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وزارة القوى العاملة

اإلدارة العامة للتشغيل

 3شارع يوسف عباس  -مدينة نصر
ت -فاكس22609354/

عمال مصر
 6أكتوبر  -الحي الخامس  -فيال 140
أمام مستشفى الشرطة
الرقم التأميني2722510 /
المدير المسئول /أ .أحمد عادل
ت01100922460-01100901205 /
01100901209-01010406085
عدد
 40لحام نصف أوتوماتيك
 40حداد
 40فني كهرباء  -تحكم باور
 20وناش علوي
 200عامل إنتاج  -ال يزيد عن  35سنة
 20سائق كالرك –  2700 :2100جنيه
الشروط :يجيد القراءة والكتابة
 10مراقب سيفتي  -مؤهل متوسط
 15مراقب جودة -مؤهل متوسط
 30مشرف خطوط إنتاج
 ال يزيد عن  35سنةالراتب 3000 : 2500 :جنيه
الشروط :مؤهل متوسط
الشروط العامة :السن ال يزيد عن  40سنة
المزايا :تأمين صحي  -اجتماعي
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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 توفير مواصالت – سكنالراتب :يحدد بعد المقابلة وحسب الخبرة
والكفاءة
ديكوريتيف جالس
العبور – المنطقة الصناعية األولى
امام مجمع الخرافي
الرقم التأميني2569962 /
المجير المسئول/أ .إسماعيل عبد المحسن
ت01117722577-01112262021/
عدد
 40عامل إنتاج  1475 -جنيه
وزيادة بعد 3شهور
 52فني إنتاج
 4مندوب مشتريات  -رخصة دراجة نارية
 مؤهل متوسط –  1500جنيه 5أخصائي موارد بشرية – خبرة
الراتب 2000 :جنيه
 4مراقب جودة –  1500جنيه
الشروط :السن 35 : 18 :سنة
 8سائق –  35 : 18سنة
 الراتب 1500 :جنيهالمزايا - :تأمين صحي – اجتماعي – وجبة
 مواصالت  -عمل  8ساعاتملحوظة
مواعيد المقابلة  8ص 12 :ظ عدا الخميس
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شركة إس إم إس
 13شارع البرازيل الزمالك  -القاهرة
الرقم التأميني2706714 /
مدير الموارد البشرية/أ  .تامر احمد
ت01006624165 -01286772998/
عدد
 100فرد أمن  -مؤهل عالي  -فوق متوسط
 متوسط  -السن 40:22:سنة لغة انجليزية  -عمل  8ساعة 100فرد أمن  -مؤهل عالي  -فوق متوسط
 متوسط  -السن 40:22:سنة عمل  12ساعةالراتب 2000 :جنيه
 50سائق دفع رباعي  -مؤهل عالي  -متوسط
 إعدادية  -رخصة مهنية  -خبرة سنة لغة انجليزية  -السن 50 : 22 :سنةالراتب  4500 :جنيه لمن يجيد اللغة
 50سائق دفع رباعي  -مؤهل عالي  -متوسط
 إعدادية  -رخصة مهنية  -خبرة سنة السن 50 : 22 :سنةالراتب 2200 :جنيه
 20موظف خدمة عمالء  -مؤهل عالي
 متوسط  -خبرة سنة  -لغة انجليزيةالراتب 2200 :جنيه
الشروط العامة :الطول ال يقل عن  170سم
 أصل الموقف من التجنيد السن 40 : 22 :سنةالمزايا :يومان أجازة أسبوعية
 تأمين صحي واجتماعي  -زيادة سنوية ترقيات  -تأمين على الحياة توفير سكن لبعض األماكن  -مواصالت دورات تدريبية مجانيةالمقابلة يوميا ً  4 : 10ماعدا الجمعة والسبت
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روكسي
للمنتجات المعدنية والبالستيكية
العبور – أخر شارع الشباب
بجوار بنزينة مصر
الرقم التأميني2244669 /
المدير المسئول /أحمد سعد
ت01022836477-01068222105/
عدد
 20عامل إنتاج –  35 : 16سنة
الراتب 1850 :جنيه  +حافز
 5فني صيانة ميكانيكا ( فك وتركيب
القوالب  /هيدروليك ) – خبرة سنة
السن 35 : 21 :سنة
الراتب 2500 :جنيه  +حافز
 5مراقب إنتاج – مؤهل عالي – متوسط
 إجادة الحاسب اآللي  -حديثي التخرجالسن 35 : 22 :سنة
الراتب 1700 :جنيه  +حافز
حسب الخبرة
 5أخصائي عالقات عامة – مؤهل عالي
السن 35 : 29 :سنة
الراتب :حسب المقابلة
المزايا :توفير خطوط مواصالت:
شبرا الخيمة  /العبور – جسر السويس /العبور
– مشتول السوق  /العبور – الشرقية  /العبور
– شبين القناطر  /العبور

