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اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
 3شارع يوسف عباس  -مدينة نصر

ت -ف اكس22609354 /

القاهرة للدواجن أمريكانا CPG
32أ شارع مراد بالجيزة – برج المصرف
المتحد – الدور الثاني
الرقم التأميني284313/
مدير الموارد البشرية/أ .محمد مجدي
ت35714124-01200129083/
عدد
 10مهندس زراعي  -بكالوريوس زراعة
 6طبيب بيطري  -بكالوريوس طب بيطري
الراتب 2000 :جنيه
 8مدخل بيانات  -بكالوريوس نظم
معلومات  -مؤهل عالي مناسب
الشروط :العمل بمواقع الشركة بالسادات
 رجوة( المنوفية )-الصف ( حلوان ) أنشاص ( الشرقية)  -النوبارية 8محاسب  -بكالوريوس تجارة
 من الجنسينالراتب 1500 :جنيه وحسب الخبرة
 8أمين مخزن – مؤهل عالي – متوسط
 8ساعي – ال يشترط مؤهل
الشروط :العمل بالمركز الرئيسي للشركة
الشروط العامة :السن :ال يزيد عن  30سنة
مساء
مواعيد العمل 8.5 :صباحا ً 4.5 :
ً
المزايا :أرباح  -توفير وسائل مواصالت
 منح مناسبات  -حوافز إنتاجاإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

 بدالت  -توفير سكن للمواقعملحوظة
يتم االتصال لتحديد موعد المقابلة أو إرسال
السيرة الذاتية على البريد
اآلتيmohamed.magdy@cpg.com.eg:
الشركة المصرية األوروبية
لالستشارات والخدمات
 12شارع قورش متفرع من حسنين هيكل
عباس العقاد  -مدينة نصر
أمام بنك مصر وبنك عوده
ت01222501250-01015100520/
01113714156-01023330824
مدير الموارد البشرية/أ .عبد هللا
Abdallahmuhamed00@gmail.com

عدد
 10فرد أمن للعمل ببرج سكني بالمعادي
–  8ساعات عمل –  4أيام راحة )
الشروط 4 ( :يوم راحة )
الراتب 1700:جنيه
 10فرد أمن للعمل بمصر الجديدة ومدينة
نصر –  6أيام راحة –  1500جنيه
 10فرد أمن  +سكن  1700 -جنيه
 10سيدات تفتيش  1200 -جنيه
 عمل  6ساعات 10مراقب كاميرات  -خبرة
 عمل  8ساعات  1750 -جنيه 10فرد أمن صناعي – خبرة
 عمل  8ساعاتالراتب 1850 :جنيه
الشروط -:للعمل بمول بدائري المعادي
  4أيام راحة 10فرد أمن للعمل بالزمالك  -خبرة
 10أيام راحة  1750 -جنيه
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 10فرد أمن للعمل بمستشفى بالدقي
الراتب 1600 :جنيه
 10فرد أمن للعمل بالدقي 4 -أيام راحة
الراتب 1400 :جنيه
 10فرد أمن للعمل بالسالم والحرفيين
وموقف العاشر  1500 -جنيه
 10فرد أمن للعمل بمساكن شيراتون
الراتب 1500 :جنيه
 10فرد أمن للعمل بمدخل أبو رواش
جوار كارفور  -توفير سكن
 10فرد أمن للعمل بقليوب
 10فرد أمن للعمل باإلسكندرية
الراتب 1600 :جنيه
 10فرد أمن للعمل بالعامرية باإلسكندرية
الراتب 1700 :جنيه
المزايا 4 :أيام راحة
 10فرد أمن للعمل بمنى إداري بالدقي
 راحة  6أيام – خبرة  1750 -جنيه 10فرد أمن للعمل بأرض الجولف
  6أيام راحة – خبرة  1650-جنيه 10فرد أمن للعمل بشارع األزهر
  5أيام راحة  1500 -جنيه 10فرد أمن للعمل بالعاشر من رمضان
 توفير وجبات  -سكن  6أيام راحةالراتب 1500 :جنيه
 10فرد أمن للعمل بسفارة باإلسكندرية
 خبرة  8 -ساعات عمل  6أيام راحة  1650 -سنةالشروط العامة :السن  45 : 22سنة
المؤهل ال يقل عن متوسط
المزايا العامة :تأمين صحي  -اجتماعي
 مكافآت وحوافز  -فرص للترقي 10مشرف أمن للعمل بسفارات  -خبرة
 لغة  8 -أيام راحةالراتب 3000 : 2500 :جنيه
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

 10مشرف أمن للعمل بمواقع الشركة
الراتب :يبدأ  2000جنيه
ويحدد حسب موقع العمل
الشروط العامة :السن 45 : 22 :سنة
المؤهل  :ال يقل عن متوسط
المزايا - :تأمين صحي  -اجتماعي
 مكافآت وحوافز  -فرص للترقيفوكس للصناعات الغذائية
 6أكتوبر – المنطقة الصناعية السادسة
قطعة  – C2من ميدان ليلة القدر
الرقم التأميني2283471 /
مدير الموارد البشرية/أ.رمضان خميس علي
ت01144456661/
عدد
 70عامل إنتاج ( تعبئة وتغليف )
الراتب 1500 :أساسي  500 +حافز
 25عامل مخازن ( تحميل )
الراتب 1600 :أساسي  600 +حافز
الشروط -:مؤهل متوسط
 السن 35 : 25 :سنةالعمل بنظام الوردية ( صباحية – مسائية ) العمل  10ساعات  -توفير وسيلة انتقال تأمين صحي  -اجتماعي وجبة ساخنة  -فرص للترقيدلتا للخدمات البترولية
 87عباس العقاد – مدينة نصر
الرقم التأميني 2943477 /
مدير الموارد البشرية/أ .فتوح يونس
ت01224834279 /
عدد
 3فني معدات بترولية
 3فني صيانة معدات
 3فني صيانة حقول
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الشروط -:مؤهل عالي – متوسط  -خبرة
 الموقف من التجنيد السن 35:25 :سنةالمزايا :عمل  21يوم وأجازة  7أيام
 توفير انتقاالت او بدل انتقاالت إقامة بموقع العمل تأمين اجتماعي وصحيملحوظة :تتم المقابلة في العنوان
/17ب عمارات العبور – صالح سالم
جنينة جروب
 9شارع البطراوي – متفرع من عباس
العقاد – مدينة نصر
الرقم التأميني1529839/
مدير الموارد البشرية/أ.تامر فؤاد
ت01284646661/
عدد
 1مدير فرع – خبرة  3سنوات
السن ال يزيد عن  28سنة
 الراتب يحدد بعد المقابلة 1رئيسة قسم حلويات غربي – خبرة 10
سنوات –  4500جنيه
 1رئيسة قسم تعبئة – خبرة  3سنوات
الراتب 3000 :جنيه
الشروط :مؤهل عالي –  8ساعات عمل
 السن ال يزيد عن  35سنة 12مساعد شيف – غربي
 2مساعد شيف حلواني
الشروط :يجيد القراءة والكتابة
 خبرة سنةالراتب 1400:جنيه
 25عامل تعبئة – من الجنسين –مؤهل
متوسط – يجيد القراءة والكتابة
 4عامل تحميل
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

