
 

   

                                                   

دد ـــالع

428 

2021 

 التقدم  لشغلها 

 شهرخالل  

  رفبراي

  

4219 

 فرصة 

 

واردة     

في ة للوزار

 الفترة

10 / 1 / 2021 

 وحتى

 31  /1  /2021  



                                             

               

                                                                  

 
                 

 

1 
 ج

 

 

 

 22609354 - 2403751:ف /ت                    مدينة نصر –شارع يوسف عباس  3
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 ماركت  الفرجاني

أمام شركة المياه  –شارع الزيتون  40

 الزيتون 

 2884241الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ. سعيد أحمد

 01100781116-01222777251ت/

 عدد

 مدير فرع   5

 مدير أغذية جافة    7

 مدير أغذية طازجة   10

 وق متوسط ف –الشروط: مؤهل عالي 

 سنوات في المجال  5برة خ -            

 مشرف بقالة    10

 مشرف جزارة    5

    مشرف بقالة    10

 الشروط: مؤهل ال يقل ن متوسط 

 سنوات  3برة خ -         

 مؤهل عالي          –من الجنسين  –كاشير   55

 توسط مفوق  -     

 سنة للذكور  35تى ح -السن :     

 سنة لإلناث  30تى ح -             

 ج للذكور  2800الراتب:     

 ج لإلناث 2600الراتب:     

 ؤهل متوسط م –منسق ممرات    40

 ج2500 –سنة  30تى ح -       

 ج2850 –بائع بقالة    40

 ج2850 –بائع جزارة    40

 سنة  30الشروط: السن: حتى 

 ج3450-عامل مخازن   30

 ج2400 –عامل نظافة   20

 سنة  40 الشروط: حتى

 ساعات 9الشروط : عمل 

عين  -الزيتون  -مواقع العمل: المطرية 

أكتوبر  -فيصل  -م. نصر  -السالم  -شمس 

شبرا  -المهندسين  -الهرم  -لمهندسين ا -

 الخيمة 

 جازات  أ –جتمعي ا –المزايا: ت. صحي 

 

 

 سوتير جروب 

 لصناعة فالتر المياه وتعقيم المياه

مال عبد الناصر ش حلمي النمرة من ج68

 سر السويسج -خلف الوحيد والنور

 2250136الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ. عماد عادل

 01012222484ت/ 

 عدد

 ن الجنسينم -مندوب مبيعات    50

 فني صيانة   50

 الشروط: جميع المؤهالت 

 سنة45:21السن:           

 ج3000:  2000الراتب: 
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 بريجو لألغذية

 الح سالم ص–العبور  عمارات 9

 رالدور العاش -أعلى البنك األهلي المصري 

 2298071الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ. محمود العزازي

 01008660311 -01068872881ت/

 عدد

 عضو فريق  200

  يقل المؤهل عن  متوسط  ال –      

 برةخ -جيد القراءة ي –شيف شواية   20

 سنة  32 الشروط: ال يزيد السن عن 

 عامل مخازن  50

 عامل إنتاج  50

 سنة 3:1برةخ -شيف جزارة   20

 الشروط: ال يقل المؤهل عن اإلبتدائية

 سنة  36السن : حتى            

 برةخ -انية  ث –سائق درجة أولى   10

 سنة  42تى ح –      

 جبةو –المزايا: تأمين صحي إجتماعي 

 يبية ورات تدرد –جازات رسمية أ -        

 وفير وسائل مواصالت من  ت -         

 زهراء مدينة نصر الى المصنع          

 الراتب : حسب المقابلة 

 

 

 

 

 

 

 

  سمارت كوم 

 للخدمات البنكية والبريدية 

 دائق المعادي ح – 108شارع  46

 2066352الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ. سحر محمود 

 25287222ت/

 عدد

 ؤهل عالي م -خدمة عمالء موظفة   10

 ج2000الراتب:      

 ج + عمولة 1200 -مندوب توزيع  100

 دخل بيانات م –موظف فرز   25

 ج2000الراتب:       

 الشروط: مؤهل متوسط 

 خصة مهنية ر –قرأ ويكتب ي –سائق    20

 ج3000الراتب: 
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 صرم –شنشن لإللكترونيات 

 ت الصناعية  االتجمع – 2مبنى 

 العاشر من رمضان 

 2730491الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ. مارينا جورج خليل  

 01226888846ت/

 عدد

 لذوي   %5ستيفاء لنسبة الا -عامل    10

 سنة 35تى ح –ؤهل متوسط م –الهمم      

 الراتب: حسب المقابلة  

 

