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الفروع :المقطم  -العباسية  -عباس العقاد
المعادي  -المهندسين  -التجمع الخامس
روكسي  -تريومف  -المعمورة  -اإلسكندرية

وزارة القوى العاملة
اإلدارة العامة للتشغيل
 3شارع يوسف عباس  -مدينة نصر
ت -فاكس22609354/

ماجيستي للفطائر والبيتزا
 14شارع البراد – أحمد سعيد – العباسية
الرقم التأميني2410063/
المدير المسئول /أ .أحمد هاشم
ت01285816757-01000344279/
01114993078
عدد
 10مدير مطعم –  4000 : 3000جنيه
 20مساعد مدير –  3500 : 2500جنيه
الشروط :خبرة  5 : 4سنوات
 50عضو فريق –  1500جنيه
الشروط :مؤهل عالي – فوق متوسط
 30كول سنتر – مؤهل عالي
الراتب 1600 :جنيه
 40كاشير -مؤهل عالي
الراتب 1600 : 1500 :جنيه
 50عامل إنتاج – مخازن
الراتب 1800 : 1700 :جنيه
 10سائق – درجة أولى – ثانية – ثالثة
 مؤهل متوسطالراتب 2700 : 2200 :جنيه
 50مندوب توصيل
المزايا :تأمين اجتماعي – عالوات

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

Ministry Of Manpower

شركة الضفائر الكهربائية  -كوفات إيجيبت
 6أكتوبر  -المنطقة الصناعية الثالثة
قطعة 233
الرقم التأميني1927813 /
المدير المسئول/أ .حمزه محمود
ت01227577991-01222557656/
عدد
 40عاملة إنتاج
 10عامل إنتاج
الشروط :مؤهل متوسط  -إعدادية
السن 30 : 18 :سنة
الراتب 1350 :جنيه صافي  +زيادة في
الراتب بعد  3شهور
المزايا :تأمين صحي  -اجتماعي
توفير وسيلة مواصالت ( رمسيس – الهرم
 فيصل  -شبرا الخيمة  -ناهيا ( دائري )  6أكتوبر ) نظام العمل وردية واحدةمن الساعة  3.30 : 8ظهرا
شركة كيرسيرفيس
 23عمارات حدائق العبور – صالح سالم
مدينة نصر
الرقم التأميني509841/
المدير المسئول /عميد .جمال عبد العزيز
ت-24048240-01005385942/
24048243-2404824
عدد
 100ضابط أمن – جميع المؤهالت
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السن 45 : 25 :سنة
الراتب 2100 : 1700 :جنيه
مناطق العمل  :القاهرة  -مصر الجديدة
القاهرة الجديدة  -حلوان  -المعادي
جنوب سيناء  -شرم الشيخ  6 -أكتوبر
المهندسين  -الدقي

Employment National Bulletin

السن 35 : 22 :سنة
مصنع الزينة
للمنتجات الورقية والصحية
شارع أسوان  -المنطقة الصناعية الثانية
العاشر من رمضان  -الشرقية
المدير المسئول/أ .محمد عبد هللا
ت01272853312/

إكسبريس لألمن ونقل األموال
 66ب الخليفة المأمون – روكسي
المدير المسئول /أ .أحمد حلمي
ت01115598791/
عدد
 30فرد أمن – يقرأ ويكتب – من الجنسين
الراتب 2100 : 1600 :جنيه
 5مشرف – خبرة في المجال
الراتب 2500 : 1900 :جنيه
مواقع العمل  :أكتوبر – الشيخ زايد
الشروط العامة :السن ال يزيد عن  55سنة

عدد
 15عامل مخزن
 5عامل الستيفاء نسبة ال %5لذوي
القدرات الخاصة
الشروط -:السن 36 : 20 :سنة
 العمل  8ساعات  4ساعات إضافيالراتب 1400 :جنيه
 40 +جنيه إضافي عن اليوم
رنين
مشعل  -شارع ابو الهول السياحي
 2أبراج سفنكس  -الهرم  -الجيزة
المدير المسئول/أ .وليد حجاج
01100905884-01022778824

نوال للمخبوزات
لصناعة الحلويات
القاهرة الجديدة  -األلف مسكن
المنطقة الصناعية  -قطعة 61
الرقم التأميني2489234 /
المدير المسئول /أ .عادل صدقي
ت01111165659/
عدد
 5شيف غربي  -خبرة  7 : 3سنوات
الراتب 4000 : 2500 :جنيه
 10مساعد شيف  1700 : 1500 -جنيه
 10عامل تعبئة  1800 -جنيه
 10عامل نظافة  1800 -جنيه
الشروط العامة  -خبرة في المجال
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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عدد
 200مندوب مبيعات  1850 -جنيه
 +عمولة
 50كاشير  1900 -جنيه
الشروط :من الجنسين
 100فرد أمن  -مؤهل متوسط
الراتب 1800 :جنيه
 100عامل  2000 -جنيه
مناطق العمل:القاهرة الكبرى  -المحلة
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طنطا  -الغربية شبين الكوم  -دسوق –
الزقازيق -وقريبا باإلسكندرية
شركة سيد حنفي
إلدارة وتشغيل المطاعم
 41شارع بورسعيد  -الزاوية الحمراء
المدير المسئول /أ .أحمد طاهر
ت01117118696-01145501166/
عدد
 200عضو فريق  1800 -جنيه
 20كاشير  2000 -جنيه
 20مساعد شيف
 10سائق درجة أولى  -ثانية – إعدادية
الشروط العامة 45 : 18 :سنة
الراتب 2500 :جنيه
ميدل إيست
لألمن والحراسة
القاهرة  -المقطم  -شارع 9
عمارة الياسمين  -مدخل ( ب )
بجوار أوالد رجب
المدير المسئول /أ .عبد الحميد أحمد
ت01008100446/

