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 إيجي برو إف إم إي
 الشطر الرابع  – (ن)القطعة 

 زهراء المعادي 
 2701494الرقم التأميني/

 ماري المدير المسئول/ أ. 
  01278678298ت/ 

 عدد 
 مشرف مدني    1 

 سبليت  –فني ) تكييف مركزي   18
 استدعاء آلي  -كهرباء كنترول   -          
  طلمبات حريق  -أنظمة تيار خفيف  -          
  كنترول لوحات تيار  -مولدات  -          

 سباكة ( -خفيف              
 سنة  40حتى  –الشروط: مؤهل متوسط 

 خبرة سنتين  -           
 العمل بمحافظة جنوب سيناء  -           

 سنة  45حتى  –مشرف كهرباء    2
 سبليت  –) تكييف مركزي فني   10

  استدعاء آلي  -كهرباء كنترول   -          
 سباكة ( -أنظمة تيار خفيف  -          

 سنة  40حتى  –الشروط: مؤهل متوسط 
 العمل ببورسعيد  -خبرة سنتين  -           

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 شركة سيسكوترانس
 للوجستيات المتطورة  

 دمياط الجديدة 
 2093002الرقم التأميني/

 مجدي سليمان المدير المسئول/ أ. 
-2290096-2290818ت/

2290095/057  
 عدد

 نقل ثقيل  -سائق درجة أولى   100
 سائق درجة ثانية ) جرار (     30
 كالرك (  -لودر  -ونش  -سائق ) حفار   40

 ج + حافز  5000الراتب: يبدأ 

 

  برفكت

 برفكت باك- للطباعة والتغليف

 المنطقة الصناعية الثانية -150قطعة 

 أكتوبر6

 3065007الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ. محمد فتحي
  01027172727ت/

 عدد
 ج2700 - عامل إنتاج  15
 خبرة - ج 4000:3000 -فني كرتون 10

 تجاري -مؤهل متوسط صناعي الشروط: 
 سنة40:20السن  -           

 العياط - القليوبية - يفضل من سكان:المرج
 إكتوبر -الفيوم-                   

 ةبدل وجب - تأمين صحي إجتماعي :المزايا
 حافز إنتاج - بدل سكن للمغتربين -         
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 ماجنوم 

 لألمن والحراسة ونقل األموال

 صالح سالم –عمارات العبور  8

 القاهرة  –مصر الجديدة 

 3344117الرقم التأميني/

 محمود ربيع المدير المسئول/ أ. 
 أ. فادي مرسي  –                

  01011806307-224034808ت/
 عدد
 سنة  45السن حتى  –مراقب أمن   65

 ال يقل المؤهل عن اإلعدادية  -      
 ساعة  12عمل  -      

 أبو رواش - المعادي -مواقع العمل: أكتوبر 
 السادات العين السخنة  -التجمع  -المقطم 

 اجتماعي  -المزايا: ت. صحي 
 سكن للمغتربين -توفير مواصالت  -         
 يونيفورم  -        

 -األوراق المطلوبة: أصل شهادة الميالد 
 فيش جنائي  –الموقف من التجنيد  -المؤهل 
 ج 3500:  3000الراتب: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديرية القوى العاملة 

  باإلسماعيلية 

  خلف االستاد -شارع شبين الكوم 

   3364493/064ت / 

 

 إدارة التشغيل بالمديرية

 

 شركة الكرنك 
 للمالبس الجاهزة 

 اإلسماعيلية  –المنطقة الحرة 
 3312018الرقم التأميني/

   خالد أنورالمدير المسئول/ أ. 
 01277905946ت/

 المخصصة لذوي الهمم  %5استيفاء لنسبة ال

 عدد

 ج1750 -من الجنسين  -عامل إنتاج   20

 قادر على العمل  –سنة  40حتى  -      

 

 جولدن بوي 

 للمالبس الجاهزة 

 اإلسماعيلية  -المنطقة الصناعية الثانية 

 3398252الرقم التأميني/

   أبانوب عريان المدير المسئول/ أ. 

 01000394189ت/

 المخصصة لذوي الهمم  %5استيفاء لنسبة ال

 عدد

 عامل مساعد –عامل تعبئة    4

 ج1400 –سنة  40الشروط: السن حتى 

 بدالت  –اجتماعي  –المزايا: ت. صحي 
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 نجدايش

 للمالبس الجاهزة

 المنطقة الحرة العامة باإلسماعيلية

 3265707الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ أ.غادة محمود

  01020446125ت/

  عدد

 عامل إنتاج  25

 عاملة خياطة  10

 سنة  37الشروط: السن حتى 

 ج2500:2200الراتب 

 صحي إجتماعي .المزايا: ت

  اليوم يج ف15بدل إنتقال -        

 الشهر يف ج300بدل إنتظام  -        

 

 

 شركة ميدو مارادونا 

 لألجهزة الكهربائية 

 ثان اإلسماعيلية   –ميدان طنطا 

 2920732الرقم التأميني/

 أحمد محمد المدير المسئول/ أ.

  3364493/064/  . المديريةت

 المخصصة %5استيفاء لنسبة ال

 ألصحاب الهمم

  عدد

 ج1400 – %5عامل خدمات    3 

 اجتماعي  –المزايا: ت. صحي 

 

 

 مديرية القوى العاملة 
 بالبحيرة

 شارع عبد السالم الشاذلي 
 مجمع المصالح الحكومية

 3317593/045ت / 

 

 كفر الدوار  -منطقة قوى عاملة 
 عمارة البرج -شارع البحر 

   212359/045ت/ - أعلى عمر أفندي

 

 كفر الدوار -مكتب تشغيل 
 كفر الدوار –مجمع المصالح 

 2212359/045ت/ 

 

 العطار

 للتجارة وتصنيع المالبس 

 زمام شركة مصر  –المنطقة الصناعية 

 كفر الدوار  

 3454687الرقم التأميني/

 علي محمود  المدير المسئول/ أ. 

 01221486767ت/

  عدد

 مؤهل فوق متوسط  –فني رقابة جودة   10

 ج2000 –خبرة  -     

 سنة  40حتى  –عاملة تعبئة وتغليف   15

 سنة  30حتى  –عامل مكواة   20

 خبرة  -الشروط:  مؤهل متوسط 

 ج 1800الراتب: 

سنة       35حتى  –فني تفصيل وحياكة   40

  ج 1850 –خبرة  -
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  مديرية القوى العاملة 

   بالقليوبية    

    مجمع المصالح الحكومية  -بنها الجديدة  

   بجوار المحافظة   -الدور الثالث  

  32259190/013 – 3224543/013ت/

 

  إدارة بحوث العمالة بالمديرية

 

 سينا مصر 

 لألمن والحراسة 

محطة مترو السيدة  –شارع بورسعيد 119

   أمام حلواني الجوادي  –زينب 

 1796517التأميني/الرقم 

 عبد هللا محمد المدير المسئول/ أ. 

