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اإلدارة العامة للتشغيل

 3شارع يوسف عباس  -مدينة نصر
ت -فاكس22609354/

كيرسرفيس لألمن
 23عمارات حدائق العبور – أمام بانوراما
صالح سالم – القاهرة
الرقم التأميني0509841/
المدير المسئول /لواء .أحمد محمد شكري
ت01005385942-01221754811/
عدد
 300فرد أمن  -بمستشفى بورسعيد
 200فرد أمن  -المنطقة الصناعية بأكتوبر
 توفير وسائل مواصالت 300فرد أمن – العجوزة
الراتب 2500 :جنيه
 100فرد أمن – الهرم – 2200ج
الشروط :عمل  8ساعات
 100فرد أمن – البحر األحمر
– توفير وجبات 2000ج
 100فرد أمن – شرم الشيخ
– توفير وجبات 2000ج
 500فرد أمن – مدينة نصر –  2300ج
الشروط :عمل  12ساعة
الشروط العامة :السن 45 : 18 :سنة
 ال يقل المؤهل عن متوسطاإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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 مصوغات التعيينالمزايا :توفير إقامة للمغتربين
تى واى كومينيكيشن
 9شارع الخليج العربي
شارع مصدق – الدقي
الرقم التأميني 2489689 /
المدير المسئول  /أ .فطين فؤاد حماد
hr@tycom.mobi
عدد
 200مسئول مبيعات خارجية  -مؤهل عالي
 من الجنسين  -السن 35:21 :سنةالراتب 6000:جنيه شامل العمولة  -الحافز
 األرباح الربع سنويةالمزايا :تأمين صحي – تأمين اجتماعي
 دورات تدريبية  -خط مكالمات بدل انتقالأوالد رجب
 130شارع مصطفى النحاس
مدينة نصر -الحي الثامن
المدير المسئول  /أ  .مصطفى محمود
ت01000371963 /
عدد
 100كاشير  -من الجنسين
 40موظف fmc
 40مراقب مخزون
الشروط  :مؤهل عالي
 80منسق ممرات
 100فرد أمن
 100سائق
الشروط :ال يقل المؤهل عن متوسط
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 70عامل جزارة
 50عامل مخزن
 100عامل خدمات
الشروط :القراءة والكتابة
السن 45:18 :سنة
الراتب :حسب المقابلة
المصرية األوربية
لألمن والخدمات
 12شارع قورش متفرع من حسانين هيكل
عباس العقاد – مدينة نصر
الرقم التأميني2560229 /
المدير المسئول /أ .إسالم عبد الفتاح
ت01222501250 /
عدد
 800فرد أمن  -السن  45:22 :سنة
الراتب 2200 :جنيه
مناطق العمل :العاشر من رمضان
 المعادي  -شيراتون  -شارع األزهر 150مشرف أمن  -بالعاشر من رمضان
الراتب 3000 :جنيه
 150أمن صناعي  8 -ساعات عمل
الراتب 2100 :جنيه
المزايا  4 :أيام راحة  +سكن  +وجبات

ارابياتا
السراج مول  -مدخل  5الدور ال9
مدينة نصر
الرقم التأميني2784573 /
المدير المسئول /أ 0احمد أبو العزم
ت01002180868 /
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 40كاشير  -من الجنسين
الراتب 2300:1900 :جنيه
 20خدمة عمالء  2200 -جنيه
الشروط  :مؤهل عالي  -فوق المتوسط
السن  35:20سنة
 50ويتر  -مؤهل متوسط
الراتب 2300:1900 :جنيه
 50شيف شرقي وغربي  -مؤهل متوسط
 إعدادية –  3500 : 2300جنيه 20عامل خدمات  2400 :1900 -جنيه
المزايا :تأمين صحي – تأمين إجتماعى
 وجبات – بدل انتقال – زي للعاملين التدريب لمدة  6شهورالمجموعة العربية لألمن والحراسة
 10شارع أسامة بن منقذ
متفرع من شارع شمس الدين الذهبي
مصر الجديدة
الرقم التأميني 2737857 /
المدير المسئول  /أ 0والء عادل عبد الحميد
ت – 01024552439 /
01018002588 – 01026515363
عدد
 40فرد أمن  -مؤهل متوسط
السن  40:21 :سنة
الراتب 2850:2450 :جنيه
العمل :بالعاصمة اإلدارية  -العين السخنة
 50عامل نظافة  -ال يشترط مؤهل
الراتب 2500 :جنيه
المزايا :تأمين صحي – تأمين إجتماعى
 -سكن للمغتربين  -مواصالت

عدد
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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حماية لألمن والبيئة
 106شارع جامعة الدول العربية
المهندسين
الرقم التأميني2455767 /
المدير المسئول /أ0محمد إمام -محمد ناجى
ت01002822400 - 01060799445/
- 37486756 -01110769060
37486754
عدد
 200فرد أمن
 50مشرف أمن
 25مدير مواقع
الشروط :جميع المؤهالت  -من الجنسين
 السن 40 :20 :سنةالراتب :حسب المقابلة
المزايا :تأمين صحي  -تأمين إجتماعى
 زى مجاني  -مواصالت العمل  12 :8ساعةزانوكي لتصنيع األواني المنزلية
قطعة  -12015المنطقة الصناعية األولي
العبور
الرقم التأميني2407858 /
المدير المسئول /أ 0احمد إسماعيل
ت01102070477 /
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الشروط :مؤهل متوسط  -خبرة  5سنوات
السن  38 :سنة
المزايا :تأمين صحي واجتماعي  -حافز التزام
سينا مصر  -لألمن
 11شارع نوبار بجوار الشبراوي
محطة سعد زغلول
الرقم التأميني1796517 /
ت01113714156-01060229639/
المدير المسئول /أ .عبد هللا
عدد
 1860امن إداري – مؤهل عالي  -متوسط
السن 48:22:سنة
الراتب  2500:1700 :جنيه
 10عامل مخازن –  2750جنيه
 10موظف حسابات – خبرة سنتان
 10موظف موارد بشرية – خبرة
الراتب 3500 :جنيه
 10عامل تسويق – حسب المقابلة
الشروط  :مؤهل عالي  -متوسط
المزايا  4 :أيام راحة  +وجبه – تأمين صحي
– اجتماعي – زيادة سنوية
العمل بالمناطق  :الشرقية ( الصالحية) –
العبور – مصر القديمة – المقطم – مصر
الجديدة – زهراء المعادي

