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النشرة القومية للتشغيل

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

شركة الثريا لألمن
 4عمارات العبور -صالح سالم
أمام الجهاز المركزي للمحاسبات
مدينة نصر  -القاهرة
الرقم التأميني2929189 /
المدير المسئول  /أ 0محمد نصار – كريم
الجوهري – أ .أمنية
ت01008858826-01008858828/
01008858817
عدد
 260مراقب أمن  -جميع المؤهالت
 حتى  50سنةالراتب  2700:2000 :جنيه
المزايا -:تأمين صحي واجتماعي
 زيادة سنوية – زى مجاني –بوليصة تأمين  --توفير سكن ومواصالت
الفرجانى
 40شارع نصوح الزيتون – امام شركة
المياه
الرقم التأمينى 2884241 /
المدير المسئول  /أ .سعيد احمد سعيد
ت 01222777251 /
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عدد
 80كاشير  -من الجنسين
 السن  :حتى 30سنة لإلناثحتى 35 :سنة للذكور
الراتب  2250:2150جنيه
 20مدخل بيانات – السن  :حتى  35سنة
الراتب 2200 :جنيه
 20مراقب كاميرا  -مؤهل عالي  -متوسط
السن  :حتى  35سنة –  2100جنيه
 50جزار
 50بقال
الشروط :ال يشترط مؤهل  2500 -جنيه
 50فرد أمن  -من الجنسين
حتى 30 :سنة  :لإلناث
حتى 40 :سنة للذكور
 50منسق  /بائع  -مؤهل متوسط
الراتب  2200:2100جنيه
جى فور أس
لألمن والحراسة
المرج القديمة  -امام محطة المترو  -القاهرة
الرقم التأميني 7590/
المدير المسئول/أ  .كريم سليم محمد
ت01277403785 /
عدد
 10مراقب كاميرات – ب .نظم ومعلومات
الراتب 2000 :جنيه
 300فرد أمن  -عمل  12ساعة
الراتب 2675:2500 :جنيه
 150فرد أمن – عمل  8ساعات
الراتب1950 :ج
الشروط :مؤهل متوسط
 10مشرف أمن
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 ال يقل المؤهل عن فوق المتوسط عمل  12 : 8ساعةالراتب 2650 :ج عمل  8ساعات
الراتب 3500 :ج عمل  12ساعة  -خبرة
 15حارس خاص  -مؤهل متوسط
الراتب 2360 :جنيه
الشروط العامة :السن :حتى  40سنة
المزايا :ت.صحي – اجتماعي – توفير
مواصالت
مواقع العمل :كايرو فيستيفال – سيتي
ستارز -مدينتي – مول العرب
سينا مصر  -لألمن
 11شارع نوبار بجوار الشبراوي
محطة مترو سعد زغلول
الرقم التأميني1796517 /
ت ( 01060229639/للتواصل
) whatsapp
25316494-01113714156المدير المسئول /أ .عبد هللا محمد
عدد
 70فرد أمن  -للعمل بأرض اللواء
الراتب2250 :ج
 60فرد أمن  -للعمل بالمقطم 2000 -ج
 70مراقب كاميرا  -أرض اللواء
الراتب2300 :ج
 60فرد أمن للعمل بمصر القديمة –
1500ج
 150فرد أمن إداري  -للعمل بالمطرية –
عين شمس  -شبرا الخيمة –
الزيتون
– الوراق – 1700ج
الشروط :عمل  8ساعات
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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 150فرد أمن للعمل ببرج العرب – وجبة
سكن – الراتب 2500 :ج
 150فرد أمن للعمل بالعاشر من رمضان
 سكن – الراتب 2300 :ج 150فرد أمن للعمل بالعبور  -سكن
 الراتب 2300 :2000:ج 150فرد أمن للعمل بالصالحية  -سكن
الراتب 2500 :ج
 1مدير موارد بشرية – خبرة – العمل
بالقاهرة –  3500ج
 1سكرتيرة تنفيذية – تجيد الحاسب اآللي
– العمل بالقاهرة
– الراتب  3000 : 2500ج
الشروط العامة  :السن ال يزيد عن  45سنة
المزايا 4 - :أيام راحة
 تأمين صحي  -اجتماعي زيادة سنويةالمقابلة كل ايام األسبوع
من  10ص  :حتى  4م ما عدا الجمعة
الخباز للحلويات والمخبوزات
 46شارع النصر – المعادى الجديدة
الرقم التأميني 1322917 /