 4عامل زراعة –  1200جنيه
 4عامل نظافة مطبخ
 5عامل مصاعد –  1200جنيه
 30عامل نظافة – من الجنسين
الراتب 1200 :جنيه
 28عاملة – مؤهل متوسط –  1400جنيه
 3سائق – درجة ثانية  -مؤهل متوسط
– خبرة  3سنوات
 254عامل يومية – من الجنسين
الراتب باليوم  82 :جنيه
 20فرد أمن  -مؤهل عالي
– متوسط العمل  10ساعات
أو  12ساعة
الراتب 1700 : 1450 :جنيه حسب عدد
ساعات العمل والموقع
 2مدرب كالب – يجيد القراءة والكتابة
عمل  12ساعة  1700 -جنيه
الشروط العامة -:السن ال يزيد عن  28سنة
 العمل  8ساعاتشركة البال طابا للبالستيك
للعبوات البالستيك
العبور  -المنطقة الصناعية األولى
بلوك  - 13013قطعة  - 10القليوبية
الرقم التأميني01833595 /
مدير الموارد البشرية /أ .محمد موسى
ت44812250-44812251/
عدد
 50فني تشغيل ماكينات
 خبرة سنتين في مجال حقن البالستيكالراتب 2000 :جنيه
 100عامل إنتاج  1500 -جنيه
الشروط -:مؤهل متوسط
 السن :ال يزيد عن  35سنة العمل بمصنع العاشرWWW.MANPOWER.GOV.EG
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المزايا - :من سكان العبور
 العاشر من رمضان توفير وسيلة مواصالت تأمين صحي  -اجتماعيأوالد رجب
 131شارع مصطفى النحاس  -مدينة نصر
الرقم التأميني1372951/
مدير الموارد البشرية/أ .محمد إبراهيم
ت01148222992/
عدد
 100كاشير
 50مدخل بيانات
الشروط :مؤهل عالي
الراتب 1600 :جنيه
 150منسق ممرات –  1600جنيه
 150فرد أمن –  1400جنيه
 50منسق تجميل ومنزلية
الراتب 1600 :جنيه
 50بائع خضراوات وفاكهة
الراتب 1400 :جنيه
الشروط :مؤهل متوسط
 100بائع بقالة
 100جزار
 50سماك
الشروط :مؤهل متوسط – بدون
الراتب :يبدأ  1600جنيه
 100عامل نظافة –  1400جنيه
الشروط العامة :السن 40 : 18 :سنة
المزايا - :توفير بون مشتريات بعد ثالثة
شهور من التعيين بقيمة  200جنيه
يصرف شهريا ً
مطاعم كوك دور
التجمع الخامس
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

داخل مول الدوان تاون
ت01006157733 /
مدير الموارد البشرية/أ .عادل شهاب
عدد
 50مندوب توصيل – سائق موتوسيكل
 لديه متوسيكل -الراتب 4000 :جنيه 50فريق عمل ( تجهيز وجبات )
الراتب 2100:1600 :جنيه
الشروط :جميع المؤهالت
السن 40:18 :سنة
المزايا :عقد عمل  -تأمين اجتماعي وصحي
 تدرج وظيفي  -سفر للخارج للكفاءات -توفير وجبه  -توفير سكن للمغتربين
شركة ناوس للتسويق
 21شارع مصر  -حلوان الزراعي
المعادي  -جوار فندق المعادي
الرقم التأميني2428508 /
ت27687919/
مدير الموارد البشرية/أ.أحمد رأفت
أ .مهاب هللا محمود – أ.أماني
ت01006112014-01148256002/
عدد
 3000ممثل خدمة عمالء – عبر الهاتف
 3000موظف دعم فني  -عبر الهاتف
الراتب 1700 :جنيه
 2000ممثل خدمة عمالء  -عبر الهاتف
باللغة اإلنجليزية
الراتب 2100 :جنيه
الشروط العامة :مؤهل عالي – من الجنسين
 السن ال يزيد عن  30سنة العمل  8ساعاتالمزايا 5 -:أيام عمل –  2يوم راحة
 توفير وسيلة انتقال تأمين صحي  -اجتماعيWWW.MANPOWER.GOV.EG
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 خط موبايل ونت مجانيرؤية للمقاوالت
 3/1150مسجد عباد الرحمن
امتداد عبد الحميد بدوي  -شيراتون
المقر الرئيسي
الرقم التأميني2269239/
مدير الموارد البشرية /أ.محمود فوزي علي
ت01156066032-01220005998/
عدد
 75موظف أمن – مؤهل متوسط
 الراتب 1700 :جنيه 15عامل نظافة  -مؤهل فوق المتوسط
متوسط  -الراتب 1600 :جنيه
الشروط -:العمل بالمشروع – كومباوند
 السن 45 : 18 :سنةالمزايا -:يوجد سكن – فترة أجازات مجمعة
 عمل  12يوم –  3أيام أجازة يوجد انتقاالت داخليةسيكيوريتاس إيجيبت لألمن والحراسة
537كورنيش المعادي  -برج رويال
الدور الثاني
بجانب مستشفى النيل البدراوي
الرقم التأميني2121129 /
مدير الموارد البشرية/أ.عبد الرحمن حسن
ت-01061541112-01000040949/
01000040951-01001419322
عدد
 35فرد أمن إداري  -مؤهل عالي  -متوسط
 السن 39 : 24 :سنة ال يقل الطول عن  165سم ال يشترط خبرة –  8ساعات عمل من سكان التجمع الخامسأو المناطق المجاورة لها
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

