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وزارة الموى العاملة
اإلدارة العامة للتشغٌل
 3شارع ٌوسف عباس  -مدٌنة نصر
ت -فاكس44390322/

أفتكوا مصر للخدمات المصرفٌة
 /2هـ  - 2/تمسٌم الالسلكً
المعادي الجدٌدة
الرلم التأمٌنى4303019 /
المدٌر المسئول /أ .هٌثم الشناوى
ت91199003000 /
عدد
 39أخصائً تحصٌل  -مؤهل عالً
 السن  39:43سنةالراتب 3999:4299:جنٌه
المزاٌا - :ت .إجتماعى  -صحً  -عمولة
سبٌنس إٌجٌبت
 12د مجدي سالمة – المعادى
االتوستراد
الرلم التأمٌنً 4202440 /
المدٌر المسئول  /أٌ .اسمٌنا حسام
– أ .أحمد طارق
ت91939992432-91999290020 /
عدد
19
19
19
49
2

فرد أمن  3399 -جنٌه
منسك أرفف  3399 -جنٌه
منسك مخازن  3299 -جنٌه
بائع  3299 -جنٌه
جزار –  2299جنٌه
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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 2كاشٌر –  3299جنٌه
الشروط :مؤهل متوسط
– العمل بفرع الساحل الشمالً
المزاٌا :توفٌر إلامة – الشركة ترحب
بتشغٌل الطلبة بعمد  3شهور الصٌف
 19كاشٌر – مؤهل عالً – فوق متوسط
الراتب 4499 :ج
 49فرد أمن  -مؤهل متوسط 1039-ج
 19منسك مخازن
 39بائع
الشروطٌ :جٌد المراءة والكتابة
الراتب4199 :ج
الشروط  :السن حتى  33سنة
 2موظف استعالم –  4499جنٌه
 19مرالب كامٌرات –  4129جنٌه
الشروط  :مؤهل عالً
 39فرد امن –  1029جنٌه
 39منسك ارفف –  4199حنٌه
 19فنً تبرٌد وتكٌٌف –  4099جنٌه
الشروط  :مؤهل متوسط
 39بائع –  4499جنٌه
 19جزار – خبرة سنة –  4099جنٌه
الشروط ٌ :جٌد المراءة والكتابة
سٌنا مصر  -لألمن
 11شارع نوبار بجوار الشبراوي
محطة مترو سعد زغلول
الرلم التأمٌنً1003210 /
المدٌر المسئول /أ .عبد هللا محمود
ت91113012123-91939440330/
عدد
 22فرد أمن إداري  -العمل بالعاشر
 199فرد أمن العمل بالعبور
 199فرد أمن للعمل بأكتوبر
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المزاٌا :توفٌر سكن
الراتب 4399 :جنٌه
 199فرد أمن بأرض اللواء 4429 -ج
 499فرد أمن بأبو رواش4099 -ج
المزاٌا 2 :أٌام راحة
 499فرد أمن ببرج العرب – سكن +
وجبات
 199مشرف أمن – توفٌر سكن
الراتب 3999 :جنٌه
الشروط العامة :مؤهل متوسط
السن  :حتى  29سنة

أوال :ملتمى توظٌف الجٌزة
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المصرٌة للمعلبات
(( أمرٌكانا ))
مدٌنة  3أكتوبر
المدٌر المسئول /أ .سعٌد عبد الرحمن
ت91400000001/
عدد
 19مهندس كهرباء باور
 19مهندس مٌكانٌكا
الشروط :خبرة  2سنوات
 السن ال ٌزٌد عن  40سنةالراتب 2999 :جنٌه
 19فنً كهرباء باور
 19فنً مٌكانٌكا
الشروط - :مؤهل متوسط صناعً
 خبرة  2سنوات السن ال ٌزٌد عن  42سنةالراتب 3999 :جنٌه

شركة مٌراكو كارٌٌر
الكٌلو  40طرٌك مصر اسكندرٌة
الصحراوي
ت91933393200 - 32333333/
المدٌر المسئول /أ .دمحم الشحات

جمعٌة مستثمرٌن  3أكتوبر
 3أكتوبر – الحً السابع – المجاورة
األولى – عمارة ( د ) – أول شارع التأمٌن
المدٌر المسئول /أ .سمٌحة مصطفى
ت91440010212-91222393090/

عدد
 29مهندس كهرباء – مٌكانٌكا
 19محاسب –  2999جنٌه
 49مندوب مبٌعات
 12خدمة عمالء
 39مندوب مشترٌات
الشروط :من الجنسٌن
 129فنً تبرٌد وتكٌٌف
 مؤهل متوسط صناعًالراتب 3999 : 4999 :جنٌه
الشروط العامة :السن ال ٌزٌد عن  32سنة

عدد
 2مهندس – ب .هندسة
 29عامل إنتاج ٌ -مرأ وٌكتب
 من الجنسٌن  -حتى  29سنةالراتب 4299 : 1099 :جنٌه
 19سائك ٌ -مرأ وٌكتب  3999 -جنٌه
 19فرد أمن – مؤهل متوسط – 4299ج
 19مرالب جودة  -من الجنسٌن 4999 -ج
 19فنً لحام co2
الشروط :المؤهل ال ٌمل عن المتوسط
الشروط العامة  :الن ال ٌزٌد عن  32سنة

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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المزاٌا :ت .صحً – اجتماعً
 توفٌر مواصالت – سكنٌ -ومٌن راحة أسبوعٌا
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عدد
 199عضو فرٌك – مساعد – بارٌستا
– طٌار – عامل مخازن )
 جمٌع المؤهالت  -حتى  33سنةالراتب 4299 :جنٌه
المزاٌا - :ت .صحً  -اجتماعً
 -العمل  0ساعات

شركة درٌم الند للمالهً
أكتوبر السٌاحٌة – طرٌك الواحات
المدٌر المسئول /أ .شرٌف فاضل
ت10322-91991200001/
عدد
 19كاشٌر – مؤهل عالً
 19بائع بالمحالت – مؤهل عالً
 من الجنسٌن 2مشرف مطعم – خبرة  3سنوات
 19طباخ – حتى  29سنة  -خبرة
 19مساعد طباخ
الراتب :حسب الخبرة
الشروط :مؤهل متوسط – حتى  39سنة
الراتب :حسب الخبة
 12مضٌف
 19عامل تشغٌل
 3عامل مخازن
 19عامل نظافة
 19عامل استٌوارد
الشروط - :مؤهل متوسط – من الجنسٌن
 حتى  39سنةالراتب 4999 :جنٌه
المزاٌا - :ت .صحً  -اجتماعً  -مواصالت
 -العمل  0ساعات  +إضافً