المدير المسئول /أ .محمد فاروق – احمد
فهمى
ت01151344335 -01148800246/
عدد
 100نائب مدير فرع  -خبرة سنتان -
الراتب  3000:2500 :جنيه
 100مدير فرع -خبرة  3 :سنوات
الشروط :مؤهل عالي  -سياحة وفنادق
 حتى  35سنة – من الجنسينWWW.MANPOWER.GOV.EG
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 2000بائع  -خبرة سنة  -من الجنسين
 حتى  30سنة – 2000ج 200شيف شرقي – مؤهل عالي
 خبرة  10 :سنوات  -حتى  45سنة 50أوردرتكر  -حتى  30سنة  1800 -ج
 150مساعد شيف غربي
 50شيف استيوارد – خبرة  5سنوات
في الهايجين  -المواد المطهرة –
والمعدات االستانلس – حتى  45سنة
الشروط :مؤهل عالي  -متوسط
 50عامل نظافة
 50مشرف نظافة
 500عامل تغليف 1800 -ج
 100دليفري  -خبرة سنة
الشروط :مؤهل متوسط  -خبرة  5 :سنوات
– السن  :حتى  45سنة
الراتب  2000 : 1800 :جنيه
المزايا :ت .صحي – اجتماعي
العمل بفروع :م .نصر  -التجمع
 مصر الجديدة  -المهندسين  -العجوزة 6أكتوبر
ديكوريتف جالس
العبور – المنطقة الصناعية األولى
إمام مجمع الخرافي
الرقم التأميني2569962 /
المدير المسئول /أ .إسماعيل عبد المحسن
ت01143852211/
عدد
 5فني كهرباء كنترول – 3000ج
 3فني رفع مقاسات – ب .جامعة عمالية
الشروط  - :السن حتى  30سنة
 خبرة سنتين على األقلاإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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الراتب :حسب المقابلة
المزايا :تأمين اجتماعي  -صحي
 توفير مواصالت  -وجبات تأمين صحي خاص بالشركةالمصرية لالتصاالت لنظم المعلومات
( أكسيد )
القرية التكنولوجية – المعادى – شارع
االسلكى
الرقم التأميني 02203577 /
المدير المسئول  /ا .حسن المال
ت 23223800 /
عدد
 3000ممثل خدمة عمالء  -مؤهل عالي
– السن  :حتى  30سنة
الراتب  1800 :جنيه شامل
مصنع تريكو مورينيال
للمالبس الجاهزة
 2شارع روفائيل سليمان – المليحة
حدائق القبة – القاهرة
الرقم التأميني1766324 /
المدير المسئول /ا .خالد محمد محمد فؤاد
ت 24446335 /
عدد
 5مراقب جودة  -مؤهل عالي  -متوسط
 5عامل تعبئة  -حتى  30سنة
 5مساعد مقصدار – حتى  40سنة
 3عامل مخازن – حتى  30سنة
الشروط  :مؤهل متوسط
 10عامل أوفر
 10عامل سنجر
 10عامل أورليه
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 5عاملة تشطيب
 2عامل نظافة
الشروط :من الجنسين – حتى  40سنة
الراتب  :حسب الخبرة
شركة بيتي
التجمع الخامس – القاهرة
الرقم التأميني01613940/
المدير المسئول /أ .محمد ثابت
ت01121219095-01022444908/
01141488085
عدد
 100سائق مبيعات  -درجة اولى  -ثانية
 مؤهل متوسط  -حتى  40سنةالراتب1200 :ج  2400 +عمولة
 100مندوب مبيعات  -مؤهل عالي
 فوق المتوسط – حتى  30سنالراتب 1200 :ج  2800 +عمولة
مواقع العمل :أبو رواش – القطامية –
الوراق – السالم – االسماعيلية –
المنصورة  -الدلتا – اإلسكندرية –
الشرقية
المزايا :اجتماعي – توفير وسائل مواصالت
– تأمين طبي
ملحوظة
يرجى االتصال اوال لتحديد موعد ومكان
المقابلة
جنينة مول
عباس العقاد  -مدينة نصر  -القاهرة
المدير المسئول  /أ .تامر فؤاد
ت01284646661 /
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عدد
 30فرد أمن  -مؤهل عالي  -متوسط
 من الجنسين – حتي  35سنة للذكور حتى  30سنة لإلناث 5عامل مصعد  -حتى  25سنة
 الراتب 2000 :جنيه 20عامل نظافة  -من الجنسين
الراتب 1200 :جنيه
الشروط :مؤهل متوسط فأقل

