وزارة القوى العاملة

2018

النشرة القومية للتشغيل

Ministry Of Manpower

العـــدد " ثالثمــائة وستة وتسعون"

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

Employment National Bulletin

الراتب 2500 : 1800 :جنيه
 150فرد أمن  -مؤهل متوسط
 السن  45 : 21سنةالراتب 2400: :1600:جنيه

ت -ف اكس22609354/

شركة كيميكال النيل
 23شارع د.عزت سالمة – عباس العقاد
مدينة نصر
الرقم التأميني2501583 /
ت01001000140-01022883923/
المدير المسئول /أ  .محمد على
عدد
 10مهندس زراعي  -مؤهل عالي
 فوق متوسط  -حتى  40سنةالراتب 2000 :جنيه
 20فني مكافحة  -مؤهل متوسط
 حتى 35سنة  1500 -جنيهاكسبريس لألمن والحراسة
 66ب شارع الخليفة المأمون
مصر الجديدة
الرقم التأميني2898008 /
المدير المسئول /لواء.هاني كمال
 أ .أحمد حسانين – أ عادل بدرت01028029361-01000374079/
عدد
 20مشرف أمن  -مؤهل فوق المتوسط
 السن 40 : 25 :سنةاإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

أسواق عبد هللا العثيم
 37شارع  269متفرع من شارع فلسطين
أمام جابكو للبترول  -المعادى الجديدة
القاهرة
الرقم التأميني2828326 /
ت01000549198/
المدير المسئول /أ  .هيثم حجازي
عدد
 50بائع لحوم  -حتى  50سنة
الراتب2700 :جنيه
 50بائع أجبان  2500-جنيه
الشروط -:خبرة سنة
 100كاشير  -مؤهل عالي  -متوسط
 من الجنسين 100منسق ممرات  -من الجنسين
الشروط :من الجنسين
 20محضر طلبات
 20فرد أمن
الراتب 2000 :جنيه
 50سائق فيزبا ( دليفرى )  2200 -جنيه
4 +ج لالوردر
 50عامل نظافة  -من الجنسين
الراتب 1750 :جنيه
الشروط :مؤهل متوسط
المزايا الممنوحة -:تأمين صحي
 تأمين إجتماعى فرص للترقيةWWW.MANPOWER.GOV.EG
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ملحوظة:
المقابلة يوميا ً من األحد إلى الخميس من
الساعة 10ص 5 :م بمقر الشركة
المركز العالمي للتطوير العقاري
 12شارع شارع محمود العشري
مصر الجديدة
ت24159924-5 /
المدير المسئول /أ .محمد فتحي
عدد
 1كول سنتر  -مؤهل عالي
 حتى  35سنة  -خبرة سنتان 15فرد أمن – مؤهل عالي – متوسط
 عمل  12ساعة – حتى  40سنةالراتب 2500 :جنيه
 3فني كهرباء  -سيلسيون
 3سباك صحي
الشروط :خبرة  7سنوات  -حتى  35سنة
الراتب 4000 :جنيه
 3مساعد فني كهرباء  -سيلسيون
 3مساعد سباك صحي
الشروط :خبرة  3سنوات  -حتى  35سنة
الراتب 2500 :جنيه
 7عامل نظافة  -من الجنسين
 العمل بمصر الجديدة  -التجمع الخامسالمزايا الممنوحة -:تأمين صحي  -اجتماعي
 فرص للترقيةالشركة المصرية األوربية
 12شارع قورش متفرع من حسنين هيكل
مدينة نصر
ت01023330824 - 222715999/
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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المدير المسئول  /أ عبد هللا محمد
عدد
 300فرد أمن  -مؤهل متوسط
 حتى  45سنةالراتب 2000: 1750 :جنيه
تحدد حسب موقع العمل
مواقع العمل:
 شارع األزهر  -جمال عبد الناصر – السالم الحرفين  -مساكن شيراتون  -المعادى -اإلسكندرية