مطاعم بافلو برجر
 3شارع عبد هللا العربً – مدٌنة نصر
المدٌر المسئول /أ .والء عادل -أ .دمحم كساب
ت91940130000 -91120024102/
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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مصر أكتوبر للصناعات الغذائٌة
(( المصرٌٌن ))
 3أكتوبر  -المنطمة الصناعٌة الثالثة
لطعة( ) 20 – 23
الرلم التأمٌنً1342313 /
المدٌر المسئول /أ .رأفت عٌد ٌوسف
ت91900202223-91442033092 /
عدد
 2مهندس إنتاج
 2مهندس جودة
الشروط - :ب .زراعة ( صناعات غذائٌة )
 حتى  32سنة 3999 -ج 42مندوب مبٌعات  -مؤهل عالً
فوق متوسط – حتى  30سنة خبرة سنة – الراتب 2429 :جشامل العمولة
 49سائك  -مؤهل متوسط  -إعدادٌة
– حتى  29سنة
الراتبٌ :بدأ  1029ج
وٌحدد حسب درجة الرخصة
 19فنً صٌانة وتشغٌل معدات ( نترابان )
 حتى  30سنةالراتبٌ :بدأ 4999ج
وٌحدد حسب الخبرة
 42عامل إنتاج – مؤهل متوسط
 -حتى  32سنة
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الراتب 4999 :جنٌه
شركة حماٌة لألمن والبٌئة
 193شارع جامعة الدول العربٌة
المهندسٌن – الدور 13
المدٌر المسئول /لواء .دمحم ناجً
ت9430203022-91944044049/
عدد
 199فرد امن – ال ٌمل المؤهل عن
اإلعدادٌة – حتى  22سنة – من الجنسٌن
الراتب 4999 :جنٌه
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 3خدمة عمالء
الشروط – :لغة انجلٌزٌة – من الجنسٌن
 499مندوب مبٌعات
 2أمٌن مخازن
الشروط :مؤهل عالً
 12فنً صٌانة موبٌل – مؤهل متوسط
 3عامل نظافة – من الجنسٌن
 ٌمرأ وٌكتبالشروط العامة :حتى  39سنة
الراتب 4299 :جنٌه
المزاٌا -:ت.صحً – اجتماعً
 -بدل مواصالت للفروع الخارجٌة

إٌجٌبت ترٌد
للصناعات الغذائٌة
 3أكتوبر – ش حمادة أمام المنطمة
الصناعٌة الثانٌة
المدٌر المسئول  /أ .عماد حسن
ت91991001330 /

هٌات إٌجٌبت
للمنتجات الصحٌة
 3أكتوبر – بورالربً – الزامل
المنطمة السادسة
المدٌر المسئول /أ .أسامة دمحم
ت91409990131/

عدد
 19مندوب بٌع – مؤهل عالً – متوسط
السن 39 : 41 :سنة
الراتب 3999 : 4999 :جنٌه
 29عامل تعبئة وتغلٌف – مؤهل متوسط
– حتى  32سنة – من الجنسٌن
الراتب4999 :جنٌه
شركة ثرانشن موبٌل
32أ كورنٌش المعادي – بجوار السالم
الدولً – الدور الخامس
المدٌر المسئول /أ .رباب عبد الرحمن
ت91990223190 /

عدد
 12عامل إنتاج – 4499ج
 2فنً كهرباء – خبرة  2سنوات
 2فنً مٌكانٌكا – خبرة  2سنوات
الراتب 2999 :جنٌه
 2سائك – خبرة  4سنة –  3299جنٌه
 12عامل مخازن – ال ٌشترط مؤهل
الراتب4499 :جنٌه
الشروط العامة :السن ال ٌزٌد عن  39سنة

عدد
 2كول سنتر
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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 13شارع البرازٌل – الزمالن
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عدد
 129فرد أمن إداري  -بسفارات االتحاد
األوروبً  -مؤهل عالً  -متوسط
 إجادة اللغة اإلنجلٌزٌة من الجنسٌن –  3429جنٌه 499فرد أمن إداري  -العمل بالعبور
 العاشر من رمضان ٌ -مرأ وٌكتبالراتب3999 :ج
الشروط العامة :السن ال ٌزٌد عن  30سنة
المزاٌا -:ت .صحً  -اجتماعً
 توفٌر مواصالتمناطك العمل :
الزمالن – وسط البلد – العبور
العاشر من رمضان
شركة جٌزة
للغزل والنسٌج
كفر حكٌم – كرداسة – ترعة المنصورٌة
الجٌزة
المدٌر المسئول /أ .هشام صالح
– أ .عبد الناصر البرلً
ت91113030139 -91493012222/
عدد
 4أخصائً IT -
 ب .نظم ومعلوماتالراتب 4299 : 4999 :جنٌه
 19أمن صناعً
 مؤهل متوسط صناعً  -زراعًالراتب 4499 : 4999 :جنٌه
الشروط :السن ال ٌزٌد عن  39سنة
 499عامل إنتاج
 من الجنسٌن حتى  39سنة  4999 -جنٌه 3فنً طباعة – حتى  32سنة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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 3فنً صٌانة ماكٌنة حٌاكة
 حتى  29سنةالراتب :حسب الخبرة
كونتران لألمن
 413شارع  – 40التجمع الخامس
الرلم التأمٌنً313024 /
المدٌر المسئول /أ .تامرأحمد
ت91993342132 /
عدد
 29فرد أمن – للعمل الشٌخ زاٌد
الراتب3199 :ج
 29فرد أمن – للعمل بالمرٌة الذكٌة
الراتب 4129 :ج
 29فرد أمن للعمل مجمع سكنً بأكتوبر
الراتب 3999 :ج
الشروط - :المؤهل ال ٌمل عن المتوسط
 حتى  29سنة الطول  109سم الوزن ٌتناسب مع الطولالمزاٌاٌ - :مبل الطلبة – وردٌة ثابتة
 ت .صحً – اجتماعً توفٌر مواصالت لبعض الموالعشركة ٌونٌبان النٌل المحدودة
لصناعة الكرتون المضلع
 3أكتوبر – المنطمة الصناعٌة الثالثة
لطعة 20
الرلم التأمٌنً1224203 /
المدٌر المسئول /أ .دمحم عبد المادر
ت30132921 /
عدد
 4مهندس صٌانة – كهرباء – مٌكانٌكا
الراتب 2999 :جنٌه
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 3فنً مٌكانٌكً
 3فنً كهرباء
الراتب 3999 :جنٌه
 3سائك شوكة ( فورن ) – 4999جنٌه
الشروط :مؤهل متوسط صناعً
بٌنكً لولً بوب
 22شارع العطري – عبده باشا
المدٌر المسئول  /أ .دمحم حسن
ت91902230019/
عدد
 02بائع  -مؤهل عالً – متوسط  -طلبة
 حتى  39سنة – من الجنسٌنالراتب 1099 : 1099 :جنٌه  +عمولة
شركة
فرونٌلً أٌس كرٌم مصر
( نستلة سابما ) للصناعات الغذائٌة
البراجٌل – أوسٌم – الجٌزة
الرلم التأمٌنً304119 /
المدٌر المسئول /أ .باسم إبراهٌم
– أ .سمٌر طه
ت91991449004/
عدد
 12مندوب مبٌعات – مؤهل عالً
 متوسط 49سائك – رخصة أولى – ثانٌة
الراتب 2299 - :جنٌه  +عمولة
 199عامل إنتاج
 2فنً تبرٌد وتكٌٌف
الراتب 3299 :جنٌه
الشروط :مؤهل متوسط – حتى  32سنة
المزاٌا - :ت .صحً – اجتماعً
 بدل مواصالت  -وجباتاإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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سلسلة مطاعم
شاورما الرٌم
مٌدان سانت فاتٌما – م .نصر
المدٌر المسئول /أ .دمحم حسن
ت91909910101/
عدد
 2مدٌر فرع – خبرة  2سنوات
 2مساعد مدٌر -خبرة  3سنوات
 2كاشٌر – خبرة سنة
الشروط :مؤهل عالً
 19شٌف شاورما – خبرة  3سنوات
 39كابتن – خبرة سنة
 29وٌتر – خبرة سنة
 49مساعد شٌف
الشروط :مؤهل متوسط سٌاحة وفنادق
الشروط العامة  :من الجنسٌن
المزاٌا :ت .صحً – اجتماعً
األندلس للصناعات الدوائٌة
 3أكتوبر  -المنطمة الصناعٌة السادسة
لطعة  – 3/0الجٌزة
الرلم التأمٌنً4409033 /
المدٌر المسئول /أ .أمل عامر
ت9430423420 /
عدد
 149مندوب دعاٌة طبٌة
– ب .صٌدلة – علوم – طب بٌطري
 199مندوب مبٌعات – مؤهل عالً
 2عامل إنتاج  -مؤهل متوسط 4099 -ج
الشروط  :من الجنسٌن
 1مشرف أمن  2299 -ج
 1فنً ابحاث  -تصنٌع أدوٌة 3999 -ج
 1فنً إنتاج –  3299ج
الشروط :مؤهل متوسط
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إٌجٌبت باور
 21برج الحكم – حلمٌة الزٌتون
المدٌر المسئول  /أ .خالد ثروت
ت91990490144-91404290003/
عدد
 499عامل إنتاج – من الجنسٌن – العمل
بالعبور –  14ساعة –  4299ج
 499عامل تجمٌع – مؤهل متوسط –
العمل بمدٌنة نصر –  0ساعات –
 ٌوجد مواصالت –  1099جالشروط :السن  :حتى  32سنة
 09عامل نظافة – ال ٌشترط مؤهل –
عمل  0ساعات بالعبور  4999-ج
عمل  19ساعات برأس سدر
الراتب4399 :ج
 49فرد أمن – مؤهل متوسط
الشروط :السن :حتى  29سنة
المزاٌا :مواصالت – سكن لبعض الموالع
برفكت سرفٌس للخدمات البرٌدٌة
 4شارع عكاشة – متفرع من شارع
مستشفى الهرم
المدٌر المسئول /أ .مٌنا رفعت
ت30243009-91409012929/
عدد
 49مندوب توزٌع – مؤهل متوسط
حتى  32سنة  -رخصة دراجة نارٌة
 عمل  0ساعاتالراتب 4299 :جنٌه
إٌتوال للحلوٌات
شبرا الخٌمة – شارع أبو محرم
المدٌر المسئول /أ.سالم أحمد سالم
ت91199091493-91140431132/
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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عدد
 29كاشٌر – مؤهل عالً –  4399ج
 199عضو فرٌك
 49وٌتر
الشروط :مؤهل متوسط
 29استٌوارد
الراتب 4499 :جنٌه
الشروط العامة :السن  44 :سنة
المزاٌا :ت .صحً – اجتماعً
 حافز كل  3شهورأورجانو لتصنٌع أعالف الدواجن
 3أكتوبر – منطمة التنمٌة الصناعٌة
الرلم التأمٌنً4300412 /
المدٌر المسئول /أ .هشام حافظ
ت91939333329-9430324291 /
عدد
 14مشرف مبٌعات – حتى  32سنة –
خبرة  2 : 3سنوات
 12مندوب مبٌعات – حتى  39سنة –
خبرة  3 : 1سنوات
الشروط :مؤهل عالً – متوسط
 12سائك درجة ثانٌة – حتى  29سنة
 12فنً صٌانة – حتى  32سنة
الشروط :خبرة  2 : 3سنوات
 29عامل مزارع  -حتى  32سنة
 مؤهل متوسط – محو أمٌةالشروط :مؤهل متوسط
المزاٌا  :ت .صحً – اجتماعً
شركة كومبٌو مً
 03شاع مصدق – الدلً – الدور 13
المدٌر المسئول  /أ .رحاب
ت91494322222/
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عدد
 29بائع داخلً – مؤهل عالً – حتى 39
سنة  -من الجنسٌن –  3999ج
 19سائك  -حتى  22سنة –  4399ج
 19مندوب توصٌل – حتى  30سنة
الراتب 1029 :جنٌه  +حافز
 2أمٌن مخزن – حتى  23سنة
الراتب 4999 :ج  +بدالت
الشروط :مؤهل متوسط
المزاٌا :ت .صحً – اجتماعً
شركة النٌل للمالبس الجاهزة
طرٌك مصر أسٌوط – البدرشٌن – الجٌزة
المدٌر المسئول /أ .أحمد عبد هللا
ت91400002010-91144409392/
عدد
 299مشرف – مرالب جودة – عامل
ماكٌنة  -عامل مساعد – عامل لص
 مهندسالشروط العامة -:من الجنسٌن
 حتى  32سنةالراتب 4299 : 1299 :ج
ٌحدد حسب طبٌعة العمل
المزاٌا -:ت .صحً  -اجتماعً
 حافز إنتاج – عمل  0ساعات -توفٌر وسٌلة مواصالت