الزنوكي لصناعة األواني المنزلية
العبور – المنطقة الصناعية
المدير المسول/أ .بالل أحمد
ت01111148911/
عدد
 60عامل إنتاج  -ال يقل عن االبتدائية
السن :ال يزيد عن  40سنة
الراتب 2150 : 1900 :جنيه
يحدد حسب المقابلة
 5منسق عروض  -مؤهل عالي
 فوق المتوسط – حتى  30سنةالراتب 2145 :جنيه
 3سائق درجة ثانية  -ثالثة
 حتى  40سنةالراتب 2365 :جنيه  +إضافي
مصر لتأمينات الحياة
 41قصر النيل  -ميدان مصطفى كامل
القاهرة
المدير المسئول /أ .إبراهيم لطفي
ت01013006407-01144127841/

عدد
 40فرد أمن  -ال يشترط مؤهل
السن 45-18 :سنة
عمل  8ساعات 1600:جنيه
عمل  12ساعة2000 :جنيه
عمل بالتجمع الخامس 2100 :جنيه
مناطق العمل
( التجمع الخامس  -أكتوبر  -الشيخ زايد )
المزايا :توفير سكن
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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عدد
 200مندوب مبيعات خارجية  -مؤهل عالي
 من الجنسين  -السن  33 : 23سنةالراتب 2000 :جنيه شامل العمولة
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شركة أرابياتا لألغذية
السراج مول  -مدخل  - 15الدور 9
مدينة نصر
المدير المسئول/أ .أحمد أبو العزم
ت01002180868/

WWW.MANPOWER.GOV.EG

وزارة القوى العاملة
النشرة القومية للتشغيل

2017
العـــدد " ثالثمــائة وسبعة و ثمـــانـــون"

عدد
 100عضو فريق  -حتى  30سنة
الراتب :يبدأ  1550جنيه
 50مساعد شيف  -عمل  12ساعة
الراتب 1900 :جنيه
الشروط:
 30خدمة عمالء  -مؤهل عالي
 فوق متوسط  1700 -جنيه 100شيف غربي وشرقي
 ال يقل عن اإلعداديةالشروط العامة :السن حتى  35سنة
الراتب 2900 : 1800 :جنيه
حسب المقابلة

عدد
 800عامل إنتاج – من الجنسين
 ال يشترط مؤهل  -مالبس جاهزةالراتب 1400 : 1200 :جنيه
 60مشرف إنتاج
 40مشرف جودة
الشروط - :بكالوريوس فنون تطبيقية
 اقتصاد منزليالراتب 1800 :جنيه
 150عامل جودة
الراتب 1450 : 1300 :جنيه
الشروط العامة :من الجنسين
 -السن ال يقل عن  18سنة

Employment National Bulletin

شركة ناسيتا
15أ شارع  26يوليو  -وسط البلد
بجوار جاد
الرقم التأميني2456/
المدير المسئول/أ .زياد أنور
ت01223483332/

 E.T.Cإيجيبت تيلورنج
للمالبس
المنطقة الصناعية الثالثة A1
العاشر من رمضان
المدير المسئول /أ .سيف يسري زكي
ت01212666417-01091070070/

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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عدد
 20فني غسيل سيارات
الراتب 2500 :جنيه شامل اإلضافي
 30فني صيانة سيارات – مؤهل متوسط
الراتب 3000 : 2500 :جنيه
 40مندوب توزيع –  4000جنيه
 10سائق  -مؤهل متوسط
الراتب 4000 : 3500 :جنيه
 1فني كهرباء سلسيون
 1فني ميكانيكا عامة
الراتب 4000 :جنيه
ملحوظة الرواتب :تشمل اإلضافي
الشروط العامة :السن :ال يزيد عن  40سنة
شركة شارم دريمز
 59شارع عبد العزيز آل سعود
بجوار سينما جالس
المدير المسئول/أ .أحمد صابر
ت01004455391/
عدد
 16مهندس  10000 : 4500 -جنيه
( كهرباء  -معماري – ميكانيكا
 مدني ) – خبرة 3 : 1 :سنواتبالنسبة لمهندس الميكانيكا
 السن حتى  45سنة خبرة  7 : 3سنواتالراتب 15000 : 10000 :جنيه
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 50ويتر – مؤهل متوسط
الراتب 250+ 1750 :جنيه
 50مساعد طباخ  250 + 1800 -جنيه
 50طباخ  -حتى  35سنة
 خبرة  3 : 2سنواتالراتب250+2400:جنيه
الشروط - :مؤهل عالي  -متوسط
 4مدير  -حتى  32سنة  5000 -جنيه
 4مساعد مدير  -حتى  30سنة
الراتب 4000 :جنيه
الشروط :مؤهل عالي
الشروط العامة :السن :ال يزيد عن  29سنة
الرواتب :تشمل اإلضافي
مناطق العمل( أكتوبر – مول مصر – مول
العرب – المنيل – الزمالك )