 مجموعة مصر الحجاز 

 العاشر من رمضان  

 1289484ميني/ الرقم التأ

 المدير المسئول/ أ. أحمد محمد 

 01068848802-01009994799ت/

 عدد

 . علوم ب –كيميائي     2

 . زراعة ب –مهندس زراعي     1

 فني نسيج   20

 فني سحب     5

 الشروط: مؤهل متوسط 

 فني صيانة ميانيكية    3

 فني صيانة كهربية    3

 الشروط: مؤهل متوسط صناعي 

  نتاج عامل إ 20

  نجار   1

 سباك     2

 عامل زراعي    2

 قيم بالعاشر من رمضانم –عامل    10

 لذوي الهمم %5ستيفاء لنسبة ا –       

 سنة  50الشروط العامة: السن حتى 

 جتماعي ا –المزايا: ت. طبي 

 وفير مواصالت الشرقيةت –          

 لقاهرة  ا –إلسماعيلية ا –          

   ج 2000 الراتب: يبدأ

 

 إل جي لإللكترونيات مصر 

 LG 

  ن رمضان العاشر م – N2التجمعات 

  2728122الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ. أمل بدر 

 01225495533ت/

 عدد
 . تجارة أوهندسة  ب –مدير تخطيط    1

  MBAاصل على شهادة ح–يكانيكا م -     
 سنة 40:  30السن :  -     
 سنوات  3لمجال ال تقل عن ي افخبرة   -    
 ج8000الراتب: يبدأ      
 . تجارة ب –أخصائي تخطيط    1

   CMAصل على حا -       
 سنة  30تى ح –حاسب تخطيط م -       
 برة سنتين خ -       
 ج5000الراتب:       

  لذوي الهمم%5عامل استيفاء لنسبة ال   4

   الراتب: حسب المقابلة       
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  لكترونيات مصرإلهاي لإل
 العاشر من رمضان 

 2730511الرقم التأميني/
 –المدير المسئول/ أ. أحمد عادل  

 01002494345ت/
 01011044048/ت –أ. أحمد طارق 

 عدد
 عامل إنتاج   25
   %5ستيفاء لنسبة الإ -عامل إنتاج   10
 لذوي الهمم      

 سنة 32تى ح –الشروط: مؤهل متوسط 
 رط خبرة   يشتال -           
 ج 2500الراتب: 

 

 كارفور 
 إلدارة الهايبر ماركت

 دينة المعراج م -الطريق الدائري 
سيتي سنتر  –المعادي القطامية  11435 

 1767374الرقم التأميني/ 
 المدير المسئول/ أ. وائل محمد  

 16061ت/ الخط الساخن 
+202 21600119 

 عدد
 كاشير   25
 خدمة عمالء   15

 ن الجنسينم –عالي  الشروط: مؤهل
 سنة  30تى ح –          

 ؤهل عالي م –مصمم جرافيك    2
 جزار    5
 عامل ممر    5

 سنة   26تى ح -ن الجنسين م –عامل   25

 لذوي الهمم   %5استيفاء نسبة ال –      

  ج2500الراتب: يبدأ 

 فريش إلكتريك لألجهزة 
B4  -  27،28قطعة   

  العاشر من رمضان 
   2054484التأميني/  الرقم

 المدير المسئول/ أ. وجيه شوقي
 01223960206ت/ 

 0554-0554/351761-351760ت/
 19059الخط الساخن/

 عدد

  –. هندسة شبكات ب -  ITأخصائي    1

 . تجارة ب –أخصائي تخطيط    1

 الشروط: من الجنسين 

 ج2500الراتب: 

 ج2750 –خصة ر –سائق كالرك    1

 ج2000 -لجنسين امن  -عامل إنتاج   35

 فني صيانة كهرباء    5

 ج2500-ؤهل متوسط صناعي م –     

 سنة 35الشروط العامة : السن حتى 

 

 إكسبريس الك إيجيبت
 أكتوبر CPC -6المنطقة الصناعية 
 3089941الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ. بينج تشن
 01066212767ت/

 عدد

 ؤهل متوسط م –عامل إنتاج    1

 خازن م –عامل إنتاج    5

 لذوي الهمم %5ستيفاء لنسبة الا –     

 كافآت م –جتماعي ا –المزايا: ت. صحي 

 وجد وسيلة مواصالت ت -         

  ج 2500:  2000الراتب: 
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 شنت إجيماك 

 للمنتجات الكهربائية

 أكتوبر 6 –مجمع سي بي سي الصناعي 

 2985840الرقم التأميني/ 

 أ. أحمد صالح   المدير المسئول/ 

 38642389-01272086009ت/

 عدد

 .هندسةب –مهندس تصميم ميكانيكي    3

 ج 10000ج : 5000الراتب:      

 ؤهل عالي  م –أمين مخزن    1

 ج 8000ج: 4000 –فني جودة    3

 فني تجميع لوحات  15

 فني تجميع لوحات    5

 لذوي الهمم  %5ستيفاء لنسبة الا –     

 توسط صناعيم مؤهل -الشروط:

 ج7000ج: 3000الراتب: 

 سنوات  5:  2الشروط العامة : خبرة من 

 افزح -جتماعيا –المزايا: ت. صحي 

 وفير وسيلة مواصالت للقاهرة الكبرى ت -

   