ماربٌال للصناعات الغذائٌة
المنطمة الصناعٌة الخامسة – لطعة  20أ -
 3أكتوبر
الرلم التأمٌنً1030933 /
المدٌر المسئول /أ .سمٌح ممتاز
ت91943331333-91942333231/
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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عدد
 3فنً جودة – ب .زراعة
 جامعة عمالٌة – رلابة جودة 4مهندس جودة
الشروط :ب .زراعة
 4مهندس إنتاج
 1مهندس صٌانة – ب .هندسة مٌكانٌكا
 1مهندس بحوث وتطوٌر – ب .علوم
– زراعة – هندسة جودة
 4فنً صٌانة – مؤهل متوسط صناعً
 1أمٌن مخزن – ب .تجارة
 2مرالب أمن – جمٌع المؤهالت
 2فرد أمن – جمٌع المؤهالت
 12عامل إنتاج – جمٌع المؤهالت
الشروط :السن حتى  32سنة
الراتب :حسب الممابلة
المزاٌا -:ت .صحً – اجتماعً  -انتماالت
الشركة المصرٌة الكندٌة لألغذٌة
 20شارع  – 192حدائك المعادي
المدٌر المسئول /أ .دمحم األكحل
ت91999303394/
عدد
 199عضو فرٌك  -مؤهل عالً
 فوق متوسط السن :حتى  39سنةالمزاٌا :ت .صحً – اجتماعً
الراتب 4099 : 4399 :جنٌه
بروفٌشٌنال لألمن والحراسة
 14أبراج سٌتً ستارز – الحً العاشر
 3أكتوبر
المدٌر المسئول /أ .مصطفى علً
ت91949010309/
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عدد
 29فرد أمن – حتى  22سنة
 العمل بـ 3أكتوبر –  4299جنٌه 499عامل نظافة  -من الجنسٌن
 حتى  22سنة –  1399جنٌه العمل بالمتروشركة جٌزة فوودز
 11شارع نوال – الدلً
عمارة خٌر زمان
المدٌر المسئول /أ .سامر الرفاعً
ت91994929342/
عدد
 199عامل إنتاج بأكتوبر
المزاٌا :بدل انتمال – وجبتٌن  -سكن
الراتب 4499 :جنٌه
 29كاشٌر – كاونتر – بارٌستا
الشروط - :مؤهل عالً  -فوق المتوسط
 متوسط  -عمل  0ساعات السن حتى  40سنةالراتب 4299 :جٌه
 1محاسب ضرائب – ب .تجارة
 4مدٌر فرع  -خبرة  19 : 2سنوات
 1مدٌر تسوٌك  -خبرة  12سنة
الشروط :مؤهل عالً  -حتى  32سنة
الراتب :حسب الممابلة
إفرست مصر
لصناعة ثالجات العرض التجاري
لطعة /1ب
المنطمة الصناعٌة الثانٌة
 3أكتوبر
المم التأمٌنً1010313 /
المدٌر المسئول /أ .أحمد فتحً
ت91404433300/
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

