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

سبينس إيجيبت
 14شارع د .مجدى سالمة  -تقسيم الالسك ي
المعادى  -القاهرة
الرقم التأميني2063534 /
المدير المسئول /أ .ياسمين حسام
ت01060004235 /
عدد
 40منسق أرفف
 50فرد أمن
 10سائق دليفرى
 رخصة مهنية أو خاصة  2300-جنيه 20بائع
 50عامل مخازن  -ابتدائية
الشروط -:مؤهل متوسط
 السن  35:18سنةالراتب  2000: 1700جنيه
األبعاد الخمسة لكتقنية المعكومات
هيئة االستثمار  -المنطقة الحرة
بجوار شر ة بيبسي -الحي العاشر
مدينة نصر
الرقم التأميني 2350176 /
المدير المسئول  /أ  .إبراهيم طكعت
ت 01004104763 /
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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عدد
 100مدخل بيانات  -مؤهل عالي
 من الجنسين العمل بنظام الورديات السن  35:20سنهالراتب  2000:جنيه  500+بدل
اسيل ألعمال األمن والحراسة
 18شارع عبد المجيد بدوى
عمرانية  -جيزة
الرقم التأميني2924106 /
المدير المسئول /أ  .محمد ثروت
ت01099958384 - 01225311005/
01149011399
عدد
 2مشرف أمن  -مؤهل عالي
 السن  45: 25سنةالراتب  2400 :جنيه
 35فرد أمن  -من الجنسين  -مؤهل متوسط
 إعدادية  45:20 -سنةالراتب  2000:جنيه
المزايا :تأمين صحي  -تأمين إجتماعى
 توفير إقامة  -وسيكة مواصالت أجازات*عدد ساعات العمل  12ساعة
*العمل بمواقع الدقي –  6أ توبر *
توب سيرفس
لألمن والحراسة ونقل األموال
 4شارع حسين المعماري  -التحرير
الرقم التأميني 2970990 /
المدير المسئول  /أ  .مصطفى خكيل السويس
ت 01157499952/
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عدد
 30مشرف أمن  -ضابط سابق
الشروط :السن  50:30سنة
 خبرة  7 :5سنواتالراتب 3000 :2700 :جنيه
 200فرد أمن – مؤهل متوسط عكى األقل
 السن  45:23سنةالراتب 2300جنيه
المزايا :راتب شهري ثابت  -زى رسمي
خاص بالشر ة  -توفير إقامة وانتقاالت
داخكية – تأمين إجتماعي  -م أفاة
شهرية لكمتميزين  -نظام العمل  25يوم
 5 +أيام أجازة
المصرية األوربية
لالستشارات والخدمات
 12شارع قورش متفرع من حسانين هي ل
– عباس العقاد – مدينة نصر
الرقم التأميني 2560229 :
المدير المسئول/أ  .عبد هللا محمد
ت01023330824- 01060229639 /
عدد
 15س رتيرة تنفيذية
الشروط:السن  50:22سنة
الراتب  3500 :جنيه
 15أمن صناعي  2100 -جنيه
 15مراقب اميرات  2000-جنية
 65أمن إداري  2200 -جنية
الشروط :السن  45:22سنة
* العمل بمناطق
( مسا ن شيراتون – جسر السويس –
المعادى – العاشر من رمضان ) *
المزايا -:تأمين صحي  -تأمين إجتماعي
 إقامة – وجبات *اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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المر ز العالمي لكتطوير العقاري
 12شارع محمود العشري  -مصر الجديدة
الرقم التأميني2207707 /
المدير المسئول  /أ .محمد فتحي
ت01011007999/
عدد
 15فرد أمن  -السن  40:20سنة
 خبرة سنة عكى األقلالراتب 3000 :جنيه
 1سائق باص
الشروط :رخصة أولى  -خبرة  10سنوات
الراتب 4000 :جنيه
السن  50:30سنة
 2سباك  -الراتب 4000 :جنيه
 10عامل نظافة  -الراتب  2500جنيه
الشروط :مؤهل متوسط أو بدون
*العمل بمنطقة التجمع الخامس
* مزايا :تأمين صحي  -تأمين إجتماعى
 إقامة خاصة بأفراد األمن *بيتي لمنتجات األلبان
شارع التسعين  -التجمع الخامس
الرقم التأميني01613940 /
المدير المسئول  /أ  .محمد ثابت
ت01141488085 - 01121219095/
عدد
 100مندوب مبيعات  -مؤهل عالي
 فوق متوسط  -السن  29:23سنةالراتب  1000جنيه  2400 +عمولة
 100سائق مبيعات  -رخصة أولى
السن 40:23 :سنة
الراتب  2100 + 1000عمولة
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المزايا ممنوحة :تأمين صحي – اجتماعي
 وسيكة مواصالتالعمل بالفروع :القطامية  -الوراق  -أبو
الريش  -اإلس ندرية  -اإلسماعيكية -
السالم – الدلتا –المنصورة – الشرقية