فارما سويد مصر
العاشر من رمضان
المنطقة الصناعية ب 3قطعة 51
الرقم التأميني146553 /
المدير المسئول/أ .وليد سعيد نافع
ت01005076147-01000099064/
عدد
 3صيدلي  3000 -جنيه
 4كيميائي  -بكالوريوس علوم
الراتب 2500 :جنيه
ايديال ستاندرد انترناشيونال
لألدوات الصحية
العاشر من رمضان
المنطقه الصناعية األولى
الرقم التأميني327341 /
المدير المسئول /أ.محمد توفيق
ت055/363562-01001616423/
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عدد
 125فني إنتاج – مؤهل متوسط
الراتب  1500 :جنيه
السن  :ال يزيد عن  27سنة
 يفضل من سكان العاشر – الشرقية ال يشترط خبرةالربيع جروب
للحلويات والعصائر
 21شارع المدينة المنورة
العاشر من رمضان
الرقم التأميني771013 /
المدير المسئول /أ.مشيرة عبد الباري
ت01001141481 /
عدد
 20عامل إنتاج  -مؤهل متوسط
 السن  22 :سنة 1400 -جنيهمديرية القوى العاملة
بالقاهرة
مجمع التحرير  -الدور الثالث
ميدان التحرير
ت27940448-27945720/
منطقة قوى عاملة  -مصر القديمة
مساكن الفسطاط عماره رقم  6شقة 2
ت27886771 /
مكتب تشغيل بدر
مدينة بدر -الحي األول  -إسكان أطلس
مجاورة  3أمام مبنى الجهاز

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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مصنع المبردات وتجهيزات المطابخ
( رفكات )
قطعة رقم  -12المنطقة الصناعية الثالثة
مدينة بدر
الرقم التأميني516852 /
ت01225522376-28606057 /
المدير المسئول /أ  .نبيل إبراهيم لبيب
عدد
 2فني تبريد وتكييف
 1فني لحام أرجوان
 2فني كهرباء
 2فني سمكرة
 3فني تركيبات
 2عتال
الشروط:مؤهل متوسط -السن 30:20:سنة
المزايا:العمل  9ص 5:م  -توفير مواصالت
الراتب :حسب الخبرة
منطقة قوى عاملة  -المعادى
 1شارع  - 106المعادى
ت25251175 /
مكتب تشغيل  -المعادى
 12شارع  - 106المعادى
ت25281707 /
السبع اتو سيرفيس
قطعة (  ) 250المنطقة الصناعية  -زهراء
المعادى
الرقم التأميني2199536 /
المدير المسئول /أ  .معتز صالح الدين
ت  .م التشغيل25281707 /
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عدد
 2سائق  -رخصة ثانية  2000 -جنيه
 2عامل بوفية  1800-جنيه
الشروط - :مؤهل متوسط  -خبرة  3سنوات
 3عامل نظافة  -يقرأ ويكتب
الراتب 1800 :جنيه
مديرية القوى العاملة
بالقليوبية
بنها الجديدة – مجمع المصالح الحكومية
الدور الثالث  -بجوار المحافظة
ت013/324729-013/3224543/
إدارة بحوث العمالة بالمديرية
شركة جالس للمالبس
 3شارع المنتصر – شبرا الخيمة
القليوبية
الرقم التأميني1552547 /
المدير المسئول/أ .جمال عبد الفتاح
ت44731890 - 44719661 /
عدد
 25مراقب جودة – مؤهل عالي
الراتب 1700:1600 :جنيه
 150عامل إنتاج – ال يقل عن اإلعدادية
الراتب 1600:1400 :جنيه
الشروط  :من الجنسين
 100عاملة تشطيب
 15عاملة مكواة
الشروط - :مؤهل متوسط – إعدادية
 السن 30:18 :سنةاإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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الراتب 1500:1400 :جنيه
مدرسة عمرو الفاتح
شبرا الخيمة
الرقم التأميني929616 /
المدير المسئول /أ  .ثريا حسن
ت /مكتب التشغيل02/4466349 /
عدد
 7مدرسة لغة عربية
 4مدرسة تربية دينية
 5مدرسة رياضيات
 2مدرسة علوم
 2مدرسة دراسات اجتماعية
 8مدرسة لغة انجليزية
 1مدرسة فرنساوي
 5مدرسة رياض أطفال
 2مدرسة حاسب ألي
 2مدرسة تربية فنية
 2مدرسة اقتصاد منزلي
 2مدرسة تربية موسيقية
 1مدرسة تربية رياضية
 1مدرسة تربية زراعية
 2محفظ قرأن
 2مدرسة خط عربي
 4موظفة إدارية
– بكالوريوس تجارة
 1أخصائية اجتماعية
 1أمينة مكتبة
 ب .تربية وثائق ومكتبات 1موظفة إدارية مقيمة بالمعاش
 1مدرسات أوائل بكل المواد
 5عامالت نظافة
 3خفير – خبرة
WWW.MANPOWER.GOV.EG