ملحوظة :
بالنسبة لمراقب اإلنتاج – أخصائي عالقات
عامة تتم المقابلة على العنوان  29شارع
مراد بك أمام فندق الميريديان
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قنديل للصلب
المنطقة الصناعية  -العبور
المدير المسئول /أ .أحمد فؤاد فبد ربه
ت01028886164/
عدد
 10فني إنتاج
 10فني صيانة
الشروط -:مؤهل متوسط صناعي
( ميكانيكا – حدادة )
 السن :ال يزيد عن  25سنة 1وناش
 1أمين مخزن
 1مشرف إنشاء معدني
الشروط -:مؤهل متوسط
 السن :ال يزيد عن  30سنة خبرة  5 : 3سنواتالراتب 2500 : 2300 :جنيه
يونيتد العالمية  35شارع حسنين هيكل
مدينة نصر
المدير المسئول /أ .محمد كمال – حنان عيد
ت2737038 -27382902 /
26721785 -26721759
01229600811-26716445
0127003344
عدد
 55مندوب بيع
 40تلي سيلز
 50عارض
 50كول سنتر
الشروط - :من الجنسين  -مؤهل عالي
 فوق المتوسط  -متوسط السن 40 : 18 :سنةاإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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 35مشرف بيع  -مؤهل عالي
 فوق المتوسط السن 45 : 25 :سنةالراتب :يبدأ  1000جنيه
المزايا - :تأمين صحي  -اجتماعي
 حوافز  -بونص  -مكافآتشركة الثريا للخدمات األمنية
 4عمارات العبور  -صالح سالم
الدور الرابع
الرقم التأميني2929189 /
المدير المسئول/أ .أحمد مصطفى
ت01280700076/
عدد
 500مراقب أمن – السن 45 : 21 :سنة
الراتب 2000 :جنيه
 20مشرف أمن – السن 45 : 30 :سنة
 خبرة  2سنةالراتب 2500 :جنيه
الشروط :مؤهل عالي – متوسط
الدولية لتكنولوجيا العزل
العاشر من رمضان – المنطقة الصناعية الثالثة
الرقم التأميني2304373/
المدير المسئول /أ .مؤمن عبد الوهاب
ت01028008896-01064564488/
عدد
 5مندوب مبيعات – مؤهل عالي – العمل
بالتجمع – من الساعة  9ص 5 :م
السن 35 : 25 :سنة –  3250جنيه
 30عامل إنتاج –  35 : 22سنة
الراتب 2000 :جنيه
 50فني تشغيل – مؤهل متوسط صناعي
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 يقرأ حروف  - Eخبرة  6شهور  :سنةالراتب 2800 :جنيه
 5فني ميكانيكا
فني كهرباء plc – control -
4
الشروط - :خبرة  3 : 1سنوات
 السن 40 : 25 :سنةالراتب 4000 : 3000 :جنيه
 5فرد أمن – العمل بالعاشر – التجمع
 السن 40 : 27 :سنةالراتب 2500 :جنيه
 5فرد أمن صناعي -
 5فني جودة  -معمل
الشروط :السن 35 : 25 :سنة
الراتب 2400 :جنيه
الشروط العامة :مؤهل متوسط  -خبرة سنة
المزايا :توفير سكن – مواصالت (الدائري)
 وجبات – يومين راحة تأمين صحي  -اجتماعي تأمين على الحياة  -عمل  12ساعةملحوظة التقديم:
العاشر من رمضان
المنطقة الثانية  -مصنع بلوك للفوم
أمام ميدستار للبالستيك  -مفارق ميلك الند
من الساعة  9ص حتى  2م
ماعدا الجمعة والسبت
رزق هللا
 27محمد يوسف القاضي – الميرغني
بجوار محطة مترو كلية البنات
الرقم التأميني62208458 /
المدير المسئول/أ .إيمان عبد الرحمن
ت01207512088/
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عدد
 2مهندس مبيعات – بكالوريوس اتصاالت
 15مسئول مبيعات خارجية – من الجنسين
المزايا :عمولة – مكافآت ربع سنوية – تأمين
صحي اجتماعي
الراتب 2000 :جنيه