عدد
 6منسق عمالء  -مؤهل عالي
الراتب 2350 :جنيه
 15عامل إنتاج  1950 -جنيه
 2خراط معادن
 2خراط ميكانيكا
الراتب :حسب الخبرة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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الشركة العربية للتصنيع
منطقة المصانع جبل عتاقة السويس
ت01200199976 /
01270757579
المدير المسئول  /أ 0احمد فتحي
عدد
 3مهندس إنتاج
 3مهندس تخطيط
 3مهندس مشتريات
 2مهندس قطع غيار
 1منسق صيانة ورشة
 1مهندس ورشة
الشروط  :بكالوريوس هندسة
 2مهندس جودة – رقابة جودة
 1منسق دعم فني
 1منسق شئون مالية
الشروط  :مؤهل عالي  -السن 35 :سنة
الراتب :حسب المقابلة
شركة السالم
لالستيراد والتسويق
المقر الرئيسي 44 :شارع جالل حماد
ميامي  -اإلسكندرية
ت01004176101-01223387268/
المدير المسئول /أ .طه إبراهيم
عدد
 10مدير مبيعات  -مؤهل عالي  5000 -ج
 15مشرف مبيعات – مؤهل فوق المتوسط
الراتب 3500 :جنيه
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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 100مندوب مبيعات – جميع المؤهالت
 10قائد فريق  -مؤهل متوسط
الراتب  3000 :جنيه
الشروط العامة  :من الجنسين
كانستار لألمن
 12شارع احمد فهمي  -الحي السابع
مدينة نصر
الرقم التأميني1465 /
ت01140472192-01022347292/
المدير المسئول/أ .مسعد محمد
عدد
 850فرد أمن إداري  -مؤهل عالي
 متوسط 300مشرف امن  -مؤهل عالي
الشروط :خبرة  3:2سنة
السن 45:19 :سنة
الراتب 3000:2400 :جنيه
المزايا :تأمين صحي واجتماعي
 توفير مواصالت  -سكن  -مكافآتأماكن العمل :أكتوبر  -الدقي  -القاهرة
 الجيزة  -المهندسينبروفيشنال
لألمن والحراسة
أبراج سيتي ستار  -برج رقم  - 2الدور الثالث
المحور المركزي  6 -أكتوبر
الرقم التأميني 2999711 /
ت01020919370/
المدير المسئول /أ .مصطفي عادل
عدد
 150فرد أمن  -جميع المؤهالت
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السن 45:21 :سنة
الراتب 2400:2000 :جنيه
أماكن العمل6 :أكتوبر
 دير المالك  -العمل 12 :ساعةالمزايا – توفير سكن للمغتربين
شركة تيكو
لالستثمارات السياحية
 22أ شارع طه حسين  -الزمالك
الرقم التأميني507620 /
ت01060070554/
المدير المسئول /أ .محمد حسن عبد الوهاب
عدد
 40باريستا  -مؤهل فوق المتوسط
 متوسط  -خبرة سنة 40كابتن  -خبرة سنة
 40ويتر
 40طباخ  -خبرة سنة
الشروط  :مؤهل متوسط
 40استيوارد – ال يشترط مؤهل
السن 35:18 :سنة
الراتب 3000:2200:سنة
المزايا -:توفير تأمين صحي واجتماعي
 -سكن للمغتربين
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هيما بالستيك  -هيما فوم
الكيلو  28طريق مصر إسكندرية الصحراوي
أبو رواش – أمام توكيل رينو
الرقم التأميني 448661 /
المدير المسئول /أ .محمود محمد التهامي
عدد
 5مهندس ميكانيكا
 3مهندس كهرباء
الشروط - :بكالوريوس هندسة
 خبرة  5:3سنةالراتب :حسب الخبرة
 15عامل إنتاج  -مؤهل متوسط
(كهرباء أو ميكانيكا)  1600 -جنيه
السن 30:25 :سنة
فندق
برميدز بارك ريزورت  -القاهرة
الكيلو  2.5طريق مصر إسكندرية الصحراوي
الرقم التأميني 286155 /
ت38388300 /
المدير المسئول /أ .حسن عبد الفتاح
عدد
 1مشرف استقبال
 1موظف مكتب أمامي – من الجنسين
 2موظف حاسبات
الشروط :مؤهل عالي
 7عامل نظافة – من الجنسين
 3موظف امن