الشركة المتحدة
للمنتجات المعدنية
كوم أوشيم – الفيوم
الرقم التأميني 2357989 /
المدير المسئول  /أ .عبد الرحمن ممدوح
ت01020976354 /
عدد
 2مشرف وردية  -مؤهل عالي
 حتى  35سنة  -خبرة  3سنواتالراتب 2000 :جنيه
 1أمين مخزن  -ب.تجارة
 1أمن إداري  -مؤهل عالي  -متوسط
 خبرة  3سنوات 5فني صيانة ميكانيكا  -مؤهل متوسط
 خبرة  5سنوات –  1800جنيهWWW.MANPOWER.GOV.EG
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 40عامل إنتاج  1500 -جنيه ال
الشروط العامة  :السن :حتى  30سنة
الراتب 1500:جنيه
شركة الفراعنة ستايل
لصناعة األدوات الصحية
كوم أوشيم – طامية – الفيوم
الرقم التأميني 2459291 /
المدير المسئول  /أ .محمد عبد الحميد
ت 01005673305 -084/2215091/
عدد
 10عامل صب
 10عامل أفران
الشروط :مؤهل متوسط صناعي
 السن حتى  23سنةالمزايا :تأمين صحي  -وسيلة مواصالت
الراتب 1200 :جنيه
حداد للتصنيع والتجارة
كوم أوشيم – المرحلة األولى – قطعة 217
الرقم التأميني 2467347 /
المدير المسئول  /أ .سعد كمال
ت 9206232- 01007552409 /
عدد
 30عامل أوفر –  1500جنيه
 15عامل سنجر  1500 -جنيه
 5عامل جودة –  1300جنيه
 5عامل مكواة –  1200جنيه
الشروط :السن :حتى  40سنة
 من الجنسينالمزايا - :تأمين صحي  -اجتماعي
 وسيلة مواصالتاإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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كاذارين للمالبس
كوم أوشيم – المرحلة األولى
المدير المسئول  /أ .عشري فاروق
ت01025063084 /
عدد
 50عامل حياكة ونسيج
 مؤهل فوق المتوسط  -متوسط السن اليقل عن  21سنة من الجنسينالراتب 1500 :جنيه

الشركة العالمية السياحية ( امريكانا)
 26شارع جول جمال
جامعة الدول العربية  -المهندسين
ت01002802584 /
المدير المسئول /أ.عمر حسن
عدد
 100ممثل خدمة عمالء
 100كاشير -من الجنسين
الشروط :مؤهل عالي
الراتب :يبدأ  2300جنيه
 100شيف  -مساعد شيف
 100ويتر ( مقدم طعام)
 100باريستا
الشروط  :مؤهل عالي  -فوق المتوسط
 متوسطالراتب 2300:1900 :جنيه
الشروط العامة :السن  35:18 :سنة
WWW.MANPOWER.GOV.EG
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SMS
لألمن والحراسات
 13شارع البرازيل  -الزمالك
ت01286772998 /
المدير المسئول /أ .ايهاب محمد محمود
عدد
 150فرد أمن إداري –  12ساعة عمل
 للعمل بخطوط مترو تحت اإلنشاء إجادة القراءة والكتابة 100أمن إداري  -مؤهل عالي  -متوسط
 للعمل بالسفارات –  8ساعاتالسن 39:20 :سنة
الراتب 2500 :جنيه
المزايا - :تأمين صحي  -اجتماعي
 توفير سكنالشركة العربية بدمنهور
 2شارع الروضة  -دمنهور  -البحيرة
ت01024413139 /
المدير المسئول/أ .عبد الحليم سعيد
عدد
 10مدير فرع –  2500:2000جنيه
 20سكرتارية –  1500:1000جنيه
 100ممثل عالقات عامة
 300موظف إداري – جميع التخصصات
الراتب  1500:1000 :جنيه
 200مندوب
الراتب 2000:1000 :جنيه  +حافز
الشروط العامة - :مؤهل عالي
 فوق المتوسط  -متوسط -من الجنسين