Ministry Of Manpower

Employment National Bulletin

عدد
 1مهندس تخطٌط
 1مهندس صٌانة
الشروط :ب .هندسة
( كهربائٌة – مٌكاترونٌن )
 خبرة  3سنوات 1مدخل بٌانات  -مؤهل عالً
 خبرة  2سنوات – أوتوكادالشروط :حتى  32سنة
 3فنً صٌانة
 1عامل بوفٌه
 4سائك – رخصة أولى
– حتى  29سنة
 19فنً تبرٌد – حتى  30سنة
 1فنً مكبس – حتى  32سنة
الشروط :خبرة  3 : 4سنوات
 3عامل مخازن
 19عامل إنتاج
الشروط العامة  :مؤهل متوسط
المزاٌا -:ت .صحً – اجتماعً
 توفٌر مواصالتالراتب :حسب الخبرة
األمٌر للتوكٌالت التجارٌة
النزهة – جسر السوٌس
المدٌر المسئول  /أ .عادل ترن
– أ .عبد الرحمن مجدي
ت91411112049-91440332222/
عدد
 29مندوب مبٌعات  -مؤهل عالً
 فوق متوسط – حتى  39سنة 2محاسب أول  -ب .تجارة
 29سائك درجة أولى  -ثانٌة
ٌجٌد المراءة والكتابة -حتى  22سنة
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 3سكرتٌرٌة  -استمبال – مؤهل عالً
الشروط :خبرة  -حتى  39سنة
 49فرد أمن  -مؤهل متوسط
حتى 29سنة 12منسك
 19مندوب تحصٌل
الشروط - :مؤهل متوسط  -فوق متوسط
 19عامل نظافة  -حتى  29سنة
 4أمٌن مخزن  -ب .تجارة
 حتى  39سنةالمزاٌا - :ت .صحً – اجتماعً
 سكن للمغتربٌنالراتب :حسب الممابلة
تً واي كومٌنكٌشن
(( أكبر وكالء شركة أورانج ))
 0شارع الخلٌج العربً – من شارع مصدق
الدلً
الرلم التأمٌنً4200300 /
المدٌر المسئول /أ .مارٌنا رأفت
ت33324413-3310403/
ف3031040/
EMAIL:hr@tycom.mobi
Fb: tycommunicati recruitment
Website: www.tycommunicati.com

ٌفضل ارسال السٌرة الذاتٌة من خالل
البرٌد اإللكترونً أو التسجٌل على
مولع الشركة
عدد
 29مسئول مبٌعات خارجٌة  -مؤهل عالً
 السن 32 : 43 :سنة ٌفضل خبرة سنةالمزاٌا -:بدل وسٌلة انتمال
 ت .صحً  -اجتماعً اجازة جمعة وسبتاإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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 العمل من  2 : 0ممؤسسة دلتا فودز مصر
( مطاعم – كافٌترٌات )
 39شارع جزٌرة العرب من شارع سورٌا
– المهندسٌن
الدٌر المسئول/أ.دمحم السمري – أ .ولٌد
ت91911132123-91441930193/
عدد
 19محاسب  -ب .تجارة  -ال ٌمل عن 42
سنة – خبرة ال تمل عن  2سنوات
 2كاشٌر – مؤهل عالً
– خبرة ال تمل عن  3سنوات
الراتب4999 :جنٌه
 2بائع – من الجسٌن – مؤهل متوسط
– خبرة
 19شٌف  -ال ٌمل عن  29سنة
 خبرة  19سنواتالراتب 2999 : 2999 :جنٌه
المزاٌا :ت .صحً – اجتماعً
المختبر للتحالٌل الطبٌة
 32شارع جامعة الدول العربٌة
المدٌر المسئول /أ .دمحم سلٌمان
ت91900303303-91900303000/
91900304403
عدد
 09موظف استمبال – مؤهل عالً
 09كٌمٌائً – ب .علوم – بٌطري
 39مندوب دعاٌة طبٌة
الشروط :من الجنسٌن – حتى  32سنة
المزاٌا -:ت .صحً – اجتماعً
 -عمل  0ساعات
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كٌمٌت لألغذٌة
3أكتوبر – المنطمة الصناعٌة الخامسة
لطعة  20ب
المدٌر المسئول /أ .إبراهٌم سٌد
ت91444200393/
عدد
 39عامل إنتاج  -مؤهل متوسط
الراتب 4399 :جنٌه
 3محاسب  -ب .تجارة
 خبرة  2سنوات 2مندوب مبٌعات – مؤهل عالً
 متوسط – من الجنسٌن 4مهندس مٌكانٌكا
 4مهندس إنتاج – ب .زراعة
 صناعات غذائٌة  -حتى  22سنة خبرة  19: 2سنواتالشروط العامة :السن حتى  29سنة
المزاٌا - :ت .صحً – اجتماعً
 سكن للمغتربٌن توفٌر انتماالتالشركة المصرٌة للخدمات والتحصٌل
49أ شارع عدلً – عابدٌن
الرلم التأمٌنً4991323 /
الدٌر المسئول91910444909/
عدد
 49وكٌل تحصٌل – 1499جنٌه
 2مدخل بٌانات – من الجنسٌن
الراتب 1329:جنٌه
 IT 4مؤهل عالً
 3مسئولة اتصال هاتفً
الشروط :مؤهل فوق المتوسط
السن 42 :سنة
المزاٌا :ت .صحً – اجتماعً
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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المبتكرة للصناعات لبالستٌكٌة
 3أكتوبر  -الجٌزة
المنطمة الصناعٌة الرابعة
الرلم التأمٌنً3991292 /
المدي المسئول /أ .وجدي السٌد
ت919903930012/
عدد
 3محاسب – من الجنسٌن
 2مندوب مبٌعات – من الجنسٌن
 3اخصائً تخطٌط ومتابعة -من الجنسٌن
 3اخصائً مشترٌات
 3مرالب جودة
الشروط - :مؤهل عالً  -خبرة  3سنوات
 حتى  29سنة 39عامل إنتاج – مؤهل متوسط
 4فنً كهرباء
الشروط :مؤهل متوسط – خبرة  3سنوات
المزاٌا :ت.صحً  -اجتماعً  -مواصالت
 حافزالسوٌدي الكترومٌتر
المنطمة الصناعٌة الثانٌة
 لطعة  3 – 109 / 193أكتوبرت9430494911/
عدد
 4أخصائً تسوٌك – ب .سٌاسة والتصاد
– إدارة أعمال – حتى  39سنة
الراتب 2999:جنٌه
 1موظفة استمبال – مؤهل عالً
 حتى  40سنة –  3999جنٌهالشروط :خبرة  3 : 1سنوات
 3مهندس برمجة – ب .حاسبات
ومعلومات – حاسب ألً
 3مهندس إنتاج  -كهرباء  -كمبٌوتر
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 ب .هندسة  -كهرباء -حاسب آلًالشروط :خبرة  2 : 1سنوات
 السن 39 :سنةالراتب 2999 :جنٌه
 49فنً إنتاج – مؤهل متوسط صناعً
( كهرباء – الكترونٌات )
الراتب 1099 : 1299 :جنٌه
المزاٌا :توفٌر مواصالت أو بدل
توب سٌرفٌس
لألمن
 2شارع حسٌن المعمار
متفرع من محمود بسٌونً – طلعت حرب
وسط البلد
المدٌر المسئول /أ .جهاد سٌد
ت91120200024-91140314331 /
عدد
 299مرالب أمن  -جمٌع المؤهالت
 بدون مؤهل بشرط إجادة المراءةوالكتابة – حتى  40سنة – العمل
ب( مدٌنتً –  4399ج  3 +أٌام راحة
 الشٌخ زاٌد  4299ج  2 +أٌامراحة
المزاٌا -:سكن لبعض الموالع
 ت .صحً  -اجتماعًعمل  14ساعةفالكون جروب
التجمع الخامس
المدٌر المسئول /أ .مصطفى فرٌد
ت91930300300/
عدد
 1299مرالب أمن – حتى  29سنة
  14 : 0ساعة عملاإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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 مؤهل متوسطالراتب 4299 : 1099 :جنٌه
أولمٌد نٌدل إٌست
للمستلزمات الطبٌة
أكتوبر – المنطمة الصناعٌة – الجٌزة
المدٌر المسئول/أ .أمنٌة زكرٌا
ت91911031233/
عدد
 2مهندس صٌانة
 19مرالب جودة – ب .علوم
 من الجنسٌنالشروط :حدٌثً التخرج – حتى  42سنة
 3عامل مخازن  2فنً كهرباء
 2فنً تكٌٌف
الشروط :مؤهل متوسط – حتى  42سنة
 3سائك درجة أولى – ثانٌة
 مؤهل متوسط  -حتى  29سنةالمزاٌا :ت .صحً – اجتماعً
إكسبرٌس انترناشٌونال
المنطمة الصناعٌة – أبو رواش
المدٌر المسئول /أ .شعبان صابر
ت91992102040 /
عدد
 1فنً غالٌة
– مؤهل متوسط صناعً
 1أمٌن مخزن – ب .تجارة
 2مرالب جودة
 19عامل خدمات
 19عامل صٌانة
 19عامل نظافة
الشروط - :مؤهل متوسط
– حتى  39سنة
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الراتب :حسب الخبرة
بٌم سوبر ماركت
المنطمة الصناعٌة –  3أكتوبر
الرلم التأمٌنً4201999 /
المدٌر المسئول/أ .أٌمن حسن
ت91911039011-91992293122/
عدد
 ( 499بائع – كاشٌر – عامل – منسك )
 مؤهل عالً – فوق المتوسط من الجنسٌن – حتى  40سنة عمل  0ساعاتالراتبٌ :بدأ من  4099جنٌه