 01222184191-01060229639ت/ 

  عدد

 ج2500 –بكوبري الحادثة  –فرد أمن   35

 ج2700:  2500 –فرد أمن بالعبور   200

 ج 2400 –فرد امن ببنها   100

 ساعة  12عمل  -سنة  50الشروط: حتى 

 أيام راحة   4 -اجتماعي  –المزايا:ت. صحي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دايس

 للمالبس الجاهزة  

   قليوب   –طريق مصر إسكندرية الزراعي  67

 3098171الرقم التأميني/

 سيمون لبيب المدير المسئول/ أ. 

 01023338786ت/ 

  عدد

 مؤهل فوق متوسط  -مشرف جودة   12

 ج1500الراتب:       

 جوكر ( -أوفر  -عامل )أورليه   80

 ج2600:  2100الراتب:       

 خبرة  –الشروط: من الجنسين 

  ج3000 –خبرة  –عامل مقصدار    5
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 مديرية القوى العاملة 

   بدمياط      

 ميدان سرور      -شارع التحرير 

     322126/057ت/ 

 

 دمياط الجديدة -مكتب تشغيل 

 المجاورة االولى  -الحى االول 

 ( 5مدخل رقم ) -عمارة الدلتا 

 407025/057ت/ 

 

  حلواني خالد وشريكه 

  امام مصنع الغزل والنسيج  -شارع وزير  

 2650777الرقم التأميني/

 مريمالمدير المسئول/ أ. 

 01103773191-01122227912ت/

  عدد

 ب. تجارة محاسبة  -محاسب    4

 عمالء مدير عالقات   1

 خدمة عمالء    5

  الشروط: من الجنسين 

  كاشير    5

 الشروط: مؤهل عالي مناسب 

 مؤهل متوسط  –عامل إنتاج   10

 مؤهل مناسب  –بائع   10

 سنة  35:  30الشروط العامة: السن: 

  الراتب: حسب المقابلة 

 –الثالثاء  –ملحوظة : المقابلة أيام) األحد 

 م 4:  ص 9من الساعة  -الخميس (

 

 فندق شتايجنبرجر اللسان 

 دمياط الجديدة  –رأس البر 

 319708الرقم التأميني/

 أحمد زين المدير المسئول/ أ. 

 01004994023ت/

  عدد

 عامل نظافة   10

 مشرف غرف   12

 مساعد طباخ    5 

 اليشترط سن محدد –خبرة  –نقاش    2

 سنة  38حتى  –الشروط: يقرأ ويكتب 

 الراتب: حسب المقابلة 
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  مديرية القوى العاملة  

  بالمنوفية 

  برج المصيلحى   -شارع عاصم حما  1 

  البر الشرقى  -عمارة الغاز 

  شبين الكوم -مبارك  أمام كوبري 

 048/2262283 /ف - 048/222273 /ت

 

 منوف -منطقة قوى عاملة 

 منوف –عمارة الدجوى  104شقة  

    3674197 ت/

 

 منوف -مكتب تشغيل 

  102شقة  -ول علوى الدور األ

 منوف –طريق الحصوة برهيم 

  0483670637 ت/

 

 جمعية 

 رجال أعمال إسكندرية 

بجوار البنك األهلي  -شارع المالح  -منوف 

 عمارة د/ علي الشافعي   -القديم 

 2442230الرقم التأميني/

 0483670637/. م. التشغيل ت

  عدد

 جماعي  -أخصائي خدمات مالية فردي   60

 مؤهل عالي -من الجنسين  -      

 سنة   35حتى  –فوق متوسط  -      

 ج + حافز  1750:  1500الراتب: 

 

 السادات -مكتب تشغيل 

 أعلى السوق التجارى  - 59شقة 

 0482607405ت/ - الحى األول

 

 مصر أسبانيا للبطاطين والمنسوجات 

 ألولىالمنطقة الصناعية ا –السادات 

 3015581الرقم التأميني/

  محمد كمالالمدير المسئول/ أ. 

 01007295501ت/

  عدد

 مؤهل عالي –فني فحص وجودة     5

 من أفرد     7

 عامل تشغيل   50

  عامل إنتاج  50

 عامل طباعة   25

 الشروط: مؤهل متوسط صناعي 

 نساج   30

 مساعد نساج   25

 عامل صباغة   10

 الشروط: مؤهل متوسط 

 عامل خياطة   10

 عامل تشطيب   10

 عامل تعبئة   10

 من الجنسين  –الشروط: مؤهل متوسط 

 إعدادية  –عامل مخازن   10

  عامل خدمات  10

 اجتماعي  –المزايا: ت. صحي 

 توفير مواصالت  -         

 ج 2300الراتب: 
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 قويسنا -منطقة قوى عاملة    

 99عمارة -تيمورشارع  -قويسنا 

   2573145ت/ 

 

 قويسنا -مكتب تشغيل 

 106عمارة  –مساكن تيمور  - 1مدخل 

 قويسنا - 2شقة  

 0483584770 ت/

 

 موش للمالبس الجاهزة 

 ألولىالمنطقة الصناعية ا – قويسنا

 3334353الرقم التأميني/

  أيهاب عبد الناصر المدير المسئول/ أ. 

 01018685856ت/

 عدد

 من الجنسين  –عامل خياطة   40

  الراتب: حسب الخبرة 

 

 شركة بيل كلر 

 لدباغة الجلود  

 منطقة مبارك الصناعية  – قويسنا

 1444060الرقم التأميني/

  أمجد عبد العزيز  المدير المسئول/ أ. 