مديرية القوى العامكة
بالقاهرة
مجمع التحرير الدور الثالث ميدان التحرير
ت27940448-27945720/
منطقة قوى عامكة  -المطرية
 27شارع عين شمس برج الفتح
ت 26339194 /
م تب تشغيل  -المطرية
 46شارع ترعة الجبل المطرية
ت22503861 /
مؤسسة االدفنست
 5شارع الحرية بالمطرية
الرقم التأميني 436574 /
المدير المسئول  /أ .حبيب بنا غبلاير
ت 22506860 /
عدد
 1عامكة تعبئة – مؤهل متوسط
 2عامل نظافة
الراتب :حسب المقابكة

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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منطقة قوى عامكة  -الزيتون
 27شارع عين شمس  -برج الفتح
ت26339194 /
م تب تشغيل  -الزيتون
 27شارع عين شمس  -برج الفتح
ت26339194 /
الشر ة المصرية لكمنسوجات
 23شارع الحمصاني  -الزيتون الغربية
الرقم التأميني 11017 /
المدير المسئول /أ .في تور فهمي
ت .م .التشغيل26339194 /
عدد
 10عامل نسيج
 5مي اني ي نسيج
 5عامل مخزن
الشروط -:مؤهل متوسط
 السن  35 : 18سنةالراتب  1200 :جنيه
منطقة قوى عامكة  -مصر الجديدة
 27شارع عين شمس  -برج الفتح
ت26339194 /
م تب تشغيل  -مصر الجديدة
 5حارة الفرن المتفرع من شارع هارون
ت26339194 /
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يرسيرفيس لألمن والحراسة
 23عمارات العبور  -أمام بانوراما أ توبر
صالح سالم
الرقم التأميني509841 /
المدير المسئول  /أ .احمد محمد ش ري
ت22601886 /
عدد
 250ضابط أمن  -مؤهل متوسط فأ ثر
السن  45 : 21سنة
الراتب :حسب المقابكة

مديرية القوى العامكة
بالشرقية
برج البريد – بجوار بنك اإلس ندرية
الدور الثالث العكوي – الزقازيق
ت 055/2349925 – 2349924 /