فانتدج إٌجٌبت
للسٌاحة
 00شارع الثورة – أمام كوبري النزهة
مصر الجدٌدة
المدٌر المسئول /أ .مصطفى فتحً
ت91144214422/
عدد
 129عضو فرٌك – حتى  32سنة
الراتب4099 : 4329 :ج
 199مندوب توصٌل
– حتى  29سنة
 رخصة لٌادة دراجة نارٌةالراتب 2999 : 4229 :ج
الشروط :عمل  0ساعات
– مؤهل متوسط
المزاٌا :ت .صحً – اجتماعً
 -توفٌر سكن للمغتربٌن

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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فوكس للصناعات الغذائٌة
المنطمة الصناعٌة السادسة – أكتوبر
الرلم التأمٌنً4403201 /
المدٌر المسئول/أ.رمضان خمٌس
ت91122223331/
عدد
 09عامل  -ال ٌمل عن إعدادٌة
 السن 42 :سنةالراتب 4999 :جنٌه
 29مندوب مبٌعات  -مؤهل عالً  -فوق
متوسط – حتى  39سنة
الراتب 2999 :جنٌه شامل العمولة

الشمس للمالبس
 34شارع  12ماٌو – محطة الفٌال
شبرا الخٌمة – الملٌوبٌة
المدٌر المسئول/أ .دمحم عصام
– أ .دمحم النحاس
ت91910304044/
عدد
 199بائع  1299-ج
 199مدٌر فرع – خبرة
الراتب 2999 :ج
 199نائب مدٌر – خبرة
الراتب2999 :ج
الشروط -:ال ٌمل المؤهل عن متوسط
 السن ال ٌمل عن  10سنة من الجنسٌنالمزاٌا -:ت .صحً – اجتماعً
 سكن للمغتربٌن -بدل مواصالت
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جلوبال لألمن والحراسات
التجمع الخامس – شارع المحكمة
خلف سعودي ماركت الٌف مول
الدور الثالث
المدٌر المسئول/أ .دمحم عاطف
ت91943203023-91110992204/
عدد
 499فرد أمن – عمل  14ساعة
الراتب3999 : 4399 :ج
 29فرد أمن –  4399 : 1029ج
الشروط - :حتى  22سنة
 ال ٌمل عن إعدادٌة 19مشرف أمن – مؤهل متوسط – خبرة
 حتى  22سنة – 3299 : 4099جشركة طاي للمالبس
الحً السابع  -المنطمة الحرة – م .نصر
الرلم التأمٌنً1233400/
المدٌر المسئول -/أ .منٌرة غانم
 أ .إمٌل جرجست91409123240/
عدد
 39مرالب جودة
 39فنً جودة
 39مشرف إنتاج – حتى  42سنة
الشروط :مؤهل عالً – حتى  39سنة
 29فنً ترمٌم
 29فنً فرش ولص
الشروط -:مؤهل متوسط
 ال ٌزٌد عن  42سنة 429عامل إنتاج – خبرة وبدون
– محو أمٌة السن حتى  29سنة
المزاٌا - :ت .صحً – اجتماعً
 توفٌر وسٌلة مواصالتاإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

Ministry Of Manpower
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الراتب :حسب الممابلة
لناة السوٌس
لتأمٌنات الحٌاة
 19/0شارع متحف المنٌل
الدور الخامس
المدٌر المسئول /أٌ .اسر أحمد عبد السالم
أ .نور كامل
ت91999239310-91999239339/
عدد
 1999مسئول بٌع ( وسٌط تأمٌن )
 حتى  33سنة 199مدٌر مبٌعات – حتى  29سنة
الشروط - :من الجنسٌن
الراتب :حسب الممابلة