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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الشروط  :مؤهل متوسط
الشروط العامة :خبرة  2:1سنة
الراتب :حسب الخبرة
المزايا -:تأمين اجتماعي  -صحي
 توفير مواصالت – وجبةطيبة للتجارة والتوزيع
قطعة  21محور كريزي ووتر  -الشيخ زايد
خلف مبني السالب
ت01001861344-01013831102/
المدير المسئول/أ .دنيا العطار
عدد
 20مندوب مبيعات
 مؤهل عالي  -فوق المتوسطالراتب 3700:2700 :جنيه
 10سائق مبيعات  -رخصة ثانية
الراتب 3800:2500 :جنيه
 1فني صيانة محركات  -خبرة سنتان
الراتب :حسب المقابلة
جلوبال ترونك
المنطقة الصناعية الثانية – 6أكتوبر
الرقم التأميني2729210 /
ت01120935551/
المدير المسئول /أ .احمد فوزي
عدد
 3موظف إداري
 2مندوب
الشروط :مؤهل عالي  -فوق المتوسط
 10فني الكترونات  -مؤهل متوسط
خبرة  3 :سنوات
 10عامل إنتاج
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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السن 30:20 :سنة
الراتب  :حسب الخبرة
مؤسسة التضامن للبويات
 20شارع عبد هللا الكاتب الدقي
الرقم التأميني21567598 /
ت01280434414 /
المدير المسئول /أ .احمد السيد
عدد
 30منسقة ميدانية  1600 -جنيه
 10محاسب
 10مدخل بيانات
الراتب 3000 :جنيه
السن 30:18 :سنة
الشروط :مؤهل عالي
نادي  6أكتوبر
 6أكتوبر – الحي السابع
الرقم التأميني988811 /
ت01005833082 /
المدير المسئول /أ .محمد حامد
عدد
 1مدير تنفيذي –  15000جنيه
 1مدير عالقات عامة –  6000جنيه
 1مدير نشاط رياضي – تربية رياضية
الراتب 10000 :جنيه
 1مدير شئون قانونية –  6000جنيه
 1مدير إدارة هندسية –  10000جنيه
 1نائب مدير الصيانة –  5000جنيه
 1مهندس ميكانيكا –  4500جنيه
 3محاسب –  2000جنيه
 5فرد أمن
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 10عامل خدمات
 10عامل زراعة
الراتب 1500 :جنيه
سبينس مصر
 14شارع مجدي سالمة المعادي -االتوستراد
ت01064481113 /
المدير المسئول /أ .رباب حسين
عدد
 10مراقب كاميرات – مؤهل عالي
 10كاشير – مؤهل فوق المتوسط
الراتب 1800 :جنيه
 20فرد امن
 10منسق مخازن  -خبرة
الشروط :مؤهل متوسط
الراتب 1700 :جنيه
 10بائع
 20منسق أرفف
الشروط :يجيد القراءة والكتابة
الراتب 1800 :جنيه
 5سائق دليفري – رخصة خاصة – ثانية
الراتب 2000 :جنيه
ميراكو  -للتبريد والتكييف
ك  28طريق مصر إسكندرية الصحراوي
أبو رواش
الرقم التأميني188564 /
المدير المسئول /أ .عماد عبد السالم
ت35366666 -01014388281 /
عدد
 120فني تبريد وتكييف
 مؤهل متوسط صناعياإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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( تبريد وتكييف – كهرباء -ميكانيكا
 تشييد وبناء) 18عامل  -نسبة %5
لذوي القدرات الخاصة
الشروط العامة :السن  35:18 :سنة
الراتب :حسب المقابلة
دومتي
المنطقة الصناعية الثانية – قطعة 12
 6أكتوبر
ت01062235556 /
المدير المسئول /أ .محمد سمير
عدد
 50أخصائي مبيعات  -مؤهل عالي
 فوق المتوسط  4500 -جنيه 50عامل إنتاج  1800 -جنيه
 50سائق  3300 -جنيه
الشروط :مؤهل متوسط  -اقل
 4فني تبريد وتكييف
 خبرة  5:3سنواتالراتب :حسب المقابلة
السن 40:28 :سنة
بندة العالمية لتجارة التجزئة مصر
 6أكتوبر بجوار ستي سكيب مول
ميدان الجيزة
الرقم التأميني 320208 /
ت01005298675-01013638889/
المدير المسئول/أ .اماني صديق
عدد
 20كاشير  -من الجنسين
 10عامل ممر
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 15مصنف خضار
 15جزار
 20سماك
 15بائع أجبان
 10خباز
 5حلواني
 5مساعد كاشير %5
 5فني صيانة
الشروط :مؤهل متوسط  -حتى عن  30سنة
الراتب :حسب المقابلة
المزايا -:تأمين صحي واجتماعي
 توفير مواصالتمجموعة شركات
يونيفرسال
 6أكتوبر  -المنطقة الصناعية األولي
ت01006043885 /
المدير المسئول /أ .احمد عادل موسي
عدد
 2مهندس ميكانيكا
 2مهندس كهرباء
 2مهندس إنتاج
الشروط :بكالوريوس هندسة
 3فني صيانة كهرباء
 3فني صيانة ميكانيكا
 3فني صيانة كنترول
 3فني CNC
الشروط :مؤهل فوق المتوسط صناعي
 200فني إنتاج  -مؤهل متوسط
الشروط العامة :خبرة  6:5 :سنة
السن 40:30 :سنة
الراتب :حسب الخبرة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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الهندسة لتشكيل المعادن
الكيلو  26مصر اسكندرية الصحراوي
الرقم التأميني2190462 /
ت35393210 /
المدير المسئول /أ .احمد محمد
ت01115696190/
عدد
 2فني ماكينة – مؤهل فني صناعي
 2أمين مخزن
 2عامل مخزن
 10عامل إنتاج
الشروط :مؤهل متوسط
الراتب :حسب المقابلة
شركة األندلس الطبية
فيال  52شارع  104ميدان االتحاد
محطة حدائق القبة
الرقم التأميني2270863 /
المدير المسئول /أ .وليد ربيع
ت01065497469-01229999355 /
عدد
 1أخصائي إنتاج  -مؤهل عالي
 من الجنسين 30مندوب طبي  -بكالوريوس علوم
 بيطري  -صيدلة 2عامل تغليف
 2فني إنتاج (تشريط – ضغوط)
الشروط :مؤهل متوسط
السن 30:24 :سنة
المزايا  :تأمين صحي واجتماعي
الراتب :حسب المقابلة
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يونبيال النيل
لصناعة كرتون مضلع
المنطقة الصناعية  - 5قطعة 49
 6أكتوبر
الرقم التأميني1442483 /
ت01144444182 /
المدير المسئول /أ .محمد نور الدين
عدد
 3كهربائي PLC
 4فني ميكانيكا معدات
 3سائق ونش شوكة
الشروط :مؤهل فوق المتوسط  -متوسط
الراتب :حسب المقابلة