Employment National Bulletin

تشب اليف
لتأمينات الحياة
 43شارع مصدق  -الدور الثاني  -الدقي
المدير المسئول/أ .أحمد أبو المجد
ت01000001796/
عدد
 100مندوب مبيعات
 100مستشار تأميني
الراتب 3300 : 1200 :جنيه
 30مدير مبيعات  4000 : 2000 -جنيه
الشروط -:مؤهل عالي
 السن 45 : 22 :سنة من الجنسينميرال تكستايل
المنطقة الصناعية ب/ج – العبور
المدير المسئول /أ .محمود عالء
ت01119958120-01149992946/

شركة مايند mind
للمطاعم
 28شارع إسراء  -المهندسين
ميدان لبنان
المدير المسئول /أ .محمد حسين
ت01158880200/
عدد
 20مضيف – ال يزيد عن  28سنة
الراتب 3000:جنيه
 20طباخ  3500-جنيه
 30ستيوارد  -من الجنسين
الراتب 2300 :جنيه
الشروط - :خبرة في المجال -
 ال يزيد عن  35سنةفروع الشركة
التجمع  -أكتوبر – المعادي -ميدان لبنان

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

Ministry Of Manpower

عدد
 30عامل إنتاج  -خبرة  3 : 0سنوات
 من الجنسين  -ال يزيد عن  35سنةالراتب 1700 : 1300 :جنيه
 15نساج
 15مسدي
الشروط -:مؤهل متوسط أو أقل
 خبرة  10 : 1سنوات السن 45 : 20 :سنة 10مهندس جودة – خبرة  4 : 0سنوات
 2محاسب مالي – خبرة  8 : 1سنوات
 السن ال يزيد عن  40سنة 4موظف  - %5قادر على العمل
الراتب :حسب المقابلة
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منطقة قوى عاملة  -عين شمس
 27شارع عين شمس  -برج الفتح
ت26339194 /

نماء لالستثمار العقاري
امتداد رمسيس  -أمام األمن الوطني
مبنى أولومبيك
الرقم التأميني326759/
المدير المسئول/أ .خالد ثروت
ت01095559324/
عدد
 200فرد أمن  -مؤهل عالي  -متوسط
 من الجنسينالراتب 2000 : 1700 :جنيه
 50فني تبريد وتكييف
 100أخصائي إطفاء
الشروط :مؤهل متوسط – خبرة
الراتب 3500 : 3000 :جنيه
 50نقاش
 50كهربائي
 50سباك
 50نجار
الشروط :خبرة  -ال يشترط مؤهل
الراتب 3000 : 2200 :جنيه
 100عامل نظافة  -من الجنسين
 ال يشترط مؤهلالراتب 1650 :جنيه  +وجبة  +توفير
مواصالت
المزايا - :تأمين صحي  -اجتماعي
 -تأمين على الحياة

مكتب تشغيل  -عين شمس
 27شارع عين شمس  -برج افتح
ت26339194 /
شركة الكتروهيدروليك اتوميش
 74شارع احمد عصمت  -عين شمس
الرقم التأميني1658582 /
ت .مكتب العمل26339194 /
المدير المسئول /أ .دينا نبيل
عدد
 1سكرتيرة  -مؤهل عالي  -خبرة سنة
 1فني كهرباء  -مؤهل متوسط صناعي
 1أمين مخزن  -مؤهل متوسط تجاري
الشروط - :خبرة سنتان
 السن :يزيد عن  25سنةالراتب  :حسب المقابلة

مديرية القوى العاملة
بالقاهرة
مجمع التحرير  -الدور الثالث
ميدان التحرير
ت27940448-27945720/

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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منطقة قوى عاملة  -المطرية
 27شارع عين شمس  -برج الفتح
ت 26339194 /

مكتب تشغيل  -المطرية
 46شارع ترعة الجبل  -المطرية
ت22503861 /
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معهد الصالحين األزهري
شارع البلسان  -من شارع شجرة مريم
الرقم التأميني2154972 /
ت22525020 /
المدير المسئول /أ .عبد الفتاح دياب
عدد
 1مدرس رياضية
 1مدرس عربي
الراتب :حسب المقابلة