 سيريو بالست ايجيبت

 للبالستيك

 أكتوبر 6-جمع بوالريس م – 34قطعة 

 3016187الرقم التأميني/ 

 هلباويالمدير المسئول/ أ. محمد ال

 01033363613ت/

 عدد

 ج2600 –عامل تعبئة وتغليف   10

 ج3600 –مشغل ماكينة     5

 ج4600 –فني صيانة     3

 الشروط: ال يقل المؤهل عن متوسط

 سنة   35لسن حتى ا -          

 سنوات  3برة خ -          

 نتقاالت ا –جتماعي ا –.صحي ت -المزايا:

 مكافأة -        

 

 ينج سيستمز إيجيبتإس إي واير

 لتصنيع ضفائر السيارات 

المنطقة الصناعية السادسة  – 53قطعة 

 بجوار خالطات عثمان 

 2974864الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ. عبد الحميد المالح

 01000433517-01000445319ت/

 عدد 

 ج +حافز2560 -مراقب جودة   500

 ج 4350 –مهندس   20

 الشروط: مؤهل عالي 

 ؤهل متوسطم –مشغل   1500

 ج2460الراتب:        

 الشروط العامة: من الجنسين 

 سنة  38تى ح –          

 جتماعي ا –.صحي ت -المزايا: 

 ضانة ح –وفير مواصالت ت -        

 لعمل بنظام الوردياتا -        

   رديتين لإلناث (و –ورديات للذكور  3)  
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 بريق 

 متطورة  لتقنيات الصناعات ال

 الصناعي CBCمجمع 

 المنطقة الصناعية الرابعة 

 2405081الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ. محمد الدسوقي

 . كريم خليليأ–أ.أحمد عبد الوهاب 

 01050391730ت/

 عدد 

 فني صيانة كهربية    1

 ؤهل متوسط صناعي م –     

 سنة 7: 3برة خ –         

 ج5000:  3000الراتب: 

 .هندسة ب –مهندس إنتاج    1

 سنوات  5:  3برة خ –       

 . هندسةب -مسئول بيانات     1

 كنولوجيا  معلومات ت –     

 سنوات  10: 5برة خ –     

 سنة  35الشروط: حتى 

 . صحي واجتماعي ت -المزايا:

 دل ب –أمين على الحياة ت -        

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديرية القوى العاملة 

 بالسويس    

 أكتوبر    24مدينة 

 مجمع المصالح الحكومة الجديد   

     062/ 3331138ت/ 

 

 

 مكتب تشغيل  ـ عتاقة   

 الدور االول   56مدينة النور ـ عمارة 

  3221886/062ت/ 

  

 

 السويس  

 لتصنيع الحلويات الجافة

 تاقة ع –المنطقة الصناعية الثانية 

 السويس 

 2726101الرقم التأميني/

 المسئول/ أ. عز الدين محمدالمدير  

 3221886/062ت.م. التشغيل/

 عدد

  يشترط مؤهل ال –عاملة    15

  ج1500 -شهور  3برة خ –       
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 مديرية القوى العاملة  

 بدمياط     

 ميدان سرور      -شارع التحرير 

     322126/057ت/ 

 

 مياط الجديدة د -مكتب تشغيل 

 ولى  لمجاورة االا -الحى االول 

 ( 5دخل رقم )م -عمارة الدلتا 

  407025/057ت/ 

 

 مصنع سيسكوترانس      

 للوجيستيات المتطورة  

 ميناء دمياط  

 2093002الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ. وحيد  

 01090038295ت/

 عدد

 يكانيكي سيارات م –مساعد ) وناش    6

 هربائي سيارات (ك –     

 سنة30تى ح –اعي ؤهل متوسط صنم -    

 برة ال تقل عن سنة خ -    

 الراتب: حسب المقابلة  

 

 مصنع ريتاج للمناديل المبللة 

 مياط الجديدة د –المنطقة الصناعية 

 2964227الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ. إسراء سرحان 

 01212021106ت/

 عدد

 ن الجنسين  م –عامل إنتاج    5

 سنة 35 حتى –ؤهل موتوسط م -     

 الراتب: حسب المقابلة  

 

 مصنع بورسلينا

 لصناعة األدوات الصحية  

 مياط الجديدة د –المنطقة الصناعية 

 26618الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ. محمد جالل  

 01003651188ت/

 عدد

 ؤهل متوسط صناعي م –عامل إنتاج   10

 سنة  35تى ح –ن الجنسين م -      

 ج2200الراتب: 

 

 مصنع غزالة 

 للحديد  

 مياط الجديدة  د –المنطقة الصناعية 

 2232959الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ. محمد خليل 

 01009305745ت/

 عدد 

  يقل المؤهل عن متوسط ال –فرد أمن    3

 سنة  35حتى  -    

 ج   2550الراتب: 
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 مديرية القوى العاملة  
 بالقليوبية 

مجمع المصالح الحكومية   –بنها الجديدة 
 بجوار المحافظة  -الدور الثالث 

  324729/013- 3224543/013ت/ 

 