أنكور للمطاعم
صالح سالم  -عمارات العبور
المدير المسئول  /أ .كريم عبد الرحمن
ت01153513911 /
عدد
 10باريستا  -خبرة  3:1سنوات
الراتب 3000:2500 :جنيه
 3مساعد شيف  2500:2000 -جنيه
الشروط :مؤهل متوسط
 1عامل  -نسبة ال%5
لذوي القدرات الخاصة

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

Ministry Of Manpower
Employment National Bulletin

راديو شاك
 79شارع مصدق  -الدقي
الجيزة  -الدور األول
المدير المسئول /أ .ندى وائل
ت01025967490 /
عدد
 50مسئول مبيعات – خبرة  5:1سنوات
 1أخصائي IT
 - Database 1مدخل بيانات
الشروط :مؤهل عالي  -خبرة سنة
السن :اليزيد عن  28سنة
الراتب 3000:2500 :جنيه
 3سائقين  -خبرة سنة
 15مندوب توصيل  -خبرة  5:1سنوات
الراتب 1500 :جنيه  +بدالت
الشروط :مؤهل فوق المتوسط
السن :اليزيد عن  25سنة
أغاخان للخدمات الثقافية
حديقة األزهر – صالح سالم
المدير المسئول /أ .محمد احمد
ت 01028289336 /
عدد
 1مهندس كهرباء  -هندسة كهرباء
 1مهندس ميكانيكا – هندسة ميكانيكا
الراتب  3000 :جنيه
 1عالقات عامة  -مؤهل عالي
– من الجنسين  1900 -جنيه
 1فني كاميرات
 1فني تكييف
 1فني كهرباء
الشروط :مؤهل فوق المتوسط
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 خبرة  5سنواتالراتب  2500:جنيه
 1فرد أمن – مؤهل متوسط –  1900جنيه
جوباص للنقل البرى
ترعة اإلسماعيلية – السواح
المدير المسئول /أ .محمد عبد المنعم
ت 01206668209 /
عدد
 7محاسبين  -بكالوريوس تجارة
 خبرة سنة –  2200جنيه 10موظف خدمة عمالء
 10موظف حجز
الشروط :مؤهل عالي  -من الجنسين
السن  25 :سنة
الراتب 1500 :جنيه
 5موظف عمليات  -مؤهل فوق المتوسط
الراتب 1800 :جنيه
 10فني  2500 -جنيه
 30سائق  -رخصة أولى  35 -سنة
الراتب 4000 :جنيه
* مناطق العمل :القاهرة  -اإلسكندرية
 سفاجا  -شرم الشيخ *ﻧﺎﺳﯾﺗﺎ ﻟوﺟﺳﺗﯾك اوﺗوﻛﯾر ﺟروب  -لصناعة السيارات
أبو رواش
المدير المسئول/أ .ماريو
ت01271818154 /
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الشروط  :بكالوريوس هندسة
 10أمين مخزن – مؤهل عالي
 10فني ميكانيكا
 10فني كهرباء
 10فني سمكري
 10فني دوكو سيارات
 50فرد أمن إداري
 10عامل خدمات
الشروط :مؤهل متوسط
الشروط العامة :السن  30:20سنة
الراتب :حسب المقابلة
إيجيبت باور
حلميه الزيتون – أبراج الحكم
إمام شركة الكهرباء
المدير المسئول  /أ .مريم ماهر
ت 01009209122 -0120027887/
عدد
 120عامل إنتاج – من الجنسين
 20عامل نظافة
الراتب 2500 :جنيه
 10عامل توصيل  -امتالك دراجة بخارية
الراتب 5000:3500:جنيه
الشروط -:جميع المؤهالت
 السن  45 : 18سنة -عمل  8ساعات