ثانٌا
" ملتمى توظٌف أكادٌمٌة طٌبة "
إكسٌد لالتصاالت
المرٌة التكنولوجٌا بالمعادي
المرٌة الذكٌة  -أكتوبر
المدٌر المسئول/أ .مصطفى مدحت
ت91940220323/
عدد
 199ممثل خدمة عمالء -حتى  32سنة
 199دعم فنً – حتى  39سنة
الراتب 3299 :4199 :جنٌه
الشروط :مؤهل عالً
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رادٌوشان
00ش مصدق -الدلً-الجٌزة
الدور االول
المدٌر المسئول /أ .ندى وائل حسن
ت91942030209/
عدد
 29مسئول مبٌعات داخلً
–جمٌع التخصصات
الراتبٌ :بدأ 4299جنٌه
- It help desk 2
 من الجنسٌنIT technical support 3
الراتب +4499:عمولة
الشروط :مؤهل عالً  -تخصص كمبٌوتر
 الحصول على CCNA : ال ٌزٌد السن عن  40سنة 2مندوب توصٌل  -مؤهل فوق متوسط
الراتب1299:ج  +بدالت
 مكان العمل زهراء المعادي 2مندوبٌ -متلن موتوسٌكل
الراتب 4299:جنٌه
 2سائك رخصه مهنٌة
الراتب 4299 : 4999 :جنٌه
وٌحدد حسب الرخصة
الشروط :العمل بزهراء المعادي
السن :ال ٌزٌد عن  39سنة
الشروط العامة - :خبرة  1 : 9سنة
المزاٌا -:ت .صحً  -اجتماعً
 ترلٌات  -حوافزماجورٌل Majorel
نمابة التجارٌٌن بالعباسٌة  -الدور الثامن
المدٌر المسئول/أ9دمحم مؤمن
ت91494224002-91900092334/
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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عدد
 129ممثل خدمة عمالء  -من الجنسٌن
 حتى  32سنة  -الراتب4299:ج 29مندوب مبٌعات خارجٌة
– حتى  39سنة –  3199ج
الشروط :مؤهل عالً
ماجٌن فارما
40شارع عباس العماد -مدٌنة نصر
المدٌر المسئول/أ9دمحم صالح الدٌن
ت91993094223/
عدد
 29مندوب مبٌعات4299-ج +عمولة
 29مندوب تسوٌك3999-ج+عمولة
الشروط - :من الجنسٌن -حتى  39سنة
 خبرة  3 : 1سنواتالمزاٌا - :ت .صحً  -اجتماعً
شركة المهندسون االستشارٌون
AAW
 30ش بابل – الدلً  -الجٌزة
المدٌر المسئول/لواء.إبراهٌم عمران
الرلم التأمٌنً310321/
ت30310030/
عدد
 49مهندس مدنً  -خبرة 12 : 2 :سنة
 19مهندس معماري -خبرة 19 : 2 :سنة
 19مهندس إنشأئً  -خبرة 49 : 2 :سنة
 2مهندس تخطٌط عمرانً
 2مهندس كهرباء
الشروط :خبرة 0 : 2 :سنوات
الشروط العامة  :من الجنسٌن
موالع العمل :أبو رواش – العلمٌن
 -العاصمة االدارٌة
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المزاٌا -:تأمٌن صحً -إجتماعً
 ٌوجد وسائل مواصالتالراتب :حسب الخبرة

عدد
 4مهندس مدنً
 4مهندس معماري
الشروط :من الجنسٌن
 4مهندس كهرباء
 4مهندس مٌكانٌكا
الراتب :حسب الممابلة
الشروط العامة:
 خبرة ال تمل عن  19سنوات السن 29 : 39 :سنةالمزاٌا -:ت .صحً-اجتماعً
 -بدالت موالع

بست تشٌز(الكتالٌس)
1عمارات العبور -صالح سالم -مدٌنة نصر
المدٌر المسئول/أ.دمحم شافعً
ت91990004033/

مترو ماركت
 23شارع مصر حلوان الزراعً
خلف المستشفى العسكري – المعادي
المدٌر المسئول /أ.إسالم صبحً
ت91401233330/

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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الراتب 3399 : 1099:ج
 49خباز
 49شٌف مطبخ
الراتب 3399 : 4099:جنٌه
19بمال  3499 : 1099-ج
19جزار 2999 : 1099 -ج
الشروط العامة :السن الٌزٌدعن32سنة
 مؤهل متوسطموالع العمل
حلوان-الجٌزة-المهندسٌن-الدلً  -الهرم
الماهرة الجدٌدة-م .نصر-م .الجدٌدة
المزاٌا :ت .صحً – إجتماعً
تأمٌن على الحٌاه-حوافز سنوٌةتوفٌر مواصالت من وإلى المخازن فمط

مركز
االستشارات الهندسٌة
 2شارع األهرام  -مصر الجدٌدة
الرلم التأمٌنً311313/
المدٌر المسؤل/أ9دمحمإسماعٌل
ت91499301919/

عدد
 49كاشٌر – 3199 : 1099ج
 19متلمً طلبات – 3199: 1209ج
الشروط :مؤهل عالً – متوسط
من الجنسٌن 19مدخل بٌانات  -مؤهل عالً

Ministry Of Manpower

عدد
 29مندوب مبٌعات – مؤهل عالً
 فوق متوسط – متوسط حتى  32سنةالراتب1329:ج + 4299+عمولة
 29سائك مبٌعات – ٌمرأ وٌكتب
– حتى  29سنة 4399 -ج +إضافً
موالع العمل
صالح سالم-العبور-للٌوب-اإلسكندرٌة
المزاٌا - :تأمٌن صحً إجتماعً
ادفاٌزر لالستشارات والتدرٌب
 12شارع نادي الصٌد  -الدلً
الرلم التأمٌنً304/
المدٌر المسئول /أٌ .اسمٌن أسامة
ت91110923240/
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عدد
 1أخصائً حاسب آلً
 1مندوب تسوٌك
 1موظف موارد بشرٌة
 1محاسب
 1أخصائً تحلٌل فنً
الشروط :مؤهل عالً  -من الجنسٌن
 السن 32 : 49سنةالمزاٌا :تأمٌن صحً إجتماعً
 بدل انتمالالراتب 4299 : 4999 :ج

Employment National Bulletin

عدد
 19مندوب تسوٌك – ب.هندسة-تجارة
 12مهندس صٌانة -ب .هندسة
( كهرباء – مدنً – عمارة )
 19مندوب مبٌعات -ب .تجارة
الشروط - :من الجنسٌن
 حتى  32سنةالمزاٌا :تأمٌن إجتماعً
الراتب :حسب الممابلة

إنتكور Intcore
لتكنولوجٌا المعلومات
كورنٌش النٌل  -بجوار مستشفى السالم
المعادي
المدٌر المسئول /أ .شذى باسم
ت91999922912 /
عدد
 1أخصائً برمجة إندروٌد
 1أخصائً برمجة ios
 1أخصائً برمجة وٌب
 1مصمم جرافٌن
 1رلابة جودة
الراتب 3999 : 3999 :ج
الشروط - :مؤهل عالً  -من الجنسٌن
 خبرة سنتٌن السن 39 : 49:سنةالمزاٌا -:تأمٌن صحً -إجتماعً
الشركة المصرٌة
للتدرٌب
 2شارع السراٌات
أمام هندسة عٌن شمس  -الدور الثانً
المدٌر المسئول/أ.عبٌر مصطفى
ت91940433320/
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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الغرفة المصرٌة
للموارد البشرٌة
 2شارع الطٌران  -مدٌنة نصر
المدٌر المسئول /أ .مٌنا ناثان
ت91943333001/
عدد
 4مدٌرة مكتب -إناث
– خبرة  0 : 3 :سنوات
 3محاسب -خبرة 2 : 3 :سنوات
 1أمٌن مخزن -خبرة 19 : 2 :سنوات
 3مسئول تسوٌك – خبرة 0 : 3 :سنوات
الشروط :السن 34 : 41 :سنة
 0مشرف محاسب مالً
 خبرة 12 : 19:سنة السن 22: 32 :سنة 1مسئول نمل وحركة -حتى  33سنة
 خبرة 19 : 2:سنواتالشروط العامة - :مؤهل عالً
الراتب :حسب الممابلة
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عدد
 19سوبر فاٌزر
 19وٌتر
 12مساعد وٌتر
 19كابتن
الشروط :مؤهل عالً
 12شٌف سخن
 12شٌف بٌتزا
الشروط :مؤهل متوسط
 12ستٌوارد  -بدون مؤهل
الشروط العامة :السن 32 : 10:سنة
الراتبٌ :بدأ من 3299جنٌه

Employment National Bulletin

موالع العمل
العبور -إنشاص  -جسر السوٌس
تٌكو
لالستثمارات السٌاحٌة
44أ شارع طه حسٌن -الزمالن -الماهرة
الرلم التأمٌنً290349/
المدٌرالمسؤل /أ9دمحم حسن
ت91939909222/

