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وزارة القوى العاملة

اإلدارة العامة للتشغيل

 3شارع يوسف عباس  -مدينة نصر
ت -فاكس22609354/

مجموعة المركز العالمي للتطوير العقاري
 12شارع محمود العشري – مصر الجديدة
المدير المسئول /أ .محمد فتحي
ت24159924 /
m.fathy@icestate.com
jobs@icestate.com

عدد
 3فني كهرباء – خبرة  7سنوات
السن 35 : 20 :سنة  3500 -جنيه
 4مساعد فني كهرباء  -خبرة  4سنوات
السن 35 : 20 :سنة –  2500جنيه
الشروط :مؤهل متوسط صناعي
 3سائق خاص
 خبرة  7سنوات  3500-جنيه 2سائق فان(  - )Vanخبرة  5سنوات
الراتب 2500 :جنيه
الشروط :السن 40 : 25:سنة
 1سائق باص (  - ) Busخبرة  10سنوات
 السن 50 : 35 :سنة  3500 -جنيهالشروط -:مؤهل عالي  -متوسط
 رخصة مهنية عمل  8ساعات 12فرد أمن  45 : 20 -سنة
 عمل  12ساعةاإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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الراتب 1800 :جنيه  +سكن أو بدل انتقال
للتقديم
يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد
اإللكتروني للشركة المذكور أعاله
شينكر إيجيبت للشحن والتفريغ
العاشر من رمضان – المنطقة الصناعية
األولى  – LGمجمع اندرستيا غرب
الرقم التأميني2353198/
المدير المسئول /أ .هبة السيد زكي
ت01020979187 /
عدد
 30أمين مخزن – مؤهل فوق المتوسط
  30 : 22سنة  -خبرة سنة لغة إنجليزية  2000 : 1700 -جنيه 4منسق وردية () W.M.S. Admin
 مؤهل عالي  3500 : 2500 -جنيه 5مشرف مخزن  -مؤهل عالي
الراتب 3800 : 2800 :جنيه
الشروط :خبرة  3 : 2سنوات
 5فرد أمن ( مراقب كاميرات )
 8فرد أمن إناث
الشروط :مؤهل فوق المتوسط
السن 35 : 20 :سنة – خبرة سنتين
الراتب 2500 : 1700 :جنيه
 6سائق ريتش تراك  -مؤهل فوق
المتوسط – متوسط – رخصة معدات ثقيلة
 السن 35 : 20 :سنةالراتب 3500 : 2500 :جنيه
المزايا -:تأمين صحي  -اجتماعي
 توفير وسيلة مواصالت( الدائري – الشرقية – بلبيس – العاشر )
 أجازة يوم الجمعة  -عمل  8ساعاتWWW.MANPOWER.GOV.EG
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شركة وان تريدينج
لالستيراد والتوزيع
( بيع تليفون محمول – شحن إليكتروني )
 9شارع عبد العزيز سليم من شارع الثورة
الدقي – الجيزة
الرقم التأميني2897550 /
المدير المسئول /أ .محمد أحمد إدريس
ت37488149-37488150/
Mohamed.edriss@onetrading-eg.com

عدد
 100مندوب مبيعات  -بيع محمول
 100مندوب مبيعات  -شحن اليكتروني
 +تحصيل فواتير
الشروط -:مؤهل عالي  -فوق المتوسط
 متوسط  -السن 35 : 22 :سنة خبرة ال تقل عن سنة في مجالالتوزيع الخارجي
الراتب 1500 :جنيه  +عمولة
 10مشرف مبيعات – بيع محمول
 10مشرف مبيعات – شحن اليكتروني
 +تحصيل فواتير
الشروط :مؤهل عالي -فوق متوسط
 السن 40 : 28 :سنة خبرة  5سنواتالراتب 2000 :جنيه  +عمولة
 5مدير منطقة – بيع محمول
 مؤهل عالي -السن 45 : 35 :سنة خبرة  7سنواتالراتب 3500 :جنيه  +عمولة
العدد المطلوب موزع على جميع محافظات
الجمهورية
للتقديم  :يرجى إرسال السيرة الذاتية على
البريد اإللكتروني المذكور أعاله
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وصلة ( ) outsourcing- call center

