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

النهار للتجارة والمبيعات
إلستيراد وتجارة األجهزة الطبية
 6أ شارع جواد حسني  -باب اللوق
الرقم التأميني 213254 /
المدير المسئول  /أ .سمر عادل
ت01013377072 - 23930247/
عدد
 4مهندس صيانة أجهزة طبية
 بكالوريوس هندسة ( كهرباء – طبية اتصاالت – إلكترونيات ) حتى  30سنة – call center 2حتى  30سنة
 5مسئول مبيعات خارجية – حتى  35سنة
 خبرة سنتان العمل بالقاهرة  -غرب اآلسكندرية الزقازيق – أسيوطالشروط :مؤهل عالي  -من الجنسين
 5خدمة عمالء  -داخل الفروع
العمل بالقاهرة  -اإلسكندرية  -أسيوط
 2أمين مخزن  -مؤهل عالي
– حتى  40سنة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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 خبرة  3:2سنوات 2حارس مخزن  12 -ساعة عمل
 حتى  40سنة 3محصل  -حتى  35سنة
الشروط :ال يقل عن متوسط
 2عامل بوفية  -مؤهل متوسط أو أقل
المزايا -:تأمين صحي  -اجتماعي
صيدليات النواوى
 9/62مبنى النواوى  -شارع جوزيف تيتو
النزهة الجديدة  -صالح سالم  -المطار بجانب
معرض الحناوي  -القاهرة
الرقم التأميني3015698 /
المدير المسئول /أ .احمد حسنى
ت01066099591 - 01067009938/
عدد
 50سائق دليفرى  -مؤهل متوسط
رخصة قيادة – فيزبا
الراتب + 2700 :عمولة للعمل  8ساعات
الراتب + 4000 :عمولة للعمل  12ساعة
 50عامل نظافة – من الجنسين
الراتب 1500 :ج للعمل  8ساعات
الراتب 2250 :ج للعمل  12ساعة
المزايا :تأمين صحي – اجتماعي

سوات لألمن والحراسة
فيال  98شارع عبد المنعم رياض
الحي المتميز  6-أكتوبر
الرقم التأميني 2978783 /
المدير المسئول  /أ .مصطفى عبد الحليم
ت 01011285700
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عدد
 300فرد أمن  -مؤهل متوسط
 السن  45 : 20سنة العمل  26يوم  -راحة  4أيام شهرياالراتب 2200:جنيه
المصرية األوربية للخدمات األمنية
 12شارع قورش – حسانين هيكل
عباس العقاد
الرقم التأميني250229/
المدير المسئول/أ .عبد هللا
ت01113714156-01060229639/
عدد
 400فرد أمن إداري
3000 : 2600جنيه
 400مشرف أمن  -خبرة
4000 : 3500جنيه
 40مدير أمن – خبرة
 5000 : 4000جنيه
 60موظف شئون إدارية
 خبرة في مجال الحاسب اآللي 3000 : 2500جنيه
الشروط :مؤهل عالي  -متوسط
السن 50 : 22 :سنة

ملتقى توظيف دمنهور

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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مطاعم شاورما الريم
مصر الجديدة
المدير المسئول /أ .محمد حسن
ت01090019171 /
عدد
 10مساعد مدير مطعم  -خبرة  3سنوات
 3محاسب  -بكالوريوس تجارة – خبرة
 5ويتر  -خبرة
 5كابتن أوردر  -خبرة
 10كاشير  -خبرة
الشروط  :مؤهل عالي
 10شيف شاورما – خبرة  3سنوات
 20مساعد شيف
 10عامل مخازن
الشروط :مؤهل متوسط  -خبرة سنة
السن 30:25 :سنة
الراتب 4000:1800 :جنيه
المزايا :تأمين صحي واجتماعي – حوافز
 بدل نقدي  -زيادة سنويةشركة فالكون لألمن
المعادي الجديد – شارع الجزائر عمارة 4
ت01024613699/
المدير المسئول /أ.مصطفي فريد
01069697697
عدد
 500مراقب أمن
 ال يقل المؤهل عن اإلعدادية السن 42:20 :سنةالراتب 2500 :جنيه