عدد
 10مهندس ميكانيكا
 10مهندس كهرباء
 10مهندس إنتاج
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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صيدليات القاهرة
 6شارع الزهور – النزهة – صالح سالم
المدير المسئول /احمد محمدي
ت 01119707507 /
عدد
 2صيدلي  -بكالوريوس صيدلة
خبرة  3شهور  3000 -جنيه  +حوافز
 7مساعد صيدلي  -مؤهل متوسط
خبرة  6شهور  + 2800 -حوافز
 5مندوب توصيل –  + 3500حوافز
شركة البوار للحلويات
 1شارع البساتين
المدير المسئول /أ .محمد حمدي
ت 27024131 - 01148845994 /
عدد
 50كاشير – مؤهل عالي
 100بائع
 50شيف
 100ويتر
 100كابتن
 100عامل إنتاج – من الجنسين
الشروط  :مؤهل متوسط  – -خبرة أو بدون
السن  25:18سنة
الراتب  2500:2000جنيه
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الشركة الهندسية لإلنشاءات
 38شارع محمود خيري – عباس العقاد
مدينة نصر
المدير المسئول /أ .فخري هابيل
ت 01223190294 -24015366 /
عدد
 2مهندس مدني
 2مهندس مساحة
الشروط  :بكالوريوس هندسة
 2مشرف معماري – مؤهل متوسط
 2سائق – رخصة أولى
الشروط  :السن  30 :سنة
الراتب  :حسب المقابلة
المصريين للخدمات األمنية
 62شارع الخليفة المأمون – بجوار سوق
العصر – مصر الجديدة
المدير المسئول /أ .محمد عبد الرزاق
ت 01110559012 /
عدد
 50فرد أمن  -مؤهل متوسط
السن  40:19سنة
الراتب  2300:2100 :جنيه
عدد ساعات العمل  8 :إلي  12ساعة
* مناطق العمل  :التجمع الخامس –
 6أكتوبر *
اورثوميديكس  -لإلطراف الصناعية
 43ش الخليفة المأمون – مصر الجديدة
المدير المسئول /أ .يحيى عبد هللا
ت 01145008144 /

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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عدد
 3محاسب
 1مدير إنتاج
 2محاسب تكاليف
 8مندوب دعاية
 10مندوب مبيعات
 4أمين مخزن
الشروط  :مؤهل عالي – خبرة  5:3سنوات
 8عامل حياكة
 2سائق
الشروط  :مؤهل متوسط  -خبرة  5:3سنوات
السن  45:30سنة
الراتب  :حسب الخبرة
مجموعة شركات سمارت
للتجارة والتوزيع
 24شارع الميرغني – مصر الجديدة
المدير المسئول /أ .عمر الحسن زكريا
ت 01123366664 /
عدد
 30مندوب مبيعات داخلية – من الجنسين
 2500جنيه
 20مندوب مبيعات خارجية –  4000جنيه
 27إداري – لفروع موبينيل –  4000جنيه
 2محلل بيانات – من الجنسين
 5محاسب
الراتب  2000 :جنيه
الشروط  :مؤهل عالي
السن  40:35سنة
 54فني تغيير زيوت –  3000جنيه
 15سائق رخصة مهنية –  2500جنيه
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

Ministry Of Manpower
Employment National Bulletin

صحارا للطباعة
المنطقة الحرة العامة – مدينة نصر
المدير المسئول /أ .ابانوب ميشيل
ت 22744056 /
عدد
 1مهندس كهرباء
 1مهندس ميكانيكا
 1مهندس – فنون تطبيقية
 3فني طالء – إناث
الشروط  :مؤهل عالي
 2مدير تسعير – بكالوريوس محاسبة
السن  45:30سنة
 17فني طباعة
 5عامل تجليد
 1فني كهرباء باور
 1فني ميكانيكا
الشروط  :مؤهل متوسط
خبرة  4:2سنوات
الراتب  4500:2500 :جنيه

انجاز إلدارة المشروعات
 37مكرم عبيد عمارة أوالد العلي البدري
ت22873030 /
المدير المسئول  /أيه محمد عيسي
ت01099905029 /
01000113414
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عدد
 50مندوب مبيعات ( جملة)
 50مندوب مبيعات ( تجزئه)
الشروط  :مؤهل عالي – متوسط
خبرة  5سنوات
الراتب  5700 :جنيه
السن  40:25 :سنة
 100ممثلي خدمة عمالء  -مؤهل عالي –
طلبة  -من الجنسين–  2000جنيه
 50سائق  -مؤهل متوسط – إعدادية
 3500جنيه
العمل  8 :ساعات ماعدا الكول سنتر
 9ساعات
األماكن  6 :أكتوبر – العباسية –
المزايا  :تأمين صحي – اجتماعي
شركة تيكو لالستثمارات السياحية
2أ شارع طه حسين – الزمالك
ت01060070554 /
المدير المسئول  /أ0محمد حسن
ت01229265118 /
عدد
 50ويتر مطعم –  2500جنيه
 50كابتن اوردر –  2700جنيه
الشروط  :سياحة وفنادق
 50استيورد ( مساعد شيف) – مؤهل
متوسط  -بدون –  2500جنيه
 50طباخ – مؤهل متوسط
 2600جنيه
عدد ساعات العمل 8 :ساعات +
ساعة راحة
المزايا  :تأمين صحي واجتماعي – بدل
انتقال – بدل وجبات – سكن للمغتربين
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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ايتوال – لصناعة حلويات
 1شارع أبو محرم – محطة بنزيون
شبرا الخيمة
ت01151188862 /
المدير المسئول  /احمد ربيع
عدد
 40كاشير – مؤهل عالي – خبرة  3:1سنة
  2000جنيه 50عضو فريق – مؤهل متوسط
 30استيوراد – إعدادية
الراتب  1800 :جنيه
السن  40:18 :سنة
المزايا  :تأمين صحي واجتماعي
حافز شهري
شركة جي فور اس
التجمع الخامس شارع التسعين اخر سور
المستشفي الجوي
ت01008558859 /
01111247579
المدير المسئول  /أ0محمود خالد عزب
عدد
 200امن وحراسة
 2100:1800جنيه
 200ضابط امن –  2400:2000جنيه
الشروط  :جميع المؤهالت
 200عامل نظافة –  2200جنيه
السن  50:18 :سنة
المزايا  :تأمين صحي واجتماعي – زيادة
سنوية – ترقيات – توفير مواصالت
أماكن العمل  :مول مصر – مول العرب –
المهندسين – بوالق – القومية – التحرير
WWW.MANPOWER.GOV.EG

