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اإلدارة العامة للتشغيل
 3شارع يوسف عباس  -مدينة نصر
ت -ف اكس22609354/

جــــود
للمقاوالت والتوريدات العمومية
 6عمارات جسر السويس – مصر الجديدة
المدير المسئول /أ.محمد رمضان بكر
ت0115388880 – 0224559772 /
عدد
 100حداد مسلح
 100نجار مسلح
 100عامل خرسانة
الراتب 3500 :جنيه
 50عامل بناء
 50عامل محارة  -الراتب  3300 :جنيه
 30كهربائي
 30سباك
 30عامل لحام – الراتب  3200:جنيه
 150عامل عام  -الراتب 2500 :جنيه
*المزايا :أماكن لإلقامة  3-وجبات –
تأمين صحي – إجتماعى – تأمينات
مخاطر العمل – تأمينات على الحياة –
سيارة إسعاف  24ساعة – توافر
خدمات أمن وحراسة
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إيتوال لصناعة وتجارة الحلوى
 1شارع أبو محرم  -أرض الدلتا
مسطرد
الرقم التأميني 2219839 /
المدير المسئول/أ .أيمن إسماعيل احمد
ت 01126555312 /
عدد
 10مركز اتصاالت – خدمة عمالء
 20كاشير
الشروط  -:مؤهل عالي
 السن  35 : 21سنة 200مساعد شيف
 100بائع حلوى
 10موظف أمن  -خبرة سنة
الشروط - :مؤهل متوسط
 السن  40 : 18سنة 30عامل خدمات
الراتب :حسب المقابلة
المزايا - :توفير إقامة  -وسائل انتقال
 فرص للترقي  8 -ساعات عملإيجي بالست
المنطقة الصناعية  -التجمع الثالث
القاهرة الجديدة – منطقة األلف مصنع
الرقم التأميني2716566 /
المدير المسئول/أ .إسالم حسين
ت01027934555/
عدد
 10أمين مخزن
 10محاسب
الشروط :بكالوريوس تجارة
 10منسق مبيعات – مؤهل عالي
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الراتب 2200 :جنيه
الشروط :خبرة ال تقل عن سنة
 40فني إنتاج بالستيك 2500 -جنيه
الشروط :خبرة ال تقل عن  3سنوات
 30فني كهرباء باور كنترول
 30فني ميكانيكا ماكينات
الشروط - :خبرة ال تقل عن  5سنوات
الراتب 3000 :جنيه
 45سائق كالرك  -رخصة معدات
 5عامل بوفيه -شهادة صحية
الشروط :خبرة ال تقل عن سنة
الراتب 2000 :جنيه
 150عامل إنتاج  1800 -جنيه
الشروط :مؤهل متوسط
الشروط العامة :السن ال يزيد عن  40سنة
أوالد رجب للتجارة
 131مصطفى النحاس  -الحي الثامن
مدينة نصر
الرقم التأميني1372951 /
المدير المسئول/أ.محمد إبراهيم
 أ .مصطفى شريفت01095652545-01148222992/
عدد
 100كاشير
 40مدخل بيانات
الشروط :مؤهل عالي
الراتب 1950 :جنيه
 90منسق ممرات  1950 -جنيه
 50فرد أمن – عمل  12ساعة
الراتب 2400 :جنيه
الشروط :مؤهل متوسط
 60بقال
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 60جزار مجمدات –  1850جنيه
 جزار بلدي –  2500جنيه 25سماك
الشروط -:مؤهل متوسط – بدون
 خبرة 40عامل نظافة – ال يشترط مؤهل
الشروط العامة :ال يزيد عن  40سنة
العمل بنظام الورديات 9 -ساعات الوردية
المزايا -:تأمين صحي  -اجتماعي
 زيادة سوية  -ترقياتمصنع سيلينى
للتريكو
 51شارع كتخدا  -الساحل – روض الفرج
القاهرة
الرقم التأميني 131528 /
المدير المسئول  /وليد أبو سريع
ت 01157688970 - 22022055 /
عدد
 1مهندس إنتاج  -بكالوريوس هندسة
 1مهندس ميكانيكا  -هندسة ميكانيكا
الشروط -:حديث التخرج  -خبرة سنتين
 1أمين مخزن  -خبرة  5سنوات
 1مساعد أمين مخزن
 1مدخل بيانات
 2موظف إداري  -خبرة  5سنوات
الشروط :مؤهل عالي
 6عامل مخزن  -مؤهل عالي  -متوسط
 2عامل نظافة  -إعدادية
الشروط العامة :السن  40 : 25سنه
الراتب :حسب المقابلة
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شركة كالس برفان
لصناعة مستحضرات التجميل
العبور -قطعة  – 4بلوك 13027
الرقم التأميني1921580 /
المدير المسئول /أ .سالم محمود
ت01001082788/
عدد
 60عامل إنتاج  -من الجنسين
 مؤهل متوسط – إعدادية السن :ال يزيد عن  35سنة من سكان المطرية  -عين شمس جسر السويس  -السالم  -النهضةالراتب 1250 :جنيه
المراعى – بيتي
التجمع الخامس – القاهرة الجديدة
الرقم التأميني 01613940 /
المدير المسئول  /محمد ثابت
ت - 01141488085 /
01022444908 -01121219095
عدد
 100مندوب مبيعات  -مؤهل عالي
 متوسطالراتب 1000 :أساسي  2400 +عمولة
100سائق  -رخصة أولى  -ثانية
الشروط العامة - :السن  40 : 23سنه
الراتب  1000أساسي  2100 +عمولة
أماكن العمل:
القطامية  -أبو رواش  -الوراق
السالم  -اإلسكندرية  -االسماعلية  -الدلتا
المنصورة  -الشرقية
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المزايا الممنوحة -:تأمين صحي تغطيه
 - % 100تأمين أسرى  -تأمينات
اجتماعية  -أجازات سنوية
 توفير وسائل نقلمديرية القوى العاملة
بالقاهرة
مجمع التحرير  -الدور الثالث
ميدان التحرير
ت79457207940448/
منطقة قوى عاملة  -عين شمس
 27شارع عين شمس برج الفتح
ت26339194 /
مكتب تشغيل  -عين شمس
 27شارع عين شمس  -برج الفتح
ت26339194 /
الشركة الدولية للهندسة والتجارة
 10شارع أبن الحكم الزيتون
الرقم التأميني 1361486 /
المدير المسئول/أ .هبه أيمن
ت .م .التشغيل26339194/
عدد
 1مهندس ميكانيكا
 1مهندس كهرباء
 1محاسب
الشروط - :مؤهل عالي مناسب
 1أخصائي مشتريات – مؤهل مناسب
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 5فني ميكانيكا مصاعد  -مؤهل متوسط
الشروط العامة - :خبرة  3 :1سنوات
 السن  30:25سنة 25عامل ميكانيكا مصاعد  -حتى  35سنة
 مؤهل متوسط – بدونالراتب :حسب المقابلة
منطقة قوى عاملة  -مصر الجديدة
 27شارع عين شمس -برج الفتح
ت26339194 /
مكتب تشغيل  -مصر الجديدة
 5حارة الفرن المتفرع من شارع هارون
ت2633919 /
شركة أدوية الحكمة المتخصصة
 11،10المنطقة الصناعية  -مدينة بدر
القاهرة
المدير المسئول  /دعاء نبيل
ت .م .التشغيل2633919/
عدد
 2عامل إنتاج  -مؤهل متوسط
 من الجنسين  -السن  38:22سنةالراتب :حسب المقابلة
مديرية القوى العاملة
بالقليوبية
بنها الجديدة – مجمع المصالح الحكومية
الدور الثالث  -بجوار المحافظة
ت013/324729-013/3224543 /
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إدارة بحوث العمالة بالمديرية
المنزل للمفروشات
المنطقة الصناعية األولى – العبور
الرقم التأميني 1558676 /
المدير المسئول  /عالء الدين احمد
ت46101000 – 01022733245 /
عدد
 15فرد أمن إداري  1100 -جنيه
 10فرد أمن صناعي  1200 -جنيه
الشروط :مؤهل متوسط
 22فني تنجيد  1400-جنيه
 20سائق  -رخصه أولى –  1500جنيه
 15سائق  -رخصة ثانية  1300 -جنيه
 20عامل إنتاج  1100 -جنيه