وزارة القوى العاملة
النشرة القومية للتشغيل

2018

Ministry Of Manpower

العـــدد " ثالثمــائة وستة وتسعون"

 5سائق  -خبرة
الراتب  :حسب المقابلة
مديرية القوى العاملة
باإلسكندرية
 4شارع المتحف الروماني باإلسكندرية
ت03/4869263 -03/4836023 /
إدارة بحوث العمالة بالمديرية
شركة جيد اباريل انترستريز
للمالبس الجاهزة
المنطقة الصناعية  3قطعة  4بلوك 9
برج العرب
ت المديرية 03/4836023 /
عدد
 150عامل مكن سنجر  -اوفر  -اورليه
السن 45:18 :سنة
الراتب 2000 :جنيه
 20عامل مكواة – خبرة
 20فني جودة مالبس
الشروط :السن 35:18 :سنة
الراتب 1900 :جنيه
 20فني طباعة مالبس
 4مقصدار
الشروط :يجيد القراءة والكتابة
الراتب 2000 :جنيه
المزايا  :جمعة وسبت أجازة
 وجبة يومية توفير مواصالت إسكندرية البحيرة  -مطروح حافز إنتاج  750:300جنيه حافز انتظام  350جنيهاإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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 تأمين اجتماعيشركة الحناوي للمعسل
امتداد القطعة الرابعة ب  14قطعة 20
االسكندرية
ت المديرية 03/4836023 /
عدد
 100عامل  -مؤهل  -بدون
 6عامل نظافة
 1سباك  -مؤهل متوسط
الراتب 1200 :جنيه
مجموعة شركة فرج هللا
برج العرب الجديدة
المنطقة الصناعية األولى  -اإلسكندرية
ت .المديرية03/4836023/
عدد
 20مهندس إنتاج – مؤهل عالي
الراتب 1500 :جنيه
 20فني تشغيل  -مؤهل متوسط
الراتب 1350 :جنيه
 20عامل تشغيل  1200 -جنيه
 10سائق  -درجة أولى  1300 -جنيه
 20عامل إنتاج  -يقرأ ويكتب
الراتب 1200 :جنيه
الدولية للفحم الفيرو اويز
المنطقة الرابعة
بجوار شركة الصابون التركي
ت المديرية 03/4836023 /
عدد
 2فني صحة وسالمة مهنية  -حاصل
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علي دورة تدريبية في السالمة والصحة
 خبرة سنتانالراتب  :حسب المقابلة
 1عامل خدمات  1600 -جنيه
 +إرباح بعد  6شهور
يونيتد العالمية
للتجارة والتوريدات
شارع الممفيس  -مصطفي كامل سموحة
برج التيسير  - 2الدور األول
ت .المديرية 03/4836023 /
عدد
 20مندوب مبيعات
 5مشرف مبيعات
الراتب 2000 :جنيه
 3تلي سيلز  1500 -جنيه
الشروط :مؤهل عالي  -متوسط
أصالة الماضي
قطعة  - 18ب 12شرق المنطقة الصناعية
برج العرب الجديدة
ت .المديرية03/4836023 /
عدد
 2مهندس جودة  -بكالوريوس زراعة
جامعة عمالية
 1أمين مخزن  -بكالوريوس تجارة
 2مشرف جودة  -مؤهل متوسط
الراتب  1500 :جنيه
مديرية القوى العاملة
بالسويس
مدينة  24أكتوبر
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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مجمع المصالح الحكومة الجديد
ت062/ 3331138 /
مكتب تشغيل  -حى عتاقة
التوفيقية  -مبنى رئاسة حي عتاقة
الدور الرابع
الدودار
لصناعة السيراميك واألدوات الصحية
المنطقة الصناعية
شمال غرب خليج السويس
الرقم التأميني 1579201 /
المدير المسئول  /أ  .محمد مجدي مالك
ت .م .التشغيل062/3331138 /
عدد
 20مهندس كهرباء
 20مهندس ميكانيكا
 20مهندس تحكم
 20مهندس كميناء
الشروط -:بكالوريوس هندسة
 السن  26:سنهالراتب 1800 :جنيه
 20كيميائي
 20جيولوجي
الشروط :بكالوريوس علوم
 السن 26:سنةالراتب  1700 :جنيه
 200فني صب أدوات صحية
 100فني رش أدوات صحية
 100فني كنترول أدوات صحية
 50فني فرز يدوى
 50فني تشغيل ماكينات
 50فني إنتاج
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 30فني صيانة ماكينة
 30فني صيانة كهربائية
 20سباك صحي
 20سائق درجة أولى
 20سائق كالرك
الشروط:مؤهل متوسط
 ال يزيد عن  28سن خبرة  5سنواتالراتب 2000 : 1350 :جنيه
 40عامل نظافة –  24سنه –  1300جنيه