 إدارة بحوث العمالة بالمديرية

 

 النجم للبالستيك 
 طلس سابقاً أ –شارع سيد موسى  5

 مدينة بدر الصناعية   
  2372683الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ . محمد أبو الحمد 
 01281168112ت/ 

 عدد 
 ج يوميا  120 –نساج    5
 ميكانيكي نسيج     5
 ميكانيكي أكسوار   5

 ج يومياً  150الراتب: 
 ج يومياً  100–عتال    5

 سنة  40الشروط: السن حتى 

 

 مصنع الصفا 
 لتعبئة وتغليف الشاي

 لتقسيم السياقي ا -شارع الجالء  25
 القناطر الخيرية

 719804الرقم التأميني/  
 لمسئول/ أ. محمود شاهينالمدير ا

  42189084ت/ 
 عدد 
 ؤهل متوسط م -عاملة تعبئة    4
 المقابلة  الراتب: حسب -سنة  30حتى  -   

 لخانكة ا-منطقة قوى عاملة  
أرض المشميشى مساكن بنك اإلسكان 

 بالخانكة 
 02 /4698947ت/ 

 

 لعبور ا -مكتب تشغيل 
 16حلية م - الحي السادس -مدينة العبور 

 183ارة عم
 4790648/02ت/ 

 

 باب الشام

 لقليوبيةا-لعبور ا –المنطقة الصناعية 

 2991626الرقم التأميني/ 

 01092287064ت/ 

 عدد

 سنة  40تى ح –عاملة إنتاج   10

 وفير مواصالت ت –المزايا : ت.اجتماعي 

 ج + حافز1500الراتب: 

 

 مصنع الصفا 
 لتعبئة وتغليف الشاي

يم السياقي لتقسا –شارع الجالء  25
 القناطر الخيرية  

 719804الرقم التأميني/ 
 المدير المسئول/ أ . محمود شاهين 

 42189084ت/ 
 عدد
  ؤهل متوسط  م –عاملة تعبئة    4

  سنة  30ى حت –     
  الراتب: حسب المقابلة  
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 ليوبق -منطقة قوى عاملة 
 حطة التحرير م -قليوب البلد 
 عبية لمساكن الشا -شارع سعيد باشا 

 لدور الثالثا - 3بسيدي هيب عمارة  
 2156486/02ت/ 

 
 

 مكتب تشغيل قليوب 
 حطة التحرير  م -قليوب البلد
 لمساكن الشعبية  ا –شارع سعيد باشا 

 لدور الثالث ا – 3مارة ع –بسيدى هيب 
  2156486/02ت/

 

 

 سلمى تكس 

 لصناعة المالبس 

 مام مزلقان العادلي أ –قليوب البلد 

 1098824التأميني/ الرقم 

 المدير المسئول/ أ . علي أحمد علي

 01004564076ت/ 

 عدد

 اورليه    –عامل إنتاج مالبس ) سنجر   19

 ار ( قص د –شطيب ت –وفر أ –          

 سنة  30تى ح –ن الجنسين م -       

 ج 1300:  1000الراتب: 

 

 

 

 

 

  مديرية القوى العاملة 

  بالدقهلية 

 الدقهلية   -الدور الرابع  – مبنى المحافظة

  2313708/050ت/ 

 

 إدارة بحوث العمالة بالمديرية

 

 شركة الصوفي 

 للبالط اآللي

 ية دقهل –ميت غمر 

 688077الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ . محمد ياسين الصوفي

 01090222613ت/ 

 عدد

 عامل إنتاج   8

 سنة  25 يقل السن عن ال –    

 المقابلة    الراتب: حسب 

  

 شركة اإلسكندرية

 لمنتجات الكاوتشوك  

 هلية دق –المنصورة 

 620782الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ . مصطفى حجازي

 01091122013ت/

 عدد

  . جامعة عمالية ب –مراقب جودة   10

        الراتب: حسب المقابلة
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 شركة سبيد العالمية 

 للتجارة والتوزيع   

 قهلية  د –تقسيم أكتوبر  6 - المنصورة

 2449294الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ . محمود حسين 

 01068831457-2364119ت/

 عدد

 ؤهل عالي م –مندوب مبيعات    7

 ج3600 -سنة  32تى ح -     

 سنة  35تى ح -ج2500 -محصل    5

 ج2500الراتب:      

 ج3550 –سنة  40تى ح -سائق    4

 هل متوسط    الشروط: مؤ

 

 المؤسسة المصرية 

 لتمويل المشروعات 

 على قهوة أوالد البلد  أ -شارع  

 2722706الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ . محمود محمد 

 01095910086ت/ 

 عدد

 ج2500 –مراجع ميداني    2

 ج2000 –مسؤول إئتمان   20

 الشروط: مؤهل عالي 

 

 

 

 

 