 2590490/048ت/

 عدد

 فرد أمن وحراسة   20

 عامل إنتاج   2

 الشروط: مؤهل متوسط  

 الراتب: حسب المقابلة 

  مديرية القوى العاملة 

  بالشرقية 

  بجوار بنك االسكندرية  -برج البريد 

  الزقازيق –الدور الثالث 

    055/2349923ت/ 

  055/2302045ف/  

 

 إدارة التشغيل بالمديرية 

 

 شركة برينتكس

 العاشر من رمضان

 450145الرقم التأميني/

 محمدالمدير المسئول/ أ.عصام 

 055498319ت/

 عدد

  عامل إنتاج نسيج 20

  عامل باقي األقسام 10

 مؤهل متوسط -الشروط:

 سنة25حتى -          

   ج2200:2000الراتب:

 توفير مواصالت:المزايا: 

 التلت – بلبيس

 الفيوم – أبوحماد البلد - أبو حماد البلد-
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 كاما 

  لطالء وتشغيل المعادن

  الثالثةالمنطقة الصناعية 

 تقسيم العاشر من رمضان

 1865816الرقم التأميني/

 المدير المسئول/أ. حسين طارق

 01111489302ت/ 

 عدد

  مراقب جودة    5

 فني إنتاج  50

 فني صيانة كهرباء  10

 فني صيانة ميكانيكا  10

 وناش  10

 خراط  10

 براد  10

 فرز  10

 لحام  10

 سائق كالرك  10

 ثانية( -سائق )درجة أولى  20

 الشروط: مؤهل متوسط صناعي 

 تباع   10

 سنة40:20السن: الشروط العامة: 

  توفير مواصالت  المزايا:

  ديرب نجم - حلوان - اإلسماعيلية - فايد

  العاشر – الشرقية -كفر صقر - قليوبية

 

 

 

 

 

 جيوشي لصناعة وسائل النقل
  العاشر من رمضان

 3322717الرقم التأميني/
  015364968/ . م.التشغيلت

 عدد
 سنوات  5:  3خبرة  – مهندس   2

 ج7500:4000الراتب      
 سنوات  7:  5خبرة  – مهندس   2

 ج10000:4500الراتب      
 سنة  40الشروط: السن حتى 

 مؤهل عالي – SAP- مدخل بيانات    3

 خبرة - ج6000:3500الراتب     

 مؤهل عالي - مسئول مشتريات   2

 ج5000:4000 :الراتب    

 ج 6000:3500- فني كهرباء كنترول   2

 ج8000:4000- فني ميكانيكا ديزل   2

 خبرة  –الشروط: مؤهل متوسط صناعي 

 خبرة - مؤهل متوسط - ترزي   1

 ج6000:3500 :الراتب     

 المزايا: توفير خطوط مواصالت

 

  للصناعات المتكاملة شركة ايه تي سي 
 4مصنع رقم  -C5المنطقة الصناعية 

  العاشر من رمضان
 2986855الرقم التأميني/

  015364968/ . م. التشغيلت 
 عدد

 عامل إنتاج   5
  فرد أمن   1

  ج3100-متوسط  مؤهلالشروط: 

 سنة 45:18السن:           
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 الحلول المتكاملة 

  العاشر من رمضان - لتصنيع الهياكل المعدنية

  2485445الرقم التأميني/

 المسئول/أ.أحمد عز عبد الحميدالمدير 

  015364968/ . م. التشغيلت

 عدد

 سنوات 3خبرة  - رئيس قسم مشتريات   1

 مؤهل عالي -     

 تناية (  – درفلة) فني    4

 سنوات5خبرة  - مؤهل متوسطالشروط: 

 سنة30السن حتى -           

 ج5000 الراتب:

 توفير خطوط مواصالت المزايا:

 بلبيس –لعاشر من رمضان ا -         

 

 شركة سيراميكا بالتينو جروب

 العاشر من رمضان

 14قطعة رقم -A3- لمنطقة الصناعية الثالثةا

 أرض الشريف

 3009442الرقم التأميني/

  015364968/ . م. التشغيلت 

 عدد

 مؤهل فوق متوسط - سائق كالرك   2

 مؤهل متوسط - عامل خدمات   3

 سنة45:25السن الشروط:

 ج2000:الراتب

   - الليان - المزايا: توفير مواصالت) بلبيس

  بشتول( - منوفية - الشرقية - قليوبية         

 

 

 بابيروس 

  لتحويل الورق

 A2المنطقة الصناعية  - العاشر من رمضان

 2/102رقم  قطعة

 1183064الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ لواء .عادل عبد الوهاب

 01009808609ت/

 عدد

 مؤهل متوسط صناعي  – عامل إنتاج   6

 القاهرة العاشر -المزايا: بلبيس العاشر

 حافزحسب اإلنتاج ج+2400 :الراتب

 

 شركة أوبن

 للمالبس الجاهزة 

 الشرقية  –الزقازيق  -طرق هرية الجديد 

 2993406الرقم التأميني/

 أ. محمد مجاهدالمدير المسئول/ .

 0552310139ت/

 عدد

 خبرة  -من الجنسين  -عامل إنتاج    5

 من أبناء الزقازيق -مؤهل متوسط  -      

 ج2500الراتب: 

 ج2000 –سنة  50حتى  –حارس    1
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 اإللكترونية - فوري للمدفوعات
 بجوار المركز - فرع الحسينية
 286723530الرقم التأميني/

 محمود مدحتأ.المدير المسئول/ 
 01061333704ت/

 عدد
 مؤهل عالي -مندوب مبيعات   20

 ج2800- سنة30السن حتى  -      

 

 فأقوس  -منطقة قوى عاملة 
 شارع المشروع 

 بجوار المدرسة الصناعية 
    055/  3972438ت / 

 

  الصالحية الجديدة  -مكتب تشغيل 
  الحي األول  -السوق التجاري 

   3202131/055ت / 

 

 شركة صناعة وسائل النقل
MCV 

 المنطقة الصناعية األولى
 الصالحية الجديدة

 1206350الرقم التأميني/ 
   055/2349923ت. المديرية/

 عدد
 عامل دهان   1
 عامل لحام   1
 فني كهرباء   1

 سنوات 5خبرة  -الشروط: 
 سنة30:18السن -           

  حسب المقابلة :الراتب

  

 

 مصنع ألفا مصر 

 للبويات

الثانية  المنطقة الصناعية - الصالحية الجديدة

 253-252قطعة رقم 

 2680176الرقم التأميني/

 المدير المسئول/ م. إيهاب مسعد يوسف

   055/2349923/. المديريةت

 عدد

 مؤهل عالي - مندوب مبيعات 10

 سنة 30السن حتى  - سنوات 3خبرة  -     

 ج2400الراتب 

 

 شركة الصالحية 

 MISللصناعات المعدنية 

 مركز الصالحية - الصناعية األولىالمنطقة 

 1362225الرقم التأميني/

   055/2349923/. المديريةت

 عدد

 عامل دهان   1

 عامل لحام   1

  فني كهرباء   1

 صناعي مؤهل متوسط الشروط: 

 سنة  30حتى  السن-          
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  مديرية القوى العاملة

  بالغربية 

  أخر شارع الجيش  -طنطا 

  د طنطا الرياضي إستا بجوار

  3409635/040ت/ 

 

 إدارة التشغيل بالمديرية 

 

 بندا جروب 

 للصناعات البالستيكية 

 غربية  -الطريق السريع 

 3278020الرقم التأميني/

 3409635/040 ت. المديرية /

 عدد

 مؤهل متوسط  -عامل إنتاج   10

 سنة 22حتى  -      

 الراتب: حسب المقابلة  

 

 طنطا  -منطقة قوى عاملة 

 طنطا شارع البطراويشى عمارة األوقاف

 3409634/040ت/ 

 

 طنطا  -مكتب تشغيل 

 طنطا شارع شوقي مساكن شوقي 

 3409634/040ت/

 

 

 

 شركة داين رايت 

 للتصنيع الغذائي 

 طنطا ثان  –شارع حسن رضوان  99

 3471774الرقم التأميني/

    محمد عبد السالم المدير المسئول/ أ.