شركة الشرق األوسط
للكيماويات
العبور  -الشباب مجمع األمن  -القليوبية
الرقم التأميني2250064 /
ت4487845078-01000079330/
المدير المسئول /أ.أحمد عارف
عدد
 50مندوب مبيعات  -مؤهل عالي -خبرة
 2مندوب هاتفي  -من الجنسين  -خبرة
 15موزع  -خبرة
 30فرد أمن وحراسة
الشروط -:مؤهل فوق المتوسط
 السن 35:22 :سنةالراتب :يبدأ من  + 1200عمولة
المزايا -:تأمين صحي واجتماعي
 -أجازات رسمية

حضانة األنوار المحمدية
شارع المسلة  -المطرية
الرقم التأميني356413 /
ت مكتب العمل22503861 /
المدير المسئول/أ .ثريا احمد محمد
عدد
 1عاملة نظافة – يقرأ ويكتب
 ال يزيد عن  40سنةالراتب  :حسب المقابلة

ميدل ايسترن بايوكلينا العبور
المنطقة الصناعية األولى  -العبور  -القليوبية
الرقم التأميني 1764041 /
ت01006003908 /
المدير المسئول  /دميانة لوني

مديرية القوى العاملة
بالقليوبية
بنها الجديدة – مجمع المصالح الحكومية
الدور الثالث  -بجوار المحافظة
ت013/324729-013/3224543 /

عدد
 5مندوب مبيعات – مؤهل عالي
السن  27:22 :سنة
 5سائق دبابة وجامبو  -مؤهل متوسط
 السن  45:22 :سنةالراتب :حسب المقابلة

منطقة قوى عاملة  -قليوب
قليوب البلد  -محطة التحرير
شارع سعيد باشا  -المساكن الشعبية
بسيدي هيب عمارة  - 3الدور الثالث
ت02/2156486 /
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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مديرية القوى العاملة
بدمياط
شارع التحرير  -ميدان سرور
ت057/322126 /
صفحة 19 / 7

WWW.MANPOWER.GOV.EG

وزارة القوى العاملة
النشرة القومية للتشغيل

2017

Ministry Of Manpower

العـــدد " ثالثمــائة وسبعة و ثمـــانـــون"

الحي األول  -المجاورة األولى
عمارة الدلتا  -مدخل رقم ()5
ت057/407025 /

مكس جروب انترناشونال
لتجميع ولتصنيع األجهزة الكهربائية
قطعة 10ب  -المنطقة الصناعية
دمياط الجديدة
الرقم التأميني2873186 /
ت01225099491-01001328416/
المدير المسئول /طه عبد المحسن

مكتب شاكر شطا
للهندسة والمقاوالت
آخر شارع الصعيدي
فوق كافتريا افريكانا  -دمياط
ت3175113/
المدير المسئول /المهندس شاكر شطا

عدد
 15فني كهرباء  -مؤهل متوسط كهرباء
السن  30:20 :سنة
الراتب  1000 :جنيه

عدد
 2مهندس مدني – بكالوريوس هندسة
الراتب 1500 :جنيه
 1تسويق الكتروني  -مؤهل عالي
يجيد التسويق علي الحاسب
الراتب 1000 :جنيه
 1عامل  -يقرأ ويكتب
الشروط -:من الجنسين
 -خبرة ال تقل عن سنتان

قلعة الكرتون  -لتصنيع الكرتون
دمياط الجديدة  -المنطقة الصناعية
المدير المسئول/أ .احمد بسيوني
ت /مكتب العمل057/407025/
عدد
 1مدير حسابات  -بكالوريوس تجارة
 خبرةالراتب  :حسب المقابلة

مكتب دار األعمار
للهندسة والمقاوالت
شارع الصعيدي  -أمام معمل البرج
دمياط الجديدة
المدير المسئول /المهندس محمد شريف
ت01061614443/
عدد
 1مهندس مدني  -بكالوريوس هندسة
السن :ال يزيد عن  30سنة
الراتب :حسب المقابلة

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

Employment National Bulletin

مديرية القوى العاملة
ببورسعيد
حي الضواحي  -شارع العبور
بجوار مدرسة حافظ إبراهيم
بمنطقة بنك اإلسكان
ت066/3735627 /
مكتب تشغيل – الشرق
شارع الجمهورية وعبد السالم عارف
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شركة بورسعيد ستار للمواد الغذائية
المنطقة الصناعية – جنوب بورسعيد
ت01226163082 /
المدير المسئول  /أ /سامح شادوفة

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

عدد
 1مهندس  – itبكالوريوس هندسة
 1مهندس جودة  -بكالوريوس
علوم – زراعة
الشروط  :من الجنسين
 1مدير مكتب – مؤهل عالي
 30مشغل إنتاج – من الجنسين
 2فني إصالح معدات
الشروط  :مؤهل متوسط
 3فرد امن – من الجنسين
 1عامل بوفيه – من الجنسين
 خبرة ال تقل عن  3سنوات 3سائق شوكة
الشروط  :مؤهل متوسط
 3عامل مخازن – يجيد القراءة والكتابة
السن :ال يزيد عن  40سنة
 3فني تبريد
 2فني غالية
الشروط :مؤهل متوسط صناعي
الراتب :حسب المقابلة