 تساهيل للتمويل 
 دقهلية  –يوليو  26شارع  –ميت غمر 

 2820861الرقم التأميني/ 
 المدير المسئول/ أ . محمد عقل  

  01060167773ت/ 
 عدد
 ؤهل عالي م –مسئول إئتمان    3
 ؤهل متوسط م –أخصائي إئتمان   1

 لذوي الهمم  %5ستيفاء لنسبة الا –     
 ج1700لراتب: ا -    

 سنة  30الشروط:  حتى 
 ابلة الراتب: حسب المق

 

 كرنس د –منطقة قوى عاملة   
 بجوار مجلس المدينة 

 7474241/050ت/ 

 

 بينشر -مكتب تشغيل 
 ارع سوق الجملةش -شربين 

 7920266ت/ 

 

 شركة الرحمة جروب للمالبس  
 قهلية د -ارع جواد حسنيش –شربين 

 3148453الرقم التأميني/
 المدير المسئول/ أ. محمد إبراهيم

 01063151599ت/ 
 دعد
 سنة   40تى ح –عامل تشطيب    5

 ج  2100الراتب:      
      قرأ ويكتب ي –عامل خدمات معاونة   30

 ج 1800 –ن الجنسين م –         
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 رنسدك –مكتب تشغيل 

  شارع جمال عبد الناصر 

 

 أبو عادل للحلويات

 دقهلية  –دكرنس 

  3032802الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ. محمود أحمد 

 7474241/050ت.م./ 

 عدد

 ن الجنسين م –ؤهل متوسط م –بائع    1

 قرأ ويكتبي –عامل    1

 ؤهل متوسط م –عامل    3

 سنة  30الشروط: السن: حتى 

 الراتب: حسب المقابلة   

 

 لخاط –منطقة قوى عاملة 
 يق شربينطر -طلخا  

 
 

 جمصة –مكتب تشغيل 
 جمصة

 

 شركة منصور 

 للصناعات الغذائية

 لمنطقة الصناعية  ا –ة جمص

 2653212الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ. هاني الرفاعي

 2313708/050ت/ 

 

 عدد

 ؤهل متوسط م –عامل إنتاج   16

 سنة  20 يقل عن ال –      

 عامل خدمات   3

 سنة  30 يقل عن ال –      

 عامل مخزن    3

 سنة  25 يقل عن ال –     

 الشروط: يقرأ ويكتب

 اتب: حسب المقابلة الر

 

 مصنع سكاي كوال 

 للمشروبات الغازية 

 لمنزلة ا –جمصةالمطرية 

 المنطقة الصناعية  

 2386001الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ. السيد محمد

 01220785639ت/

 عدد

 عامل    1

 فرد أمن    1

 الشروط: مؤهل متوسط 

 الراتب:حسب المقابلة 

 

  لةالمنز –منطقة قوى عاملة 
  المنزلة شارع سامي شلبايه 

     050/  7700195ت/ 

 

 لمنزلة  ا –مكتب تشغيل 
       المنزلة الجديدة  
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 مصنع دينا 

 للمالبس الجاهزة  

 جوار مكتبة حسن طومار ب –المنزلة 

 1173805الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ. حسن عبد الرؤوف

 01285880079ت/

 عدد

 خياط    4

 ب عامل تشطي   2

 مكوجي   2

 عامل أوفر    1

 الشروط: مؤهل متوسط صناعي 

 الراتب: حسب المقابلة  

 

 لسنبالوينا –منطقة قوى عاملة 
 مارة كشكع -شارع المعاهدة 

 6690739/050ت/ 

 

 لسنبالوينا –مكتب تشغيل 
 شارع المعاهدة عمارة كشك

 

 لألجهزة الكهربائية  الشركة العالمية 

  قهلية د –السنبالوين 

 6108582الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ. عبد العزيز شوقي 

 00504685381ت/

 عدد

 ؤهل عالي م -ن الجنسينم –بائع   15

 الراتب: حسب المقابلة 

 مديرية القوى العاملة  
 بالبحيرة 

 شارع عبد السالم الشاذلي 
 مجمع المصالح الحكومية

 3317593/045ت / 

 

 دوار فر الك -منطقة قوى عاملة 
 مارة البرجع -شارع البحر 

 أعلى عمر أفندي
  212359/045ت / 

 

 فر الدوارك -مكتب تشغيل 
 فر الدوارك –مجمع المصالح 

 2212359/045ت: 

 

 شركة الهالل 
 للتريكو والصباغة والمالبس

 زمام شركة مصر للغزل والنسيج 
 يرةبح -كفر الدوار 
 2427917الرقم التأميني/

 . خالد عليالمدير المسئول/ أ
  2212359/045ت. م. التشغيل/ 

 عدد 

 ن الجنسينم –عامل أورليه    20

 ن الجنسين م -عامل جوكر  15

 ج 1900الراتب: 

 ج  1450 –عامل مخازن    10

 سنة  30تى ح –الشروط: مؤهل متوسط 

 برة سنتين  خ -          
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 مديرية القوى العاملة   

 بالغربية  

    أخر شارع الجيش -طنطا 

 بجوار إستاد طنطا الرياضي   

   3409635/040ت/ 

 