 3409634/040/ت. م. التشغيل

 عدد

 خبرة  –ب. تجارة  –مندوب مبيعات    8

  ج3000الراتب:     

 ج2200 –مؤهل متوسط  –عامل مخزن    8

  ج 2000 –من الجنسين  –عامل نظافة    6

  سنة  40الشروط العامة: السن: حتى 

 المزايا: ت. صحي 

 

 مطعم وكافييه توسكانيني

 الغربية   –طنطا  -آخر االستاد 

 3066397الرقم التأميني/

    حسن عبد الفتاح  المدير المسئول/ أ.

 01206579004ت/

 عدد

 ج 2400 -مؤهل متوسط  -مقدم طلبات    3

 ج 2600 -ترخيص مزاولة مهنة  -شيف    2

 سنة  30السن حتى  –الشروط:

 ج 1800 –عامل نظافة    3

 الشروط العامة: من الجنسين 
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 ريفي للتمويل متناهي الصغر 

 الغربية   –بسيون 

 2254518الرقم التأميني/

 يحي أحمد المدير المسئول/ أ.

 01029633880ت/

 عدد

 من الجنسين  –مسئول إئتمان   50

 سنة  35حتى  –مؤهل عالي  -      

 حافز  –اجتماعي  –المزايا: ت. صحي 

 ج2400الراتب: 

    

 المحلة الكبرى  -منطقة قوى عاملة 
 بمقر الوحدة المحلية  -المحلة الكبرى 

 234618/040ت/

 

 قطور  -مكتب تشغيل 
 رض الجمعيةأ -قطور 

 2760917/040ت/

 

 شركة القمة إخوان 

 لتصنيع المالبس الداخلية 

 مزلقان مصدق الزهار  –قطور المحطة 

 الغربية  -مركز قطور  

 2522681الرقم التأميني/

 2760917/040/. م. التشغيل ت

 عدد

 من الجنسين  –عامل   10

 المخصصة   %5عامل إستيفاء لنسبة ال   2

 ألصحاب الهمم      

 الراتب: حسب المقابلة 

 ديرية القوى العاملةم

  بالدقهلية

 الدقهلية  –مبنى المحافظة الدور الرابع 

     2313708/050ت/

   2300890/050ف/   

 

 طلخا -منطقة قوى عاملة 

 طلخا -مكتب تشغيل 

 عمارة السعفان - طريق شربين -طلخا 

  2521014/050 /ت

 

 مصانع عقل

 للصناعات المغذية للسيارات  

 طريق دمياط السريع  –طلخا 

 1006922الرقم التأميني/

 نجالء كمال المدير المسئول/ أ.

 0502520020ت/

 عدد

 مبيعات ( –جودة  –مهندس) مشتريات    3

 خبرة  –ب. هندسة  -    

 ب. رقابة جودة  –مراقب جودة    3

 خبرة  –ب. تجارة  –مراقب مخزون    1

 مؤهل عالي  -مندوب مبيعات    4

 فوق متوسط -     

 مؤهل متوسط  –فني إنتاج   10

 خبرة  -خراط     2

 سنة  35الشروط العامة: السن حتى 

 الراتب: حسب المقابلة 
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 جمصة –تشغيل كتب م

 خبار اليومأبجوار مساكن  -الموقف 

 

 شركة رافيا باك لتصنيع الشكائر 

 المنطقة الصناعية  -جمصة 

 ( 2،  2/ 1،  1/  1قطع )  -لمرحلة الرابعة 

 بلوك )د(  

 2775832الرقم التأميني/

 إسماعيل أحمد المدير المسئول/ أ.

 01021872756ت/

 عدد

 جامعة  عمالية  –مراقب جودة    2

 ب. تجارة  –أمين مخزن    1

 سنة  35الشروط: السن حتى 

 سنة  30حتى  –محاسب    2

 سنة  40حتى  –مؤهل متوسط  –سائق    2

 ج 2000الراتب:      

 عامل    5

 سنة  30حتى  –عامل بوفيه    1

 ج  1500:  1200الراتب: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نبروه –مكتب تشغيل 

 شارع الشيخ سعيد  -سوق نبروه 

 بجوار طاهر مقالش

 

 شركة األمة لتجارة السيارات 

 أكتوبر  6شارع  –نبروة 

 60669الرقم التأميني/

 سعد سعد المدير المسئول/ أ.

 01551355927ت/

 عدد

 ج2200 -ب. تجارة محاسبة  -محاسب    1

 مؤهل متوسط  –سائق رخصة ثالثة    1

 ج1800الراتب:      

 سنة  25الشروط: السن 
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 مديرية القوى العاملة

 بالفيوم

 المشتل خلف كلية الخدمة االجتماعية

 347331/084ت/ 

 

 الفيوم -مكتب تشغيل 

  34شقة  -مساكن الشيخ حسن 

 6345112ت/ -خلف حى جنوب  

 

 الفراعنة للسجاد والموكت 

 الفيوم  –كوم أوشيم 

 3505862الرقم التأميني/ 

 محمد مصطفى السيد  المدير المسئول/ أ. 

 01100967198ت/

  عدد

 خبرة  –مؤهل متوسط  –سائق كالرك    1

 ج3000الراتب:      

 ج2500 -سنة  40حتى  -عامل إنتاج    5

 ج2000 –سنة  40حتى  –فرد أمن    6

 

 الشركة المصرية للمطاحن 

 المنطقة الصناعية الثالثة  –السالم 

 الفيوم 

 1931827الرقم التأميني/ 

 أصيلالمدير المسئول/ أ. 

 01003085308ت/

   عدد

  ج  1600 –سنة  25 –عامل إنتاج   10

 الشركة الذكية 

 للزجاج  

 المنطقة الصناعية  -كوم أوشيم 

 (  7المرحلة الثانية  قطاع ) 

 2465295الرقم التأميني/ 

 أحمد حسن المدير المسئول/ أ. 