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

مديرية القوى العاملة
بالشرقية
برج البريد – بجوار بنك اإلسكندرية
الدور الثالث العلوي  -الزقازيق
ت 055/2349925 - 2349924 /

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

مستشفي المدينة الدولي
حي الزهور  -كفر الزند
الرقم التأميني2428640 /
المدير المسئول /أ.علي
ت م 0العمل2310138 /
عدد
 2ممرضة  -تمريض دور  -خبرة سنة
الراتب  :حسب المقابلة
فرع التقدم الصناعي
شرويدة  -الزقازيق
الرقم التأميني1971692 /
المدير المسئول /أ.ناصر الزناتي
ت01224710210/
عدد
 50خراط معادن  -مؤهل متوسط صناعي
الراتب  1200 :جنيه
مكتب تشغيل  -منيا القمح
شارع سعد زغلول -عمارة احمد شلبى
ت3660302 /
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جمعية رجال أعمال إسكندرية
مشروع تنمية المنشآت الصغيرة الحرفية
الزقازيق  -ميدان القومية  -بجوار مطعم
زيزينيا
الرقم التأميني2757919 /
المدير المسئول /أ .سعيد
ت055/2356385-055/2356384/
عدد
 25أخصائي تنمية
 25منسق  -من الجنسين
الشروط - :مؤهل عالي
 السن  30:18 :سنةالراتب :حسب المقابلة

  30:20سنة  -توفير وجبهالراتب 1500 :جنيه
جي فور إس
للخدمات األمنية
العاشر من رمضان
الرقم التأميني2588230 /
المدير المسئول /أ.محمد احمد محمد
ت01117004590-01141505253/

شاديباك
لتصنيع العبوات الدوائية والغذائية
الثالثة الصناعية – أمام شركة بيل ايجيبت
المدير المسئول /أ.محمد طارق محمد
ت01143838488-01096963707/

مكتب تشغيل  -العاشر من رمضان
مجمع المصالح الحكومية  -العاشر
ت 015364968 /
الشركة البال طابا للبالستيك
صناعة العبوات البالستيكية
العاشر من رمضان  -المنطقة الصناعية
الثالثة 2/116
الرقم التأميني02462052 /
المدير المسئول /أ .أسامة عبد الرازق
ت01018292998/
عدد
 20عامل إنتاج  -مؤهل متوسط

Employment National Bulletin

عدد
 500فرد أمن وحراسة  -مؤهل عالي
 متوسطالسن 45:18 :سنة العمل من سكان الشرقيةالراتب 2000:1500 :جنيه

منطقة قوى عاملة  -بلبيس
شارع سعدون البطريق
ت 055 / 2850283 /

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

Ministry Of Manpower

عدد
 10مراقب جودة  -بكالوريوس زراعة
 رقابة جودة 5أمين مخزن
 5فرد امن
الشروط :مؤهل عالي – متوسط
 50عامل إنتاج – مؤهل متوسط
 10عامل خدمات
الراتب 1600 :جنيه
الزيادة حسب الخبرة
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منطقة قوى عاملة  -فأقوس
شارع المشروع-بجوار المدرسة الصناعية
ت055 / 3972438 /

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

مكتب تشغيل  -الصالحية الجديدة
السوق التجاري  -الحي األول
ت055/3202131 /

شركة هيلثي فودز للخضروات
المنطقة الصناعية  -بياض العرب شرق النيل
بني سويف
الرقم التأميني2209222 /
ت01014447576-01287668566/
المدير المسئول /أ .هشام أمين

شركة فارم فود
للصناعات الغذائية
المنطقة الصناعية األولى
الصالحية الجديدة  -الشرقية
الرقم التأميني2662925 /
ت مكتب التشغيل055/3202131/

عدد
 50فني عامل إنتاج  -ال يشترط مؤهل
 عمل بالوردية الثانية والثالثةالراتب 1200 :جنيه
المزايا -:تأمين صحي واجتماعي  -حوافز
 توفير وسيلة مواصالت 10فرد امن  -مؤهل عالي
السن :ال يزيد عن  30سنة
الراتب 1200:1000 :جنيه

عدد
 1مدير حسابات
 1مدير مالي
 2محاسب
الشروط  :بكالوريوس تجارة
الراتب  :حسب المقابلة
مديرية القوى العاملة
بني سويف
شارع احمد عرابي  -جوار نادي المعلمين
ت082/2322328 /

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

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

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

مديرية القوى العاملة
بالبحر األحمر
ديوان عام المديرية
ت065/3546412 /
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فندق ماجيك اليف كالوي
كيلو  30جنوب سفاجا  -البحر األحمر
الرقم التأميني2211013 /
المدير المسئول /أ.الحسين
ت .م .العمل065/3252220 /
عدد
 3موظف استقبال  -مؤهل عالي
 3مضيف بارات  -مؤهل عالي  -متوسط
 2فني تبريد وتكييف  -مؤهل متوسط
الشروط -:خبرة  3:2سنة
 السن  30:35 :سنةالراتب :حسب المقابلة