منطقة قوى عامكة  -الزقازيق
الصيادين -بجوار كية التربية النوعية
ت055/2310139 /

م تب تشغيل – أول الزقازيق
الصيادين  -بجوار كية التربية النوعية
الزقازيق
ت2310138 /
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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حضانة التميز النموذجية
 9شارع سامي خكيل من شارع الجيش
ت01227694868 /
المدير المسئول  /محمد عبد الرحيم محمد
عدد
 3مدرسة رياض أطفال  -ب الوريوس
رياض أطفال  -يجيد االنجكيزية
 2عامكة نظافة  -مؤهل متوسط
الراتب :حسب ال فاءة
مصنع مالبس أحمد أحمد عكي
طريق هرية القديم  -بجوار مستشفي الرمد
ت01016253438-01227568992/
المدير المسئول /أ.أحمد أحمد عكي
عدد
 1باترونست اجوال حريمي
 من الجنسين 1مقص دار
 6عامل سنجر
 6عامل أوفر
 6عامل جو ر
 2عامل قص
 1عراوي
 1عامل نظافة
الشروط :مؤهل متوسط صناعي
 1أمين مخزن  -مؤهل متوسط تجاري
 1فرد أمن
الشروط - :مؤهل مناسب
 السن 30:21 :سنةالراتب  :حسب الخبرة
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جمعية رجال أعمال إس ندرية
ميدان القومية – الزقازيق
الرقم التأميني2757919 /
المدير المسئول /أ .سعيد
ت01281441831/
عدد
 280أخصائي خدمات  -جميع المؤهالت
 من الجنسين  -السن  30:21 :سنةالراتب +1500 :عمولة اإلنتاج
منطقة قوى عامكة  -بكبيس
شارع سعدون البطريق
ت 055 / 2850283 /
م تب تشغيل  -العاشر من رمضان
مجمع المصالح الح ومية  -العاشر
ت015364968 /
ت نوماستر لكصناعات المعدنية
العاشر من رمضان المنطقة الصناعية
الثالثة  - B3قطعة 8
الرقم التأميني289118 5/
ت01278474607 /
المدير المسئول/أ .أحمد مال
عدد
5
10
10
20
10
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أمين مخزن – ب الوريوس تجارة
فني م ابس
فني ثنايات 272
فني لحام 254
فني تش يل معادن
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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 10فني تش يل معدات
 10فني تر يب معادن
 10فني دهان ال تروني
 50عامل إنتاج
 5عامل خدمات  -مؤهل  -بدون
الشروط -:من الجنسين
 السن  30:21 :سنةالراتب :حسب المقابكة
شر ة جي فور اس
التجمع الخامس  -شارع التسعين
الرقم التأميني1787896 /
المدير المسئول/أ .محمد احمد
عدد
 500فرد أمن  -جميع المؤهالت
السن 45:20 :سنة
الراتب  2000 :جنيه
الشر ة العربية لكصناعات الحديدية
العاشر من رمضان
المنطقة الثالثةA3
ت0554411170 /
المدير المسئول /أ.سامي السيد
عدد
 5مهندس  -ب الوريوس هندسة
 من الجنسين 10عامل براد
 20عامل لحام
 150مساعد
 20فني تشغيل
الشروط  :مؤهل متوسط صناعي
 5سائق رخصة ثالثة  -مؤهل متوسط
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 السن  40:20 :سنةالراتب :حسب ال فاءة
ايجيبت تكيورنج لكمالبس
العاشر من رمضان المنطقة الثالثة
خكف هايبر
الرقم التأميني 1713565 /
ت01024107600/
عدد
 250عامل إنتاج – من الجنسين
 20عامل مخازن
 200عامل م واة
 50عامل تعبئة
الشروط :السن  30:18 :سنه
الراتب 1500 :جنيه
العاشر لمنتجات الزجاج
العاشر من رمضان  -المنطقة الثالثة
الرقم التأميني284067 /
ت01009801802 /
المدير المسئول/أ .عكي صبري
عدد
 3مهندس  -ب الوريوس هندسة
 خبرة سنتان 30فني  -مؤهل متوسط صناعي
الشروط :السن :ال يزيد عن  30سنة
الراتب :حسب ال فاءة
شر ة ويت ويل لألجهزة المنزلية
العاشر من رمضان  -المنطقة الثالثة
الرقم التأميني 2521684 /
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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ت01000500663 /
عدد
 3أمين مخزن – ب الوريوس تجارة
 25فني صيانة هرباء
 15فني صيانة مي اني ي
الشروط  :مهندس فني صناعي
 25سائق رخصة أولي وثانية
 20فني صيانة غساالت
 20فني صيانة ثالجات
 20فني تسكيم – ب الوريوس
 2موظف إداري – مؤهل عالي
الشروط العامة :السن  40:20 :سنة
الشروط :خبرة سنتان
الراتب  1200 :جنيه
اسبرانتو جينز لكمالبس الجاهزة
العاشر من رمضان المنطقة الصناعية
الرقم التأميني 2024565 /
المدير المسئول /أ .احمد فاروق
ت  .م التشغيل015364968 /
عدد
 300عامل فني حيا ة –  4000جنيه
 300عامل تعبئة –  2000جنيه
 250عامل مساعد –  1700جنيه
الشروط :السن :ال يزيد عن  30سنة
يه سي جي ت ستايل ايجيبت
العاشر من رمضان المنطقة الصناعية الثالثة
الرقم التأميني 2227481 /
ت015410774 /
المدير المسئول /أ.محمود مدحت رضوان
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عامل نساج
فني سداد
عامل جودة
عامل صباغة
عامل تطريز – من الجنسين
فني ما ينات حيا ة  -من الجنسين
الشروط  :خبرة  4:1سنه
السن  35:25 :سنه
الراتب  :حسب المقابكة

سيكفر ايدج لكت نولوجيا
لتصنيع شفرات ما ينة الحالقة
بجوار مصر الحجاز
العاشر من رمضان المنطقة الصناعية
الرقم التأميني2970804 /
المدير المسئول/أ .محمد حنفي
عدد
 6مهندس إنتاج وصيانة
ب الوريوس هندسة
 1أمين مخازن  -ب الوريوس تجارة
 2مسئول مشتريات
 ب الوريوس تجارة انجكيزي 60عامل تفصيل  -مؤهل فوق المتوسط
 متوسط صناعي 10فرد أمن
 10عامل خدمات
الشروط -:مؤهل مناسب  -خبرة  3:1سنة
 السن  :ال يزيد  28سنةالراتب :حسب المقابكة