الراتب 1700 :جنيه
 30مراقب كاميرات – خبرة
الراتب 2200:1800 :جنيه
 20أمن صناعي  -خبرة
 وشهادة دفاع مدنيالراتب 2400:1900 :جنيه
 200ضابط أمن إداري  -من الجنسين
 يتم تدريب العاملينالراتب 2000:1600 :جنيه
الشروط :مؤهل عالي  -متوسط
 20مشرف أمن  -مؤهل عالي
 يفضل لديه لغة ويجيد الحاسب اآللي خبرة ال تقل عن  5سنواتالراتب 3000:2800 :جنيه
الشروط العامة:السن 45:20 :سنة
المزايا -:توفير سكن  -مواصالت وجبات
إس سي إس األمريكية
للتنمية الزراعية والصناعية
صناعة المواسير البالستيك
بني سويف
الرقم التأميني2249256 /
ت01002197129 /
عدد
 2مهندس كهرباء
 بكالوريوس هندسة كهرباء 2فني تشغيل محطات ري
 2فني سحب prc
 2فني ميكانيكي ماكينة سحب
 2كهربائي
الشروط :مؤهل متوسط صناعي
 2مشرف زراعي
 15عامل بستنة
الشروط :مؤهل متوسط زراعة
الشروط العامة :خبرة  5:2سنة
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المزايا -:تأمين صحي واجتماعي
 توفير وسيلة مواصالتدلتا شمال الصعيد
المنطقة الصناعية  -المنيا
الرقم التأميني2877864 /
ت01278069128 /
عدد
 1مدير إنتاج  -مؤهل عالي  -خبرة
 3محاسب  -بكالوريوس تجارة E
 من الجنسين  -خبرة 30عاملة حياكة – مؤهل  -بدون
 20عاملة جودة
 3ميكانيكي  -خبرة سنة
الشروط :مؤهل متوسط
الراتب :حسب الخبرة
المزايا :توفير مواصالت
 تأمين صحي واجتماعيسعودي ماركت
 22شارع المساحة الدقي
الرقم التأميني581845 /
ت37617087 – 3761786 /
مدير الموارد البشرية/أ .حسين احمد
01004546763
عدد
 10كاشير  -مؤهل عالي  1900 -جنيه
 10طيار  1600-جنيه
 5سائق دليفري  1700 -جنيه
 10مراقب أمن  1750 -جنيه
الشروط :مؤهل متوسط
 10سائق رخصة أولى  -ثانية
الراتب 2200:2000 :جنيه
 5عامل مخازن  -يجيد القراءة والكتابة
 5عامل نظافة
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الشروط العامة :السن 45 : 27 :سنة
الراتب 1800 :جنيه
كايرو تري إيه لإلنتاج الزراعي
وادي النطرون  -البحيرة
الرقم التأميني2271569 /
ت01090977725 /
مدير الموارد البشرية/أ .تامر جمال
عدد
 5مهندس زراعي – بكالوريوس زراعة
 10مشرف زراعة – مؤهل متوسط زراعي
 خبرة  5سنوات  2000 -جنيه 5سائق جرار – مؤهل متوسط  -رخصة
 خبرة  3سنوات  1700 -جنيه 40عامل زراعي –  1600جنيه
المزايا  :توفير سكن  +بدل معيشة
مصر الدولية لصناعة البالستيك
العاشر من رمضان
الرقم التأميني1487420 /
ت01223550443/
مدير الموارد البشرية  /احمد سمير
عدد
 5مهندس إنتاج  -بكالوريوس هندسة
 5مراقب جودة  -بكالوريوس علوم
 جامعة عمالية 5سالمة وصحة مهنية
 مؤهل متوسط صناعي 5عامل إنتاج – مؤهل متوسط صناعي
الشروط العامة  :السن 30:25 :سنة
الراتب 1200 :جنيه
توب سيرفيس
 4شارع حسين المعمار  -القاهرة
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الرقم التأميني2776772 /
ت01019099050-01002512725/
مدير الموارد البشرية /لواء محمد مصطفي
عدد
 200ضابط أمن
 جميع المؤهالت السن 45:21 :سنةالمزايا - :تأمين تلقائي علي الفرد
 إجازة  6أيام شهري مدفوعة األجر عالوة كل  3شهورالراتب 2250:1750 :جنيه
مصنع السطوحي
المنطقة الصناعية
الرقم التأميني2741106 /
ت01004711770 /
مدير الموارد البشرية/أ .فولي عبد الهادي
عدد
 3مهندس كهرباء
 3مهندس ميكانيكا
 5مصمم جرفك
الشروط  :مؤهل عالي
 50عامل إنتاج  -مؤهل متوسط
السن 30:24 :سنة
الراتب :حسب الخبرة
المزايا:تأمين صحي واجتماعي
بعد  6أشهر
 توفير وسيلة مواصالتسيد حنفي إلدارة وتشغيل المطاعم
 41شارع بورسعيد – أول الزاوية الحمراء
برج العبد
ت01144699899-01145501166/
01117118696
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

مدير الموارد البشرية/أ .محمد حسن
عدد
 10مدير – خبرة  5سنوات
 10مساعد مدير -خبرة  3:1سنة
الراتب  :حسب الخبرة
 10سوبر فايزر –  1800جنيه
 50كاشير –  1750جنيه
الشروط  :مؤهل عالي – خبرة سنة
 10شيف – حسب الخبرة
 100مساعد شيف –  1900جنيه
 100عضو فريق –  1750جنيه
الشروط  :جميع المؤهالت
المزايا  :وجبه  +توفير سكن  +تأمين
اجتماعي – بدل انتقال – فرصة للترقي
شركة سماقية أخوان (إمبراطور)
صناعة مالبس داخلية قطنية
 3شارع سيد علوان  -المطرية
ت022285007-0222850006/
المدير المسئول  /هشام صالح الدين
ت01220001685/
عدد
 50عامل تشطيب
 30عامل سنجر – خبرة سنة
الراتب 2200:1500 :جنيه
الشروط  :مؤهل متوسط
 6مراقب أمن  -مؤهل فوق متوسط
الراتب 1200 :جنيه  +حوافز
السن  35:18 :سنة
الشروط العامة :من الجنسين
المزايا -:انتقاالت  -تأمين صحي واجتماعي
 صندوق زمالة  -مضاعفة بدل الوقت اإلضافياسكوم
WWW.MANPOWER.GOV.EG
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لتصنيع الكربونات والكيماويات
المنطقة الصناعية – المنيا
الرقم التأميني 2242611 /
ت01212894576/
مدير الموارد البشرية/أ.عمر احمد ذكي
عدد
 4مسئول سالمة وصحة مهنية
 مؤهل عالي 5سائق كالرك
 3فني صيانة
الشروط - :شهادة مستوي مهارة
 السن 35:18 :سنةالمزايا -:تأمين صحي واجتماعي
 توفير مواصالت داخل المحافظةالراتب :حسب الكفاءة
شركة تارجت سيرفيس
لخدمات األمن والحراسة
 11شارع منصور  -محطة مترو سعد
زغلول أمام وزارة اإلنتاج الحربي
الرقم التأميني 2614265 /
ت27958081-01119310680/
مدير الموارد البشرية/أ.احمد عصام مدبولي
عدد
 150فرد أمن  -مؤهل متوسط
الراتب 1800 :جنيه
المزايا -:توفير سكن
 توفير انتقاالت تأمين صحي واجتماعي  -بعد  6أشهرشركة الدقهلية جنوب الوادي للدواجن
الكيلو  140طريق أسيوط الصحراوي
الغربي قبل كمين  -أبو قرقاص
ت01065544714/
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