مديرية القوى العاملة
بدمياط
شارع التحرير  -ميدان سرور
ت057/322126 /

مكتب تشغيل  -دمياط الجديدة
الحي األول -المجاورة األولى
عمارة الدلتا  -مدخل رقم ()5
ت057/407025 /
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مصر ايطاليا
للمركزات والصناعات الغذائية
دمياط الجديدة  -المنطقة الصناعية
الرقم التأمينى2007752 /
المدير المسئول/أ .إبراهيم يوسف
ت .م .التشغيل057/407025 /
عدد
 3محاسب  -بكالوريوس تجارة
الراتب 1200 :جنيه
شركة بيتا مصر
الحي الثاني  -المجاورة الثانية
بجوار مبنى دار مصر
المدير المسئول/أ .احمد سمير سيف
 أ .محمد العنانيت01005407012 /
عدد
 14حارس أمن  -مؤهل متوسط
 يقرأ ويكتب السن :حتى  40سنةالراتب  2000 :جنيه
مديرية القوى العاملة
بني سويف
شارع أحمد عرابي – جوار نادي المعلمين
ت082/2322328 /
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إلفا اوميجا إيجيبت
لتصنيع المالبس
 6أكتوبر
المدير المسئول /أ .حسين يسرى
ت01011303366-01002025075/
عدد
 150عامل إنتاج – ال يشترط مؤهل
 السن  38 :18سنةالمزايا :تدريب للجدد
الراتب 2000 : 1400 :جنيه