17شارع األهرام  -الكوربة  -مصر الجديدة
الرقم التأميني1957274 /
المدير المسئول /أ .محمد جالل
 أ .سارة نجيبت01011126527 /
عدد
 500كول سنتر ( ) call center
 500داتا انتري ( ) data entry
 500تليسيلز ( ) telesales
 – ) IT ( 20خبرة سنة
 500خدمة عمالء( ) customer service
الشروط :مؤهل عالي – من الجنسين
 السن :ال يزيد عن  30سنةالراتب 3300 : 1200 :جنيه
يحدد حسب الكفاءة وإجادة اللغة
المزايا - :تأمين صحي  -اجتماعي
 عمل  8ساعاتشركة فاير وول
لألمن والحراسة
 17ب عمارات العبور – صالح سالم
الدور األول
المدير المسئول /أ .فريد فكري
– أ .مجدي مبروك
ت01201977768 /
عدد
 200مراقب أمن –  2000جنيه
 العمل بكومباوند بالرحاب  +إقامة 10مراقب أمن –  1900جنيه
 العمل بالرماية  -الدائريالشروط :مؤهل عالي – متوسط
السن 45 : 20 :سنة
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 4مراقب أمن – مؤهل عالي
 العمل بميت اليف  -التجمع إجادة اللغة إنجليزية  2600 -جنيهالشروط العامة :العمل  12ساعة
  4أيام أجازة شهرياالمزايا :تأمين صحي  -اجتماعي
شركة بالك هوك
لألمن والحراسة
 5عمارات العبور  -صالح سالم
الدور الرابع
الرقم التأميني2827003 /
المدير المسئول /أ .أسامة أحمد
ت01016312250 -01010444402/
عدد
 70فرد أمن  -مؤهل عالي  -متوسط
السن 40 : 20 :سنة
العمل ( الرحاب – وسط البلد )
المزايا :تأمين صحي  -اجتماعي
 توفير سكن  -انتقاالت داخلية مكافآتالراتب 1900 :جنيه
شركة نماء
لخدمات األمن
مبنى نداء اإلداري ( أوليمبيك سابقا )
الحي السدس  -مدينة نصر
المدير المسئول /أ .أحمد حسين
ت01095559324 /
عدد
 30فرد أمن  -مؤهل متوسط
 من الجنسين  40 : 18 -سنةالراتب 1700 :جنيه
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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 90فرد أمن إداري  -السن 36 : 21:سنة
الراتب 2000 :جنيه
الشروط :العمل بالتجمع
 80مراقب كاميرات  40 : 21 -سنة
 خبرة ال تقل عن سنة العمل التجمع  -مدينة نصرالراتب 3000 : 2200 :جنيه
الشروط :مؤهل عالي – فوق متوسط
المزايا - :العمل  8ساعات  -تدريب
 تأمين طبي  -اجتماعي توفير مواصالتهالك إلدارة المنشآت
لألمن والحراسة
 4شارع  - 261أمام القمر الصناعي
بجوار صالون هشام ربيع  -المعادي
الرقم التأميني21132146/
المدير المسئول /أ .محمد إبراهيم
ت01140379488 /
عدد
 100عامل نظافة  50 : 17 -سنة
الراتب 1800 :جنيه
 العمل بالمعاديالراتب 1950 :جنيه
 العمل بالعبور 30فرد أمن
 ال يقل المؤهل عن متوسط السن :ال يزيد عن  45سنة عمل  12ساعة العمل بالساحل الشماليالراتب 2500 :جنيه
المزايا :تأمين طبي – اجتماعي
 توفير سكن للمغتربين  -وسيلة انتقالWWW.MANPOWER.GOV.EG
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بيتي المراعي
التجمع الخامس  -شارع التسعين
الرقم التأميني53832 /
ت01121219095-01141488085/
المدير المسئول /أ .محمد ثابت السيد
ت01114326331 /
عدد
 100سائق مبيعات  40:23 -سنة
الراتب 1000:أساسي
 1800 +جنيه عمولة
 100مندوب مبيعات  -مؤهل عالي
 فوق المتوسط  29:23 -سنةالراتب 1000:أساسي
 2000 +جنيه عمولة
أماكن العمل:القطامية  -أبو رواش
السالم  -الدلتا  -شرقية  -الوراق
اإلسماعيلية  -اإلسكندرية
المزايا :تأمين اجتماعي  -تأمين طبي اسري
 تأمين طبي تغطية % 100 توفير وسائل المواصالتملحوظة
برجاء االتصال
لتحديد موعد ومكان المقابلة أوال