صفحة 14 / 2

WWW.MANPOWER.GOV.EG

وزارة القوى العاملة
النشرة القومية للتشغيل

2018

العـــدد " أربعمائة واثنان "

ماجيك فارما لألدوية
 28شارع عباس العقاد – مدينة نصر
ت01006902456 /
المدير المسئول/أ .محمد صالح الدين
عدد
 40مندوب مبيعات  -من الجنسين
 بكالوريوس( صيدلة  -علوم  -زراعة)الراتب 5000:3500 :جنيه
 10موظفة تلي سيلز  -جميع المؤهالت
الراتب 2500:2000 :جنيه
موري كو
( مطاعم سياحية)
 24شارع عبد المنعم حافظ
الماظة  -القاهرة
المدير المسئول/أ .عصام سمير حنا
ت01271915888 /
عدد
 50باص بوي
 50بار بوي
 50مساعد طباخ – خبرة سنة
الراتب  2500:1500 :سنة
 50طباخ – خبرة  3:1سنة
الراتب 3000:2500 :جنيه
الشروط :مؤهل متوسط – سياحة وفنادق
السن 35:18 :سنة

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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الشركة التركية المصرية
للمالبس الجاهزة (تيتكو)
كفر الدوار – البيضا  -البحيرة
الرقم التأميني 2245169 /
ت01015157147 /
المدير المسئول /أ .أماني احمد عنتر
عدد
 200عامل جوكر –  2100جنيه
 200عامل اورليه
 200عامل اوفر
 200عامل سنجر
الشروط - :خبرة – من الجنسين
 ال يشترط مؤهلالراتب  1900 :جنيه
 200عامل مكواة –  1200جنيه
 السن 30 : 18 :سنة 30عامل  ( %5 -صم وبكم وحركي )
ميدل ايست لألمن والحراسة
عمارة  2046طريق المعراج الدائري بجانب
كارفور سيتي سنتر
ت01024411191 /
01024411178
المدير المسئول  /احمد حمدي
عدد
 40ضابط أمن إداري – العمل بأكتوبر
السن  45:21 :سنة
المزايا - :توفير سكن للمغتربين
 تأمين صحي واجتماعيالراتب 2300 :جنيه
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ليسيكو للصناعات الخزفية
المنطقة الصناعية الثالثة
برج العرب  -اإلسكندرية
الرقم التأميني 1367587 /
ت01200310888 /
المدير المسئول/أ .علي محمد السيد
عدد
 200عامل إنتاج
 100عامل إنتاج %5
الشروط -:مؤهل متوسط
 السن  30:23 :سنةالراتب 2267 :جنيه

الشروط العامة :السن  30:22 :سنة
مطاعم امريكانا
المهندسين
المدير المسئول/أ .وائل
ت01095366673 /
عدد
 200عضو فريق 1700 -جنيه  +حافز
 100طباخ  1800 -جنيه
الشروط :ال يقل المؤهل عن اإلعدادية
السن 35:18 :سنة
أورجاند جروب
لألغذية
 6أكتوبر منطقة IDO
الرقم التأميني2699215 /
المدير المسئول/أ .هشام حافظ
ت01000748522 /