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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المصرية الدولية لكمالبس
العاشر من رمضان المنطقة الصناعية
ت0554410665 /
المدير المسئول /أ.محمد ذ ي
عدد
 800عامل إنتاج  -مؤهل  -بدون
من الجنسين  1700:1500 -جنيه
 5عامكة خدمات – ال يشترط مؤهل
الراتب 1600:1400 :جنيه
الشروط العامة:السن  40:18 :سنة
ارم س اباريل
العاشر من رمضان
المنطقة الصناعية الثالثة
الرقم التأميني2069886 /
ت01024018707 /
المدير المسئول/أ .عالء عكي
عدد
 1587فني حيا ة
 150عامل تعبئة
 20عامل م واة
 15أخصائي جودة
 20عامل قص
السن  40:18 :سنة
الراتب  :حسب المقابكة

منطقة قوى عامكة  -فأقوس
شارع المشروع
بجوار المدرسة الصناعية
ت 055 / 3972438 /
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م تب تشغيل  -ابو بير
عمارة رقم  - 2مسا ن المجكس
ت3510144/
مدارس قادة الغد الخاصة
حي الياسمين – أبو بير
الرقم التأميني3043960 /
المدير المسئول /أ.هشام نور
ت .م .التشغيل3510144/
عدد
 5مدرس ماث
 ب الوريوس عكوم وتربية 2مدرس تربية موسيقية
 ب الوريوس تربية نوعية 1أخصائي م تبات  -آداب وم تبات
الراتب 1250 :جنيه
 2فرد أمن
 2عامكة نظافة
الشروط -:مؤهل متوسط  -إعدادية
 الخبرة 2:1 :سنةالراتب :حسب المقابكة

مديرية القوى العامكة بالسويس
مدينة  24أ توبر
مجمع المصالح الح ومة الجديد
ت062/ 3331138 /

إدارة بحوث العمالة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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شر ة مصر العالمية لكسيكي ات
المنطقة الصناعية – عاتقة –السويس
الرقم التأميني 2360246 /
ت .المديرية 062/3331138 /
عدد
 4مشرف إنتاج  -مؤهل عالي
 السن 28 :سنة  -خبرة  3سنوات 4لحام هرباء – خبرة  5سنوات
 2هربائي  -خبرة  4سنوات
 15عامل
الشروط -:مؤهل متوسط
 السن 40:30سنةالراتب  :حسب المقابكة
مديرية القوى العامكة
ببني سويف
شارع احمد عرابي – جوار نادي المعكمين
ت082/2322328 /
م تب تشغيل  -شرق النيل
مدينة يني سويف الجديدة
ت082 / 2438363/
الشر ة السويسرية
لكمالبس القطنية
منطقة الصناعات المتوسطة -بياض العرب
الرقم التأميني2315371 /
المدير المسئول /أ  .شريف عبد الخالق
ت01000489369 /
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عدد
 250عامل إنتاج  -ال يشترط مؤهل
 السن  30 : 18سنةالراتب :حسب المقابكة
الشر ة المتطورة لصناعة السيراميك
بياض العرب المنطقة الصناعية
الرقم التأميني2773151 /
ت01033040653/
عدد
 100فني هرباء  -مؤهل متوسط صناعي
  1500جنيه 50عامل خدمات  1200-جنيه
ريو فودز لكصناعات الغذائية
منطقة الصناعات المتوسطة – بياض العرب
الرقم التأميني 3077782 /
المدير المسئول /أ .محمد عبد الجواد
ت01007181239 /
عدد
 2مهندس جودة
 ب الوريوس زراعة أو عكوم 2مراقب أمن صناعي – جامعة عمالية
 1مساعد أمين مخزن
 مؤهل عالي  -متوسط 50عامل عادى  -مؤهل متوسط
الشروط /السن  30 : 25سنة
الراتب  :حسب الخبرة
المزايا :تأمين صحي  -تأمين اجتماعي
توفير مواصالت
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مصنع هوهو لألجهزة ال هربائية
بياض العرب المنطقة الصناعية
الرقم التأميني 2793131 /
المدير المسئول  /أ  .محمد صالح
ت 01125552214 /
عدد
 6عامل إنتاج -مؤهل متوسط
 السن  30 : 18سنةالراتب  1000 :جنيه
شر ة ألما لكتجارة واالستيراد
المالمة – المنطقة الصناعية
الرقم التأميني2769919 /
المدير المسئول /أ  .زهران خضر
ت01090239995 /
عدد
 10عامكة  -مؤهل أو بدون
السن  40: 20سنة
الراتب :حسب الخبرة
المزايا :وسيكة مواصالت – حوافز
 -تأمين صحي  -تأمين إجتماعى