مديرية القوى العاملة
بالقاهرة
مجمع التحرير  -الدور الثالث
ميدان التحرير
ت27940448-27945720/
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منطقة قوى عاملة  -النزهة
 27شارع عين شمس  -برج الفتح
ت 6339194 /
مكتب تشغيل  -النزهة
 96شارع جسر السويس
ت2573454 /
فرست باور
للخدمات األمنية ونقل األموال
 71شارع عثمان بن عفان
مصر الجديدة  -النزهة
ت24178357 /
المدير المسئول  /إبراهيم حسان
ت01111649406 /
عدد
 50فرد أمن إداري –  1700جنيه
 1عامل بوفيه ونظافة–  1200جنيه
السن :ال يزيد عن  40سنة

منطقة قوى عاملة شرق  -مدينة نصر
 30شارع احمد حسنى  -ناصية البطراوى
ت24022116 /

مكتب تشغيل شرق مدينة نصر
30شارع احمد حسنى ناصية البطراوى
ت24022116/
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المصرية األوربية الستشارات األمنية
 12شارع قورش متفرع من حسانين هيكل
عباس العقاد
الرقم التأميني2560229 /
المدير المسئول /أ .عبد هللا
عدد
 25فرد أمن إداري بالمعادي
 25فرد أمن إداري بشيراتون
الراتب  1800 :جنيه
 15فرد أمن إداري  -بمدينة نصر
مصر الجديدة  1600 -جنيهالمزايا 4 :أيام راحة
 15فرد أمن إداري  1750 -جنيه
 6أيام راحة
الشروط  :مؤهل عالي  -متوسط
صحار للطباعة
المنطقة الحرة العامة – مدينة نصر
ت01227431033-2744056 /
22741907
عدد
 1فني طباعة
 1فني تجليد
 1عامل مساعد تجليد
 2فني صيانة ميكانيكة
 2فني صيانة كهرباء
الشروط :مؤهل متوسط صناعي
 3مراقب جودة طباعة – تجليد
 خريج جامعة عمالية 1عامل خدمات  -يقرأ ويكتب
 2عامل مخازن
 مؤهل متوسط  -إعداديةالشروط :خبرة  5:1سنوات
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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الشروط :تـأدية الخدمة العسكرية
أو اإلعفاء منها
المقابلة يوميا عدا الجمعة والسبت من
الساعة  10ص  3 :م
منطقة قوى عاملة المطرية
 27شارع عين شمس برج الفتح
ت 26339194 /
مكتب تشغيل المطرية
 46شارع ترعة الجبل المطرية
ت22503861 /
المصنع العربي للدخان
 12شارع الملك المعز
متفرع من شارع مينه  -المطرية
الرقم التأميني934079 /
ت01222178585-22511011 /
المدير المسئول  /احمد محمد
عدد
 10عامل تعبئة وتغليف  -من الجنسين
السن 22:15 :سنة  1200 -جنيه
المزايا  :وجبه غذائية
منطقة قوى عاملة الزيتون
 27شارع عين شمس برج الفتح
ت26339194 /
مكتب تشغيل الزيتون
 27شارع عين شمس برج الفتح
ت26339194 /
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مصنع مصر للتريكو اوسكاد
 42شارع بور سعيد  -األميرية
الرقم التأميني110411 /
المدير المسئول /أسماء علي
عدد
 1عامل تريكو
 1عامل تفصيل
 2عامل حياكة
 3عامل تشطيب
 1عامل تعبئة
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 /
هاي بوينت للمالبس الجاهزة
المنطقة الصناعية األولي  -قطعة رقم 88
الرقم التأميني2316007 /
المدير المسئول /أ.محمد عبد الوهاب
عدد
15
10
10
5