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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اكوابيور – اجهزة معالجة مياه الشرب
دسوق – شارع الجمهورية  -كفرالشيخ
ت01097966003 /
المدير المسئول/أ .رضا محمد محمد الجمال
عدد
 7مفاوض مبيعات للعمل  -مؤهل عالي
متوسط  5000:4000 -جنيه
 3فني تركيب وصيانة  -مؤهل متوسط
الراتب 3000:2000 :جنيه
الشروط :السن ال يزيد عن  35سنة
المزايا  :المرتب شامل العمولة والحوافز
الشروط - :العمل بدسوق  -سيدي سالم
 كفر الشيخقطب هوم جروب
استيراد وتصدير ادوات منزليه
شارع دنجي رجب  -سموحة  -اإلسكندرية
ت01154700999 /
المدير المسئول/أ .هشام رضا
عدد
 10مندوب مبيعات  -مؤهل عالي
 السن حتي  28سنةالراتب 4000:3600 :جنيه  +عمولة
مصر لتأمينات الحياة
شارع الغاز عمارة نصير دسوق
كفر الشيخ
ت01285998071-047/2563189/
المدير المسئول /أ .سمير صبحي بدوي
ت01008842899/
عدد
 50مندوب تسويق  -مؤهل عالي
WWW.MANPOWER.GOV.EG
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 من الجنسين  -ال يقل عن  30سنةالراتب 1000 :جنيه  1000 +حوافز
الدولية للهندسة
لتجارة االجهزة الطبية
دمنهور
ت01028191116/
المدير المسئول /أ .فاتن السقا
عدد
 2محاسب
 2ممثل خدمة عمالء
 4مندوب مبيعات خارجية
 ب .تجارة انجليزيالشروط :مؤهل عالي
 1اوفس بوي – مؤهل متوسط
السن 30:18 :سنة
الراتب 2000 :جنيه
شركة الدلتا
لتأمين الحياة
طنطا – دمنهور – كفر الشيخ
ت01125015759-01004973631/
المدير المسئول /أ.وليد مرسي
عدد
 100وكيل تأمين
 100مستشار تأمين
الراتب 2800 :جنيه
 10مدير مبيعات – خبرة ال تقل عن سنة
الراتب 7000 :جنيه
الشروط العامة  :مؤهل عالي
– من الجنسين
السن :ال يزيد عن  45سنة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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شركة العروبة للتجارة
تجاري ( ماركت – حلواني )
دسوق – كفر الشيخ
ت0101983572 /
المدير المسئول /أ .احمد الجندي
عدد
 5كاشير  -مؤهل عالي
 10موظف قسم  -من الجنسين
 5مشرف  -مؤهل فوق المتوسط
 5سائق
الشروط  :مؤهل متوسط
 خبرة  5:3سنوات السن 30 : 20 :سنةالراتب 1500 :جنيه
شركة كانستارز لألمن
 12شارع احمد فهيم  -الحي السابع
مدينة نصر
ت01140472192-01022347392/
المدير المسئول /أ .مسعد محمد حماد
عدد
 150مشرف أمن إداري  -مؤهل عالي
 خبرة سنتان  4000:2500 -جنيه 30فرد امن صناعي  -مؤهل عالي
 متوسط  -خبرة سنتان  2800 -ج 200فرد امن  -مؤهل متوسط  -اعدادية
 يقرا ويكتب  2500 -جنيهالشروط العامة  :السن ال يزيد عن  45سنة

اللبنانية السويسرية
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للتأمين التكافلي
دمنهور  -بحيرة
ت01014000432-01009004479/
المدير المسئول/أ .احمد غزال
عدد
 100مستشار تأميني  -يبدأ  3500جنيه
 100مدير مبيعات  -خبرة سنتان
يبدأ من  5000جنيه
الشروط  :مؤهل عالي
السن  35:21 :سنة
سنافودز
للصناعات الغذائية
الرحمانية  -شارع جسر النيل
طريق المجد -الكليو 2
ت01016988552 /
المدير المسئول /أ.محمود محمد
عدد
 10مشرف تنفيذي انتاج  -مؤهل عالي
 من الجنسين 3محاسب – بكالوريوس تجارة
 2أخصائي موارد بشرية  -حقوق
 بكالوريوس تجارة 15مراقب أمن  -مؤهل ال يقل عن متوسط
 90عامل انتاج – من الجنسين
 500عمالة موسمية خالل موسم رمضان
 من الجنسينالسن :ال يزيد عن  30سنة
الراتب :حسب الخبرة