مدير الموارد البشرية/أ.إبراهيم الشيخ
عدد
 70مهندس زراعة – بكالوريوس زراعة
الراتب 1500 :جنيه
 50طبيب بيطري  -بكالوريوس طب بيطري
الراتب 1800 :جنيه
 70فني صيانة  -مؤهل متوسط صناعي
الراتب 1500 :جنيه
 350عامل عنبر  1500 -جنيه
فندق ماريتيم جولي فيل الجولف
خليج ام مريخة – شرم الشيخ
جنوب سيناء
الرقم التأميني 1442896 /
ت0693603225-0693603200/
مدير الموارد البشرية/أ.خالد فتحي سيد
عدد
 10مساعد مضيف
 5مضيف مطاعم
 10عامل نظافة أماكن عامة
 6عامل تجهيز وتحضير
الشروط  :مؤهل متوسط
السن :ال يزيد عن  18سنة
المزايا - :تأمين صحي واجتماعي
 توفير سكن  3وجبات انتقال من شرم إلي القاهرة رصيد أجازات  8أيامشركة األهرام للتجارة والصناعة
 6أكتوبر – المنطقة الصناعية الرابعة
الجيزة
ت01226394448-01223535752/
مدير الموارد البشرية/أ.هاني جرجس مهن
أ  /ريمون نادر نظير
WWW.MANPOWER.GOV.EG
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عدد
 2مهندس ميكانيكا  -بكالوريوس هندسة
 3محاسب  -بكالوريوس تجارة
 150عامل إنتاج  -مؤهل متوسط
 50نساج
الراتب :حسب المقابلة
السن35:20 :سنة
المزايا :سكن للمغتربين  -توفير مواصالت
 تأمين صحي واجتماعيحلو الشام
للصناعات الغذائية واالستثمار الزراعي
المنطقة الصناعية األولي –  6أكتوبر
ت38200931 -38200027/
مدير الموارد البشرية/أ.كريم احمد محمد
عدد
 20مهندس جودة  -بكالوريوس زراعة
 خبرة سنتان  2800 -جنيه 40مشغل ماكينة  -مؤهل متوسط صناعي
 خبرة سنة  2000 -جنيه 100عامل إنتاج  -مؤهل متوسط
 إعدادية من الجنسينالراتب 1700:1500 :جنيه
الشروط العامة :السن  35:18 :سنة
المزايا - :تأمين اجتماعي وصحي
 عالوة سنوية  -إجازات سنوية ترقياتشركة سوفت روز انترناشيونال
منطقة الصناعات المتوسطة
بياض العرب – بني سويف
الرقم التأميني 2503546 /
ت0829200300/
مدير الموارد البشرية/أ.سيد مسعد
عدد
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

 2مهندس ميكانيكا  -بكالوريوس هندسة
الراتب 1400 :جنيه
 10محاسب – أمناء مخازن
 بكالوريوس تجارة –  1300جنيه 10سائق – رخصة أولى  -ثانية
مؤهل متوسط  1500 -جنيه
 15عامل إنتاج  1200 -جنيه
الشروط العامة :السن 35:18 :سنة
المزايا - :توفير سكن للمغتربين
 تأمين صحي واجتماعي توفير وسيلة مواصالتفندق موفينبيك العين السخنة
الكيلو  64طريق السويس  -الزعفرانة
السويس
الرقم التأميني 2246466 /
ت0623390800/
مدير الموارد البشرية/أ.سارة زكريا رشاد
عدد
 2موظف استقبال  -مؤهل عالي
الراتب 1500 :جنيه
 3مساعد مضيف
 2عامل مخازن
 3مضيف
الراتب 1300 :جنيه
 4عامل نظافة
 5فرد أمن
 5عامل مغسلة
الراتب 1200 :جنيه
 4مشرف غرف  1500 -جنيه
الشروط  :مؤهل متوسط
 5عامل تجهيز وتحضير -ابتدائية
الراتب 1200 :جنيه
المزايا :تأمين اجتماعي  -توفير سكن
 توفير وجبةWWW.MANPOWER.GOV.EG
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السويسرية للمالبس الجاهزة
قطعة  A1المنطقة الصناعية الثالثة
العاشر من رمضان
الرقم التأميني 786985 /
ت01228313263-01001600219/
مدير الموارد البشرية/أ.محمد الذكي
عدد
 50مراقب جودة  -مؤهل عالي
الراتب 1700 :جنيه
 500عامل إنتاج
 30عامل مخازن  -مؤهل متوسط
الراتب 2000:1700:جنيه
 50عامل خدمات  2000 -جنيه
الشروط العامة :السن 35:18 :سنة
المزايا :سكن إداري  -تدريب  -تأمين صحي
واجتماعي  -توفير سكن  -دار حضانة
فندق جراند آتون
كورنيش النيل – المنيا
الرقم التأميني 2407586 /
ت01000208020/
مدير الموارد البشرية/أ.عمرو سيد محمد
عدد
 1موظف استقبال  -مؤهل عالي
 3صراف مطاعم  -مؤهل عالي
فوق المتوسط
 8فرد أمن
 5طباخ
 3عامل تجهيز وتحضير
الشروط :مؤهل متوسط
الراتب :حسب المقابلة
شركة هيومان ديفبلوبمنت
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