وزارة القوى العاملة
النشرة القومية للتشغيل

2019

العـــدد " أربعمائة وأربعة

شركة سيكيوريتاس إيجبت لألمن
 537كورنيش النيل المعادي  -القاهرة
ت01000040951 /
01150270787
المدير المسئول  /أ0فريد فكري
عدد
 100مراقب امن إداري – مؤهل عالي –
متوسط
السن  40:21سنة
الراتب  2700:2300 :جنيه
المزايا  :تأمين صحي واجتماعي – توفير
سكن للمغتربين – توفير وجبه – زي مجاني
ماجيك فارما  -لألدوية
 28شارع عباس العقاد – مدينة نصر
الرقم التأميني 3813087 /
ت01006902456 /
المدير المسئول  /أ0محمد صالح الدين
عدد
 50مندوب مبيعات أدوية – مؤهل عالي
 2000جنيه  +عمولة
 20مندوب – مؤهل عالي – متوسط
 2200جنيه  +عمولة
السن  28:22 :سنة
مارتنز لخدمات األمنية
 32شارع جابر بن حيان  -الدقي
ت01225580811 /
المدير المسئول  /بيتر هاني
عدد
 5مشرف امن – خبرة  3سنوات
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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 45مراقب امن
الشروط  :جميع المؤهالت
السن  45:21سنة
الراتب  2500:2000 :جنيه
المزايا  :تأمين صحي واجتماعي – توفير
سكن للمغتربين – حوافز
شركة ميدل ايست لألمن والحراسة
مدينة المعراج – عمارة  2046الدور األول
– بجوار كارفور المعادي – موازي للدائري
الرقم التأميني 2472392 /
ت01099951184 /
01126231723
المدير المسئول  /أ0شيماء خالد
عدد
 40ضابط امن إداري – جميع المؤهالت
السن  45:21سنة
الراتب  2300 :جنيه
المزايا  :تأمين اجتماعي وصحي – سكن
للمغتربين – توفير مواصالت
بينكي لولي بوب  -للحلويات
شارع العطري – العباسية – عبده باشا
بجوار كليه الهندسة
ت01094469710 /
المدير المسئول  /أ0محمد حسن
عدد
 30بائع داخل البناء – من الجنسين
 1500جنيه
 5أمين مخازن –  1800جنيه
الشروط  :جميع المؤهالت
 8كاشير – مؤهل عالي – من الجنسين
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 1800جنيه
الشروط العامة  :خبرة  6شهور  +عمولة
المزايا  :حوافز شهرية علي المبيعات
 +بدل انتقال
مطعم كوك دور
مدينة العبور – المنطقة الصناعية
ت01006157733 /
المدير المسئول  /أ0عادل شهاب
عدد
 50مساعد مدير – مؤهل عالي
 3000جنيه
 50فريق عمل –  2200جنيه
 50مندوب توصيل –  5000جنيه
امتالك دراجة بخارية
 50سائق – أولي  ،ثانية  ،ثالثة
 3000جنيه
 50عامل مخازن –  1900جنيه
 50عامل نظافة –  2400جنيه
الشروط  :جميع المؤهالت
السن  50:18 :سنة
المزايا  :سكن للمغتربين – تأمين صحي
واجتماعي – فرص سفر للفروع الدولية
للكافات
مطاعم كرياتيف باي
الدقي – شارع ميشيل باقوم – متفرع من
شارع مصدق عمارة 34
الرقم التأميني 2946974 /
ت01275223363 /
المدير المسئول  /عبد السالم
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 50ويتر –  1800جنيه
 50كابتن اوردر –  2200جنيه
 40ستيور كابتن –  2500جنيه
 30باريستا –  2500:2200جنيه
 80طباخ – خبرة  5:1سنة
 4000:2500جنيه
الشروط  :مؤهل متوسط سياحة وفنادق
 30عامل نظافة –  1800جنيه
 40عامل استيورد –  2200جنيه
الشروط  :مؤهل متوسط
السن  30:20 :سنة
المزايا  :تأمين صحي واجتماعي –
بدل انتقال – سكن للمغتربين
إس أم أس  -لألمن
 13شارع البرازيل  -الزمالك
ت01094656410 /
المدير المسئول  /محمد ايمن
عدد
 30امن إداري
 22مراقب كاميرات
الشروط  :جميع المؤهالت – من الجنسين
العمل  8ساعات
الراتب  2500 :جنيه
المزايا  :توفير سكن – توفير مواصالت
أماكن العمل  :وسط البلد – العبور – العاشر
من رمضان – 6اكتوبر – التجمع الخامس

عدد
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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 2ترزي –  1500جنيه

تراست للتصنيع الهندسي
طريق السالم – أبو زعبل – الخانكة
المنطقة الصناعية األولى
المدير المسئول  /أ .محمد نصر الدين
ت 01004835908 /
عدد
 4مراقب جودة
 2سائق أولى  -ثانية
 1سائق كالرك
 3مهندس ميكانيكا
 3مندوب مبيعات
الشروط  :مؤهل عالي
 5عامل
الراتب  :حسب المقابلة
المزايا  :توفير مواصالت على مستوى
مراكز الخانكة – شبين القناطر – الدائري

دغش للتندات والخيام
 23يوليو – المرج الجديدة
الرقم التأميني 719929 :
المدير المسئول  /أ .مصطفى
01271115678 - 01202055510
عدد
 1محاسب –خبرة  3:2سنة  2500 -جنيه
 1مهندس مدني –  4000جنيه
 4عامل دهان حديد –  2500جنيه
 2استرجى –  2300جنيه
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