 01129951000ت/

  عدد

 ج4500 -مؤهل عالي  -مشرف طباعة    1

 ج3500 -فني أفران    7

 ج3500 -فني دبل   10

 ج 3500 - فني تريبلكس   5

 ج2400  -سنة  25 -عامل إنتاج   10

 خبرة  –مؤهل متوسط  -الشروط: 

 سنة  35:  30السن:  -           

 

 شركة إم . إن واي 

 إلعادة تدوير مخلفات الورق 

   يم شكوم أو –المنطقة الصناعية 

 3431329الرقم التأميني/ 

   عاطف السيوفيالمدير المسئول/ أ. 

 01090008304ت/

  عدد

 مؤهل عالي  –محاسب    1

 ماكينة ( –رئيس وردية ) تحضيرات    2

 عامل إنتاج    2

 سنة  35حتى  –الشروط: مؤهل متوسط 

 خبرة  -          

 الراتب: حسب الخبرة
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 شركة يوني هيربل جروب 

 لألعشاب  

 كوم أوشيم   –المنطقة الصناعية األولى 

 2394563الرقم التأميني/ 

   أرميا نيروز المدير المسئول/ أ. 

 01285210524ت/

  عدد

 من الجنسين  -عامل إنتاج   20

 ج1600 -سنة  40حتى  -      

 

 الصفوة لصناعة الورق   

 " سكاي بيبر " 

  8،  6قطعة  –المرحلة الثانية  –كوم أوشيم 

 الفيوم 

 2867882الرقم التأميني/ 

م. مصطفى محمد المدير المسئول/ 

 01022001239ت/

  عدد

 ج2750 –عامل إنتاج   10

 تجهيزات (  –فني إنتاج ) ماكينة    5

 الشروط: مؤهل متوسط

 سنة  45:  18السن:  -            

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 

 

 

 

 

 

 سيراميكا إينوفا 

 الفيوم  –كوم أوشيم 

 2024717الرقم التأميني/ 

 أ. محمود محمد  المدير المسئول/ 

 أ. عمرو شعبان                           

 01026008685ت/

  عدد

 جودة (  –مهندس ) ميكانيكا   14

جامعة  -تعليم صناعي  -ب. هندسة  -     

 عمالية 

 مؤهل متوسط صناعي  –فني إنتاج   45

 مؤهل مناسب   –سائق كالرك    8

 سنة  30الشروط: السن : حتى 

 الراتب: حسب المقابلة 
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 مديرية القوى العاملة 

 بسوهاج

 أسيوط -طريق سوهاج 

 2351993/093 - 2322170ت / 

 

 ا السياحيففندق الص

 سوهاج ثان  –شارع الجمهورية  15

 2082103/الرقم التأميني 

 2351993/093-2322170ت. المديرية/ 

  عدد

 مؤهل عالي  –موظف استقبال    2

 سنة  45حتى  -مؤهل متوسط  -فرد أمن    1

 خبرة  –مساعد شيف    1

 من الجنسين –عامل نظافة    4

العمل وردية  -سنة   30الشروط: حتى 

 مسائية ما عدا اإلناث

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 الراية 
 للتجارة العامة والتوريدات 

 سوهاج -بجوار موقف طهطا  -شارع سيتي 
 3060615/الرقم التأميني 

 2351993/093-2322170ت. المديرية/ 
  عدد

 مؤهل عالي –كاشير    1
 منسق ممرات    1
 بائع عطارة    3
 بائع لحوم    1

 سنة  30حتى –الشروط: مؤهل متوسط 

 الراتب: حسب المقابلة 

  شركة إرتقاء للخدمات المتكاملة 

 وتدوير المخلفات 

خلف مدينة اإلنتاج  –مدينة هرم سيتي 

 السادس من أكتوبر  –اإلعالمي 

 2260480/الرقم التأميني 

 المدير المسئول/ أ. سمير شهدي 

 2351993/093-2322170ت. المديرية/ 

  عدد

 سنة  50حتى  –عامل نظافة   500

 نظام عمل دائم ويومي  -       

 توفير إقامة بمقر العمل  -       

 ج 130الراتب: لليومي: 

 ج 3500الراتب الدائم : 

 

 شركة تمويلي

 للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر 

 سوهاج   –أخميم  –امتداد إبو القاسم 

 3254624/الرقم التأميني 

  أحمد عليالمدير المسئول/ أ. 

 2351993/093-2322170المديرية/ ت. 

  عدد

 متوسط  –مؤهل عالي  –مسئول تمويل   10

 سنة  35حتى  -      

 اجتماعي  –المزايا: ت. صحي 

 الراتب: حسب المقابلة 
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   مديرية القوى العاملة 

   المنيا

  برج السالم -شارع سعد زغلول 

  المنيا –بجوار مدرسة ناصف اإلسالمية  

 2364359/086ت/ 

 

 الوسط –منطقة قوى عاملة 

 المنيا -شارع سعد زغلول -سالم البرج 

 236236/086ت/ 

 

 المنيا–مكتب تشغيل 

 جمع المصالح الحكومية المنيام

 2372492/086 ت/

 

  شركة تنمية

 لخدمات المشروعات الصغيرة

 ومتناهية الصغر  

 المنيا 

 2343590/الرقم التأميني 

 . أحمد  المدير المسئول/ أ

 01123163800ت/ 

  عدد

 متوسط  –مؤهل عالي  –مسئول تمويل    3

 سنة  30حتى  –من الجنسين  -    

 ج1800الراتب: 

 

 

 

 شركة جيزة

 لتنمية الصعيد  

 المنطقة الصناعية -المطاهرة الشرقية   

 3091805/الرقم التأميني 

 . عبد الرحمن المدير المسئول/ أ

 01085715450ت/ 

  عدد

 من الجنسين  –مؤهل عالي  –مشرف    2

 ج 1930 –سنة  35حتى  -     

 عاملة صالة  50

 عامل تعبئة    5

 سنة  30حتى  –الشروط: مؤهل متوسط 

 ج1600الراتب:

 

 الشركة التكاملية 

 للزيوت والصابون   

 المنطقة الصناعية  –المطاهرة 

 2586288/الرقم التأميني 

 . حسن سيدالمدير المسئول/ أ

 01060093885ت/ 

  عدد

 سنة  40حتى  –مهندس كهرباء    1

 خبرة  –سنة  40حتى  -     

 ج2500الراتب: 
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 دلتا تكستايل شمال الصعيد    

 المنطقة الصناعية  –المطاهرة الشرقية 

 2877864/الرقم التأميني 

 . أحمد حسن المدير المسئول/ أ

 01011237724ت/ 

  عدد

 مؤهل عالي -من الجنسين –مشرف إنتاج   2

 ج1600 –سنة  35حتى  -     

 متوسط  –مراقبة جودة مؤهل عالي    2

 عامة خياطة   75

  ج1500الراتب: 

 

 سمالوط  -مكتب تشغيل 

 سمالوط -المساكن الشعبية 

 7710444ت/ 

 

 جمعية رجال أعمال إسكندرية 

  برج المولى  –عبد المنعم الشرقي  ميدان

 19887/952الرقم التأميني/ 

 إبراهيم عبد الرحمن المدير المسئول/ أ. 