شوجر جفتس إنترناشيونال
 106عمر بن الخطاب بجوار تيفولي
مصر الجديدة
الرقم التأميني2249985 /
المدير المسئول /أ .كريم عاطف
ت01000159189-0224171999/
عدد
 50موظف مبيعات داخلية  -مؤهل متوسط
 السن 30 : 20 :سنة من الجنسين  -خبرة  5 : 0سنواتالراتب 2000 : 1200 :جنيه
سوتير جروب للتجارة
 68شارع حلمي النمر – أول جمال عبد
الناصر – آخر جسر السويس – التجاريين
الرقم التأميني2250136 /
المدير المسئول /أ .عماد عادل
ت01066687826/
عدد
 25مندوب مبيعات
 25فني صيانة
 5تلي سيلز
 2عامل
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أد فاليو إلدارة األصول والتطوير العقاري
 11شارع عباد الرحمن – مساكن شيراتون
المدير المسئول /أ .إيمان أحمد
ت22691928-01112251740/
عدد
 2مدير كافيه – سياحة وفنادق
السن 40 : 30 :سنة  -خبرة
الراتب 2000 :جنيه
 5مساعد مدير – سياحة وفنادق – خبرة
السن 30 : 20 :سنة
 50كاشير  1100 -جنيه
الشروط :مؤهل عالي
 20ويتر  1200 -جنيه
 10مساعد ويتر  1000 -جنيه
 50بارمان  -خبرة  1300 -جنيه
 50هوس كيبينج  1000 -جنيه
الشروط -:مؤهل متوسط  -من الجنسين
 السن 30 : 18 :سنةالمزايا :الراتب  +نسبة
شركة نيسان موتور إيجيبت
لتجميع السيارات
 6أكتوبر
الرقم التأميني1979049 /
المدير المسئول /أ .محمد ماهر
ت01060985732/
عدد
 15فني سمكرة
 15فني دهان
 15فني لحام
 15فني صيانة كهرباء
 15سائق كالرك
الشروط :مؤهل متوسط
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 10رقابة جودة – بكالوريوس رقابة جودة
الشروط العامة :السن 26 : 20 :سنة
الراتب 3000 : 2500 :جنيه
ملحوظة:
االختبارات يوم األحد فقط أسبوعيا
الساعة  8صباحا ً
إس إي وايرينج سيستيم مصر
الصناعية السادسة – بجوار خالط عثمان
الرقم التأميني2974864/
ت01000435569/
عدد
 400عامل إنتاج – مؤهل عالي – متوسط
الراتب 1638 :أساسي
 70مراقب جودة – مؤهل عالي
 20فني صيانة
 20مهندس جودة – بكالوريوس هندسة
ميكانيكا إلكترونيات –  2860أساسي
ديما للتعبئة والتغليف ( ديباك )
 17شارع المتحف الزراعي  -الدقي
عمارة الشربطلي
الرقم التأميني001234313/
المدير المسئول/أ .أشرف رفعت
ت0233382745/
عدد
 10مشرف مبيعات
 10مندوب مشتريات
 5سكرتارية
الشروط :مؤهل عالي
 5أمين مخزن
 10فرد أمن ( سكن للمغتربين)
الشروط :مؤهل عالي – متوسط
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 10مندوب مبيعات
 10منسق مبيعات
الشروط :مؤهل متوسط
 10عامل مخزن
 25عامل إنتاج
 5فني كهرباء
 5فني سباكة
 5فني خراطة اسطمبات
 5فني حدادة
الشروط :ال يشترط مؤهل
الشروط العامة :السن  30 : 20 :سنة
الراتب 2000 : 1800 :سنة
بنز للتجارة
 1عبد الستار دياب من امتداد عباس العقاد
بجوار شركة مصر للطيران
المدير المسئول /أ .وائل محمد كامل
ت01222226922/
عدد
 120مسئول مبيعات ( القاهرة – الجيزة
– الشرقية – الغربية – البحيرة –
اإلسماعيلية – السويس – بورسعيد )
الشروط -:من الجنسين
 السن 30 : 20 :سنةالراتب 2000 :جنيه
المزايا :تأمين صحي – اجتماعي