دلتا فابريك – مصر
طريق السالم – أبو زعبل
المدير المسئول  /أ .محمود مصطفى
ت 01272527715 /
عدد
 1مهندس صباغة – بكالوريوس علوم
 2مهندس فنون تطبيقية
 1مهندس كهرباء – بكالوريوس هندسة
 4فني صباغة – مؤهل متوسط
الشروط  :خبرة  5 : 1سنة
السن  :اليزيد عن  27سنة
الراتب  2500 :جنيه
ديكوريتف جالس
العبور – المنطقة الصناعية األولى
إمام مجمع الخرافي
الرقم التأميني2569962 /
المدير المسئول /أ .محمد بدر مصطفى
ت 01143852211 /
عدد
 3أخصائي سالمة وصحة مهنية
 100عامل إنتاج
 100فني إنتاج
السن  :ال يزيد عن  30سنة
 خبرة سنة على األقلالراتب 2200 :جنيه
المزايا :تأمين اجتماعي  -صحي
 توفير مواصالت  -وجبات -تأمين صحي خاص بالشركة
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النشرة القومية للتشغيل

دنتيل سالمتكس
المنطق الصناعية أ – العبور
الرقم التأميني 2205385 /
المدير المسئول  /أ .محمد محسن
ت01002465526 /
عدد
 3كيميائي – بكالوريوس علوم
 1فنون تطبيقية – بكالوريوس فنون تطبيقية
 20عاملة فحص منسوجات
 200عمال إنتاج
 10فني صيانة ميكانيكية – خبرة  3سنوات
الشروط  :مؤهل متوسط
السن  :اليزيد عن  28سنة
الراتب  :حسب المقابلة -
المزايا :تأمين اجتماعي  -صحي
 توفير مواصالت  -وجبات ترقيات  -حوافزمديرية القوى العاملة
بالقاهرة
مجمع التحرير  -الدور الثالث
ميدان التحرير
ت27940448-27945720/
منطقة قوى عاملة المطرية
 27شارع عين شمس برج الفتح
ت 26339194 /
مكتب تشغيل المطرية
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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 46شارع ترعة الجبل المطرية
ت22503861 /
طيبة بال للمالبس الجاهزة
 28شارع غرب السكة الحديد
الرقم التأميني 1972797 /
المدير المسئول  /أ .مصطفى محمود
ت .م  .التشغيل 2250386:
عدد
 5عامل أوفر – اورالية – سنجر
من الجنسين – خبرة 5سنوات
 1مشرف إنتاج – خبرة  10سنوات
الشروط  :السن  40:20سنة
الراتب  :حسب المقابلة
مدرسة الحرية
 118شارع الحرية – بجوار كوبري السواح
الرقم التأميني 1785504 /
ت 26539134 /
عدد
 1مدرسة موسيقى
السن  35 :سنة – خبرة  5سنوات
الراتب  :حسب المقابلة
منطقة قوى عاملة  -مصر الجديدة
 27شارع عين شمس برج الفتح
ت26339194 /
مكتب تشغيل  -مصر الجديدة
 5حارة الفرن المتفرع من شارع هارون
ت26339194 /
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هيلتون القاهرة  -هليوبوليس
شارع العروبة – مصر الجديدة
طريق المطار
الرقم التأميني 593221 /
المدير المسئول  /أ .محمد عبدون
ت  .م  .التشغيل 26339194 /
عدد
 10موظف أمن – مؤهل عالي -
فوق المتوسط
 12فني تبريد وتكييف
 12فني سباكة
 12فني كهرباء
 12فني معالجة مياه
 12مشرف غرف ( هاوس كيبينج)
الشروط  :مؤهل متوسط
خبرة في مجال الفنادق
السن  :اليزيد عن  30سنة
الراتب  1750 :جنيه

منطقة قوى عاملة مدينة نصر غرب
 30شارع احمد حسنى ناصية البطراوى
ت24022116 /

مكتب تشغيل مدينة نصر غرب
 30شارع احمد حسنى ناصية البطراوى
ت24022116 /

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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سيزر ألنظمة الخدمات األمنية
 30شارع اإلمام أبو ضيفة متفرع من شارع
الطيران – الحي السابع – مدينة نصر
الرقم التأميني 1703827 /
المدير المسئول  /أ .محمد فريد نصار
ت.م .التشغيل  /ت24022116 :
عدد
 100فرد أمن  -جميع المؤهالت
السن  45 : 21سنه
الراتب  2200:1200 :جنيه
منطقة قوى عاملة  -الغرب
 9ميدان الخازندار – العتبة
ت25931800 /
مكتب تشغيل  -بوالق
رمله بوالق – المساكن الشعبية
ت25765607 /
النصر التجارية
 33شارع السبتية
الرقم التأميني 4740595 /
المدير المسئول  /أ .احمد خليفة إبراهيم
ت 01140811041 /
عدد
 1كاتب حسابات – مؤهل متوسط
 1عامل تقطيع صاج
الراتب  :حسب المقابلة
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مكتب تشغيل قصر النيل
 9ميدان الخازندار – العتبة
ت25931800 /
فندق سميراميس – انتركونتيننتال
كورنيش النيل – جاردن سيتي
الرقم التأميني 382905 /
ت 27988000 /
عدد
 5موظف أمن  -مؤهل عالي – من الجنسين
 5عامل نظافة  -مؤهل متوسط
السن  30:21سنة
الراتب  1500 :جنيه
مديرية القوى العاملة
باإلسكندرية
 4شارع المتحف الروماني باإلسكندرية
ت03/4869263 -03/4836023 /
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كوميتكس للخيوط
المنطقة الحرة  -العامرية
عدد
 20عاملة إنتاج  -مؤهل متوسط
السن  35: 19سنة
الراتب  1400 :جنيه
مزايا  :تأمين إجتماعى – تأمين صحي –
وسيلة مواصالت – رصيد إجازات تأمين ضد
الحوادث
تورى مديكال
برج العرب – المنطقة الصناعية الثانية –
قطعة  8بلوك 28
عدد
 3مراقب جودة  -بكالوريوس علوم -
زراعة  -من الجنسين
 10فني إنتاج – من الجنسين
 5عامل لحام  -مؤهل متوسط
 10عامل إنتاج  -من الجنسين
الشروط  30 : 18 :سنة
الراتب  2000 : 1700 :جنيه