لندٌل مصر للنجف
العبور -الملٌوبٌة
المدٌر المسئول /أ .فٌروز محمود
ت91912000209/
عدد
 4مهندس تخطٌط إنتاج(هندسة إنتاج)
 4متدربٌن مٌكانٌكا إنتاج(هندسة مٌكانٌكا)
 1أخصائً تسوٌك إلكترونً-من الجنسٌن
 4أخصائً تصدٌر -من الجنسٌن
الشروط :مؤهل عالً
 السن 39 : 43 :سنة 1أمٌن مخزن – مؤهل متوسط
 1فنً حلً ٌدوي
 1فنً شحن
 1خراط معادن  -حتى  39سنة
الرتب4999 :ج
الشروط - :السن 30 : 43 :سنة
الراتب 4299 :جنٌه
 1مدٌر تغلٌف – حسب الممابلة
الشروط :مؤهل مناسب  -حتى  32سنة
المزاٌا :ت .صحً إجتماعً
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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عدد
 29كابتن أوردر  -مؤهل فوق متوسط
 49وٌتر
 19عامل مخازن
الشروط :مؤهل متوسط
 29عامل نظافة مطبخ  -بدون مؤهل
الراتبٌ :بدأ 4299جنٌه
الشروط العامة :السن  32 : 10سنة
المزاٌا -:تأمٌن صحً إجتماعً
 بدل وجبة  -بدل انتمالموالع العمل:
الزمالن -المعادي -التجمع -إكتوبر
الشٌخ زاٌد
المصرٌة للسٌارات
3عمارات المروة  -المٌرغنً
مصر الجدٌدة
المدٌر المسئول/أ .إسالم هشام
ت9111023029-91121299902/
عدد
 4فنً كامٌرات
 49مندوب مبٌعات – من الجنسٌن
 3أخصائً تطوٌر لواعد بٌانات
 4أخصائً تكنولوجٌا معلومات
 2مندوب تأمٌن
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 2مندوب إئتمان
 0كول سنتر-من الجنسٌن
 0تٌلً سٌلز-من الجنسٌن
الشروط :مؤهل عالً
 49سائك -رخصة مهنٌة
 الٌشترط مؤهلالشروط العامة  :السن  :حتى  39سنة
 خبرة سنةالراتب :حسب الممابلة

Employment National Bulletin

عدد
 29وسٌط تأمٌن – مؤهل عالً
 حتى  32سنة  -من الجنسٌنالمزاٌا :كود الهٌئة العامة للرلابة المالٌة
 -تأمٌنات

ثالثا:
ملتمى توظٌف المطرٌة

شركة أبو عوف التجارٌة
لصناعة المكسرات والبن
التجمع الثالث  -األلف مصنع
المنطمة الصناعٌة
المدٌر المسئول /أ.أٌمن دمحم أحمد
ت91993332093/

شركة جً فور إس
لألمن والحراسة
المرج المدٌمة  -أمام محطة مترو االنفاق
المدٌر المسئول /أ.كرم سلٌم دمحم
ت91400293002 /

عدد
 3مصمم جرافٌن  -مؤهل عالً
 من الجنسٌن خبرة من  3 : 1سنواتالراتب 2999 :3999 :جنٌه
 29مندوب مبٌعات  -مؤهل عالً
 فوق متوسط  -متوسط خبرة 4 : 9 :سنةالراتب4299 :جنٌه
الشروط العامة :السن 32 : 10 :سنة
المزاٌا :ت .صحً إجتماعً
 مواصالتلناه السوٌس
لتأمٌنات الحٌاة
 402جسر السوٌس  -مٌدان ألف مسكن
المدٌر المسئول/أ .سماح فاروق
ت91990023232/
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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عدد
 129فرد أمن 0 -ساعات
من الجنسٌن –  4499جنٌه
 399فرد أمن 14 -ساعة
الراتب 4329:4299 :جنٌه
الشروط  :مؤهل متوسط
 19مشرف امن  0ساعات 4329 -جنٌه
 19مشرف امن  14ساعة 3299-جنٌه
 49حراسات خاصة – مؤهل متوسط
الراتب 4329 :جنٌه
الشروط العامة:السن  29:10:سنة
المزاٌا  :تأمٌن صحً واجتماعً
– بولٌصة تأمٌن ضد الحوادث
– توفٌر وسٌلة انتمال
– سكن للمغتربٌن
موالع العمل
كاٌروفٌفال – سٌتً ستار – مدٌنتً
مول العرب – مول مصر –
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شركة جً فور إس لألمن والخدمات
 0شارع حسن ابراهٌم
متفرع من تاج الدٌن السبكً
مدٌنة نصر
المدٌر المسئول  /احمد سٌد احمد
ت91122003300-91199240124/
عدد
 49كنترول
 19كاشٌر
الراتب  4499 :جنٌه
 09فرد امن – مؤهل عالً – متوسط
 4499:4999جنٌه
 24فرد امن – مؤهل متوسط
 4399:4999جنٌه
المزاٌا  :تأمٌن صحً – اجتماعً
وسٌلة نمل – سكن للمغتربٌن

عدد
 29وٌتر
 29كابتن
 29هاوس كٌنج
 29شٌف سخن
 29بارٌتا
السن  :حتً  32سنة
الراتب  :حسب الممابلة
المزاٌا  :تأمٌن صحً واجتماعً

عدد
 49مدٌر – مؤهل عالً
خبرة سنة  2999 -جنٌه
 12مشرف – خبرة سنة  3299 -جنٌه
 29وٌتر –  4499جنٌه
 29مندوب توصٌل –  4399جنٌه
الشروط  :مؤهل متوسط
 49استٌوارد – اعدادٌة  1030 -جنٌه
السن  29:10 :سنة
المزاٌا  :تأمٌن اجتماعً – طبً – وجبة
اجازة اسبوعٌة
مٌدل اٌست  -لألمن
مدٌنة المعراج – عمارة 4923
الدور االول – كارفور ستً سنتر
موازي الدائري
ت91933000002 /
91942211100
المدٌر المسئول  /أ  9اسالم عزام

كرٌاتٌف بان
 32شارع مٌشٌل بالوق
متفرع من مصدق
ت91499423921 /
المدٌر المسئول  /اٌمان ناجح
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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كشري التحرٌر ( شركة السعٌد)
 49شارع جول جمال – جامعة الدول
المهندسٌن
المدٌر المسئول  /عبد هللا احمد
ت91939010000 /

شركة حماٌة لألمن والبٌئة
 19شارع جامعة الدول العربٌة
المهندسٌن
المدٌر المسئول/أ .دمحم ناجً
ت91900441292 -30203022 /
عدد
 499فرد امن  -جمٌع المؤهالت
 19مشرف  -مؤهل متوسط
السن  22:49 :سنة
الراتب  :حسب الممابلة