أكسيد – المصرية
لالتصاالت ونظم المعلومات
القرية الذكية –  6اكتوبر
المدير المسئول /أ .منه ناصف
ت01225124228/
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عدد
 1000خدمة عمالء  -مؤهل عالي
السن -:ال يزيد عن  35سنة
 العمل بالقرية الذكيةالراتب 1500 :جنيه
المزايا :توفير مواصالت  -الدقي ميدان لبنان
مصر الجديدة  -المعادي  -مدينة نصر -
الهرم
ملحوظة :االتصال يوميا ماعدا الجمعة والسبت
حتى الساعة  5مسا ًء
هالك إلدارة المنشآت
 4شارع  – 261أمام القمر الصناعي بجوار
صالون هشام ربيع
الرقم التأميني21132146 /
المدير المسئول/أ .أحمد محمد عبد المنعم
ت01114272261-01113103366/
عدد
 25عامل نظافة –  45 : 18سنة
 5مشرف نظافة –  50 : 25سنة
المزايا - :تأمينات بفرع العبور وباص
 توفير سكنأماكن العمل :معرض سيارات
العبور  -المعادي  -النزهة  -جسر السويس
الراتب 1950 : 1800 :جنيه
مطاعم بريجو
 3شارع خالد بن الوليد – مساكن شيراتون
بجوار مسجد أبو بكر الصديق
الرقم التأميني2752801 /
المدير المسئول /أ .محمود
ت01068872881/
WWW.MANPOWER.GOV.EG

وزارة القوى العاملة

2017

النشرة القومية للتشغيل

العـــدد " ثالثمــائة وخمسة و ثمـــانـــون"

عدد
 100عضو فريق
 5فني تبريد
الشروط :مؤهل متوسط  - -خبرة سنة
 20عامل نظافة
 20عامل مخازن
الشروط العامة :السن ال يزيد عن  30سنة
الراتب 1500 :جنيه
أماكن العمل:
مصر الجديدة  -مدينة نصر  -التجمع
العاشر من رمضان  6 -أكتوبر  -فيصل
سيكيوريتاس إيجيبت
 537كورنيش المعادي  -برج رويال
الدور الثاني  -بجانب مستشفى النيل البدراوي
محطة مترو ( زهراء مصر القديمة )
الرقم التأميني2121129 /
المدير المسئول/أ .سامر السيد
ت010000409490-01061541112/
01027850373-01000040951
عدد
 100فرد أمن إداري  -مؤهل عالي  -متوسط
 السن 45 : 20 :سنة  12 -ساعةمناطق العمل:
التجمع الخامس  -القطامية  -الجيزة
 الشيخ زايد  -مصر الجديدة  -مدينة نصر 6أكتوبر
المزايا - :تأمين صحي  -اجتماعي
 توفير سكن في  6أكتوبر مواصالت داخلية – وجبةالراتب 2100 : 1800 :جنيه
تحدد حسب الموقع والخبرة
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قسطور مصر للصناعة والتجارة
المنطقة الصناعية الثالثة – العاشر من رمضان
– بجوار مصر الحجاز
الرقم التأميني2266647 /
المدير المسئول /م .ماجد سعيد
ت-0554410032/0554410033/
01223903109
عدد
 150فني لحام
 50فني خراطة
 50فني برادة
 50فني دهانات
 50فني فايبر
الشروط :السن :ال يزيد عن  45سنة
الراتب 2500 : 1500 :جنيه
المزايا :مواصالت من القاهرة – الشرقية –
العاشر من رمضان – القليوبية
 تأمين صحي – اجتماعي العمل  5 :9م -ساعة راحة

شركة الرشيدي األصلي
 178شارع بورسعيد – السيدة زينب
القاهرة
ت-0223903474 /ف0223903475/
المدير المسئول /أ .محمد الخطيب
ت01154016818/
hr@elrashidy.com

عدد
 100مندوب مبيعات  -مؤهل عالي
 متوسط – بجميع المحافظاتWWW.MANPOWER.GOV.EG
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 2فني صيانة ميكانيكية
 2فني كهرباء وكنترول
 2فني سباكة
 2فني تبريد وتكييف
الراتب 3000 :جنيه
 50عامل إنتاج – من الجنسين
الراتب 2200 :جنيه
الشروط :مؤهل متوسط  -خبرة 5 : 1 :سنوات
د .جريش للصناعات الزجاجية
العاشر من رمضان -المنطقة الصناعية الثالثة -
الشرقية
ت0554411325/
ف0554412750/
jobs@drgreiche.com