لتطوير الموارد البشرية والخدمات األمنية
الحي المميز  -شارع عبد المنعم رياض
فيال  6 - 98أكتوبر
فرع المنيا  -ملوي  -شارع  26يوليو
شرق جامع الجسطيني
الرقم التأميني2625789 /
ت01012121622-01151807141/
مدير الموارد البشرية/أ.محمد حسن حسين
عدد
 10مراقب كاميرات  -خبرة في مجال
الكمبيوتر  2000 -جنيه
 5مدير موقع  -خبرة ال تقل عن  7سنوات
 حسب المقابلةالشروط :مؤهل عالي
 365فرد امن إداري  2000:1700-جنيه
 10مشرف  -خبرة سنتان  2000 -جنيه
الشروط :جميع المؤهالت
المزايا :سكن للمغتربين  -انتقاالت داخلية
 تأمينات  -زيادة سنوية  -حوافز تطبيق ورديات بأجر إضافيبست تشيز لمنتجات األلبان
المنيا الجديدة
الرقم التأميني2534355 /
ت01117321076 /
مدير الموارد البشرية/أ .سعيد عبد الناصر
عدد
 5مندوب  -مؤهل عالي  1700 -جنيه
 20سائق  1350 -جنيه  +عمولة
الراتب 200 :جنيه
 4عامل  1100 -جنيه
المزايا :بالنسبة للسائقين توفير مواصالت
 سكن  -اجر إضافيوالمندوبين توفير العمل في فرع الشركة
 العمال بفرع المنياWWW.MANPOWER.GOV.EG
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العمل في هذه الوظائف خارج محافظة المنيا
ديورافيت ايجيبت لألدوات الصحية
المنطقة الصناعية الثانية
قطعة  - 27،26،25مدينة بدر
الرقم التأميني1362178 /
ت0228607201/
مدير الموارد البشرية/أ .محمد سالمة
Mohamed.salama@eg.duravit.com

عدد
 30عامل إنتاج  -مؤهل فوق المتوسط
 متوسط  -من الجنسين السن  36:18 :سنةالمزايا -:تأمين صحي -اجتماعي
 ثالث شهر منحة في األعياد انتقاالتالراتب 1650 :جنيه
شركة أرض الخير للتوزيع والتجارة
 8شارع الحرية من كورنيش النيل
الرقم التأميني2764505 /
ت86233754 /
مدير الموارد البشرية /أ.حسام سليمان
www.ardelkheir.com

عدد
 20طبيب بيطري
 بكالوريوس طب بيطريالراتب :تبدأ من  2500جنيه
 30مهندس زراعي
 3محاسب – بكالوريوس تجارة
 3مسئول موارد بشرية
 2أمين مخزن
 3مهندس نظم ومعلومات
 3مندوب مشتريات
الشروط :مؤهل عالي  -خبرة  3سنوات
الراتب 2000 :جنيه
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

فور سيز لألمن والحراسة
 10شارع صالح سالم  -أمام نفق العروبة
مصر الجديدة  -القاهرة
الرقم التأميني2453204 /
ت -0222900274/ف0222900273/
مدير الموارد البشرية/أ .احمد محمد
info@forcessecurityeg.com

عدد
 300ضابط أمن  -جميع المؤهالت
السن :ال يزيد عن  45سنة
المزايا -:توفير سكن للمغتربين
 تأمين صحي واجتماعي توفير مواصالتالراتب 1900 :جنيه
شركة سبينيس مصر
المنيا الجديدة – مول سيتي سكيب
بجوار مدينة اتي نيك – بنك مصر
ت01022588502 /
فرع القاهرة14/د شارع مجدي سالمة –
طريق األوتوستراد – المعادي – القاهرة
مدير الموارد البشرية/أ.محمد شحاتة
ت0225173247/
Samah.hamed@spinneys-egypt.com

عدد
العمل بفرع المنيا
 1خدمة عمالء  -مؤهل عالي
 من الجنسين  -خبرة سنةالراتب 2500 :جنيه
 1مدير قسم – مؤهل عالي
 فوق المتوسط – خبرة  3سنواتالراتب 3750 :جنيه
 2عامل نظافة  1360 -جنيه
WWW.MANPOWER.GOV.EG
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المزايا :يوجد حافز
العمل بفرع الغردقة
 1فني تبريد وتكييف  -مؤهل متوسط
 خبرة سنتان  2000 -جنيه 3عامل نظافة –  1360جنيه
المزايا  :توفير سكن وبدل
العمل بفرع القاهرة
 5فرد أمن  -مؤهل متوسط  1360 -جنيه
 1مشرف جزارة  -خبرة  3سنوات
الراتب 3500 :جنيه
المزايا - :يوجد تأمين صحي واجتماعي
 حافز شهريشركة كير سيرفيس
 23عمارات العبور – صالح سالم – أمام
بانوراما أكتوبر -القاهرة
الرقم التأميني 509841 /
مدير الموارد البشرية /أ .حسين الجمال
أ .أنور إبراهيم
ت24048241 -24048240 /
ف0222633987/ة
security@CareServices.eg

عدد
 800ضابط أمن  -مؤهل عالي  -متوسط
 من الجنسين  -السن 45:19 :سنةالراتب 2000:1200 :جنيه
المزايا - :يوجد تأمين صحي واجتماعي
 توفير مواصالت دورات تدريبية علي األمنالتقليدي وااللكتروني والرماية
شركة األقصر لألحذية
المنطقة الصناعية – اإلسماعيلية
الرقم التأميني2503307 /
مدير الموارد البشرية /أ .محمد طارق محمد
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

