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

الشركة الدولية للخدمات البريدية
( EGY (SERV
 44شارع عبد المنعم رياض – المهندسين
الرقم التأميني 1923686 /
المدير المسئول  /أ .نهى جمال
ت /الخط الساخن 19634 :
عدد
 100مندوب استعالمات بنكية
 10أخصائي حاسب آلي
الشروط -:مؤهل عالي
السن  35:25 :سنة 250مندوب توزيع  35:21 -سنة
 10سائق  -رخصة ثالثة
 مؤهل متوسط أو فوق المتوسط  40:25سنة  -خبرة  3سنوات 20عامل خدمات  -إعدادية فيما فوق
 السن  30:21 :سنهالراتب  :حسب المقابلة
* جميع الوظائف المطروحة للتعين
على مستوى الجمهورية *
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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جى فور إس للخدمات األمنية
 6عمارة رمسيس  -مدخل ج
الدور السادس
الرقم التأميني 6534296 /
المدير المسئول  /أ .محمد حسين
ت 01142428741 /
عدد
 750فرد أمن إداري
 300عامل نظافة
الشروط العامة :السن 45 : 18 :سنة
 ال يقل عن االبتدائيةالمزايا :تأمين صحي  -تأمين إجتماعى
 سكن للمغتربين  -وجبة العمل 12:8ساعاتالراتب 2000 : 1800 :جنيه
دنتيل سالمتكس
للنسيج والصباغة والتجهيز
مدينة العبور
تقاطع شارع  100مع شارع 53
بلوك  13024قطعة 14:10
المنطقة الصناعية األولى
الرقم التأميني2205385 /
المدير المسئول /أ .عالء الجوهري
ت01011812224 /
عدد
 2كيميائي  -بكالوريوس علوم
 2مسئول تسويق -مؤهل عالي
 من الجنسين – خبرة  3سنوات 20عامل تشغيل ماكينات  -من الجنسين
 ال يزيد  28سنة  2200 -جنيهWWW.MANPOWER.GOV.EG
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 5فني صيانة ميكانيكية
 مؤهل متوسط صناعي 5فني لحام
الشروط -:مؤهل متوسط صناعي
 خبرة  5سنوات السن حتى  30سنة 1جليسة أطفال – مؤهل متوسط
الراتب  :حسب المقابلة
اكسبريس لألمن والحراسة
 66ب شارع الخليفة المأمون
مصر الجديدة – القاهرة
الرقم التأميني2898008 /
المدير المسئول /أ .محمود أنور
ت01111190910 -01093706050/
عدد
 150فرد أمن إداري
 يجيد القراءة والكتابة السن  50:18 :سنة عدم وجود عائق طبيالراتب  2300 :جنيه
كاسيل للخدمات األمنية
 18شارع عبد المجيد بدوى  -عمرانية
جيزة
الرقم التأميني2924106 /
المدير المسئول /أ .محمد ثروت
ت01149011399 -01099958384/
 01118802488عدد
 22فرد أمن  1800:1300 -جنيه
 26فرد أمن  2000 -جنيه
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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 32فرد أمن –  3000:2200جنيه
العمل بالمناطق:
 6أكتوبر  -بدر  -مساكن شيراتون -
المعادى  -عزبة النخل -كايرو فستيفال
 باب الشعرية  -جنينه مول  -البحوثالمزايا -:تأمين صحي  -تأمين إجتماعى
 سكن للمغتربين  -وجبة -العمل 12:8ساعة