 إدارة بحوث العمالة بالمديرية

 

 شركة تصنيع الورق 

 فرتا 

 ربية  غ -فر الزيات ك –الدلحمون 

  2225582الرقم التأميني/

 3409635/040ت.المديرية /

 عدد

 ؤهل عالي  م –مندوب مبيعات   10

 ج 1500 –سنة  30تى ح –      

 

 

 

 نطا ط -قوى عاملة منطقة 

 مارة األوقافع -ويشى شارع البطرا -طنطا 

 3409634/040ت/ 

 

 

 لسنطةا -مكتب تشغيل 

  18قم ر -ارع قاسم بدير ش -السنطة

 5470783/040ت/ 

 شركة المصري اليت 

 لالستيراد وتصنيع األدوات الكهربائية  

 لف مدرسة الثانوي الصناعي   خ –السنطة 

 3269110الرقم التأميني/  

 المدير المسئول/أ.أسامة السيد

 5470783/040ت.م.التشغيل/ 

 عدد

 أمين خزينة    1

 مشرف    1

 سنة  35تى ح –الشروط: مؤهل عالي 

 المزايا: ت. اجتماعي 

 ج1200الراتب: 

 

 مدرسة المنار الخاصة 

 السنطة البلد   

 3107936الرقم التأميني/  

 المدير المسئول/أ.رضا عبد المنعم

 5470783/040لتشغيل/ ت.م.ا

 عدد

 ؤهل عالي  م –مدرس لغة إنجليزية    3

 رة سنتين خب –     

 سنة  35لسن: حتى ا–     

 الراتب: حسب المقابلة  

 

 

 لمحلة الكبرى  ا-منطقة قوى عاملة 

 المحلة الكبرى بمقر الوحدة المحلية   

      234618/040ت/
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 منود  س -مكتب تشغيل 

 دة المحلية  اكن الوحمس -سمنود 

    2970367/040ت/ 

 

 

 فاست فودز ايجيبت

 للمواد الغذائية

 ربية غ -منود س –كفر الثعبانية 

 2806084الرقم التأميني/

 2970367/040ت. م.تشغيل /

 عدد

 ج2750-برة خ –محاسب    2

 ج2000 –حت التدريب ت –محاسب    2

 حاسبة م –الشروط: ب. تجارة 

 ن الجنسين م –          

 ج2750 -مشرف عمال    4

 ج 3250 –مشرف جودة    5

 ؤهل متوسط  م –الشروط: من الجنسين 

 ؤهل متوسطم -أمين مخازن   3

 ج 2500الراتب:        

  يشترط مؤهل ال –عامل   15

 سنة 40ى حت –      

 ج  2000الراتب:       

 

 

 

 

 

 

 مديرية القوى العاملة  

 بالشرقية   

 ك اإلسكندرية بجوار بن –برج البريد 

 الزقازيق   –الدور الثالث العلوي 

  2349925/055 – 2349924ت / 

 

 إدارة بحوث العمالة بالمديرية

 

 النساجون الشرقيون للسجاد    

 العاشر من رمضان

  B1المنطقة الصناعية  

 لثةاإلنترناشيونال :المنطقة الصناعية الثا 

A3 - ريق مصر إسماعيلية الصحراوي ط 

 449855تأميني/ الرقم ال

 المدير المسئول / أ. نادر رجب 

-2349924ت.المديرية/

2349925/055 

 عدد 

 . تجارة  ب –محاسب    3

 يكانيكا (   م –مهندس ) كهرباء    2

 مساعد نساج   30

 فني تجهيزات  20

 الشروط: مؤهل متوسط صناعي

 عامل   20

 لذوي الهمم   %5استيفاء لنسبة ال      

   –سنة  28ة: السن حتى الشروط العام

 وفير  مواصالت ت -ج حديثي التخر -       

  لشرقية ( ا –) العاشر               
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 الشين بالست   

 إلنتاج األكياس البالستيك

 شارع هارون الرشيد    –المساكن التعاونية 

 448002الرقم التأميني/  

 المدير المسئول/أ.أيمن محمد 

 - 2349924ت. المديرية/ 

2349925/055 

 عدد

 ؤهل متوسط م –نساج بالستيك   12

 ج 2500 –سنوات  3برة خ -      

  يشترط مؤهل  ال –عامل إنتاج   19

 ج2150الراتب:          

 سنة  30الشروط: السن: حتى 

 المزايا: توفير وسيلة مواصالت  

 

 شركة إيه تي سي 

 للصناعات المتكاملة   

 4رقم  مصنع – C5 –العاشر من رمضان 

 2986855الرقم التأميني/ 

 0554489393-01224012229ت/ 

 عدد

 ؤهل عالي م –أخصائي أمن صناعي    2

 متوسط  –     

 ؤهل متوسط م –عامل إنتاج    8

 سنة  35الشروط: السن حتى 

 فضل من سكان العاشر ي -           

 ج2800الراتب: 