إدارة بحوث العمالة
جينرال كول للتبريد
شارع مسجد قباء أم زغيو
أول العامرية  -اإلسكندرية
عدد
 10عامل إنتاج
السن  35 : 18سنة
الراتب  1600 :جنيه

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

جريد فودز للمنتجات الغذائية
برج العرب – المنطقة األولى
عدد
 45عامل إنتاج  -مؤهل متوسط – من
الجنسين – الراتب  1200 :جنيه
مزايا  :تأمين إجتماعى – تأمين صحي –
وسيلة مواصالت
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مودرن تكس
شارع يحيى زيتون متفرع من محرم بك –قناة
السويس
عدد
 1عاملة أوفر
 1عاملة سنجر
 4عاملة تشطيب
الشروط  :خبرة  3سنوات
السن  30:18سنة
الراتب  :حسب الخبرة
هاى تك تكستايل إيجيبت
 14شارع المنطقة الحرة – العامرية
عدد
 1عامل نسيج
 1عامل إنتاج
 4عامل خدمات
السن  50:25سنه – خبرة سنة
الراتب  :حسب الخبرة
مصنع أحذية أبو هندية
الهانوفيل – طريق إسكندرية مطروح
عدد
 30بائع
 30مساعد بائع
الشروط  :مؤهل متوسط أو اقل
السن  35:19سنة
الراتب  1800 :جنيه
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عدد
 15فني نسيج
 10عامل تجهيز
الشروط  :مؤهل متوسط أو إعدادية
السن اليقل عن  21سنه
الراتب  1700 :جنيه  150 +جنيه حافز
مزايا  :مواصالت
مديرية القوى العاملة  -بدمياط
شارع التحرير  -ميدان سرور
ت057/322126 /
مكتب تشغيل  -دمياط الجديدة
الحى االول  /المجاورة االولى
عمارة الدلتا  /مدخل رقم ()5
ت 057/407025 /
الشركة المتحدة للتكييف
كورنيش النيل – خلف البنك الزراعي
المدير المسئول  /أ  .إيهاب البيومى
ت 01008711102 /
عدد
 1مدير مبيعات
 1سكرتيرة – حديث التخرج
الشروط  :مؤهل عالي
الراتب  :حسب المقابلة

شركة إسكندرية للمالبس الجاهزة
المنطقة الصناعية – برج العرب
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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المجموعة العقارية للقطن
بجوا البنك االهلى – أعلى أوالد فوده
دمياط الجديدة
المدير المسئول  /أ  .احمد احمد قطب
ت 01099136563 /
عدد
 1مدير تسويق  -خبرة  3سنوات
 1سكرتيرة – حديث التخرج
إجادة الكمبيوتر
الشروط  /مؤهل عالي
الراتب  :حسب المقابلة
مركز الوطنية لخدمة وصيانة السيارات
المنطقة الصناعية – أمام مستشفى األزهر
دمياط الجديدة
المدير المسئول  /أ  .محمد احمد حسن
ت 01000332305 /
عدد
 2عامل كوتش
 1عامل نظافة
الراتب  1200 :جنيه
اللهب للمبيدات والكيماويات
المنطقة الصناعية األولى
دمياط الجديدة
الرقم التأميني 1123165 /
المدير المسئول  /أ  .محمد عبد العظيم
ت 0م التشغيل 057/407025 /
عدد
 1مهندس زراعي  -بكالوريوس زراعة
 2كميائى – بكالوريوس علوم
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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 1فني سالمة وصحة مهنية
 4عمال
الشروط  :مؤهل متوسط
الراتب  :حسب المقابلة
الدلتا لتأمينات الحياة
باب الحرس – برج الفائز – أمام موقف
المنصورة – الدور األول – دمياط الجديدة
المدير المسئول  /أ  .احمد المغالوى
ت 010330335650 /
عدد
 50وسيط تأمين
 10مدير مبيعات
الشروط :مؤهل عالي  -من الجنسين
السن  :اليزيد عن  40سنة
الراتب  :حسب المقابلة  +عموالت +
حوافز
سيسكوتر أتس للوجستيات المتطورة
الميناء – المنطقة الصناعية
دمياط الجديدة
المدير المسئول  /أ  .خالد مصطفى
ت 01090038295 /
عدد
 10سائق لودر
 10فرد أمن
الشروط  :يقرأ ً ويكتب  -خبرة
الراتب  3000 :جنيه
مصنع فومكس لصناعة اإلسفنج
المنطقة الصناعية – دمياط الجديدة
المدير المسئول  /أ  .هاني مكاوي
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ت 01097101039 /
عدد
 1كميائى  -بكالوريوس علوم
السن  :ال يزيد عن  30سنة
الراتب  1500 :جنيه
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 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

كاسيل للخدمات األمنية
 18شارع عبد المجيد بدوى  -عمرانية
جيزة
الرقم التأميني2924106 /
المدير المسئول /أ .محمد ثروت
ت01149011399 -01099958384/
01118802488 -

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
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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