 0862371127-01144458169ت/

  عدد
 من الجنسين  –أخصائي خدمات مالية   30
 ب. تجارة  –محاسب   20
 أخصائي نظم ومعلومات إدارية   20

 من الجنسين -      
 حاسب آلي  –الشروط: مؤهل عالي 

 مؤهل متوسط  –أوفيس بوي   10

 سنة  30الشروط العامة: السن حتى 

   الراتب: حسب المقابلة

  شركة كاش للتمويل  
   المنيا  –أمام مركز شرطة سمالوط  –سمالوط 

 3377136الرقم التأميني/
 إبرام نصحي المدير المسئول/ أ. 

 01050066196ت/
  عدد

 من الجنسين  –أخصائي إقراض ميداني    4

 ج1750 –فوق متوسط  -مؤهل عالي  -    

 

 شمال –منطقة قوى عاملة 
 بنى مزار -شارع عمر بن الخطاب 

 7821998/086 /ت

 

 بنى مزار -مكتب تشغيل
 بنى مزار –شارع العمدة 

 7831672/086ت/ 

 

 مدرسة الرحاب الخاصة 

 بني مزار  –صدفا 

 2679599الرقم التأميني/ 

 هانم أحمدالمدير المسئول/ أ. 

 01128404720ت/

  عدد

 رياض   -عربي  -مدرسة ) لغة إنجليزية    15

 علوم  – دراسات رياضيات -أطفال        

  مؤهل عالي  - ( حاسب آلي  -       

 من الجنسين  -       

 مؤهل متوسط  –موظفة إدارية     2

 الراتب: حسب المقابلة 
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 فرص عمل بالمنشآت الواقعة 

 في  دائرة عمل 

 المنيامديرية القوى العاملة ب

 عدد

  عامل مخزن لشركة المنيا للكربونات    1

  الوسطى -2990226الرقم التأميني/      

 للحصول على البيانات التفصيلية 

 و عناوين هذه المنشآت 

يرجع في ذلك لمديرية القوى العاملة  

 المنيابمحافظة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ديرية القوى العاملةم

           بأسيوط 

        الدور الثالث –مجمع المصالح الحكومية 

       2324587/088ت/ 

 

  ديروط –منطقة قوى عاملة 

 شارع سعد زغلول بالمساكن الشعبية 

  4770952/088ت/ 

 

  القوصية -مكتب تشغيل 

 بجوار المطافى القوصية -المساكن الشعبية 

   088/ 4750747 ت/

 

 تساهيل

 للتمويل متناهي الصغر 

  شارع المحكمة الجديدة  -القوصية 

 28208610الرقم التأميني/ 

  رأفت إبراهيم المدير المسئول/ أ. 

 01091233312ت/

   عدد

  من الجنسين  –أخصائي تمويل   30

 سنة  35حتى  -متوسط  -مؤهل عالي  -       

  ج + حافز 2000الراتب: 
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 شركة فيصل الرشيد للتجارة 

  شارع الجالء   -القوصية 

  2562314الرقم التأميني/ 

  وائل أحمد  المدير المسئول/ أ. 

 01003430526ت/

   عدد

 مؤهل عالي  –موظف مبيعات    3

 خبرة في المبيعات  -سنة   30حتى  -      

 ج2500الراتب: 

 

 ديروط –مكتب تشغيل 

  الشعبيةالمساكن  - شارع سعد زغلول

 088/ 4770952ت/ - ديروط

 

 شركة تمويلي

   شارع أبو الدرداء –تقسيم أبو جبل  –ديروط 

 303601الرقم التأميني/ 

   عمرو مصطفىالمدير المسئول/ أ. 

 01023460063ت/

   عدد

 من الجنسين   –تمويل  مسئول  3

 سنة  35حتى  -متوسط  -مؤهل عالي  -       

 ج 2000الراتب: 

 

 أسيوط -قوى عاملة منطقة 

 عمارات الشادر 

 بجوار إدارة التموين غرب

  2339244/088ت / 

 

 اسيوط –مكتب تشغيل 

 عمارات الشادر بجوار ادارة التموين غرب

   088/ 2339244 /ت

 

 معمل األمين للتحاليل الطبية 

 يوط أس –برج جيبكو  –شارع يسري راغب 

 3369192الرقم التأميني/ 

 د. خالد محمد المدير المسئول/

 01210266644ت/

  عدد

 ب. علوم  –كيميائية    2

 سنوات  3خبرة ال تقل عن  -    

 صباحاً  4:  9لعمل بنظام الوردية : ا   

 مساءً  11:  4                           

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 الفتح –مكتب تشغيل 

 المساكن الشعبية مركز الفتح

 088/ 2402199ت/ 

 

 في  دائرة عمل فرص عمل بالمنشآت الواقعة 

 مديرية القوى العاملة بأسيوط

 عدد

 عامل لمحل زيوت سيارات    1

 أبو تيج  -754263الرقم التأميني/      

 للحصول على البيانات التفصيلية 

 و عناوين هذه المنشآت 

يرجع في ذلك لمديرية القوى العاملة  

 بمحافظة أسيوط
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2022 

  مديرية القوى العاملة 

  بقنا

  عبد الرحيم الجديدة  مدينة سيدي

  5210433/096 - 5216500/096ت/ 

 

 نجع حمادي -منطقة قوى عاملة 

 نجع حمادي -يوليو  26شارع 

  096/ 6580555ت / 

 

 نجع حمادي –مكتب تشغيل 

 شارع الترعة الضمرانية

  096/ 6580392 ت/

 

 

 

  مصر لتأمينات الحياة 

 قنا -نجع حمادي 

 346350الرقم التأميني/ 

  ميالد عادلالمدير المسئول/ أ. 

  01281646323ت/

  عدد 

 من الجنسين  –مسئول تأمين   150

 سنة  35حتى  –مؤهل عالي  -       

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 

 

 

 جمعية مبادرة 

 للمشروعات متناهية الصغر 

 حوض عشو 

 جتماعي مام مديرية التضامن اإلأ

 3283598الرقم التأميني/ 

  حسين أحمدالمدير المسئول/ أ. 