انضلون لألستثمار للتسويق الزراعي
 45شارع احمد عرابي
دمنهور -البحيرة
ت01002260309-0453150391 /
المدير المسئول/أ .احمد زين العابدين احمد
عدد
 50مندوب مبيعات  -مؤهل عالي
الراتب 1200:جنيه  +عمولة %30
 %1 +محصالت
 1رئيس حسابات  -بكالوريوس تجارة
 خبرة  5سنوات ال يقل عن  45سنةالراتب 5000 :جنيه
 100عامل إنتاج
 سكن  -بدل وجبة ومواصالتالراتب 1200 :جنيه
 2سائق  -رخصة ثانية علي األقل
  2000جنيهاإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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عدد
 3مهندس مبيعات
 3مهندس صيانة ديزل
الشروط  :بكالوريوس هندسة
 22مهندس زراعي ( فواكة )
 2مهندس زراعي ( دواجن )
 3مهندس زراعي ( ري )
الشروط :بكالوريوس زراعة
 6فني صيانة – مؤهل متوسط
 2طبيب بيطري – رعاية طبية
 4محاسب – بكالوريوس تجارة
 30عامل مزارع
الراتب :حسب المقابلة
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جي فور إس للخدمات األمنية
شارع  - 90التجمع الخامس
الرقم التأميني178789 /
ت01117004590/
المدير المسئول /أ.السيد كمال الدين
عدد
 1000فرد أمن  -مؤهل متوسط  -إعدادية
 حتى  45سنةالراتب 2500:2200 :جنيه
 200عامل خدمات – ال يشترط مؤهل
 حتى  40:18سنةالراتب 2100 :جنيه
شركة ايمامكو للتنمية الزراعية
مركز بدر – منطقة اإلنطالق
المدير المسئول /أ .مريم سمير
ت01001990223 /
عدد
 12مهندس زراعة – حديث التخرج
  22سنة  2200 -جنيه 7مهندس موالح – حتى  30سنة
 خبرة  4سنوات  2800 -جنيه 4مهندس جودة  2800 -جنيه
الشروط  :بكالوريوس زراعة
 10مهندس زراعي – جميع التخصصات
 خبرة  7سنوات 5000:3500 -جنيه
 2اخصائي سالمة وصحة مهنية
 بكالوريوس علوم – حتى  27سنة خبرة  3سنوات  2500 -جنيه 3فني ميكانيكي –  3000جنيه
 2فني كهرباء –  2800جنيه
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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 6حارس أمن – حتى  22سنة
الراتب 2000 :جنيه
 6سائق رخصة ثانية  -ثالثة  24 -سنة
 خبرة  2سنة 2100 -جنيهالفا تكنولوجي لصيانة المحمول
مساكن شيراتون بجوار مرور النزهة
خلف الميراج مصر – مصر الجديدة  -القاهرة
ت01252222148/
المدير المسئول/أ .نشوي محسن زكي
عدد
 20مندوب مبيعات  -من الجنسين
مؤهل عالي  -فوق متوسط – خبرة
 5صيانة محمول  -من الجنسين
 4مدير فرع  3000 -جنيه
الشروط  :مؤهل عالي
 5امين مخزن -مؤهل متوسط
الشروط العامة :السن  30:24 :سنة
الراتب 2000 :جنيه
مطاعم سيد حنفي
الزاوية الحمراء
المدير المسئول /أ .محمد صالح
ت01007179350-01144699899 /
عدد
 50كاشير  2300 -جنيه
 10مساعد مدير  -خبرة
الشروط  :مؤهل عالي
 100عضو فريق –  2250جنيه
 25مساعد شيف –  2900جنيه
الشروط العامة :السن 35 : 18 :سنة
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 10فني تبريد –  2400ج
 5فني سباك –  2400ج
الشروط  :مؤهل متوسط –إعدادية – ابتدائية
السن  18 :سنة

شركة قناة السويس للتأمين
دمنهور – شارع الجيش برج العدوي
ت045/3338560 /
المدير المسئول /أ .صبري شريف
ت01017996500/

مستشفي الفيروز
 62طريق القاهرة االسكندرية الزراعي
دمنهور – عزبة شعير
ت01011579319 /
3350016 - 3350012
المدير المسئول  /سامح السيد محمد