وجدي مؤمن
للصناعات النسيجية
مدينة العبور  -إسكان الشباب  -قطعة 3
بلوك  - 22009منطقة ب،ج
القليوبية
الرقم التأميني2263910 /
المدير المسئول /أ .محمد محمد محمود
ت01210766084-01011506612/
01006121166
عدد
 10عامل نسيج – الراتب حسب الخبرة
 200عامل إنتاج – من الجنسين
 ال يشترط خبرة  -الراتب1800 :جنيهبترونست
1
 50مراقب جودة
 10عامل  -نسبة ال%5
الشروط:السن :اليقل عن  18سنة
المزايا - :تأمين صحي -إجتماعى
WWW.MANPOWER.GOV.EG
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 توفير انتقاالت  -دار حضانة إقامة للمغتربين العمل بنظام الوردية بمصنع النسيج العمل وردية واحدة بمصنع التفصيلالشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة
( كوفرتينا )
مدينة العبور -إسكان الشباب  -القليوبية
الرقم التأميني286391 /
المدير المسئول /أ  .صبحي رفاعي
ت43130291 – 43130292 /
01094556999
عدد
 5مهندس جودة  -مؤهل عالي
 خبرة  3سنوات  1500 -جنيه 20عامل تعبئة وتغليف  -مؤهل عالي
 متوسط 75عامل إنتاج
 5عامل إنتاج  -نسبة ال%5
الشروط :مؤهل متوسط – بدون
الراتب 1200 :جنيه
الشروط العامة :السن 40 : 21 :سنة
المزايا - :تأمين صحي واجتماعي
 -توفير انتقاالت -أرباح سنوية

 (T &Cتي أند سي ) للمالبس الجاهزة
العبور المنطقة الصناعية ب ج
قطعة 3، 2 ،1
الرقم التأميني2415421 /
المدير المسئول /أ .طلبة رجب طلبة
ت01211945531 /
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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عدد
 15مراقب جودة  -مؤهل عالي
الراتب 1800 :جنيه
 25عامل مكواة  1600 -جنيه
 29عامل حياكة – من الجنسين
 خبرة  5 : 1سنوات 30عامل إنتاج – خبرة 3 : 1 :سنوات
 35عامل مغسلة
 50عامل تعبئة
الشروط :مؤهل متوسط
الراتب 1500 :جنيه
 15عامل خدمات  1350 -جنيه
 7فني صيانة كهرباء  2200 -جنيه
 10عامل  -نسبة ال% 5
المزايا -:تأمين صحي  -اجتماعي
 حافز إنتاج كل شهر  -وجبة وسيلة مواصالت  -دار حضانةألبناء العاملين  8 -ساعات عمل
 -أجازة أسبوعية  -أجازات رسمية

طاى للمالبس الجاهزة
المنطقة الحرة العامة – مدينة نصر
الرقم التأميني 1463289 /
المدير المسئول  /أ .رباب أمين خليل
ت01281723101/
عدد
 50مراقب جودة
 50مفتش جودة
 50مشرف إنتاج – خبرة سنتان
 1مهندس إنتاج
الشروط :مؤهل عالي  -من الجنسين
 السن  30:18سنةWWW.MANPOWER.GOV.EG
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 200عامل إنتاج
الشروط العامة :السن  40 : 18سنة
 خبرة أو بدونالراتب 3000 :1200 :جنيه
 50عامل نسبة ال - %5مؤهل أو بدون
صم وبكم أو إعاقة حركية بسيطة
المزايا :تأمين صحي  -اجتماعى
 سكن للمغتربين – توفير انتقاالت -اإلجازات الرسمية

صحارا للطباعة والتغليف
المنطقة الحرة  -مدينة نصر
الرقم التأميني1231642 /
المدير المسئول /أ .أماني رمضان
ت22744056 /
عدد
 2فني صيانة كهرباء  -قياس مهارة
 1فني صيانة ميكانيكا  -قياس مهارة
الشروط -:مؤهل متوسط
 خبرة  10 : 5سنوات 1موظف عالقات  -مؤهل فوق المتوسط
 7عامل طباعة  -خبرة
 20عامل تجليد
 5عامل لصق
 1سائق  -رخصة ثالثة  -خبرة
 1مندوب  -خبرة
 5عامل خدمات
 10عامل نسبة إل  ( %5صم وبكم )
الراتب  1400:وحسب الخبرة
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شركة مصر للصناعة والتجارة للطباعة
منترا
المنطقة الحرة – مدينة نصر
جوار نقطة الشرطة
الرقم التأميني 2412961 /
المدير المسئول  /أ .عريان سمير
ت01287887151 /
عدد
 1000عامل إنتاج  -من الجنسين
 120عامل إنتاج  ( %5 -إعاقة حركية )
 10سائق  -رخصة ثانية  -ثالثة  -خبرة
الشروط العامة -:جميع المؤهالت
 ال يشترط خبرة السن  30:18 :سنة العمل 8ص  4 :مالراتب 2000 :جنيه
المزايا :تأمين صحي  -إجتماعى  -وجبة