Ministry Of Manpower
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عدد
 39مرالب امن – مؤهل متوسط
 4299:4499جنٌه
 12مسئول امن – مؤهل متوسط – خبرة
الراتب 3999:4299 :جنٌه
المزاٌا  :تأمٌن اجتماعً – صحً – سكن
للمغتربٌن – انتماالت – زٌادة سنوٌة
موالع العمل  :اكتوبر – المعادي – الشٌخ
زاٌد – ابو رواش – مصر الجدٌدة –
روكسً
شركة برد جارد لخدمات االمن والحراسة
الممطم – شارع  - 10لطعة 2932
السبعٌن
ت91993990902 /
المدٌر المسئول  /أ9سامً احمد ابراهٌم
عدد
 3سكرتٌرة –  4199جنٌه
 3محاسب –  4299جنٌه
الشروط  :بكالورٌوس تجارة
من الجنسٌن  +خبرة سنة
 2مدٌر اداري – خبرة سنتان
 3299جنٌه
 19مشرف امن – خبرة سنة
 3199جنٌة
الشروط  :مؤهل فوق المتوسط  +خبرة
 39فرد امن – ابتدائٌة –  4299جنٌه
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رابعا
ملتمى توظٌف المطامٌة
الزٌنة لصناعة الورق
العاشر من رمضان
المدٌر المسئول /أ .محمود مجدي احمد
ت 91129312333 /
عدد
 2محاسب  -بكالورٌوس تجارة
 خبرة سنتان 1مشغل DCS
 بكالورٌوس نظم ومعلوماتالراتب  3299 :جنٌه
 2مهندس إنتاج  -بكالورٌوس هندسة
الراتب 2999:3999 :جنٌه
 49منسك  -مؤهل عالً  -من الجنسٌن
الراتب 4299 :جنٌه
الشروط العامة :السن  39:سنة
وصلة لتكنولوجٌا المعلومات
 10ب شارع األهرام
المدٌر المسئول /أ .عمر محسن
ت91940204442 /
عدد
 429كول سنتر  -العمل بفودافون
– السن  :حتى  33سنة
الراتب 4299 :جنٌه
 499كول سنتر – العمل ببى تن
 السن  :حتى  39سنةالراتب 1029 :جنٌه
مزاٌا  :تأمٌن صحً – تأمٌن إجتماعى
الشروط العامة :جمٌع المؤهالت – طلبة
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اتصال الدولٌة
العباسٌة – برج مصر للسٌاحة
المدٌر المسئول /أ .هبه عبد العزٌز
ت911990400409 /
عدد
 29ممثل خدمة عمالء
  3999 :4099جنٌه 29تلً سٌلز – إناث –  4099جنٌه
 29مدخل بٌانات –  4399جنٌه
المزاٌا :تأمٌن طبى – تأمٌن اجتماعً
أسواق العثٌم
 30شارع  430من شارع فلسطٌن
المعادي
الرلم التأمٌنً4040343 /
المدٌر المسئول /أ .سماء األلفً
ت91121004200 -91999029321/
عدد
 29كاشٌر  -مؤهل عالً  -حتى  32سنة
الراتب 4999 :جنٌه
 199منسك ممرات
 29فرد أمن
الشروط -:مؤهل متوسط 29:44 -سنة
الراتب 4999:جنٌه
I Marketer
 22أ عماٌر بشاٌر السالم المرٌوطٌة
فٌصل
المدٌر المسئول /أ .محمود النجارى
ت91140994939 /

Ministry Of Manpower

 0محاسب
 14موارد بشرٌة
 3مصمم جرافٌن
 12أخصائً تسوٌك تواصل إجتماعى
 4أخصائً تطوٌر أعمال
الشروط :مؤهل عالً
 0عامل بوفٌه
 3عامل مطعم
 4شٌف
 0عامل نظافة
الشروط :مؤهل متوسط
الشروط العامة :السن :الٌمل عن  44سنة
الراتب 0999:1099 :جنٌه
وٌحدد حسب طبٌعة العمل
مطاعم تٌكو
لالستثمارات السٌاحٌة
44أ شارع طه حسٌن الزمالن
المدٌر المسئول/أ .دمحم حسن
ت91939909222/
عدد
 29وٌتر –  4399:4299جنٌه
 199كابتن –  3999:4399جنٌه
 29متلمً طلبات –  4099:4299جنٌه
 29استٌوارد –  4099:4299جنٌه
 199شٌف
الشروط -:مؤهل متوسط – طلبة
 السن  32 : 10سنةالمزاٌا :تأمٌن صحً واجتماعً – بدل
مواصالت – بدل وجبه
مصنع الضفائر الكهربائٌة الٌابانً
المنطمة الصناعٌة السادسة
المدٌر المسئول /احمد أسامة
ت 91999221490 /

عدد
 19مندوب تسوٌك
 19مندوب مبٌعات
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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عدد
 3999عامل إنتاج  -جمٌع المؤهالت
من الجنسٌن – حتى  32سنةالراتب  1330 :جنٌه  299 +حوافز

عدد
 19أخصائٌة لابة جودة  -مؤهل عالً
 متوسط 302عامل إنتاج – من الجنسٌن
الشروط -:السن  32:10سنة
 ٌفضل صم وبكمالراتب  1399 :جنٌه

عدد
 4مسئول مبٌعات  -مؤهل عالً
 نظم ومعلومات  -حتى  42سنة من الجنسٌنالراتب 1499 :جنٌه  +عمولة

كرٌستال فور ماكٌنن شٌرتس
بنى سوٌف الجدٌدة  -الصناعات المتوسطة
الرلم التأمٌنى9032324 /
المدٌر المسئول /أ .عادل عبد الهادى
ت904402212/

مدٌرٌة الموى العاملة
ببنً سوٌف
شارع أحمد عرابً  -جوار نادي المعلمٌن
ت904/4344340 /

مكتب تشغٌل – شرق النٌل
مدٌنة بنً سوٌف الجدٌدة
ت4423033/
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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السوٌسرٌة للمالبس المطنٌة
بنى سوٌف – شرق النٌل – بٌاض العرب
الرلم التأمٌنً 312301 /
المدٌر المسئول /أ .عبد الناصر شحاتة
ت91999200330 /

تكنولوجٌا المعلومات المصرٌة
عمارة  2إسكان الشباب 33
مساكن الشروق – الماهرة
المدٌر المسئول /أ.عصام الدٌن
ت 91441102093 /

منطمة لوى عاملة – بنً سوٌف
شارع أحمد عرابً – بنً سوٌف
ت4344123 /

Ministry Of Manpower

عدد
 19مرالبة جودة – مؤهل عالً
الراتب1499 :ج
 129عاملة
 39عامل من نسبة الـ  %2لذوي
المدرات الخاصة  -من الجنسٌن
الشروط :مؤهل متوسط
الراتب 1932 :جنٌه
كامجٌت للمالبس الجاهزة
منطمة الصناعات المتوسطة – بٌاض العرب
بنً سوٌف
الرلم التأمٌنً4240130 /
المدٌر المسئول /أ.عبٌر سٌد محمود
ت.مكتب التشغٌل904/4423033/
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عدد
 1مسئول مشترٌات  -من الجنسٌن
 1مسئول مبٌعات  -من الجنسٌن
 1محاسب
 1مساعد رئٌس لسم المخازن
 من الجنسٌن  -مؤهل عالً 19عامل إنتاج  -من الجنسٌن
 2عامل إنتاج من نسبة ال%2
لذوي المدرات الخاصة
الشروط :السن :الٌمل عن  10سنة
شركة اٌمٌسا دٌنٌم للمالبس الجاهزة
بنً سوٌف – بٌاض العرب
المنطمة الصناعٌة الثالثة  -لطعة 22
الرلم التأمٌنى 4033220 /
المدٌر المسئول /أ  .ندٌم حسن سوٌد
أ .محمود
ت91491010004 /
عدد
 12مرالب جودة  -مؤهل عالً-
( جامعة عمالٌة ) – خبرة
الراتب 1299 :جنٌه
 49عامل خٌاطة
 2عامل مغسلة –  1299جنٌه
 0عامل عادى – ضمن  %2من ذوي
المدرات الخاصة
الشروط :مؤهل متوسط
الشروط العامة :السن 32 : 10 :سنة
الراتب  1499 :جنٌه

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

صفحة 42 / 42

WWW.MANPOWER.GOV.EG