عدد
 80مندوب تسويق – مؤهل عالي
 فوق المتوسط  -من الجنسين السن  40:23 :سنةالراتب 1000 :جنيه  %25 +عمولة من قيمة
التحصيل
اكسبريس لألمن والحراسة
 66ب شارع الخليفة المأمون
مصر الجديدة  -القاهرة
ت01111190910-01093706050/
المدير المسئول /أ.محمود انور عبده
عدد
 300فرد أمن إداري -يجيد القراءة والكتابة
السن 50:18 :سنة
الراتب  2300 :جنيه
دواجن الوطنية
 6أكتوبر  -حي  - 11عمارة ( ) 2
المدير المسئول /أ .كريم عمران
ت01024591972 /
عدد
 10مندوب مبيعات  -مؤهل عالي
 خبرة  2500 -جنيه 50عامل إنتاج –  1700جنيه
 10فني كهرباء –  2400جنيه
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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عدد
 3موظف حسابات
 2عالقات عامة
 5تمريض  -إناث
 2فرد امن
 2موظف اداري
 3فني معمل
 2فني صيدلة
it 1
 1أخصائي موارد بشرية
الشروط  :جميع المؤهالت  -من الجنسين
السن :ال يقل عن  18سنة
الراتب :حسب المقابلة
الثريا للخدمات االمنية
مدينة نصر – الحي العاشر
محطة المثلث ع 21
ت01154747079 /
المدير المسئول  /عمرو رافت ابو الفتوح
01000551756
عدد
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 100مراقب أمن
 2500:2200جنيه
السن  47:19 :سنة
 100مشرف امن – خبرة  3سنوات
 2500جنيه
الشروط  :جميع المؤهالت
السن  50:30 :سنة

جيزة للغزل والنسيج
كفر حكيم – كرداسة  -جيزة
ت01128879118 /
01098111522
01203915555
المدير المسئول  /ابراهيم صالح
عدد
 2000عامل حياكة  -خبرة
 100عامل مخازن
 50فرد أمن
 100عامل تطريز
 100عامل نسيج وتريكو
 100عامل صباغة
الشروط  :مؤهل – بدون
السن  40:18 :سنة
الراتب  1800:1600 :جنيه

ملتقى توظيف الحومدية

سكيوريتاس ايجيبت لالمن
 537كورنيش النيل المعادي
الدور الثاني
ت01027481223 /
01150270787
المدير المسئول  /انجي فهمي
عدد
 100فرد امن
 10مراقب كاميرات
 10ليدي جارد
الشروط  :جميع المؤهالت – من الجنسين
السن  45:21 :سنة
الراتب  2600:2300 :جنيه
المزايا  :سكن للمغتربين – توفير مواصالت –
وجبات حسب الموقع – مكافاة حسب الموقع –
اماكن العمل  :اكتوبر – مول – مصانع – جسر
السويس

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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شركة الشاهين للتجارة
ادوات منزلية
شارع فيصل محطة الطوابق  -الجيزة
ت01068722255 /
المدير المسئول  /احمد لطفي
01112251558
عدد
 20بائع أقسام –  2800جنيه
 15كاشير – 2200جنيه +عمولة
 3محاسب – خبرة  5سنوات
 3500جنيه
الشروط  :مؤهل عالي  +بونص
من الجنسين
 30عامل تحميل – مؤهل – بدون
 2500جنيه  +بونص
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السن  :ال يزيد عن  35سنة
الفروع  :السيدة زينب – فيصل – المهندسين
– عين شمس – االزهر – شبرا

 50ويتر –  1800جنيه
الشروط  :مؤهل متوسط
 100استيوارد –  1800جنيه

شركة رانين لتجارة ادوات منزلية
المنصورة – شارع السوق ابراج سفنكس
ت01112872926 /
المدير المسئول  /محمود قنديل
01157825515
عدد
 100بائع –  2400جنيه  +عمولة
 50كاشير –  2500جنيه
الشروط  :مؤهل عالي – متوسط
 50مشرف امن
 150عامل مخازن
الشروط  :جميع المؤهالت
السن  40:20 :سنة
الراتب  2000 :جنيه  +عمولة
الفروع  :الهرم – فيصل – الحي العاشر –
عباس العقاد – المقطم – جسر السويس –
اجياد اكتوبر – شبين الكوم – العجمي – نوبار
–
شركة ايتوال للحلويات
شبرا الخيمة مسطرد
ت01100701203 /
المدير المسئول  /سالم احمد سالم
عدد
 50كاشير – مؤهل عالي –  2000جنيه
 100عضو فريق –  1800جنيه
 50شيف حلواني – خبرة  3سنوات
 3000جنيه
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