فندق ابيروتيل مكادي اوازيس
الكيلو  32طريق سفاجا  -خليج ابو المخارج
البحر األحمر
الرقم التأميني1612588 /
المدير المسئول /أ.محمد محمد علي
ت .م .العمل065/3252220 /
عدد
 2عامل تحضير وتجهيز
 3مشرف غرف
 3مساعد مضيف
 2طباخ ثالث
الشروط :مؤهل فوق المتوسط  -متوسط
سياحة وفنادق
 2عامل نظافة مناطق عامة
السن 30:18 :سنة
الراتب  :حسب المقابلة  +مقابل الخدمة

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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فندق سرايا سويتس ريزورت
الكيلو  32طريق سفاجا خليج أبو المخارج
البحر األحمر
الرقم التأميني1870566 /
المدير المسئول/أ .محمد جودة سيد
ت .م .العمل065/3252220 /
عدد
 4مشرف غرف
 2مساعد مضيف
 4عامل تحضير وتجهيز
 10عامل مغسلة
 4مكوجي
 3عامل زراعة
الشروط :مؤهل فوق المتوسط
 متوسط سياحة وفنادق السن  30:18 :سنةالراتب  :حسب المقابلة  +مقابل الخدمة
فندق صن رايز رويال مكادي
الكيلو  30الغردقة سفاجا
البحر األحمر
الرقم التأميني2010736 /
المدير المسئول /أ.طارق فهمي علي
ت .م .العمل065/3252220 /
عدد
 1موظف قسم تدريب وتنمية  -بكالوريوس
( تربية  -آداب انجليزي )
 1فني معدات
 1فني تكييف وتبريد
 10مشرف غرف
 10مساعد مضيف
 5فني مكافحة آفات
الشروط :مؤهل عالي  -متوسط
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 3عامل مغسلة
 20عامل تحضير وتجهيز
 3عامل زراعة
الشروط  :مؤهل متوسط
السن  35:20 :سنة
خبرة  3:1 :سنة
الراتب  :حسب المقابلة

Employment National Bulletin

 سياحة وفنادق  30:18 -سنةالراتب  :حسب المقابلة  +مقابل الخدمة

فندق ايبروتيل مكادي اوازيس
فاملي ريزورت
الكيلو  32الغردقة  -سفاجا  -خليج ابو
المخارج  -البحر األحمر
الرقم التأميني1838988 /
المدير المسئول /شحاته محمد
ت .م .العمل065/3252220 /
عدد
 3مشرف غرف
 1سباك
 2منقذ
الشروط - :مؤهل فوق المتوسط  -متوسط
 سياحة وفنادق  30:18 -سنةالراتب  :حسب المقابلة  +مقابل الخدمة
فندق جاز مكادينا
الكيلو  32الغردقة سفاجا
خليج ابو المخارج  -البحر األحمر
الرقم التأميني1564277 /
المدير المسئول /أ.هاني السيد علي
ت .م .العمل065/3252220 /
عدد
 2عامل تجهيز وتحضير
 2عامل كافتيريا
الشروط  :مؤهل فوق المتوسط – متوسط
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

Ministry Of Manpower

فندق شنايجنبرجر مكادي
الكيلو  32الغردقة سفاجا
خليج أبو المخارج  -البحر االحمر
الرقم التأميني2254773 /
المدير المسئول/أ .أيمن أنيس مسعد
ت .م .العمل065/3252220 /
عدد
 1مشرف غرف
 2مضيف
 1عامل نظافة
الشروط :مؤهل فوق المتوسط  -متوسط
 سياحة وفنادق السن  30:18 :سنةالراتب  :حسب المقابلة  +مقابل الخدمة
فندق جاز اكوافيفا
الكيلو  32الغردقة سفاجا
خليج ابو المخارج  -البحر االحمر
الرقم التأميني 2777506 /
المدير المسئول  /عماد زغلول صالح
ت .م .العمل065/3252220 /
عدد
 2مساعد مضيف
 5منقذ
 3عامل نظافة
الشروط  :مؤهل فوق المتوسط – متوسط
سياحة وفنادق
السن  30:18 :سنة
الراتب  :حسب المقابلة  +مقابل الخدمة
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فندق جاز مكادي صن
الكيلو  32الغردقة سفاجا
خليج أبو المخارج  -البحر األحمر
الرقم التأميني1633625 /
المدير المسئول/أ .عمرو محمد صادق
ت .م .العمل065/3252220 /
عدد
 2مساعد مضيف
 3عامل تحضير وتجهيز
 3مراقب حمام سباحة
الشروط  -:مؤهل فوق المتوسط
 متوسط السن  30:18 :سنةالراتب  :حسب المقابلة  +مقابل الخدمة

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

فندق ابيروتيل مكادي بيتش
الكيلو  32الغردقة سفاجا
خليج أبو المخارج  -البحر األحمر
الرقم التأميني 1432013 /
المدير المسئول  /هاني السيد علي
ت .م .العمل065/3252220 /
عدد
 5فني مكافحة حشرات
 2عامل تحضير وتجهيز
 3عامل زراعة
الشروط  :مؤهل فوق المتوسط – متوسط
السن  30:18 :سنة
الراتب  :حسب المقابلة  +مقابل الخدمة