ت01223550741 /
عدد
 20عامل إنتاج
 50عامل ماكينة
الراتب  1700 : 1000 :جنيه
الشروط العامة -:السن  40 :18سنة
 من الجنسينالراتب :حسب المقابلة
شركة ديزل للمالبس الجاهزة والجينز
المنطقة الصناعية – القنطرة شرق
اإلسماعيلية
الرقم التأميني1872495 /
مدير الموارد البشرية/أ .رائد عزت عبد هللا
ت01002027852 /
عدد
 15خياط –  2500جنيه
 5مساعد خياط –  1000جنيه
 5عامل تشطيب –  1200جنيه
 2عامل مكواة –  1500جنيه
 1مقص دار –  2500جنيه
الشروط  -:اليشترط المؤهل
 السن :ال يقل عن  18سنةالراتب 2500 : 1000 :جنيه
مصر كوريا نيتنج للغزل والنسيج
المنطقة الصناعية الثانية – اإلسماعيلية
الرقم التأميني2114337 /
مدير الموارد البشرية/أ .احمد السيد عثمان
ت 064/3494390- 064/3495399 :
عدد
 15عامل إنتاج  -من الجنسين
السن 30 : 18 :سنة
الراتب 1300 :جنيه
WWW.MANPOWER.GOV.EG
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شركة فوديكور للصناعات الغذائية
الكيلو  19طريق بورسعيد
الرقم التأميني233019 /
ت01001742803 /
عدد
 5فني جودة – مؤهل متوسط
 50عامل تعبئة
الراتب 1200 :جنيه
شركة مصر الدولية للبالستيك مبيكو
A2المنطقة الصناعية – القاهرة
الرقم التأميني1487420 /
مدير الموارد البشرية  /أ .أحمد سمير
ت01223550443 - 015412227 /
عدد
 20مشغل ماكينة – مؤهل متوسط
الراتب 1200 :جنيه
 2مهندس إنتاج  -بكالوريوس هندسة
 2مهندس كهرباء  -بكالوريوس هندسة
 2مراقب جودة
 بكالوريوس جامعة عماليةالراتب :حسب المقابلة
الشروط العامة  26 : 18 :سنه
هامة لالستثمارات الزراعية
القصاصين الدواويس اإلسماعيلية
الرقم التأميني2133380 /
مدير الموارد البشرية /أ .إبراهيم سالمة
ت01201999942 /
عدد
 10عامل زراعي
الشروط :السن  35 : 20سنة
الراتب 1200 :جنيه
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

مديرية القوى العاملة
بالقاهرة
مجمع التحرير  -الدور الثالث
ميدان التحرير
ت27940448-27945720/
إدارة بحوث العمالة بالمديرية
شركة مصر للمالبس الجاهزة
شارع الحرير – كفر العلو – حلوان
الرقم التأميني 1064858 /
المدير المسئول  /طارق حسن كامل
عدد
 50عاملة تشطيب
 50عاملة جودة
 50عاملة فرز
 50عاملة تكيس
 50عاملة ماكينة
 50عامل مكواة
الشروط  :السن  :ال يقل عن  16سنة
الراتب  :حسب المقابلة
شركة دايفن وركس
لألغذية والمشروبات
 159شارع  26يوليو الزمالك
الدور الثاني
الرقم التأميني 2478765 /
المدير المسئول  /هدير طارق
عدد
 1مساعد مدير ثاني – مؤهل عالي
الراتب 2000 :جنيه
 5ديلفري – مؤهل عالي – متوسط
الراتب 1750 :جنيه
WWW.MANPOWER.GOV.EG

وزارة القوى العاملة
** النشرة القومية للتشغيل **

Ministry Of Manpower

العدد " ثالثمــائة واثنان وسبعون " " 2017

 10ويتر – مؤهل فوق المتوسط –
متوسط –  3000:1100جنيه
 5عامل نظافة في الصالة
الراتب 1260 :جنيه
 4طباخ أول –  1750:1580جنيه
 5عضو فريق –  1215جنيه
 1طباخ ثاني  1500:1400 -جنيه
 10عامل نظافة  1400:1200 -جنيه
الشروط  :السن  30:18سنة
بريجو لألغذية
 13شارع خالد بن الوليد شيراتون
الرقم التأميني 1462000 /
مدير الموارد البشرية/أ .وائل حسن
عدد
 40سائق رخصة أولي وثانية
الراتب 2000 :جنيه
 15عامل مخازن
 30عامل إنتاج
الراتب 1500:1300 :جنيه
 200عضو فريق – كاشير – مطبخ
 1500:1300جنيه
 15موظف امن –  1600جنيه
الشروط  :مؤهل فوق المتوسط – متوسط –
إعدادية
بيراميدز لالستيراد والتصدير
 65شارع طه حسين النزهة الجديدة
الرقم التأميني 52913822 /
ت26214294 /
مدير الموارد البشرية/أ .جمال سمير
عدد
 1محاسب تكاليف  -بكالوريوس تجارة
 1سكرتارية  -بكالوريوس إدارة
الراتب  1600 :جنيه
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

 2شيال  -ابتدائية  1500 -جنيه
الشروط -:ال يقل عن  25سنة
 خبرة 5:3 :سنواتالراتب :حسب الخبرة
شركة ابو ذكري سرفيس
 7شارع محمد شفيق  -النزهة
الرقم التأميني 1095299 /
مدير الموارد البشرية/أ.محمد نصر الدين
عدد
 10مشرف امن –  1550جنيه
 100مراقب امن –  1450جنيه
الشروط  :مؤهل عالي – متوسط
دليشيوس بيكري
مساكن  -شيراتون
الرقم التأميني 2504659 /
مدير الموارد البشرية/أ .احمد الباسل
عدد
 25عضو فريق – جميع المؤهالت
 25مساعد شيف – أعداديه فيما فوق
السن  28 :سنة
الراتب  1200 :جنيه
شركة ناسيتا
لتجارة الكوتش والبطاريات
15أ شارع  26يوليو  -القاهرة
الرقم التأميني 2456 /
ت 0225770077 /
مدير الموارد البشرية/أ .مجدي
عدد
 5مشرف مركز خدمة  2750 -جنيه
 3مندوب مبيعات –  275جنيه
الشروط  :مؤهل عالي
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 14عامل مخازن –  1500جنيه
 5سائق درجة ثانية –  2000جنيه
 6فني صيانة سيارات –  1700جنيه
الشروط  :مؤهل متوسط صناعي
 10فني غسيل سيارات  -إعدادية
الراتب 1200 :جنيه
 3عامل نظافة – اقل من إعدادية
الراتب 1300 :جنيه
الشروط العامة:السن  35:25 :سنة
الشركة الدولية للخدمات والصيانة
 215شارع عماد الدين
الرقم التأميني 2016739 /
ت27879767 /
مدير الموارد البشرية/أ .محمد عبد المنعم
عدد
 50عامل نظافة – يقرأ ويكتب
الشروط -:من الجنسين
 السن  40:25 :سنةالراتب :حتى 1200جنيه
شركة النصر
للخدمات والصيانة
كوين سرفيس
 21طريق النصر – مدينة نصر
الرقم التأميني 809158 /
عدد
 10فرد امن – مؤهل متوسط
الراتب  :حسب الكفاءة
مصنع موبيل الشرق
 46شارع عزبة اإلستاد – الحي السادس
المنطقة الصناعية  -مدينة نصر
الرقم التأميني388301 /
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

