصالحية الجديدة
السوق التجاري  -الحي األول
ت055/3202131 /
شركة الصالحية للصناعات المعدنية
الصالحية الجديدة -الشرقية
الرقم التأميني1362225 /
مدير الموارد البشرية /أ .بهاء سرور
ت .مكتب التشغيل055/3202131 /
عدد
 10فرد أمن  -مؤهل عالي  -متوسط
 حديث التخرج 30فني لحام
 10فني دهانات
 5عامل مخازن
 4مراقب جودة
 10فني برادة
الشروط - :مؤهل متوسط
 خبرة  5 :0سنوات 5عامل نظافة  -إجادة القراءة والكتابة
السن  35:18سنة
الراتب :حسب المقابلة
مكتب تشغيل  -الحسينية
عمارة عطوان
ت2776424/
جرين فالى للصناعات الغذائية
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طريق الصالحية القصاصين  -الحسينية
الشرقية
الرقم التأميني2705918 /
ت01026600037 /
مدير الموارد البشرية /سمير فتحي هاشم
عدد
 1مهندس إنتاج
 1مهندس صيانة
الشروط :بكالوريوس هندسة
( كهرباء  -ميكانيكا )
 2محاسب
 1أخصائي
 1موارد بشرية
الشروط :بكالوريوس تجارة
الراتب  1500 :جنية
 1أخصائي حاسب ألي
 1مصمم جرافيك
الشروط :مؤهل عالي
الراتب 1500 :جنيه
 15مشغل إنتاج
 10مندوب مبيعات
الشروط :مؤهل متوسط
الراتب 1300 :جنيه
 10عامل  -مؤهل أو بدون
 3سائق  -رخصة ثانية  -ثالثة
الشروط العامة :السن  35 : 23سنة
مكتب تشغيل  -ابو حماد
عمارة  7شارع بورسعيد
مساكن مجلس المدينة
ت3400189/
الهدى للمالبس الجاهزة
كفر أبو نجم – العباس  -أبو حماد  -الشرقية
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

مدير الموارد البشرية  /أ .محمد إبراهيم
ت015/3400189 /
عدد
 5عامل خياطة
 5عامل تشطيب
 2عامل مكواة
الشروط :ال يشترط مؤهل  -من الجنسين
الراتب :حسب المقابلة
مديرية القوى العاملة
بالمنيا
شارع سعد زغلول  -برج السالم
بجوار مدرسة ناصف اإلسالمية  -المنيا
ت086/2364359 /
منطقة قوى عاملة  -جنوب
خلف محكمة ملوى
ت086/2632074 /
مكتب تشغيل  -ملوي
المساكن الشعبية  -ملوي
ت086 /2632726/
سوات للخدمات األمنية والتدريب
المقر الرئيسي :الجيزة –  6اكتوبر – الحي
المتميز  -شارع عبد المنعم رياض – فيال.98
المنيا :ملوي  -شارع  26يوليو
شرق جامع الجسطينى
الرقم التأميني2625790 /
مدير الموارد البشرية  /أ .محمد حسن
ت01012131622- 01151807141 /
عدد
 250فرد أمن  -السن  45 : 18سنة
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الراتب  2000 :1700جنيه
 10مشرف -السن  22 : 45سنة
الراتب 2000 :سنة  -خبرة سنتين
الشروط العامة :مؤهل عالي – فوق متوسط
المزايا :سكن للمغتربين  -انتقاالت داخلية
تأمينات  -زيادة سنوية  -حوافز للمتميزين
تطبيق ورديات إضافية بأجر إضافي
األوراق المطلوبة :صورة البطاقة
  4ص ورة شخصية  -شهادة الميالد المؤهل الدراسي موقف من التجنيد  -كعب عمل  -فيشجنائي

مديرية القوى العاملة
بأسوان
شارع أبطال التحرير
ت097/2302486 /

 1محاسب  -بكالوريوس تجارة
 5فرد أمن  -مؤهل متوسط
 10عامل نظافة  -يقرأ ويكتب
 من الجنسينالشروط العامة :السن ال يزيد عن  30سنة
الراتب :حسب المقابلة
هايبر إيه 1
أسوان  -طريق السادات
بجوار مسجد الرضوان
الرقم التأميني2825866 /
مدير الموارد البشرية/أ .محمد فتحي
ت01118555669 /
عدد
 1مشرف صالة  -مؤهل عالي – خبرة
 2مساعد مشرف صالة
الشروط :من الجنسين
 1بائع أجبان
الشروط :مؤهل عالي  -متوسط
الراتب :حسب المقابلة

مكتب تشغيل – أسوان
المحمودية عمارة رقم 27
الدور األرضي  -أسوان
ت097/306291/
مستشفى الهالل األحمر
أسوان  -شرق البلد
مدير الموارد البشرية /د  .حسام الدين سعد
ت.مكتب التشغيل097/306291/
عدد
 3موظف استقبال  -مؤهل عالي
 15أخصائي تمريض  -بكالوريوس تمريض
 15فني تمريض  -دبلوم تمريض
الشروط  :من الجنسين  -خبرة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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