فندق جاز مكادي ستار اند سبا
الكيلو  32الغردقة سفاجا
خليج أبو المخارج  -البحر األحمر
الرقم التأميني2010740 /
المدير المسئول /أ.حسام الدين حسين
ت .م .العمل065/3252220 /
عدد
 2مشرف غرف
 3مضيف
 3طباخ ثالث
الشروط -:مؤهل سياحة وفنادق
 السن 30:18 :سنةالراتب :حسب المقابلة
 +مقابل الخدمة

Employment National Bulletin

فندق جاز مكادي مارين
الكيلو  32الغردقة سفاجا
خليج أبو المخارج  -البحر األحمر
الرقم التأميني 1693142 /
المدير المسئول /زهير عبد القادر
ت .م .العمل065/3252220 /
عدد
 2عامل نظافة
 2عامل زراعة
 2عامل مخازن
الشروط  :مؤهل فوق المتوسط – متوسط
 3طباخ ثالث – سياحة وفنادق
السن  30:18 :سنة
الراتب  :حسب المقابلة  +مقابل الخدمة
مكتب تشغيل – القصير
القصير -بجوار بنك مصر
ت065/3330013/
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قرية المنانجروف السياحية
 29جنوب القصير  -البحر األحمر
الرقم التأميني 1313389 /
ت0653395026-0653395027 /
المدير المسئول/أ .عاطف كامل سيد
عدد
 4إشراف داخلي – حسب المقابلة
 2شيف سخن
 2200:1200جنيه
الشروط  :مؤهل عالي – متوسط
 4مراقب امن
الراتب 1200:1000 :جنيه
 2عامل شاطئ – حسب المقابلة
الشروط  :مؤهل متوسط
 1سائق رخصة أولى
الراتب 1800:1500 :جنيه
 4عامل تجهيز وتحضير
حسب المقابلة

Employment National Bulletin

فندق مينتيدو اورينتال دريم
( شركة ترفلوكس للفنادق)
الكيلو  35جنوب القصير  -البحر األحمر
الرقم التأميني2764444 /
ت01003729966-3319907 /
المدير المسئول /إيهاب حسني
عدد
 6عامل تجهيز وتحضير
 3عامل زراعة
 3طباخ اول
 2طباخ ثان
الشروط  :يجيد القراءة والكتابة
الراتب  :حسب المقابلة
فندق اكاسيا سويس ريزورت – اكاسيا جادنز
 26جنوب القصير  -البحر األحمر
الرقم التأميني1747199 /
ت01223179268-0653390049 /
المدير المسئول  /رجب محمد

قرية يوتوبيا بيتش كلوب
الكيلو  22جنوب القصير
البحر األحمر
الرقم التأميني1138157 /
ت01098883210/
المدير المسئول /أ.مصطفي عبد العال
عدد
 2مشرف غرف
 1فرد أمن
 2باص بوي
 4استيوارد
الشروط  - :مؤهل متوسط  30:20 -سنة
الراتب :حسب المقابلة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

Ministry Of Manpower

عدد
 2حارس امن
 4عامل تحضير وتجهيز
 3عامل مناطق عامة
الشروط  :مؤهل متوسط
 4عامل زراعة
الراتب  :حسب المقابلة
قرية دريمز بيتش – مرسي علم
ك  30جنوب القصير  -البحر األحمر
الرقم التأميني 2085561 /
ت0127859069-01010057244 /
المدير المسئول  /نصر شوقي توفيق
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عدد
 3مراقب امن – مؤهل عالي –
متوسط
 1مشرف غرف
 4مشرف مناطق عامة
 3عامل تحضير وتجهيز
 2عامل سكن
 2عامل كافتريا
 3مساعد مضيف
 1جزار اول
الشروط  :مؤهل متوسط  -خبرة
السن  30:21 :سنة
الراتب  :حسب المقابلة
فندق موفنبيك القصير
القصير  -البحر األحمر
الرقم التأميني 01145977 /
ت0653350410 /
المدير المسئول  /محمود سعد صالح
عدد
 1مساعد مهندس – مؤهل عالي
 يجيد اللغة االنجليزية خبرة  5 :سنوات السن  30:25 :سنةالراتب  3500:3000 :جنيه
فندق راديسون ساس القصير
الكيلو  5شمال القصير
البحر األحمر
الرقم التأميني 2066028 /
ت065335026 /
المدير المسئول /أ.سامي بنداري
عدد
 1عامل تجهيز وتحضير
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 2عامل إشراف داخلي
الشروط  :مؤهل متوسط
الراتب :حسب المقابلة
فندق بانسية رويال جاردن
كيلو  22جنوب القصير
الرقم التأميني 1966760 /
ت0653390021-0653390022 /
المدير المسئول /أ .هاني نسيم
عدد
 2ضابط امن  -مؤهل عالي  -متوسط
السن 35:21 :سنة
الراتب 1500 :جنيه
فالمنكو القصير
طريق مرسي علم  -القصير
الرقم التأميني 1515876 /
ت3350507-3350205/
المدير المسئول/أ .حسن عبد الحكيم
عدد
 5فرد أمن
 8عامل تجهيز وتحضير
الشروط :إعدادية علي االقل
السن  25:20 :سنة
الراتب  :حسب المقابلة
كورال هيلز ريزورت
الكيلو  27جنوب القصير
الرقم التأميني 2352811 /
ت01223919387-0653395050 /
المدير المسئول/أ .هشام عبد العظيم
عدد
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 7مراقب أمن
 5عامل تجهيز وتحضير
الشروط :السن 40:20 :سنة
الراتب  :حسب المقابلة
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مديرية القوى العاملة
بشمال سيناء
شارع الفاتح – العريش
ت068/360042 /