عدد
 2مهندس صيانة
 بكالوريوس هندسة كهرباء 1مهندس جودة
 بكالوريوس هندسة مناسبالشروط :خبرة  5 : 3سنوات
الراتب 3000 :جنيه
 2فني صيانة – مؤهل متوسط صناعي
 خبرة  3 : 2سنةالراتب 1350 :جنيه
المزايا - :تأمين صحي – اجتماعي – تامين
على الحياة – توفير مواصالت داخل الشرقية
أرسيلور ميتال إيجيبت
مدينة بدر الصناعية
المدير المسئول /أ .سامر سعد
ت-01005129699 -01021331033/
01002582401
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 10فني ثناية
 50فني لحام –  150جنيه
 10مراقب جودة
 3فني صيانة
 20فني إنتاج
الشروط :مؤهل متوسط
 السن :ال يزيد عن  40سنةالراتب 100 :جنيه باليومية
المزايا :يوجد مواصالت ألقرب نقطة بالقاهرة
والقليوبية – المنوفية – الشرقية -عمل 8
ساعات – راحة الجمعة والسبت
شركة بيبسيكو
العبور – أكتوبر – مدينة نصر – طنطا –
سوهاج – بورسعيد
المدير المسئول /أ .محمد سعيد
ت01155990229/
أ .ريم عبد الرءوف
ت01156115177/
عدد
** مندوب مبيعات – ال يقل عن متوسط
 رخصة قيادة** فني صيانة كهرباء
** فني وحدات مساعدة تبريد وتكييف
** مشغل إنتاج
الشروط :مؤهل متوسط صناعي
الشروط العامة -:السن 30 : 20 :سنة
 خبرة ال تقل عن سنةالراتب :حسب المقابلة

hr@arcelormetal-egypt.com

عدد
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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روتوغرافيا لالستثمار الصناعي
 6أكتوبر – المنطقة الصناعية الثالثة
قطعة 25
المدير المسئول /أ .رشا جمال
ت01276289207- 238204566/
عدد
 6أخصائي طباعة
 5أخصائي تبطين
 3أخصائي أحبار
 3فني صيانة
 1أخصائي تسويق
 1موظف استقبال
 1مندوب مبيعات
 3أمين مخزن
 1مهندس كهرباء
 2مراقب جودة
المزايا - :تأمين اجتماعي طبي خاص
 دورت تدريبية  -توفير مواصالتالشروط -:خبرة  5 : 2سنوات
 السن ال يزيد عن  25سنةالراتب :يبدأ  2500جنيه وحسب الكفاءة
كوكي مان
سموحة  -عمارات أزهار  -شارع فوزي معاذ
ميدان علي ابن
المدير المسئول/أ .سارة
ت22917363-01002185155/
hr@cookieman.com.eg

عدد
 2شيف حلواني – مخبوزات – حلواني –
 50 : 20سنة – خبرة  10 : 5سنوات
 10عامل إنتاج –  40 : 19سنة
 من الجنسين –  1800جنيهاإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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 4سائق –  50 : 30سنة  -خبرة
 5عامل نظافة – من الجنسين
الراتب 1500 :جنيه
 10بائع -من الجنسين
الراتب 1800 :جنيه
الشروط العامة :السن 40 : 19 :سنة
كوارتز كور
 2شارع ابن سينا  -مصر الجديدة
المدير المسئول/أ .محمد رفعت  -ريهام شلبي
ت01020112062- 0222917363/
rehamsshalaby@qccgoldmining.com

عدد
 2مهندس تعدين –  6000جنيه
 2جيولوجي –  6000جنيه
 5فني استخالص ذهب 3000 -جنيه
الشروط :السن  28سنة – خبرة  5سنوات
 1سكرتيرة  4000 -جنيه
 2ميكانيكي كهرباء  5000 -جنيه
الشروط :خبرة  7سنوات
سبينيس مصر
14د شارع مجدي سالمة  -تقسيم الالسلكي
 المعاديالمدير المسئول/أ.سماح حامد
ت0225163778-01064481113/
عدد
 3فني تبريد وتكييف  -خبرة سنة
السن 45 : 20 :سنة  2200 -جنيه
 85منسق أرفف –  1350جنيه
 40فرد أمن –  1250جنيه
 10محضر طلبات –  1800جنيه
الشروط :السن 35 : 18 :سنة
WWW.MANPOWER.GOV.EG
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 10سائق دليفري – درجة ثالثة
 السن 40 : 18 :سنة خبرة  3شهور الراتب 1800 :جنيهالشروط :مؤهل متوسط
 20عامل مخازن –  30 : 18سنة
الراتب 1350 :جنيه
المزايا - :نسبة من المبيعات تضاف للراتب
شهريا ً
 توفر الشركة وسيلة انتقالشركة العبد لألجهزة الكهربائية
29شارع األحرار  -المهندسين
المدير المسئول/أ.عمرو السيد
ت19595-01015097978/
basant.hamed@elabdgroup.com