سبيد للتجارة والتوزيع
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

Employment National Bulletin

اول طريق دسوق – كفر الشيخ
الرقم التأميني 2460881 /
ت01150229342 /
المدير المسئول  /ابراهيم القادوني
عدد
 100مندوب مبيعات – مؤهل عالي
 2800جنيه
 100سائق –  2400جنيه
 50خدمة عمالء – من الجنسين
 50عمال مخازن
الراتب  :حسب المقابلة
الشروط  :مؤهل متوسط
السن  40:30 :سنة
الشركة الدولية للتجارة والحلويات
شارع تقسيم حسن عالم – سموحة
اسكندرية
ت01226067702-01021333483/
المدير المسئول /أ.عزمي خميس عمارة
عدد
 – hr 2من الجنسين
 2سكرتارية – اجادة الكمبيوتر
 10مشرف
 2مهندس صيانة
الشروط :مؤهل عالي  -خبرة  :سنتان
الراتب  2000 :جنيه
شركة تنمية لتمويل المشروعات
هـ 3تقسيم االسلكي  -المعادي
ت01122805090 /
المدير المسئول  /احمد سلمي
عدد
 60مسئول تمويل – مؤهل عالي –
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متوسط – من الجنسين –  1400جنيه
 10مشرف –  1200جنيه
 5مدير فرع –  2000جنيه
الشروط  :مؤهل عالي – من الجنسين
السن  :ال يزيد عن  21سنة
المزايا  :المرتب  +حوافز
شركة اوشن ستار
توريد ومقاوالت
 86من خالد بن الوليد من محمد نجيب –
ميامي  -اسكندرية
ت01113955319-01288591660/
المدير المسئول  /سحر عبد السالم
عدد
 100عامل – مؤهل متوسط صناعي
 3000جنيه
 100فرد امن – مؤهل متوسط  -اعدادية
 2800:2000جنيه
 20سائق – رخصة ثانية – ثالثة
 3000جنيه
العمل بالعين السخنة  -القاهرة
مديرية القوى العاملة
بالقليوبية
بنها الجديدة – مجمع المصالح الحكومية
الدور الثالث  -بجوار المحافظة
ت013/324729 – 013/3224543 /
إدارة بحوث العمالة
الثالثية تكس للمالبس الجاهزة
شارع الجامع  -مزلقان الثالجة  -القليوبية
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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الرقم التأميني3088607 /
المدير المسئول  /أ .إسالم عبد الغنى
ت 01001214262 /
عدد
 10عامل سنجر  -خبرة  3:1سنة
الراتب  2000 :جنيه
 2عامل أوفر –  1500جنيه
 5عامل مكواة –  2000جنيه
 5عامل مساعد  1500 -جنيه
 5عامل خدمات –  1300جنيه
الشروط :من الجنسين – ال يشترط مؤهل
شركة المتحدون لصناعة المالبس
 5شارع فرحات عيسى بيجام  -شبرا الخيمة
 القليوبيةالرقم التأميني1905107 /
المدير المسئول /أ  .فايزعبد الحليم
ت .المديرية 013/3224543 /
عدد
 25عامل سنجر
 25عامل أوفر
 8عامل أورليه  -من الجنسين -خبرة
 20عامل فرش القص
الشروط  :مؤهل متوسط  20 -سنة
 5عامل خدمات  -خبرة  3سنوات
إيجى قطن لتصنيع المالبس
20شارع الترعة الشرقاوية
شبرا الخيمة أول
الرقم التأميني9/3130201 /
المدير المسئول/أ .ياسر سعد
ت 01017347554 /
عدد
 1محاسب  -بكالوريوس تجارة
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 حتى  25سنة  -خبرة  5سنوات 3عاملة تشطيب – من الجنسين  -خبرة
 5عاملة أوفر
 2عامل تعبئة
 1مساعد قص
الشروط :خبرة سنتان
الراتب  1800:1200جنيه
مديرية القوى العاملة بالسويس
مدينة  24أكتوبر
مجمع المصالح الحكومة الجديد
ت062/ 3331138 /
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الرقم التأميني 377459 /
المدير المسئول  /أ .محمد زكريا محمد
ت  .المديرية 062/3331138 /
عدد
 15مهندس حديث التخرج
( كهرباء قوى – اتصاالت – ميكانيكا )
الراتب  1500 :جنيه
 20فني صيانة – ( كهرباء – ميكانيكا )
مؤهل متوسط – الراتب  1200 :جنيه

إدارة بحوث العمالة
االخوة لصناعة النسيج
المنطقة الصناعية  -عتاقة األدبية
السويس
الرقم التأميني2658579 /
المدير المسئول/أ .فادى فخرى
ت  .المديرية 062/3331138 /
عدد
 30فني فرز  -حتى  35سنة
الراتب  1750 :جنيه

شركة مصر إيران للغزل والنسيج
عتاقة السويس
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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