Employment National Bulletin

الثريا للخدمات االمنية
ميدان ميدان فودفون جولدن مول
الدور الثالث – فرع اكتوبر
ت01008858816 /
01010266388
المدير المسئول  /عادل رفعت
عدد
 300فرد أمن – إجادة القراءة والكتابة
السن  50:18 :سنة
الراتب  2200 :جنيه
ساعات العمل  12:8 :ساعات
شركة صيدليات المحبة
حدائق االهرام – البوابة الثانية
امام فرع صيدليات المجد
ت01112060496 /
المدير المسئول  /ايمن عبد هللا
عدد
 2صيدلي – بكالوريوس صيدلة
خبرة  5:1 :سنة
 1محاسب – بكالوريوس تجارة
 2مساعد صيدلي
 3مسئول تجميل
الشروط  :مؤهل عالي – متوسط
خبرة  3:1 :سنة
 10مندوب توصيل
 10عامل نظافة
الشروط  :مؤهل متوسط – بدون
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%5 3
الراتب  6000:1800 :جنيه
ايميتجيت لألمن
المقطم شارع 9
ت01003931733 /
المدير المسئول  /انتصار فاروق حسن
عدد
 70أمن اداري –  2500جنيه
 6مشرف أمن –  3500جنيه
الشروط  :جميع المؤهالت
السن  45:20 :سنة
العمل بمناطق التجمع الخامس
سوتير جروب
 68شارع حلمي بأول جمال
ت01066687826 /
26637400
المدير المسئول  /كريم محمد محمود
عدد
 1سكرتيرة تخصص ادارة – مؤهل عالي
خبرة سنه  2000 -جنيه
 10خدمة عمالء اناث –  1500جنيه
 10تلي سلز –  1500جنيه
الشروط  :مؤهل عالي – متوسط
السن  30:20 :سنة
 20مندوب مبيعات – مؤهل متوسط
 2500جنيه
 20فني صيانة –  3000جنيه
 4سائق –  2000جنيه
 30عامل انتاج – من الجنسين
 1500جنيه
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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الشروط  :يجيد القراءة والكتابة
السن  45:20 :سنة
المزايا  :تأمين صحي واجتماعي – بدل
انتقاالت بالنسبة الي فني صيانة وعمال انتاج
دورات تدريبية علي العمل
اس أي ويرنج سيستم
صناعة ضفائر السيارات
المنطقة الصناعية السادسة  6 -اكتوبر
ت01113294806 /
المدير المسئول  /احمد اسامة
عدد
 1000عامل انتاج – مؤهل متوسط
من الجنسين
السن  35:18 :سنة
الراتب  2100 :جنيه
اماكن العمل  6 :اكتوبر
عدد ساعات العمل  8 :ساعات
المزايا  :توفير مواصالت جيزة – بني سويف
– الفيوم – منوفية – القاهرة – قليوبية دائري
– حضانة بالمجان
مديرية القوى العاملة والهجرة بالقاهرة
مجمع التحرير الدور الثالث ميدان التحرير
ت27940448-27945720/

قوى عاملة مصر القديمة
مساكن الفسطاط عماره رقم  6شقة 2
ت 27886771 :
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الشروط  /مؤهل متوسط سياحة وفنادق
السن  40:25 :سنة

مكتب تشغيل مصر القديمة
 4شارع سعيد ذو الفقار المنيل
ت23645349 :

منطقة قوى عاملة الزيتون
 27شارع عين شمس برج الفتح
ت26339194 :

مطعم بون سوارية
 9شارع نصر عوض – أرض الجمعية
الرقم التأميني 2920540 /
المدير المسئول  /أ .محمد محمد حميد
ت  .م التشغيل 23645349 /
عدد
 1مهندس نظم ومعلومات –  2000جنيه
خبرة  5سنوات – السن  30 :سنة
 2مدير مطعم –  4000جنيه
 1مديرمالى –  8000جنيه
 1مدير قسم التكاليف –  3500جنيه
 1مدير مراجعة إيرادات 3500 -جنيه
الشروط  /مؤهل عالى – خبرة  10سنوات
السن  40 :سنة
 1موظفة استقبال – 2500جنيه
 1موظفة شئون عاملين –  2800جنيه
الشروط  :مؤهل عالي  -خبرة  5سنوات
السن  30:25 :سنة
 2كاشير  1800 -جنيه
 5باص بوى – حسب المقابلة
 2كابتن –  1500جنيه
الشروط  /مؤهل عالي – متوسط السن 25:
سنة – خبرة  3سنوات
 2باريستا –  1500جنيه
 2فني صيانة معدات –  3500جنيه
 1مدير هوس كيبنكج  3000 -جنيه
 2عامل هوس كيبينج – من الجنسين -
 1600جنيه
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