   

 

 

 مصر النور  

  إلنتاج العبوات البالستيكية  

 B3نطقة م –العاشر من رمضان 

 1033208الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ م. محمد نور الدين

4500365/015 

 عدد

 ؤهل متوسط صناعي  م –نساج   15

 سنة   30تى ح -      

 سنة  50تى ح –رجة أولى د –سائق   10

 سنوات  10:  5الشروط: خبرة 

 الراتب: حسب المقابلة  

 

 مصر النور 

 ستيك والمعادن   للبال

 B3نطقة م –العاشر من رمضان 

 1033208الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ م. محمد نور الدين

4500365/015  

 عدد 

 سنة  50تى ح –رجة أولى د –سائق     5

 سنوات 10:  5خبرة       

 ؤهل متوسط م –عامل خالطة    3

 سنة   35تى ح –      

 الراتب: حسب المقابلة 
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 مصر النور 
 للرخام والصناعات التعدينية  

 B3نطقة م –العاشر من رمضان 
 1125890الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ م. محمد نور الدين
4500365/015 

 عدد

 سنة  50تى ح –سائق درجة أولى    5

 سنوات  10:  5برة: خ -     

 الراتب: حسب الخبرة 

 

 مصر النور 

 للبالستيك    

 B3نطقة م –رمضان  العاشر من

 1033208الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ م. محمد نور الدين

4500365/015 

 عدد

 ؤهل متوسط صناعي  م –نساج   15

 سنة   30تى ح -      

 سنة  50تى ح –رجة أولى د –سائق   10

 سنوات  10:  5الشروط: خبرة 

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 شركة العاشر من رمضان 

 ة والتوزيع للتجار

 B3نطقة م –العاشر من رمضان 

 1288254الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ م. محمد نور الدين

4500365/015 

 عدد

 سنة   50تى ح –رجة أولى د –سائق   2

 سنوات  10:  5الشروط: خبرة 

 الراتب: حسب المقابلة

 

 مديرية القوى العاملة   

 بأسيوط   

 لدور الثالث   ا -مجمع المصالح الحكومية 

   2324587/088ت/ 

 

 إدارة بحوث العمالة بالمديرية

 

 معامل تحاليل األمين 

 مارة جيبكو ع –شارع يسري راغب  8

  3369192الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ. خالد محمد

 01210266644ت/ 

 عدد 

 دكتورة إكلينيكل باثولوجي      1

 سط     ؤهل فوق متوم -فني تحاليل طبية    2

 برة  خ –ن الجنسين م –حي ص –     

خبرة في التعامل بمجال   –سكرتيرة    1

 فني تسويق   10

 الراتب: حسب المقابلة 
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 سيوطأ -منطقة قوى عاملة  

 لتموين غربابجوار إدارة -عمارات الشادر 

   2339244/088ت / 

 

 يوطاس –مكتب تشغيل 

 غرب عمارات الشادر بجوار ادارة التموين 

      088 /2339244ت/ 

 

 األكاديمية األلمانية البحرية  

 سيوط  ا –نادي القضاه 

 2254518الرقم التأميني/  

 01026727005ت/ 

 عدد

 برةخ –مدرب سباحة   15

 أخصائي تسويق   20

  يشترط مؤهلال –الشروط: من الجنسين 

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 

 يروطد –منطقة قوى عاملة 
زغلول بالمساكن الشعبية   شارع سعد 

 ديروط 
  4770952/088ت/ 

 

 روطدي –مكتب تشغيل 
شارع سعد زغلول بالمساكن الشعبية   

 ديروط 
  4770952/088ت/ 

 

 جمعية سيدات األعمال

 فرع قبلي  

 قسيم أسيوط ت –ديروط 

 1699009الرقم التأميني/  

 المدير المسئول/ أ. محمد نعمان

  010067761204ت/ 

 عدد 

 عهد فني   م –. تجارة ب –محصل    2

 برةخ –سنة  30تى ح–تجاري      

 الراتب : حسب المقابلة   

 

 شركة ريفي 

 ارع الخليفة المأمون ش –ديروط 

 أمام كوافير حواء  

 2254518الرقم التأميني/  

 011222909383ت/ 

 عدد 

 ؤهل عالي م –أخصائي تمويل   15

   سنة 35تى ح –ن الجنسين م –      

 ج1600الراتب: 
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 مديرية القوى العاملة  

 بالمنيا 

 برج السالم -شارع سعد زغلول 

 المنيا -بجوار مدرسة ناصف اإلسالمية  

 2364359/086ت/ 

 

 إدارة بحوث العمالة بالمديرية

 

 تنمية الصعيد ل-شركة جيزة 

القطاع الثاني   –(  12,13,32,35قطعة ) 

 نيا الجديدة مال –لمطاهرة ا –بلوك ج 

 3091805الرقم التأميني/  

 المدير المسئول/ أ. محمد رشدي

 2364359/086 /ت.المديرية

 عدد 

 ؤهل متوسط م –عاملة حياكة   200

 سنة  25تى ح -ال        

 الرتب: حسب المقابلة  

 