مدير الموارد البشرية/أ .علي حلمي محمد
عدد
 4عامل تعبئة
 3استرجي – خبرة  3سنوات
الراتب 1500:1200 :جنيه
شركة مترو ماركت
للتجارة والتوزيع
طريق مصر حلوان الزراعي الدور األول
المعادي أمام ميدان االتحاد
ت .مديرية القاهرة27945720/
27940448
عدد
 50عامل بقسم األغذية الطازجة
 50عامل بقسم البقالة الجافة
 20عامل بقسم المخبوزات
 50عامل بقسم خدمة العمالء
 20سائق
الراتب  :حسب المقابلة
سمارت كوم للخدمات التجارية
 38مكرر شارع  108حدائق المعادي
الرقم التأميني 266352 /
مدير الموارد البشرية/أ .سحر محمود السيد
عدد
 50مندوب توزيع –  1700جنيه
 10مراسلين –  2000جنيه
الشروط  :جميع المؤهالت
 10ممثلي خدمة عمالء – مؤهل
عالي –  1600جنيه
 3مهندس كهرباء اتصاالت –
بكالوريوس هندسة حديث التخرج
  1500جنيه 5فني تركيبات – مؤهل متوسط
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صناعي –  1200جنيه
الشركة المتكاملة للمنشآت
برج دلة كورنيش النيل
الرقم التأميني2668482 /
مدير الموارد البشرية/أ .منال سالمة
عدد
 25مشرف نظافة –  2000جنيه
 200عامل نظافة –  1600جنيه
 100فني صيانة –  3000جنيه
 25مشرف صيانة –  4500جنيه
 50إدارة موقع –  3000جنيه
مدرسة منارة المعادي للغات
شارع األمن المركزي  -زهراء المعادي
الرقم التأميني 1481416 /
مدير الموارد البشرية/أ .سيد عبد الرحيم
عدد
 2مدرس لغة فرنسية  -ليسانس أداب
 2مدرس لغة ألمانية  -ليسانس ألسن
 1مدرس لغة انجليزية
 ليسانس لغة انجليزيةالشروط :من الجنسين
الراتب :حسب الكفاءة
شركة راية لخدمات العمالء
المنطقة التكنولوجيا في راية الجديدة
المعادي شارع الالسلكي
الرقم التأميني1720161 /
ت01149987799 /
مدير الموارد البشرية/أ .محمد عاطف
عدد
 1555خدمة عمالء عبر الهاتف
 مؤهل عالي  1200 -جنيهاإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

 3000كول سنتر  -مؤهل عالي
 فوق المتوسط  4000 -جنيهالشروط العامة :السن  40:21 :سنة
البريد للتوزيع
البساتين
الرقم التأميني 2197511 /
مدير الموارد البشرية/أ .سيد
ت 01112500011 /
عدد
 300مندوب توزيع  -مؤهل عالي
 متوسط  -رخصة دراجة بخاريةالراتب  1700 :جنيه أساسي
 800جنيه متغير
 30مراقب جودة – مؤهل عالي
 خبرة  3سنوات –  2300جنيه 500 +متغير
 20مندوب مبيعات –  1000جنيه
 500 +متغير
 20سائق  2000:1800 -جنيه
خبرة سنة وأكثر
الراتب 1800:1600:خبرة سنة
الشروط  :مؤهل متوسط
المزايا  :تأمين صحي واجتماعي
شركة الحلول المتخصصة للبرمجيات
 12عمارات العبور – صالح سالم
الرقم التأميني 2885479 /
مدير الموارد البشرية/أ .ناصر المصري
عدد
 1مصمم برامج  -بكالوريوس حاسبات
ومعلومات – خبرة سنة
الراتب :حسب الخبرة  +بدالت وحوافز
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شركة زد عبر البحار
للحراسة والخدمات
 37شارع إبراهيم روكسي  -مصر الجديدة
الرقم التأميني1493122 /
مدير الموارد البشرية/أ .محمد
عدد
 300فرد أمن  -مؤهل عالي
 فوق المتوسط  -متوسطالراتب  :حسب المقابلة
شركة مصر سيرفيس
17أ عمارات العبور طريق صالح سالم
الرقم التأميني1027007 /
عدد
 10مشرف أمن
 25موظف أمن
 15مشرف نظافة
الشروط :مؤهل متوسط
 25عامل نظافة  -يقرأ ويكتب -من الجنسين
الشروط :خبرة  10:2سنة
الراتب :حسب المقابلة
شركة كيرسيرفيس قطاع األمن والحراسة
 23عمارات حدائق العبور
أمام بانوراما أكتوبر – صالح سالم
الرقم التأميني509841 /
ت224048240 /
مدير الموارد البشرية/أ .احمد
عدد
 300ضابط أمن  -مؤهل عالي  -متوسط
السن 40:21 :سنة
المزايا -:تأمين صحي واجتماعي
 وجبة للمغتربينالراتب :حسب المقابلة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