مكتب تشغيل الزيتون
 27شارع عين شمس برج الفتح
ت26339194 :
الغزال للصناعات النسيجية
 33شارع السيد – الزيتون الغربية
الرقم التأميني 2271631 /
المدير المسئول  /أ .رفعت وليم
ت  .م التشغيل 26339194 /
عدد
 150عامل سنجر –أوفر – أورلية – قص –
تعبئة
الشروط  /مؤهل متوسط – السن :18
 30سنة – الراتب  1500 :جنيه

مديرية القوى العاملة
بالقليوبية
بنها الجديدة – مجمع المصالح الحكومية الدور
الثالث  -بجوار المحافظة
ت013/3224543 /
013/324729
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إدارة بحوث العمالة
حلواني الرافعي
 18شارع الشال متفرع من شارع صالح الدين
– بنها
الرقم التأميني 1106834 /
المدير المسئول  /أ  .داليا عادل
ت .المديرية 3224543 /

 2سائق – رخصة أولى
الشروط :مؤهل متوسط – السن  25 :سنة
– خبرة  5سنوات
مديرية القوى العاملة
بالشرقية
برج البريد – بجوار بنك اإلسكندرية
الدور الثالث العلوي – الزقازيق
ت 055/2349925 – 2349924 /

عدد
 5بائع
5مساعد شيف
 3عامل مخازن
 4مشرف أدوار
الشروط  /مؤهل عالي أو متوسط – الراتب
 1500: 1400جنيه – السن  35:22سنه -
خبرة أو بدون
مديرية القوى العاملة
بالبحيرة
شارع عبد السالم الشاذلي
مجمع المصالح الحكومية
ت 045/3317593 /

Employment National Bulletin

أدارة بحوث العمالة
تاجورى تكس للمصنوعات الجلدية
شارع سراج الدين
الرقم التأميني 2106224 /
المدير المسئول  /أ .ماهر حسين
ت  .المديرية – 055/2349925 :
055/2349924
عدد
10عامل أوفر
10عامل سنجر
 10عامل أورلية
الراتب  :حسب المقابلة

إدارة بحوث العمالة
مصنع تعبئة الغاز السائل
كفر الدوار – األمراء
ت  .المديرية 045/3317593/
عدد
 5عامل تعبئة غاز
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

سيتي اليت للصناعات الهندسية والكهربائية
العاشر من رمضان c5
الرقم التأميني 2762558 /
المدير المسئول  /أ .أبوالفتوح
ت  .المديرية 0102118560 :
عدد
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 2عامل مخزن
 2عامل تحميل
 1عامل نظافة
 5عاملة إنتاج
الشروط / :مؤهل متوسط  -السن  20فأكثر
الراتب  1200 :جنيه

مصر كافيه
العاشر من رمضان A2 -
الرقم التأميني 378430 /
المدير المسئول /أ  .كريم إيهاب انطون
ت055/4410044 /
عدد
 11عامل نظافة -السن  30:18سنة
الراتب 1700 :جنيه

منلو للتجارة والصناعة
العاشر من رمضان المنطقة الصناعية 3
الرقم التأميني 1964666 /
المدير المسئول  /أ  .محمود عبد هللا
ت 055/4411315 /