مديرية القوى العاملة
ببورسعيد
حي الضواحي  -شارع العبور
بجوار مدرسة حافظ إبراهيم
بمنطقة بنك اإلسكان
ت066/3735627 /

إدارة بحوث العمالة
انترناشيونال درج أجنسي

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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لصناعة األدوية
شرق التفريعة  -بورسعيد
الرقم التأميني 2189717 /
المدير المسئول /أ  .هاني السيد
ت 01066628163 /
عدد
 1صيدلي  -بكالوريوس صيدلة
 خبرة  3سنوات  -السن  28سنة 1كيميائي – بكالوريوس علوم
 2عاملة إنتاج
 2فني إنتاج
 1عامل خدمات
الشروط :مؤهل متوسط  -حديث التخرج
الراتب  :حسب المقابلة
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 /
بورسيلينا لصناعة األدوات الصحية
المنطقة الصناعية  -دمياط الجديدة
المدير المسئول  /أ  .إيهاب حبيب
ت01200221454 /
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 15عامل إنتاج  -حتى  30سنة
الراتب  :حسب المقابلة
مصنع الندى
للصناعات الغذائية
المنطقة الصناعية  -دمياط الجديدة
المدير المسئول /أ  .أسامة السيد
ت01022143735 /
عدد
 1سائق كالرك
 1أمين مخزن
الراتب :حسب المقابلة
ريتاج كوزماتيك ( خلف نيبرو )
لمستحضرات التجميل
المنطقة الصناعية  -دمياط الجديدة
المدير المسئول /أ  .ثروت عبده السيد
ت01208866781/
عدد
 5عامل إنتاج
 5عامل مخزن
الشروط :مؤهل متوسط  -من الجنسين
الراتب 1500 :جنيه
مكتب تشغيل  -الزرقا
الزرقا  -شارع المحطة  -دمياط
ت057/850586 /

عدد
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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جمعية تنمية المشروعات الصغيرة
للخدمات
الزرقا – شارع الثورة – بجوار عمر أفندي
دمياط
الرقم التأميني2119799 /
المدير المسئول /أ .مالك سرجان
ت  .مكتب التشغيل057/850586 /
عدد
 4أخصائي خدمات  -مؤهل عالي
 متوسط  -السن :حتى  35سنةالراتب :حسب المقابلة
مديرية القوى العاملة
بالمنيا
شارع سعد زغلول  -برج السالم
بجوار مدرسة ناصف اإلسالمية  -المنيا
ت086/2364359 /
فرص عمل عادية بالمنشآت الواقعة في
دائرة عمل مديرية القوى العاملة
بمديرية المنيا
عدد
 1عاملة لمدرسة الفرسكان الخاصة
الرقم التأميني  – 275244 /مغاغة
 1عامل لشركة وادي النيل – طارق حسن
الرقم التأميني – 290275 /مغاغة
 1عامل لمحل مصوغات الصعيدي
الرقم التأميني – 2165545/مغاغة
 1مدير مسئول لورشة خراطة
الرقم التأميني  – 2499706 /بني مزار

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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للحصول علي البيانات التفصيلية وعناوين
هذة المنشآة يرجع في ذلك لمديرية
القوى العاملة بمحافظة بالمنيا
إدارة بحوث العمالة بالمديرية
توب سيرفيس للخدمات األمنية
 4شارع حسين معماري من شارع محمود
بسيوني ميدان طلعت حرب – التحرير
الرقم التأميني 2970990 /
المدير المسئول  /محمود رضا
ت01159139090 - 0115749952 /
عدد
 400فرد أمن – حتى  45سنة
الراتب 2300 :جنيه
 50مشرف أمن  -خبرة 7:5 :سنة
 السن 50 : 30 :سنةالراتب 2600 :سنة
الشروط - :مؤهل فوق المتوسط – متوسط