شركة المصريين للخدمات األمنية
 62شارع الخليفة المأمون – روكسى
بجوار مول سوق العصر  -مصر الجديدة
مبنى إعالم المصريين – الدور األول
الرقم التأميني3021397 /
المدير المسئول /أ.كريم إبراهيم
ت01110559012 -01277990778/
عدد
 100فرد أمن  -مؤهل متوسط  -عالي
 السن  39:21سنة عمل  12ساعة توفير وسيلة مواصالت منالجيزة/رمسيس
 العمل بمصر الجديدة – أكتوبر التجمعالراتب 2300 :جنيه صافي
 15فرد أمن – مؤهل عالي – متوسط
 السن 35 : 21 :سنةاإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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 عمل  8ساعات – بالتجمع الطول ال يقل عن  175سمالراتب 2100:جنيه صافي
الشروط العامة -:عدم وجود عائق طبي
المزايا :تأمين صحي  -تأمين اجتماعي
 بوليصة تأمين ضد الحوادثبـ  50000جنيه
 توفير انتقاالت دورات تدريبية أمنية متقدمة زي مجانا ً أجازات سنويةشركة أوالد رجب
 131شارع مصطفي النحاس
الحي الثامن – مدينة نصر
الرقم التأميني1372951 /
ت01100911775-01286565901/
المدير المسئول/أ .عالء سالمة علي
عدد
 40موظف  - FMCمدخل بيانات
 30مراقب مخزون
الشروط :مؤهل عالي
 100كاشير  -مؤهل عالي  -فوق متوسط
 من الجنسين 100منسق ممرات  -تحميل البضاعة
الراتب 1950 :جنيه
 60موظف أمن
 30مراقب كاميرات
 50بائع مخبوزات  -من الجنسين
 60جزار  2500 -جنيه
الشروط :مؤهل متوسط
الراتب 1750 :جنيه
 30منسق مخزن  -يجيد القراءة -والكتابة
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الراتب 1950 :جنيه
 40موظف خدمات –  1800جنيه
الشروط العامة :السن 35:18 :سنة

إيجي باي للبرمجيات
 29شارع محمد حسنين هيكل
مدينة نصر
الرقم التأميني 3035516 /
المدير المسئول /أ .عالء الدين خميس
 أ .محمودت0222760666-01101990006/
عدد
 50مندوب مبيعات  -مؤهل عالي
 متوسطالراتب 1200 :جنيه أساسي
 +عمولة  1300جنيه
 20مشرف مبيعات – مؤهل عالي
الراتب 4000:3000 :جنيه
 1اوفيس بوي  -اعدادية
 2000:1500جنيه
الراتب:
الشروط العمال  :عمل  8ساعات

ملحوظة :إرسال السيرة الذاتية على البريد
اإللكترونيHR@egpay.com:
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الرقم التأميني 2665157 /
المدير المسئول  /أ  .أماني البارودي
 أ .عبد الرحمنت01270807515-01278225276/
عدد
 100فرد أمن  -مؤهل عالي  -متوسط
 السن 36:21 :سنةالراتب 2100 :جنيه
المزايا :تأمين اجتماعي  -تأمين صحي
 توفير وسيلة مواصالتاألوراق المطلوبة -:أصل شهادة الجيش
 أصل شهادة المؤهل أصل شهادة الميالد  4 -صور شخصيةشركة كيرسيرفس
للخدمات األمنية
برج مصر للسياحة – العباسية  -القاهرة
الرقم التأميني 509841 /
ت26822260/
المدير المسئول /أ  .محمد عمر
عدد
 218ضابط أمن  -مؤهل عالي
 فوق المتوسط  -متوسط السن 45 :22سنة تأدية الخدمة العسكريةمواقع العمل :القاهرة الكبرى  -بورسعيد
  6أكتوبر  -العاشر من رمضانالراتب 2000 : 1200 :جنيه

مارينز
لخدمات األمن والحراسة
 32شارع جابر بن حيان  -الدقي – الجيزة
الدور الثالث – بجوار مكتبة سمير وعلي
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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