فندق اكاسيا سويس ريزورت
اكاسيا  -جادنز
الكيلو  26جنوب مدينة القصير
الرقم التأميني1747199 /
ت01223179268-0653390049/
المدير المسئول /أ.رجب محمد
عدد
 2حارس أمن
 3عامل تجهيز وتحضير
 2عامل مناطق عامة
الشروط -:مؤهل متوسط
 السن 25:18 :سنةالراتب :حسب المقابلة
فندق منكو ريزورت
طريق مرسي علم  -القصير  -البحر األحمر
الرقم التأميني1971634 /
ت0653350205 /
3350207
المدير المسئول  /حسين عبد الحكيم

مكتب تشغيل  -العريش
مجمع المصالح الحكومية
ت068/ 3361868 /
منتجع سولين إن العريش
شارع الفاتح  -العريش
الرقم التأميني794943 /
المدير المسئول /أ.محمد محمود
ت0683351321 /
عدد
 1فني تبريد وتكييف
 مؤهل فوق المتوسط صناعي 3صراف  -بكالوريوس تجارة
 1رئيس صف  -مطعم العمل بالفنادق
طباخ أول  ( -مطبخ)
1
الشروط :بكالوريوس سياحة وفنادق
الراتب :حسب المقابلة
السن  :ال يزيد عن  25سنة

عدد
 3فرد أمن
 3عامل تجهيز وتحضير
الشروط :إعدادية علي األقل
السن 25:20 :سنة
الراتب  :حسب المقابلة
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وصلة () outsourcing- call center

17شارع األهرام  -الكوربة  -مصر الجديدة
الرقم التأميني1957274 /
المدير المسئول /أ .محمد جالل
ت01011126527 /
عدد
 200تلي سيلز – من الجنسين
الراتب 1500 :جنيه
 100خدمة عمالء –إجادة اللغة إنجليزية
الراتب 5000 :جنيه
 20خدمة عمالء –إجادة اللغة ألمانية
الراتب 7000 :جنيه
الشروط :من الجنسين
 500كول سنتر
 200مدخل بيانات
الشروط العامة :مؤهل عالي
 السن :ال يزيد عن  33سنةملحوظة:
استيفاء نسبة ال %5بالرجوع لإلدارة
شركة ناوس للتسويق
 21شارع مصر حلوان الزراعي
بجوار فندق المعادي
ت01221980711-0114224722 /
المدير المسئول  /أ .مهاب هللا محمود
عدد
 1000ممثل خدمة عمالء
 1000ممثل دعم فني
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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الراتب  1800 :جنيه
 1000ممثل خدمة عمالء باللغة
االنجليزية –  2300جنيه
الشروط  :مؤهل عالي – من الجنسين
السن  :ال يزيد عن  32سنة
اتصال انترناشيونال
المعادي  -العباسية
ت01118383847 /
المدير المسئول /أ  .محمد كمال دسوقي
عدد
 1000خدمة عمالء – مؤهل عالي
 فوق المتوسط 1000مدخل بيانات
 1000مندوب مبيعات
 1000دعم فني
الشروط - :معهد  4سنوات
 السن 35:30 :سنةالراتب 4000:1200 :جنيه
الشروط -:العمل بالقرية التكنولوجية
أو العباسية ببرج التطبيقين وبرج مصر
للسياحة بالمعادي
مطاعم بريجو
 3شارع خالد بن الوليد – مساكن شيراتون
بجوار مسجد أبو بكر الصديق
الرقم التأميني2752801 /
المدير المسئول /أ .محمود
ت01068872881/
عدد
 100عضو فريق
 5فني تبريد
الشروط :مؤهل متوسط  - -خبرة سنة
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 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
الشركة المصرية األوروبية
لالستشارات والخدمات
 12شارع قورش متفرع من حسنين هيكل
عباس العقاد  -مدينة نصر
أمام بنك مصر وبنك عوده
01060229639-01113714156
مدير الموارد البشرية/أ .عبد هللا
Abdallahmuhamed00@gmail.com

عدد
 45فرد أمن –  1750جنيه –  6أيام
راحة  -العمل بالدقي –  12ساعة
 10كاميرات مراقبة –  1750جنيه
 15أمن صناعي –  2000جنيه
الشروط :العمل  8ساعات  -خبرة
الشروط العامة :السن 45 : 22 :سنة
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