 نوبج –منطقة قوى عاملة 

 خلف محكمة ملوى 

 2632074/086ت/ 

 

 جي فور إس 

 للخدمات األمنية

 وقف األردنية م –العاشر من رمضان 

 1787896الرقم التأميني/  

 المدير المسئول/ أ. وليد محمد إسماعيل

 . أحمد داود أ –أ. عمرو سليم  

  01091404238-01091390516ت/ 

 عدد

 ال يقل المؤهل عن   –فرد أمن إداري   200

  ابةلكتاإلبتدائية مع أجادة القراءة وا        

 نة س 46حتى  -      

 جتماعي ا–المزايا:ت. صحي 

 وليصة تأمين ضد الحوادث ب –       

 وفير سكن ت –يادة سنوية ز –      

 ي   ز –واصالت لمقرالعمل م –   

 ج   2900:  2400الراتب: 

 

  ملوى -مكتب تشغيل
 لوى م –المساكن الشعبية 

  086 /2632726ت/

 

 مؤسسة التضامن 
 للتمويل األصغر

 فوق العطارة -رسالمدا شارع –ملوي 
 البنانية  

 2333447الرقم التأميني/  
 المدير المسئول/ أ. وليد سعد الدين 

  01008329324ت/ 
 عدد
 منسقة ميدانية للعمل بقرى ملوي     20
  يقل المؤهل عن  ال -وديرمواس       
 سنة  35تى ح -المتوسط      

 ج 2000الراتب: 
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 لوسطا –منطقة قوى عاملة  
 لمنياا -برج اسالم شارع سعد زغلول

   236236/086ت/ 

 

 مكتب تشغيل المنيا
 لمنياا –مجمع المصالح الحكومية 

 086 /2362017ت/ 

 

 اليداك للتجارة  
 خزن الاير م –اقوس ف –مصنع الغزل 

 المنيا 
 2972709الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/أ. محمد دياب
 01099666180ت/ 

 عدد
 ؤهل عالي م –مبيعات مندوب    2

 ج3000 –سنة  24–     
 ؤهل متوسط  م –خصة ثانية ر –سائق    5
 ج 2200 –سنة  29 -    

 

 شركة مشروعي
 للتجارة  

بجوار نقابة  –شارع الهالل األحمر 
 لمنيا ا -المعلمين  
  2403275الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ. حسين زكريا 
 01066633518ت/

 عدد
 ن الجنسين م –صائي ائتمان أخ   5
 محاسب    2
 موظف إداري     2

 سنة  32تى ح –الشروط: مؤهل عالي 
 ج1700الراتب: 

 شركة النيل 
 لنقل البضائع 

 لمنيا  ا -سكة تله  
  2403275الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ. محمد ياسين 
  236236/086ت. م. التشغيل/ 

 عدد
 لى درجة أو –ريال ت –سائق لوري    10
 قرأ يكتب ي –سنوات  5برة خ -      
 سنة  40تى ح -      

 الراتب: حسب المقابلة 
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 قسطور مصر  

 للصناعة والتجارة  

 المنطقة الصناعية الثالثة 

 العاشر من رمضان

 2266647الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/م . ماجد سعيد

 01223903109ت/ 

 عدد

 فني لحام  50

 فني دوكو سيارات  50

 فني خراطة  20

 فني برادة  20

 فني كهرباء سيارات  20

 فني تشطيبات  20

 الشروط : ال يقل المؤهل عن اإلبتدائية  

 سنة40لسن: حتى ا -            

  يشترط خبرة ال -            

 ج 3500:2500الراتب: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كونتراك لألمن 
   لتجمع الخامسا – 28شارع  216

  خلف مدرسة إخناتون 
  316852الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ. تامر أحمد  
 01006624165ت/

 عدد

من  –بالتجمع الخامس  –فرد أمن   10

 ساعات  8مل ع –غة انجليزية ل –الجنسين 

 ساعة  12مل ع –فرد أمن   100

 ج 3500الراتب: 

 –ة سن 40الشروط العامة: السن حتى 

الطول ال يقل  –المؤهل ال يقل عن متوسط 

 سم  170عن 

 جتماعي ا –. صحي ت -المزايا: 

 ضافي ا –يادات سنوية ز -         

 أمين على الحياة .ت-         

 

 إيجلز إيجيبت 
 لألمن والحراسة 

 لزمالك ا –شارع محمد مظهر  26
 3171259الرقم التأميني/ 

 يالمدير المسئول/ أ . أحمد حمد
 01200448180ت/ 

 عدد
 توسط   م –ؤهل عالي م –فرد أمن   30
 جادة اللغة   إ -ساعات  8مل ع -      
 ج3250 -اإلنجليزية       
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 ج  3000 -ساعة  12مل ع -فرد أمن  10
 سنة 39:21لسن ا -الشروط: 

 سم   170لطول ا -           