  0963330632ت/

  عدد 

 من الجنسين   -مسئول ائتمان   10

 فوق متوسط  -مؤهل عالي  -      

 خبرة  -سنة  35حتى -      

 الراتب: حسب المقابلة 
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 مديرية القوى العاملة  

 بالوادي الجديد  

 شارع الدكتور احمد فخري 

 طريق الداخلة) الخارجة(  

    7920322/092ت/ 

 

  إدارة التشغيل بالمديرية

 

 رخاء لالستثمار الزراعي والتنمية 
 شرق العوينات  – 4المنطقة رقم 

 الوادي الجديد 
 1649651الرقم التأميني/ 

 عمرو محمودالمدير المسئول/ أ. 
    7920322/092/ .المديريةت

  عدد
 سائق معدات زراعية    2
 ميكانيكي معدات زراعية    1

 سنة  45الشروط: السن حتى 
 سنوات فأكثر  5خبرة            

 خبرة  –زراعة ب.  -مدخل بيانات     1
 سنة  35حتى  –ميكنة زراعية  –    

 

 الداخلة –مكتب تشغيل 
 بجوار الوحدة المحلية  -الداخلة  -موط  مدينة

 7820417/092 /ت

 

 مصنع تمور المصرية
   الداخلة  –المنطقة الصناعية  –موط 

 2454410الرقم التأميني/ 

 راتب سيدالمدير المسئول/ أ. 

    01099923415-01220770404ت/

  عدد

  مؤهل متوسط –عاملة تعبئة وتغليف   10

 ج1500الراتب:       

 

 صحارى مصر 
 لالستثمار واستصالح األراضي 

   الداخلة  -شرق العوينات  –الموقع 
 3124958الرقم التأميني/ 

 عمر عبد الاله المدير المسئول/ أ. 

 7820417/092/ . م. التشغيلت

  عدد

 مؤهل متوسط  -عامل زراعة   15

 أداء الخدمة العسكرية   –سنة  30حتى  -      

 ج 3300الراتب:       

 

 فرص عمل بالمنشآت الواقعة 

 المديريةفي  دائرة عمل 

 عدد

 عامل لثالجة    2

 الداخلة  – 2726698الرقم التأميني/      

 عامل لمصنع السنوسي لتجارة األثاث    1

 الداخلة  -2674138الرقم التأميني/      

 حديقة لفندق الفرسان  –عامل غرف    2

  الداخلة - 1640958الرقم التأميني/      

 عامل لمعرض الجوهرة    2

 الداخلة  -3110193الرقم التأميني/     

 

 عناوين الو للحصول على البيانات التفصيلية 

يرجع في ذلك لمديرية القوى العاملة  

     بمحافظة الوادي الجديد
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  مديرية القوى العاملة 

   بالبحر األحمر

  ديوان عام المديرية

  3546412/065 /ت

 

 إدارة التشغيل بالمديرية 

 

 فندق شتايجنبرجر االيا 

 طريق القصير مرسى علم  – 67ك 

 3200926الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ. محمد جمال 

    3750088/065ت/

  عدد

 خبرة  –مساعد رئيس صف    3

 خبرة  –بار(  –مضيف ) مطعم   13

 بار (  –مساعد مضيف ) مطعم    9

 خبرة  –ثان  –طباخ أول    6

 عامل تجهيز وتحضير    7

 خبرة  –مشرف غرف    7

 سنة  30حتى  –الشروط: مؤهل متوسط 

 ج2500:  2400الراتب: 

 

 

 

 

 

 

 

 إيبروتيل كوستا ماريسفندق 

 ( 5قطعة ) -مرسى علم  - 79ك 

 البحر األحمر -مرسى مبارك 

 3330468الرقم التأميني/ 

  محمود مصباحالمدير المسئول/ أ. 

 01001142224ت/

  عدد

 ساخن  -مساعد رئيس قسم مطبخ    2

 طباخ أول    2

 منقذ   1

 غرف  -مشرف أدوار    2

 ج5000:  4000الراتب:      

 الشروط: مؤهل متوسط 

 زراعة  –عامل كافيتريا    2

 فني بالط    1

 خبرة  –سنة  30الشروط: السن حتى 

 ج        4000:  2400الراتب: 

 

 فندق جاز مرايا
 مرسى علم   -طريق القصير  -67كيلو 

 البحر األحمر
 3191706الرقم التأميني/ 

 طارق السيدالمدير المسئول/ أ. 
   0653750000ت/

  عدد
 عامل تجهيز وتحضير   3
 خبرة -ثاني  –طباخ أول    2
 عامل زراعة    2

 سنة  30حتى  –الشروط: مؤهل متوسط 
 ج3000:  2400الراتب: 
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 فندق جاز المايا

 مرسى علم   -طريق القصير  -67كيلو 

 البحر األحمر

 1993666الرقم التأميني/ 

 وسام زكرياالمدير المسئول/ أ. 

   0653750030ت/

  عدد

 عامل تجهيز وتحضير   3

 خبرة -طباخ أول ) بارد (    1

 خبرة  –مشرف غرف    3

 خبرة  -طباخ ثان ) سخن (    1

 عامل كافيتريا    1

 سنة  30حتى  –الشروط: مؤهل متوسط 

 ج3000:  2400الراتب:

 

 فندق جاز سواليا

 مرسى علم   -طريق القصير  -67كيلو 

 البحر األحمر

 1875274الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ. أشرف السيد

   0653750030ت/

  عدد

 عامل مغسلة     2

 عامل زراعة    2

 خبرة  –جزار (  –طباخ أول ) سخن    2

 خبرة -ثالث سخن  –طباخ ثاني حلواني    2

 سنة  30حتى  –الشروط: مؤهل متوسط 

 ج3000:  2400الراتب: 

 

 

 فندق جاز دار المدينة 

 مرسى علم   -طريق القصير  -67كيلو 

 البحر األحمر

 2256612الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ. أشرف السيد

   0653750030ت/

  عدد

 خبرة  –طباخ ثاني ) سخن (    1

 مشرف غرف    2

 عامل تجهيز وتحضير   3

 سنة  30حتى  –الشروط: مؤهل متوسط  

 ج2800:  2400الراتب: 

 

 دق كورايا بيتشفن

 مرسى علم   -طريق القصير  -67كيلو

 البحر األحمر

 1757396الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ. محمد جمال 

   0653750000ت/

  عدد

 عامل تجهيز وتحضير   4

 خبرة  –طباخ ثاني ) سخن (    1

 عامل زراعة    2

 مشرف غرف    4

 سنة 30حتى  –الشروط: مؤهل متوسط 

 ج2500:  2400الراتب: 
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 سفاجا -مكتب تشغيل 

 خلف بنك اإلسكندرية -سفاجا 

 3252220/065ت/ 

 