عدد
 30فني أجهزة منزلية –ال يزيد 30سنة
الراتب 3000 : 2000 :جنيه
 3فني صيانة شاشات  -ال يزيد عن  35سنة
الشروط :مؤهل فوق المتوسط
الراتب 5000 : 3000 :جنيه
المزايا -:المصنع بمدينة السادات
 توفير مواصالت داخل وخارجالمنوفية للقاهرة والجيزة

شنايدر إلكتريك
قطعة (  ) 292 - 291المنطقة الثانية
التجمع الخامس القاهرة الجديدة
المدير المسئول/أ.محمد البدوي
 أ .شريف شراقةت01099357799/
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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عدد
 20فني موقع – كهربائي كنترول
الراتب 1500 : 1200 :جنيه
 20فني كنترول – الراتب باليومية
الشروط :مؤهل فوق المتوسط  -متوسط
السن :ال يزيد عن  37سنة
المصرية األلمانية ( إيجيك )
 53شارع المنيل  -الدور الثالث  -القاهرة
المدير المسئول/أ .هبه المنشاوي
ت01012175878 /
hr@egic.com.eg

عدد
 5فني كهرباء
 5فني صيانة ميكانيكية
 5فني حقن
 5فني سحب
 5فني لحام
 5فني اسطمبات
 5فني مسبك
 5فني أفران
 5فني خراطة
الشروط :مؤهل فوق المتوسط – متوسط
صناعي
السن 30 : 20 :سنة
أماكن العمل 6 :أكتوبر -بني سويف
ومناطق أخرى
الراتب 2500 : 1400 :جنيه
شبانة جروب
العاشر من رمضان  -المنطقة الصناعية 2b
المدير المسئول/أ .عفاف محمد  -عماد غطاس
ت015365240-01012212413/
human.resources@arma.com.eg
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عدد
 1مراقب جودة – مؤهل عالي
 4فني سالمة وصحة مهنية
 1منسق عمليات إنتاج – مؤهل متوسط
 2فني لحام – مؤهل متوسط
الراتب 3000 : 2200 :جنيه
 1مشرف صيانة كنترول
الراتب 4000 : 3000 :جنيه
الشروط :مؤهل فوق المتوسط
 4فني كهرباء
 2فني صيانة ميكانيكية
 2فني فحص
 2فني حقن
الراتب 2200 : 1800 :جنيه
 2أمين مخزن –  3000جنيه
 6عامل نظافة –  1800جنيه
الشروط :مؤهل متوسط
السن 35 : 18 :سنة
الشروط العامة :خبرة ال تقل عن سنتين
يفضل سكان القاهرة ( عين شمس -
الزاوية  -العبور  -شبرا  -المرج )
المزايا -:تأمين طبي -اجتماعي  -مواصالت
 وجبة – زيليوني وايرنج سيستمز
المنطقة الحرة  -الحي السابع  -أمام الوفاء
واألمل  -مدينة نصر
المدير المسئول /أ.عمرو الحسيني -شريف ندا
ت01066612125-01020960066 /
www.leoni.com

عدد
 50عامل إنتاج  -مؤهل متوسط
 من الجنسين  -العمل بنظام الوردية السن 35 : 18:سنةاإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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المزايا :توفير وسيلة انتقال
الراتب 1700:جنيه
شركة أرما
العاشر من رمضان
المنطقة الصناعية الثانية 2b
المدير المسئول /أ.عماد غطاس
ت01281781190 /
human.resources@arma.com.eg