منطقة قوى عاملة  -فأقوس
شارع المشروع
بجوار المدرسة الصناعية
ت 055 / 3972438 /

عدد
 2أمين مخزن  -مؤهل عالي
 5مراقب جودة
 10عامل مخزن
 2مساعد أمين مخزن – مؤهل فوق المتوسط
 50عامل إنتاج – مؤهل متوسط
 5عامل خدمات – بدون مؤهل
الشروط  /السن  20:18سنة –
الراتب  1800 :1600 :جنيه
ايديال ستاندرد انترناشيونال إيجيبت
العاشر من رمضان – المنطقة الصناعية –
A1
الرقم التأميني 449857 /
المدير المسئول  /أ  .محمد أبو القاسم
ت 055/4410042 – 055/4410040 /
عدد
 30عامل إنتاج
مؤهل متوسط – السن  25:سنة –
الراتب  :حسب المقابلة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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مكتب تشغيل  -الصالحية الجديدة
السوق التجاري  -الحي األول
ت 055/3202131 /
 MCVلصناعة وسائل النقل
المنطقة الصناعية األولى
الرقم التأميني 1206350 /
المدير المسئول  /أ .سامي داود
ت.التشغيل 055/3202131 /
عدد
 10فني لحام أرجون
 10فني دهان
 5كهربائي سيارات
 5ميكانيكي
 10فرد أمن – حديث التخرج
الشروط  /مؤهل متوسط
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السن  30:18ستة – خبرة  5سنوات –
الراتب  :حسب المقابلة

مكتب تشغيل -بنى مزار
شارع العمدة – بنى مزار
ت086/7831672 /

عدد
 5عامل دهان
 5عامل لحام
الشروط  :مؤهل متوسط
 5فرد أمن – مؤهل عالي  -متوسط
السن  18 : 30ستة  -خبرة  5سنوات
طيبة
لصناعة النشا والجلوكوز
الصالحية الجديدة  -المنطقة الصناعية األولى
الرقم التأميني 1548524 /
المدير المسئول  /أ .هشام سيد حسين
ت .م التشغيل 055/3202131 /
عدد
 2كيميائى – بكالوريوس علوم
 2000جنيه – السن  30:سنة 12عامل إنتاج –  1700جنيه
الشروط:مؤهل متوسط
السن 22:سنة
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مديرية القوى العاملة بالمنيا
شارع سعد زغلول برج السالم بجوار مدرسة
ناصف االسالمية -المنيا
ت086/2364359 :

الصالحية للصناعات المعدنية
المنطقة الصناعية األولى
الرقم التأميني 1362225 /
المدير المسئول  /أ .سامي داود
ت .م التشغيل 055/3202131 /

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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فرص عمل عادية بالمنشآت الواقعة في دائرة
عمل مديرية القوى العاملة والهجرة بالمنيا
عدد
 1بائع بقالة لصاحبها زينب ربيع سعد
بني مزار
 1بائع لمعرض سيارات لصاحبة خالد
عيد زكى
الرقم التأميني  – 13585287 /بني مزار
 2ميكانيكي لصاحبة فاطمة دكرورى
الرقم التأميني  – 25325246 /:بني مزار
 1نجار لورشة نجارة لصاحبها اشرف حلمي
فوزي – بني مزار
 1بائع لمطعم فول لصاحبها ابراهيم حنا فاوي
بني مزار
 1عاملة بحضانة كنيسة ماري مرقص لحاحبها
ماريان ابراهيم – بني مزار
للحصول على البيانات التفصيلية
و عناوين هذه المنشآت
يرجع في ذلك لمديرية القوى العاملة بمحافظة
بالمنيا
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كاسيل للخدمات األمنية
 18شارع عبد المجيد بدوى  -عمرانية
جيزة
الرقم التأميني2924106 /
المدير المسئول /أ .محمد ثروت
ت01149011399 -01099958384/
01118802488 -
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أكتوبر  -الشروق  -الساحل الشمالي العاشر
التجمع
الشروط - :مؤهل متوسط
 السن  60 : 18سنة 12ساعة عملالراتب 3000 : 2400 :جنيه
المزايا :تامين صحي واجتماعي – اجازات
شهرية وسنوية  -يوجد إقامة للمغتربين

عدد
 22فرد أمن –  1800:1300جنيه
 26فرد أمن –  2000جنيه
 32فرد أمن –  3000:2200جنيه
* العمل بالمناطق (  6أكتوبر – بدر  -مساكن
شيراتون –المعادى – عزبة النخل – كايرو
فستيفال – باب الشعرية –جنينه مول –
البحوث )
* مزايا  :تأمين صحي – تأمين إجتماعى –
سكن للمغتربين  -وجبه – العمل12:8
ساعات *
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
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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