منطقة قوى عاملة  -شمال
شارع عمر بن الخطاب  -بني مزار
ت086/7821998/
مكتب تشغيل -مغاغة
شارع الزهور  -مغاغة
ت086/7550371 /
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حضانة الراهبات التمهيدية
شارع البنهاسي  -مغاغة
المدير المسئول /األخت :مارية شوقي كامل
ت .مكتب التشغيل086/7550371 /
عدد
 8مدرسة  -مؤهل عالي
 1سكرتيرة – مؤهل عالي  -متوسط
 7عاملة
السن :ال يقل عن  18سنة
الراتب :حسب المقابلة
شركة مصر لتأمينات الحياة
مغاغة – شارع الجمهورية
ت 01288930234 /
المدير المسئول /أ .جيهان سيد
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 12شارع احمد فهيم – الحي السابع
مدينة نصر -القاهرة
الرقم التأميني 2525241 /
المدير المسئول /أ .سعد محمد حماد
01147335556 - 01022347392
عدد
 300فرد أمن  -مؤهل متوسط – إعدادية
 يجيد القراءة والكتابة السن  45:19 :سنةالراتب 2600 :جنيه
المزايا :تأمين صحي  -اجتماعي
األوراق المطلوبة :فيش جنائي
 شهادة ميالد  -أصل المؤهل الدراسي أصل الموقف من التجنيد  -كعب عمل صورة البطاقة الشخصية 3 -صور شخصية

عدد
 20وسيط تأمين -مؤهل عالي
 فوق المتوسط – متوسط  -خبرة السن 30 :سنةالراتب :حسب الخبرة
منطقة قوى عاملة – الوسط
برج اسالم شارع سعد زغلول -المنيا
ت086/236236 /
مكتب تشغيل  -سامالوط
المساكن الشعبية سمالوط
ت7710444 /
كانستارز لألمن والحراسة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

ديكوريتف جالس
العبور – المنطقة الصناعية األولى
إمام مجمع الخرافي
الرقم التأميني2569962 /
المدير المسئول /أ .إسماعيل عبد المحسن
ت01143852211/
عدد
 3فني سالمة وصحة مهنية
 3ممرض  -مؤهل متوسط
 40عامل إنتاج  -ال يشترط خبرة
 40فني إنتاج
WWW.MANPOWER.GOV.EG
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 10فني تركيب زجاج
الشروط - :ال يزيد السن عن  30سنة
 خبرة سنتين على األقلالراتب :حسب المقابلة
المزايا :تأمين اجتماعي  -صحي
 توفير مواصالت  -وجبات تأمين صحي خاص بالشركةقسطور مصر للصناعة والتجارة
المنطقة الصناعية الثالثة
العاشر من رمضان
الرقم التأميني2266647 /
المدير المسئول /أ .ماجد سعيد فهيم
ت055/410031 - 01223903109/
عدد
 15مهندس ميكانيكا سيارات
 15مهندس إنتاج  -هندسة إنتاج
الشروط -:بكالوريوس هندسة
 حديثي التخرج السن 30 :سنةالراتب 5000 : 3000:جنيه
 50فني لحام
 50فني دوكو سيارات
 20فني كهرباء سيارات
 20فني خراطة
الشروط -:ال يقل المؤهل عن االبتدائية
 السن :حتى  40سنةالراتب 2200 : 1800 :جنيه
المزايا 8 -:ساعات عمل
 تأمين صحي -اجتماعي مواصالت تغطى( القاهرة -الشرقية  -العاشر )
ملحوظة :المقابلة  3 : 12ظهرا ً
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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ماعدا يوم األحد
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 /
عدد
 615فرد أمن  -مؤهل عالي  -متوسط
من الجنسين
 السن  45:24سنة العمل  12ساعةمناطق العمل :العاشر من رمضان -المعادي
 شيراتون  -شارع األزهر  -الدقي عين شمس – التجمع – ش جمالعبد الناصر – ارض الجولف
كلية البنات
 5مراقب كاميرات
 5محاسب
 5سكرتارية
الشروط  :مؤهل عالي
الراتب 2200 :جنيه
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