عدد
 30سائق كالرك – حتى  25سنة
 خبرة  3سنوات – رخصة كالركالراتب 1950 :جنيه
 50عامل إنتاج – حتى  25سنة
– خبرة سنة
الراتب 1500 :جنيه
 10فني إنتاج – حتى  29سنة
الشروط :مؤهل متوسط صناعي
 5سائق درجة أولى –  40 : 30سنة
الراتب 2500 :جنيه
 5سائق درجة ثانية – حتى  25سنة
الراتب 2000 :جنيه
المزايا :توفير مواصالت داخل الشرقية
المجموعة البافارية للسيارات
الطريق الدائري  -القطامية
المدير المسئول /أ .محمد كريم
ت0227272250-0227272241 /
عدد
 1فني تجميع
 1أمين مخزن
 1فني ميكانيكا
 1فني كهرباء
WWW.MANPOWER.GOV.EG
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الشروط :خبرة  3سنوات
 1عامل مغسلة سيارات
 1عامل بوفيه
 1عامل خدمات
 1فرد أمن
الشروط :خبرة سنة
السن :ال يزيد عن  35سنة
الراتب :حسب المقابلة
األهرام للمشروبات
العبور  -المنطقة الصناعية  - 1قطعة - 11
 - 24بلوك 12003
المدير المسئول /مريم جورج  -انجي الشاذلي
ت246141000-01277366657 /
abc.vacancies@alahrambeverages

عدد
 20موظف فرع – مؤهل عالي – خبرة : 1
 3سنوات في مجال المبيعات
الراتب 4000 : 2000 :جنيه
 10عامل مخازن – مؤهل متوسط أو أقل
الراتب 2000 :جنيه
الشروط العامة :السن 35 : 21 :سنة
ايديال ستاندرد
العاشر من رمضان
المنطقة الصناعية األولى 1A
المدير المسئول /أ.محمد أحمد محمود
ت01272076993-0154111039 /
عدد
 5فني براد ثالجة
 4فني ميكانيكي
 20عامل إنتاج
 5فني كهرباء
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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الشروط -:مؤهل متوسط
 السن :ال يزيد عن  30سنة خبرة 2 : 1 :سنةالمزايا - :تأمين طبي  -توفير مواصالت
 وجبة  -زيالراتب :حسب الخبرة والمقابلة
إس إم جي الشركة الهندسية للسيارات
كابتيال بيزنس بارك  -مبنى 7B
محور  26يوليو  -الشيخ زايد 6 -أكتوبر
المدير المسئول /أ.بيتر إيهاب
ت0238514600-01273302043 /
hr@smg.com.eg

عدد
 4فني ميكانيكا بنزين
 4فني ميكانيكا ديزل
 4فني صيانة معدات
 4فني سمكرة
 4فني كهرباء
الشروط :مؤهل متوسط صناعي
الراتب 3000 : 1700 :جنيه
 10عامل نظافة –  1600جنيه
 2مراقب أمن –  8ساعات
الراتب 1500 :جنيه
 2سائق – رخصة مهنية
الراتب 2000 : 1600 :جنيه
الشروط العامة -:السن 45 : 20 :سنة
 خبرة  5 : 1 :سنوات -إجادة القراءة والكتابة
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إيرليكيد
قطعة  - 61القطاع االول  -شارع التسعين -
مبنى بنك بلوم  -الدور األول  -التجمع الخامس
 القاهرة الجديدةالمدير المسئول /أ.سمر سامي
ت01028745013 /
hr.egypt@airliquide.com

عدد
 5فني كهرباء
 5فني ميكانيكا
 5فني معدات تشغيل
 5فني معدات طبية
 5فني صيانة
الشروط :مؤهل متوسط صناعي
السن 30 : 25 :سنة
خبرة  5 : 2 :سنوات
الراتب 3000 :جنيه
ايفا جروب
176شارع السادات  -شارع المنصورية
( بالقرب من طريق الدائي المنيب )
المدير المسئول/أ .روماني سمير
ت01062100007-01022274312/
jobs@evapharma.com

عدد
 10فرد أمن – مؤهل عالي – متوسط -خبرة
 5فني إنتاج
 3عامل مخازن
 5عامل نظافة – من الجنسين
 5عاملة إنتاج
 2عامل كافيتريا  -من الجنسين
الشروط العامة :السن 35: 18 :سنة
الراتب :حسب المقابلة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