عامل سنجر
عامل اوفر
عامل تشطيب
عامل مكواة

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

Ministry Of Manpower
Employment National Bulletin

 10عامل مساعد
الراتب :حسب المقابلة
مديرية القوى العاملة
بالسويس
مدينة  24أكتوبر
مجمع المصالح الحكومية الجديد
ت062/ 3331138 /
إدارة التشغيل بالمديرية
شركة السويس
لتكنولوجيا الصناعات المغذية
مصنع كرافت سابقا – حي عتاقة – السويس
ت062/3370251 -3-2/
عدد
 25عامل – مؤهل متوسط
الراتب :حسب المقابلة
قرية بالميرا السياحية
الكيلو  34.5طريق السويس العين السخنة
البحر األحمر
ت620/3410816/
ف620/3410825/
عدد
 5عامل نظافة – إشراف داخلي
 3عامل بقسم النشاط الرياضي – يجيد
السباحة
 3عامل بقسم التجهيز والتحضير
 1موظف استقبال – مؤهل عالي مناسب
الراتب :حسب المقابلة
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مؤسسة محمد عبد هللا التجارية
األدبية خلف مطاحن الخمس نجوم – عتاقة
السويس
المدير المسئول /أ .مصطفى عسران
أ .أحمد عبد هللا
ت01016043835 /
عدد
 6عامل مخازن  35 : 18 -سنة
الراتب 1420 :جنيه
مديرية القوى العاملة
بالقليوبية
بنها الجديدة  -مجمع المصالح الحكومية
الدور الثالث  -بجوار المحافظة
ت013/324729- 013/3224543 /
إدارة التشغيل بالمديرية
المصرية لصناعات المرايا
الشباب العبور
الرقم التأميني7823491 /
المدير المسئول /أ .كامل علي كامل
ت01006312225/
عدد
 2مهندس كهرباء  -مؤهل عالي
 كهرباء باور –  3500جنيه 10عامل إنتاج – مؤهل فوق متوسط
الراتب 2200 :جنيه
الشروط :السن 30 : 20 :سنة
المزايا :تأمينات
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مديرية القوى العاملة
بالشرقية
برج البريد – بجوار بنك اإلسكندرية
الدور الثالث العلوي – الزقازيق
ت 055/2349925 – 2349924 /
إدارة بحوث العمالة بالمديرية
شركة جي بني الند
للصناعات الغذائية
العاشر من رمضان  -المنطقة الصناعية B3
المدير المسئول/أ .أاشرف السيد
ت01205137011/
عدد
 100عامل إنتاج  -مؤهل متوسط  -إعدادية
 25عامل صيانة  -مؤهل متوسط صناعي
السن 35:21 :سنة
الراتب 1600 :جنيه
النساجون الشرقيون انترناشيونال
إنتاج السجاد الميكانيكي
العاشر من رمضان  -المنطقة الصناعية A1
المدير المسئول /أ .رشاد رمضان
ت .المديرية055/2349925/
عدد
 5أخصائي سالمة وصحة مهنية
 مؤهل عالي  -علمي 1مهندس نسيج  -فنون تطبيقية
 غزل ونسيج 1مهندس طباعة  -هندسة طباعة ونشر
 1مصمم جرافيك– فنون ( جرافيك)
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 1مهندس حاسبات
 هندسة حاسباتالراتب :حسب الخبرة
 20عامل خيوط
 10أخصائي إطفاء
 15مساعد نساج
الشروط  :مؤهل متوسط صناعي
الراتب  1700 :جنيه
ال شاهين للتجارة والصناعة
العاشر من رمضان
المنطقة الصناعية A6
بجوار شركة ميدستار
المدير المسئول  /محمد شاهين
ت .المديرية055/2349925/
عدد
 1محاسب  -بكالوريوس تجارة
الراتب  2300:1600 :جنيه
 2أمين مخزن
 1مدير مخزن
الشروط :مؤهل عالي
الراتب :حسب المقابلة
مؤسسة التوابل
لتوريد توابل
العاشر من رمضان  -األردنية
المدير المسئول/أ .عبد القادر الحسيني
ت .المديرية055/2349925/
عدد
 3مندوب تسويق
الراتب  2500 :جنيه
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مصنع استاكوزا
لتصنيع وتغليف االستاكوزا
مدينة بدر  -بجوار مصنع ستايل للبالستيك
شارع 8
ت01127520486 /
المدير المسئول  /شريف هجرس
عدد
 6مشرف  2500 -جنيه
 3مدير إنتاج  3000 -جنيه
 1مدير مصنع –الراتب :حسب الخبرة
الشروط  :مؤهل عالي
الموزعون المتحدون
العاشر من رمضان
المنطقة الصناعية ب - 3قطعة 52
الرقم التأميني1265357 /
المدير المسئول /حسن عبد الوهاب
ت .المديرية055/2349925/
عدد
 25سائق  -مؤهل متوسط  -رخصة ثانية
السن  35:25 :سنة
الراتب 1500:جنيه  500 +بونص
ملحوظة
العمل في فرع الشركة بالتجمع الخامس
شركة حلواني اخوان
العاشر من رمضان
المنطقة الصناعية  - B3قطعة 164،163
الرقم التأميني 1209191 /
ت .المديرية055/2349925/
عدد
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وزارة القوى العاملة

