وزارة القوى العاملة

2018

النشرة القومية للتشغيل

Ministry Of Manpower

العـــدد " ثالثمــائة وتسعة وتسعون"

المصرية األوربية
لألمن والحراسة
 12شارع قورش متفرع من حسانين هيكل
عباس العقاد – مدينة نصر
الرقم التأميني2560229 /
المدير المسئول /أ .عبد هللا محمد
ت 01156988861 -0222715999 /

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

عدد
 615فرد أمن  -مؤهل متوسط
 السن  45:24سنة العمل  12ساعةمناطق العمل :العاشر من رمضان -المعادي
 شيراتون  -شارع األزهرالراتب 2200 :جنيه

نوال للمخبوزات
المنطقة الصناعية  -األلف مصنع
القاهرة الجديدة
الرقم التأميني2489234 /
المدير المسئول /أ  .مجدي احمد فؤاد
ت01111165659 /
عدد
 3شيف شرقي – خبرة  45: 20-سنة
الراتب 6000:3000 :جنيه
 5مساعد شيف – مساعد حلواني
 خبرة – السن 35 : 22 :سنةالراتب 2000 : 1750 :جنيه
الشروط -:العمل بالمصنع  -التجمع
 المنطقة الصناعية 15سيلز  -السن 35 : 22 :سنة
للعمل بمناطق
الزمالك  -المعادى  -التجمع  -الرحاب
 الكوربة  6-أكتوبرالراتب 2000 : 1750 :جنيه
الشروط العامة  -:مؤهل فوق المتوسط
 متوسطالمزايا :تأمين صحي  -تأمين اجتماعي
– مواصالت للمصنع
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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الثريا للخدمات األمنية
 4عمارات العبور  -صالح سالم  -القاهرة
الرقم التأميني2929189 /
المدير المسئول /أ  .إيمان حمدي مصطفى
محمد نصار  -مصطفى فرج
ت 01091209603 -0101943123 /
01015541457
عدد
 100فرد أمن – من مختلف محافظات
الجمهورية للعمل في مواقع
أكتوبر  -الشروق  -الساحل الشمالي
العاشر التجمع
الشروط - :مؤهل متوسط
 السن  50 : 18سنة 12ساعة عملالراتب 2200 :جنيه
المزايا :يوجد إقامة للمغتربين  +وجبة
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شركة سماقيه إخوان
 3شارع سيد علوان  -الزيتون الغربية
الرقم التأميني1775979 /
المدير المسئول /أ .احمد صالح
ت  .م التشغيل26339194 /

مديرية القوى العاملة
بالقاهرة
مجمع التحرير  -الدور الثالث
ميدان التحرير
ت27940448-27945720/
إدارة بحوث العمالة بالمديرية
كيرسيرفيس
لألمن والحراسة
 23عمارات العبور – أمام بانوراما أكتوبر
صالح سالم
الرقم التأميني 509841 /
المدير المسئول  /أ .احمد محمد شكري
ت 24048240 -22601886 /

عدد
 75عامل سينجر
 60عامل أوفر
 75عامل أورليه
 75عامل تعبئة وتغليف
 60عامل مخازن
 50عامل فرز
 50عامل تشطيب
الشروط :مؤهل متوسط
الراتب :حسب المقابلة والخبرة

عدد
 1100ضابط أمن
 مؤهل عالي  -متوسط السن  45:21سنةالراتب 2400:1600 :جنيه

مديرية القوى العاملة
بالسويس
مدينة  24أكتوبر
مجمع المصالح الحكومة الجديد
ت062/ 3331138 /

منطقة قوى عاملة  -الزيتون
 27شارع عين شمس برج الفتح
ت26339194 /

إدارة التشغيل بالمديرية

بالزا للمالبس الجاهزة
السويس – المنطقة الخاصة الحرة
ت-3439089-020623439294 /
3439594 -3438398