Ministry Of Manpower
Employment National Bulletin

راية للمطاعم والتأجيرات التمويلي
 6أكتوبر
ت 01000048767-38276000 /
المدير المسئول  /حازم عمران
عدد
 3مدير مطعم – خيرة  5سنوات
الراتب 7000 :جنيه
 6مساعد مدير مطعم  -خبرة  4سنوات
الراتب 5000 :جنيه
الشروط  :مؤهل عالي
 3مهندس ميكانيكا – بكالوريوس هندسة
 حديثي التخرج – خبرةالراتب 7000:3500 :جنيه
 1مشرف حسابات – بكالوريوس تجارة
انجليزية – خبرة  5سنوات  5000 -جنيه
 6مشرف وردية  -مؤهل فوق المتوسط
– خبرة  3سنوات –  4000جنيه
 20مضيف مطعم  -خبرة سنتان
الراتب 4500 :جنيه
 20مضيف مطعم – خبرة سنتان
الراتب 4500 :جنيه
 30طباخ – خبرة سنتان
الراتب 6000:4000 :جنيه
 10بارمان – خبرة سنتان  4800 -جنيه
 5فني كهرباء – خبرة  3سنوات
الراتب 5000 :جنيه
 5فني تكييف مركزي
 5فني نقاشة
 5فني سباكة
 3فني ألواح جبس
 2فني كهرباء كنترول
الشروط  :خبرة  3سنوات
الراتب  5000 :جنيه
 2فني جهد منخفض – حديث
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خبرة –  7000:3500جنيه
الشروط  :مؤهل متوسط
 10عامل نظافة – إعدادية
 2500جنيه
شركة جملة ماركت
 32شارع عمارات العبور
صالح سالم
الرقم التأميني 2493090 /
ت01227912090 /
المدير المسئول  /محمود حافظ
01270971948
عدد
 15مشرف خدمة عمالء  -مؤهل عالي
 10بيع مباشر – مؤهل عالي  -متوسط
الشروط -:من الجنسين
 السن :ال يزيد عن  30سنةالراتب  1200 :جنيه
جرين انرجي للحلول المتكاملة
GOEOIS
أبراج المعادي ستارز – برج  2ب
الدور  – 28القاهرة
ت25280449 /
المدير المسئول  /ابو بكر عبد الغني
01276443843
عدد
 1مهندس مبيعات  -بكالوريوس
هندسة كهرباء – خبرة  5:2سنة
 2فني تركيب – مؤهل متوسط
صناعي – حسب الخبرة

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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الوادي القابضة
زايد كابيتال بارك – مبني 1
طريق  49بجوار مدينة السليمانية
ت01066632112 /
المدير المسئول  /سارة عبد هللا
عدد
 65عامل دواجن  -مؤهل متوسط
الراتب 2000:جنيه
 5كهربائي
 3سباك
 3لحام
 3ميكانيكي سيارات
 3كهربائي سيارات
 1سائق رخصة أولى  -ثانية
الشروط  :يقرأ ويكتب
المزايا :توفير مواصالت حتى ميدان الرماية
توفير إقامة للمغتربين – واجبات
شركة بلوتك
 48شارع الحكمة متفرع من اللبيني  -الهرم
ت37527549 /
المدير المسئول  /مصطفي محمد كامل
ت01020158822 /
عدد
 3فني تبريد وتكييف  -خبرة  3سنوات
 3مساعد – فني
الراتب  :حسب الخبرة
سيما للصناعات الغذائية
 6شارع مرفق المياة – االميرية
ت0106806576 /
المدير المسئول  /غادة فوزي حسن
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عدد
 10فني كهرباء
 10فني تبريد وتكييف
 5فني خراطة
 10فني ميكانيكا
 30مشغل ماكينة
 30عامل إنتاج
الشروط  -:مؤهل متوسط صناعي
 خبرة 5:1 :سنة السن 40:20 :سنةالراتب :حسب الخبرة
األهرام لتنظيم األمان
العاشر من رمضان
ت410410-0554-01094299033 /
المديرالمسئول  /غادة فوزي حسن
ت0111602820 /
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نسلة مصر لألغذية
 6أكتوبر  -المنطقة الصناعية الثانية
المدير المسئول /سلمي الحلبي
ت01090510947 /
عدد
 4فني تبريد وتكييف
 4فني غاليات بخار
 2فني ميكانيكا
 2فني كهرباء
الشروط - :مؤهل متوسط صناعي
 خبرة :سنتان -السن :ال يزيد عن  30سنة

عدد
 100فني إنتاج – مؤهل متوسط
 20فني صيانة ميكانيكا
 20صيانة كهرباء
 5براد اسطمبات
 5عامل مخازن
 5خراط
 5فني معاير
الشروط :مؤهل متوسط صناعي
 5عامل جودة – جامعة عمالية
 مؤهل متوسط 5فني معمل
الشروط :خبرة سنتان
الراتب :حسب المقابلة
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