ا سبريس لألمن والحراسة
 66ب شارع الخكيفة المأمون
مصر الجديدة
الرقم التأميني2898008 /
المدير المسئول /لواء.هاني مال
 أ .أحمد حسانين – أ عادل بدرWWW.MANPOWER.GOV.EG
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ت01028029361-01000374079/
عدد
 20مشرف أمن  -مؤهل فوق المتوسط
 السن 40 : 25 :سنةالراتب 2500 : 1800 :جنيه
 150فرد أمن  -مؤهل متوسط
 السن  45 : 21سنةالراتب 2400: :1600:جنيه

أسواق عبد هللا العثيم
 37شارع  269متفرع من شارع فكسطين
أمام جاب و لكبترول  -المعادى الجديدة القاهرة
الرقم التأميني2828326 /
أ .هيثم حجازي
ت01000868970-01000849198/
المدير المسئول /أ  .هيثم حجازي
عدد
 50بائع لحوم  -حتى  50سنة
الراتب2700 :جنيه
 50بائع أجبان  2500-جنيه
الشروط -:خبرة سنة
 100اشير  -مؤهل عالي  -متوسط
 من الجنسين 100منسق ممرات  -من الجنسين
الشروط :من الجنسين
 20محضر طكبات
 20فرد أمن
الراتب 2000 :جنيه
 50سائق فيزبا ( دليفرى )  2200 -جنيه
4 +ج لالوردر
 50عامل نظافة  -من الجنسين
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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الراتب 1750 :جنيه
الشروط :مؤهل متوسط
المزايا -:تأمين صحي – اجتماعي
مكحوظة:
المقابكة يوميا ً من األحد إلى الخميس من
الساعة 10ص 5 :م بمقر الشر ة

شر ة تى واى وميني يشن
لكتو يالت وخدمات المحمول
 9شارع الخكيج العربي  -شارع مصدق
الدقي
الرقم التأميني2489689/
المدير المسئول /أ .فطين فؤاد حماد
ت0233352204 - 023617276/
ف037617274/
عدد
 200مسئول مبيعات خارجية -مؤهل عالي
 فوق المتوسط  -من الجنسين السن  35:21سنةالمزايا -:تأمين صحي  -اجتماعي
 دورات تدريبية بدل انتقاالت من الشر ة لكعمالء خط م الماتالراتب :حسب المقابكة
 +عمولة شهرية – ربع سنوية

مكحوظة:

WWW.MANPOWER.GOV.EG
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*يتم التواصل من خالل إرسال السيرة الذاتية
عن طريق البريد اإلل تروني فقط :
e.mail: hr@tycom.mobi
شر ة المصريين لكخدمات األمنية
 62شارع الخكيفة المأمون – رو سى بجوار
مول سوق العصر  -مصر الجديدة
مبنى إعالم المصريين – الدور األول
الرقم التأميني3021397 /
المدير المسئول /أ .ريم إبراهيم
ت01110559012 -01277990778/
عدد
 100فرد أمن  -مؤهل متوسط  -عالي
 السن  39:21سنة عمل  12ساعة توفير وسيكة مواصالت منالجيزة/رمسيس
 العمل بمصر الجديدة – أ توبر التجمعالراتب 2300 :جنيه صافي
 15فرد أمن – مؤهل عالي – متوسط
 السن 35 : 21 :سنة 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 سنويةاإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

شر ة أوالد رجب
 131شارع مصطفي النحاس
الحي الثامن – مدينة نصر
الرقم التأميني1372951 /
ت01100911775-01286565901/
المدير المسئول/أ .عالء سالمة عكي
عدد
 40موظف  - FMCمدخل بيانات
 30مراقب مخزون
الشروط :مؤهل عالي
 100اشير  -مؤهل عالي  -فوق متوسط
 من الجنسين 100منسق ممرات  -تحميل البضاعة
الراتب 1950 :جنيه
 60موظف أمن
 30مراقب اميرات
 50بائع مخبوزات  -من الجنسين
 60جزار  2500 -جنيه
الشروط :مؤهل متوسط
الراتب 1750 :جنيه
 30منسق مخزن  -يجيد القراءة -وال تابة
الراتب 1950 :جنيه
 40موظف خدمات –  1800جنيه
الشروط العامة :السن 35:18 :سنة
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