مديرية القوى العاملة
بسوهاج
طريق سوهاج  -أسيوط
ت 093/2351993 - 2322170 /
وحدة متابعة التشغيل
شركة جينيرال للنظافة
مستشفي الهالل  -سوهاج
المدير المسئول /أ.عادل صالح الدين
ت01015297776-01221506852/
عدد
 15عامل نظافة  -مؤهل متوسط -
إعدادية  -بدون  -من الجنسين
السن :ال يزيد عن  40سنة
الراتب :حسب المقابلة
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شركة أمان مصر لألمن
شارع عبد الحليم محمود الجمعورية
ت 01211153990 /
المدير المسئول  /وجيه طه
عدد
 10فرد أمن  -بدون
الراتب 3000:2000 :جنيه
فرص عمل عادية بالمنشآت الواقعة فى
دائرة عمل مديرية القوى العاملة
بمحافظة سوهاج
عدد
 1سكرتير تنفيذي لمكتب مقاوالت
الرقم التأميني  – 60280697 /المنشأة
 2فران -عجان لمخبز بلدي
لصاحبة محمد احمد محمد
الرقم التأميني  – 1338753 /المنشاة
 1عجان لمخبز بلدي – محمود نور الدين
الرقم التأميني  2527548 /المنشاة
 1بائع لمحل بيع مالبس جاهزة
لصاحبه حاتم أبو الحسن
الرقم التأميني  – 3000818 /المنشأة
 3عامل لعيادة محسن عبد هللا نخنوخ
الرقم التأميني  – 521864 /البلينا
للحصول على البيانات التفصيلية
وعناوين هذه المنشآت
يرجع في ذلك لمديرية القوى العاملة
بمحافظة سوهاج
منطقة قوى عاملة – جنوب جرجا
مساكن بنك اإلسكندرية -مركز جرجا
ت093 /4676661 /
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

Ministry Of Manpower
Employment National Bulletin

مكتب تشغيل – البلينا
شارع الشهيد محمد الطبيلى -مركز البلينا
ت093 /4800401 /
فندق هاوس أوف اليف
عرابه أبيدوس – البلينا
الرقم التأميني 2842835 /
المدير المسئول  /طاهر ابو الوفا
عدد
 3موظف بالفندق  -مؤهل عالي
 من الجنسين 4عامل
السن 30 :سنة
الراتب :حسب الكفاءة

منطقة قوى عاملة شمال  -بطهطا
شارع السوق البرانى – مركز طهطا
ت093 /4770455 /
مكتب تشغيل  -طهطا
شارع المستشفى -مركز طهطا
ت 093 /4778509 /
مدرسة األقباط الكاثوليك
شارع التحرير بساحل طهطا
الرقم التأميني 504077 /
المدير المسئول/أ .جيهان بخيت عزمي
ت093 /4778509 /
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عدد
 5مدرس – بكالوريوس تربية
 1موظف مالي وإداري
 بكالوريوس تجارة 1عاملة  -إعدادية
الراتب :حسب الكفاءة

بريجو لالغذية
 3شارع خالد بن الوليد
بجوار مسجد أبو بكر الصديق
مساكن شيراتون –أعلى بنك HSBC
الدور السادس
الرقم التأميني2298071 /
المدير المسئول /أ .محمود العزازى
ت01020234787 -01068872881/
عدد
 20مساعد مدير
 20مشرف مطعم
 10أمين مخزن
الشروط :مؤهل عالي  -فوق المتوسط
 خبرة  3سنوات السن  :اليزيد عن  35سنه 10سائق  -مؤهل متوسط – يقرأ ويكتب
 رخصة أولى  -ثانية – ثالثة ال يزيد عن  43سنةالراتب 2600 : 2400 :جنيه
 150عضو فريق
 50عامل مخزن
 20عامل نظافة
الشروط :ابتدائية  -السن  35:20سنة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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الراتب 2000 : 1700 :جنيه
مزايا ممنوحة - :تأمين صحي  -اجتماعى
– وجبات يومية –سكن للمغتربين –
أجازات أسبوعية – أجازات سنوية
– دورات تدريبية – فرص للترقية
– وسائل مواصالت لكل من ( عامل
مخزن – أمين مخزن –عامل نظافة )
ملحوظة:
تتم المقابالت طوال أيام األسبوع
ما عدا الجمعة والسبت
من الساعة9.30 :ص 5 :م
جلوبال سيكيورتى لوجيستك
 273شارع عبد الغنى الجسمي
التجمع الخامس
الرقم التأميني 2614380 /
ت- 01204433401/
01288664336
عدد
 100فرد أمن  -مؤهل متوسط
الراتب 2100:جنيه
 5عامل نظافة  -ال يشترط مؤهل
الراتب 1800 :جنيه

WWW.MANPOWER.GOV.EG