2017

النشرة القومية للتشغيل

العـــدد " ثالثمــائة وأربعةو ثمـــانـــون"

 15عامل إنتاج
الراتب  1200 :جنيه
ايديال استاندرد
العاشر من رمضان  -المنطقة الصناعية
الرقم التأميني 327341 /
المدير المسئول  /حمدي علي توفيق
ت .المديرية055/2349925/
عدد
 40فني إنتاج  -مؤهل متوسط
السن 28:20 :سنة
الراتب 1400 :جنيه
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 فوق المتوسط  2950 -جنيه 1عامل للفرع  1000 -جنيه
مديرية القوى العاملة
ببني سويف
شارع احمد عرابي – جوار نادي المعلمين
ت082/2322328 /
منطقة قوى عاملة  -بني سويف
شارع احمد عرابي  -بني سويف
ت2322153/

منطقة قوى عاملة  -الزقازيق
الصيادين  -بجوار كلية التربية النوعية
ت055/2310139 /

مكتب تشغيل  -شرق النيل
مدينة بني سويف الجديدة
ت2243863/

مكتب تشغيل – أول الزقازيق
الصيادين – بجوار كلية التربية النوعية
الزقازيق
ت2310138 /

الشركة السويسرية للمالبس القطنية
بني سويف – شرق النيل – منطقة
الصناعات المتوسطة
الرقم التأميني2315371 /
المدير المسئول /أ .عبد الناصر شحاتة
ت .م .التشغيل2243863 /

األهلي للتجارة والتوزيع
احدي وكالء شركة اتصاالت
اعلي مستشفي المنتزه  -الدور السادس
المدير المسئول  /محمد ميسرة
01223566606

عدد
 50عاملة حياكة  -ال يشترط مؤهل
السن 30 : 18 :سنة
الراتب 1000 :جنيه

عدد
 1أمين مخزن – بكالوريوس تجارة
الراتب  :حسب المقابلة
 10مندوب بيع  -مؤهل عالي
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