 فندق صن وينج 

 البحر األحمر  –سفاجا  –خليج مكادي 

 2735270الرقم التأميني/ 

    3590150/065ت/

  عدد

 مضيف   12

 مساعد مضيف  14

 سياحة وفنادق  -الشروط: 

 إجادة اللغة اإلنجليزية  -           

 سنة  30حتى  –مشرف غرف   10

 عامل تحضير   16

 عامل كافيتريا   4

 الشروط: مؤهل متوسط 

 مؤهل متوسط  -ثالث –ثاني  –طباخ أول   31

 سياحة وفنادق ) مطبخ (     

 سنة 25الشروط العامة: السن حتى 

 سنة  2:  1خبرة  –            

 ج 1750:  1200الراتب: 

  يحدد حسب المهنة                   

 

 

 

 

 

 

 فندق مكادي سبا 
البحر  –سفاجا  –خليج مكادي  - 32كيلو  - 

 األحمر 
 2828589الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ. فهد محمد 
   3252220/065 ت. م. التشغيل/

  عدد
 عامل مناطق عامة     5

 خبرة -ثالث  –ثاني  –أول  –طباخ   12
 سنة  20ال يقل عن  –فرد أمن     3

 الشروط: مؤهل متوسط 
 عامل تجهيز وتحضير    5
 جنايني    4

 الشروط: يقرأ ويكتب 
 سنة  18الشروط العامة: السن ال يقل عن 

 ج1400الراتب: 

 

 فندق مكادي باالس 

 سفاجا  –خليج مكادي  - 32كيلو 

 البحر األحمر 

 2735268الرقم التأميني/ 

   3252220/065 ت. م. التشغيل/

  عدد

 ثالث  -ثاني  -طباخ أول   13

 سنة فأكثر 25 -رئيس قسم بالمطبخ     4

 مضيف    4

 مساعد مضيف   3

 خبرة  -الشروط:  

 عامل تجهيز وتجهيز    8

 سنة  20ال يقل عن  -فرد أمن     3

 سنة فأكثر  18 –الشروط: مؤهل متوسط 

 ج1400:  1200الراتب: 
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 فندق جراند مكادي

 سفاجا  –خليج مكادي  - 32كيلو 

 البحر األحمر 

 2735267الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ. مصطفى محمد 

   3252220/065 ت. م. التشغيل/

  عدد

 ثالث  –ثاني  –طباخ أول   15

 مساعد رئيس قسم    3

 مضيف    4

 مساعد مضيف    3

 ال يشترط خبرة –عامل تجهيز وتحضير    5

 خبرة  –الشروط: مؤهل متوسط 

 سنة  18السن ال يقل عن  -           

 ج 1400الراتب: 

 

 قرية لوتس باي 

 طريق سفاجا الغردقة  –30كيلو

 البحر األحمر 

 2010736الرقم التأميني/ 

 9/065260003ت/

  عدد

 سياحة وفنادق  –طباخ أول    2

 ج1500 -سنة   2خبرة  –     

 مؤهل متوسط  –هاوس مان    3

 مؤهل متوسط –عامل استيوارد    2

 سياحة وفنادق  -ويتر   2 

 خبرة سنة  –سنة  20الشروط: السن 

  ج1400الراتب: 

 

 فندق

 صن رايز رويال مكادي 

 المركز السياحي  – 8كيلو 

 البحر األحمر  -طريق سفاجا الغردقة 

 979399الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ. خالد إبراهيم

   3252220/065 ت. م. التشغيل/

  عدد

 مؤهل عالي  –موظفة استقبال مطعم    3

 موظف قسم تدريب وتنمية    1

 تربية أو آداب لغة إنجليزية  –     

 معدات ( –فني ) تكييف وتبريد     2

 مشرف غرف   25

 مساعد مضيف  10

 فني مكافحة آفات     2

 متوسط  –الشروط: مؤهل عالي 

 سنوات  3:  1خبرة  -          

 عامل مغسلة     3

 عامل تجهيز   20

 عامل زراعة     3

 الشروط: مؤهل متوسط 

 ج شامل   2400الراتب: 
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 فندق 

 بالم رويال سوما باي 

 طريق سفاجا الغردقة – 12كيلو 

 البحر األحمر 

 1407869الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ. أمير سليمان 

 065326700-01281133449ت/

  عدد

 مغسلة ( –عامل )تجهيز وتحضير    3

 ج1350 –خبرة  –مضيف مطعم    1

 عامل إشراف داخلي    1

 فرد امن    2

 سنة 20 –الشروط: مؤهل متوسط 

 ج 1300الراتب: 

 

 فورت أرابيسك 

 مكادي -طريق سفاجا الغردقة  –32كيلو

 البحر األحمر 

 1482597الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ. مينا فؤاد

   3252220/065ت. م. التشغيل/ 

  عدد

 مؤهل متوسط  –موظف أمن     2

 ج1100 –سنة  30حتى  –     
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 نسور  جروب 

 لألمن والحراسة 

 ميدان الحصري -اكتوبر  6

  3برج األمريكية 

  53شقة  –الدور الخامس  –أعلى مطعم جاد 

  3041954الرقم التأميني/

  المدير المسئول/ أ. إلهام محمد 

 01060614360ت/

  عدد

 سنة  45حتى  –مشرف أمن   20

 سنوات  5:  2خبرة  -     

 ج4500:  4000الراتب:      

 ج3700:  3300 –مدخل بيانات   10

 ج4000:  3500 –مراقب كاميرات   10

 ج3400:  3000 –فرد أمن إداري   10

 متوسط  -الشروط:  مؤهل عالي

 سنوات  3:  1خبرة من  -           

 ساعة  12عمل  -           

  سنة 50حتى  –أفراد أمن   200

 ال يقل المؤهل عن اإلعدادية  -        

 ج3400:  3000الراتب:        

 مواقع العمل

 الهرم –أكتوبر  –حلون  –القاهرة 

 اجتماعي  –المزايا: : ت. صحي 

 توفير سكن للمغتربين  -           

 مواصالت داخلية  -          

 

 كونتراك لألمن

 خلف مدرسة إخناتون - التجمع الخامس

 216 فيال – 28ارع ش

 3171259الرقم التأميني/

 المدير المسئول/أ. تامرأحمد

 01006624165ت/

 عدد

 وند بالتجمع الخامسابكمب - فرد أمن 250

 ساعة  12عمل  -إعدادية فأقل  -       

 سنة  50السن: حتى  -       

 سم 170الطول ال يقل عن  -       

 مواصالت  – تأمين صحي إحتماعي -المزايا: 

 فرص للترقي - زيادة سنوية -         

 ج3000الراتب: 

 