مكتب تشغيل  -الزيتون
 27شارع عين شمس برج الفتح
ت26339194 /
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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عدد
 150عاملة حياكة
الشروط:السن  :اليقل عن  18سن
الراتب  1800جنيه
المزايا:ال يشترط مؤهل
 بدل انتظام 150جنيه  -حافز إنتاج تأمين صحي  -تأمين إجتماعى توفير وسيلة مواصالت  -دار حضانةالعمل 7 :صباحا ً إلى  3.30عصرا ً
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مديرية القوى العاملة
بالبحيرة
شارع عبد السالم الشاذلي
مجمع المصالح الحكومية
ت 045/3317593 /
إدارة بحوث العمالة بالمديرية
زانوسى لصيانة األجهزة الكهربائية
دوران اإلستاد  -شارع طور سيناء
دمنهور
الرقم التأميني207467 /
المدير المسئول /أ .عثمان محمد عثمان
ت  .المديرية045/3317593 /

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

عدد
 15عامل تبريد وتكييف
 مؤهل فوق المتوسط  -متوسط السن  30:20سنةالراتب  1200 :جنيه

إدارة بحوث العمالة

شركة الشروق للمالمين
قطعة  28حوض خارج الزمام
مدينة الخانكة
المدير المسئول /أ  .أشرف سيد محمد
ت .المديرية – 013/3224543/
013/324729
عدد
 50عامل إنتاج  -مؤهل متوسط أو بدون -
الراتب  2000 :جنيه

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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 35فرد أمن  -من الجنسين  -مؤهل
متوسط
 إعدادية  45:20 -سنةالراتب  2000:جنيه
المزايا :تأمين صحي  -تأمين إجتماعى
 توفير إقامة  -وسيلة مواصالت أجازات*عدد ساعات العمل  12ساعة
*العمل بمواقع الدقي –  6أكتوبر *

سبينس إيجيبت
 14شارع د .مجدى سالمة  -تقسيم
الالسلكي 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

توب سيرفس
لألمن والحراسة ونقل األموال
 4شارع حسين المعماري  -التحرير
الرقم التأميني 2970990 /
المدير المسئول  /أ  .مصطفى خليل
السويس
ت 01157499952/

كاسيل ألعمال األمن والحراسة
 18شارع عبد المجيد بدوى
عمرانية  -جيزة
الرقم التأميني2924106 /
المدير المسئول /أ  .محمد ثروت
ت- 01225311005/
01149011399 01099958384
عدد
 2مشرف أمن  -مؤهل عالي
 السن  45: 25سنةالراتب  2400 :جنيه

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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عدد
 30مشرف أمن  -ضابط سابق
الشروط :السن  50:30سنة
 خبرة  7 :5سنواتالراتب 3000 :2700 :جنيه
 200فرد أمن – مؤهل متوسط على األقل
 السن  45:23سنةالراتب 2300جنيه
المزايا :راتب شهري ثابت  -زى رسمي
خاص بالشركة  -توفير إقامة وانتقاالت
داخلية – تأمين إجتماعي  -مكأفاة
شهرية للمتميزين  -نظام العمل  25يوم
 5 +أيام أجازة
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المركز العالمي للتطوير العقاري
 12شارع محمود العشري  -مصر الجديدة
الرقم التأميني2207707 /
المدير المسئول  /أ .محمد فتحي
ت01011007999/
عدد
 15فرد أمن  -السن  40:20سنة
 خبرة سنة على 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 *
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الراتب  2100 + 1000عمولة
المزايا ممنوحة :تأمين صحي – اجتماعي
 وسيلة مواصالتالعمل بالفروع :القطامية  -الوراق  -أبو
الريش  -اإلسكندرية  -اإلسماعيلية -
السالم – الدلتا –المنصورة – الشرقية

بيتي لمنتجات األلبان
شارع التسعين  -التجمع الخامس
الرقم التأميني01613940 /
المدير المسئول  /أ  .محمد ثابت
ت- 01121219095/
01141488085
عدد
 100مندوب مبيعات  -مؤهل عالي
 فوق متوسط  -السن  29:23سنةالراتب  1000جنيه  2400 +عمولة
 100سائق مبيعات  -رخصة أولى
السن 40:23 :سنة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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