فندق كمبينسكي
 12شارع احمد راغب  -جاردن سيتي
الرقم التأميني2407625 /
ت27980000 /
مدير الموارد البشرية/أ .أيمن محمد فاروق
عدد
 1مدير إعداد وتجهيز – مؤهل عالي
 1محاسب مراجعات
 5موظف إشراف داخلي
الشروط :بكالوريوس تجارة
 1محاسب مرجعات ليلي  -مؤهل عالي
 متوسط 1مشرف غرف
 5موظف تجهيز وتحضير
الشروط  :مؤهل متوسط
الراتب  :حسب المقابلة
شركة تكنولوجيا معلومات النقل
مبني الحاسب اآللي لهيئة سكك حديد مصر
الدور الرابع
الرقم التأميني 2284926 /
مدير الموارد البشرية/أ .ياسر محمد الغزالي
عدد
 3مهندس دعم فني
 4مهندس شبكات
 2مهندس تشغيل
 2مبرمج
الشروط :بكالوريوس هندسة  -من الجنسين
 خبرة ال تقل عن  3سنواتالسن :ال يقل عن  25سنة
الراتب 1200 :جنيه
مستشفي المركز الدولي الطبي
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 26أ ميدان احمد حلمي برج المهندسين
الرقم التأميني 1391018 /
مدير الموارد البشرية/أ .وحيد إبراهيم
عدد
 1موظفة إدارية
 1طبيب
الشروط :مؤهل عالي
 2تمريض  -متوسط تمريض
 2عامل  -يقرا ويكتب
الشروط :من الجنسين
الراتب :حسب المقابلة
معهد الصالحين الخاصة
 20شارع التلبان أمام محطة مترو المطرية
الرقم التأميني2154972 /
ت22500815 – 22525020 /
مدير الموارد البشرية/أ .عبد الفتاح
عدد
 1مدرس رياضة
 1مدرس عربي
 1مدرس انجليزي
الشروط:ليسانس آداب  -السن  45:22سنة
الراتب  :حسب المقابلة
الجمعية الشرعية بالمطرية
ميدان المسلة القديم
الرقم التأميني 539734 /
ت22517340 /
مدير الموارد البشرية/أ .علي
عدد
 3ممرضة  -مؤهل متوسط تمريض عمليات
 أطفال – رعاية  -السن 60:30 :سنةالراتب :حسب الخبرة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

شركة حسين مبارك مصنع شورتو
 5شارع مصطفي الباور  -المطرية
ت22504435-65 /
مدير الموارد البشرية/أ .محمود حسين
عدد
 30عامل حياكة
 15عامل فرز
 15عامل تشطيب
الشروط  :من الجنسين
السن  30:18 :سنة
الراتب  :حسب المقابلة
تاجوري تكس للمالبس الجاهزة
 32شارع الدول العربية
شارع مصطفي حافظ
الرقم التأميني 1099415 /
مدير الموارد البشرية/أ .احمد احمد
عدد
 10عاملة أوفر
 10عاملة سنجر
 5عاملة اوليه
 5عاملة تعبئة وتغليف
 2عاملة كنترول
الراتب  :حسب المقابلة
فالكون لألمن والخدمات
 24شارع عين شمس
الرقم التأميني 2464034 /
ت53359738 /
مدير الموارد البشرية/أ .مصطفي محمد
عدد
 400فرد أمن – جميع المؤهالت
الراتب 1400 :جنيه
 100عامل خدمات  1000 -جنيه
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شركة المساوي للحلويات
المنطقة الصناعية – مجاورة 27
 15مايو  -حلوان
الرقم التأميني 2465989 /
مدير الموارد البشرية/أ .وليد محمد فريد
عدد
 1كاشير – مؤهل عالي
 2حلواني
 1سائق
 2عاملة عادية
الراتب :حسب الكفاءة
مطاعم هاي دولفن
 7شارع عبد العزيز الـ سعود
الرقم التأميني 1140590 /
ت01282501117 /
مدير الموارد البشرية/أ .محمد ابو زيد
عدد
 5عامل نظافة
 5عامل مطبخ نظافة
الشروط  :خبرة سنتان
الراتب  1000 :جنيه
 2فطاطري – خبرة  5سنوات
 1500جنيه
الشروط  :مؤهل متوسط
مصنع بالط هرموش
قطعة 100،99
طريق القاهرة إسماعيلية الصحراوي
الرقم التأميني 286378 /
ت01226690388 – 28820396 /
مدير الموارد البشرية/أ .رقية نعيم عزيز
عدد
 5عامل بالط
 2سواق كالرك
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

السن  50:18 :سنة
الراتب  :حسب المقابلة
المزايا  :تأمين اجتماعي – بدالت وحوافز
الشركة الصناعية
للمعادن وأدوات المائدة
 10طريق صالح سالم العباسية
الرقم التأميني610893 /
ت24674837 – 24822527/
01111831935
مدير الموارد البشرية/أ .أسامة محمد
عدد
 20عامل مكبس – فيريكشن اكستريك
مؤهل متوسط صناعي  -خبرة سنتان
الراتب 1000 :جنيه
 2عامل مخازن  -مؤهل متوسط آو أقل
الراتب  :حسب المقابلة
مصنع مصر للتريكو
 42شارع بوسعيد  -األميرية
الرقم التأميني 110411 /
مدير الموارد البشرية/أ .أسماء علي السيد
عدد
 1عامل تريكو
 1عامل تفصيل
 2عامل حياكة
 3عامل تشطيب
 1عامل تعبئة
الراتب  :حسب المقابلة
شركة الغزال للصناعات النسيجية
 33شارع السيد علي – الزيتون الغربية
الرقم التأميني 271631 /
مدير الموارد البشرية/أ .رفعت وليم
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عدد
 75عامل سنجر
 75عامل اوفر
 15عامل تعبئة وتغليف
 2عامل مخازن
الشروط  :مؤهل متوسط
الراتب  :حسب الكفاءة
شركة الهندسية الميكانيكية
لتصميم وتصنيع وتوريد معدات محطات
الصرف الصحي
 46شارع بورسعيد األميرية  -الزيتون
الرقم التأميني 174744 /
مدير الموارد البشرية/أ .سهير سعد
عدد
 2خراط معادن
 2براد تركيبات
الشروط  :مؤهل متوسط صناعي
خبرة  5سنوات
الراتب  :حسب الخبرة

ت01281621904 /
عدد
 2فني لحام كهرباء  -خبرة
الراتب  :حسب المقابلة
بيع منتجات غذائية ومأكوالت
البساتين – بجوار صيدلية الشفاء
الخارجة  -الوادي الجديد
مدير الموارد البشرية  /أ 0أسامة رمضان
ت :مكتب التشغيل092/7920377 /
عدد
 1شيف  -خبرة سنتين  1000 -جنيه
 2مساعد شيف –مؤهل مناسب
 1عامل
الراتب  :حسب المقابلة

مديرية القوى العاملة
بالوادي الجديد
شارع الدكتور احمد فخري
طريق الداخلة( الخارجة)
ت092/7920322 /
مكتب تشغيل – الخارجة
طريق الداخلة  -بالخارجة
شارع عبد المنعم رياض
ت092/7920377 /
ورشة لحام كهرباء
المنطقة الحرفية – الخارجة الوادي الجديد
مدير الموارد البشرية  /أ 0عماد على عيد
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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