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 وزارة القوى العاملة
 اإلدارة العامة للتشغيل

 مدينة نصر -شارع يوسف عباس  3

 22609354فاكس/ -ت
 
 
 
 

 أد فاليو إلدارة األصول والتطوير العقاري
تون  امساكن شير –شارع عبد الرحمن  11

 القاهرة –النزهة 
 المدير المسئول/ أ. إيمان أحمد حسن

 01223199222-01112251740ت/

 عدد
 جنيه أساسي  3000 -مدير فرع   10
 جنيه 1700 -مساعد مدير   20

 مؤهل عالي ) فنادق ومطاعم (  -الشروط: 
 خبرة  -           

 جنيه1200 -ويتر  1000
 جنيه1100 –كاشير   1000

 نادقالشروط: أي مؤهل سياحة وف
 جنيه 1000 –هاوس كيبينج   2000
 سياحة وفنادق  –بارمان   1000

 جنيه 1300الراتب:           
 جنيه 1000 -مساعد ويتر 1000

 سياحة وفنادق  -طباخ    5
 جنيه 2000 -طباخ دني      
 جنيه 2600 -طباخ ديبارتي      
 جنيه 1500 -فرست      
 السن مفتوح  –العمل بالمنيب  -     

 سنة  30:  18الشروط العامة: السن: 
 من الجنسين -               
 العمل بالتجمع الخامس  -               

 جميع الرواتب + تبس  -المزايا:
 % خدمة  12+ نسبة                    

 تدريب لبعض الوظائف  -        
 ساعات + ساعة راحة 8العمل  -        
 توفير              –صحي  –تأمين اجتماعي  -       
 مواصالت في الفترة المسائية -       

 

 شركة عمال مصر 
 إلدارة وتشغيل خطوط اإلنتاج بالمصانع

 المحور المركزي  –أكتوبر  6
  140فيال  -مدخل الحي الخامس 

 2722510الرقم التأميني/ 
 38329230 - 36860854ت/ 

 01100901209-01100901207-ت/
 مسئول الموارد البشرية/أ. منى ياسين

 01100901206ت/

 عدد
 مؤهل متوسط  –فني إنتاج  2000

 سنة 35:  18من  -         
 جنيه 1500ساعات :  8عمل 
 جنيه 2100ساعة :  12عمل 

 سكن -اجتماعي  -تأمين صحي  -المزايا:
 العاشر  -أكتوبر  - :مناطق العمل

 الفيوم –بو رواش أ -                 
 

 مصنع الكابتن للتصنيع وتجميع 
  160/1 –مدينة بدر الصناعية 

 الحرفية األولى 
 المدير المسئول/ أ. مصفى محمد

 01222158642ت/
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 عدد
 مؤهل متوسط -فني    4

 سنة 35السن ال يزيد عن  -     
 عامل   5
 سائق درجة ثانية   1

 سنة 35السن ال يقل عن  -    
 السكن في مدينة بدر  الشروط العامة:

 الراتب: حسب المقابلة
 

 منظمة أطباء بال حدود 
 المعادي - 81شارع  2

 2531150 الرقم التأميني/
 أ. إيمان العشماوي0المدير المسئول/

 01028060664ت/

 % لذوي القدرات الخاصة 5استيفاء لنسبة الـ 

 عدد
 مؤهل متوسط  -فرد أمن   2

 إعاقة حركية خفيفة -    
 سنة  35السن :  -    
 أيام  4:  3عمل  -ساعة  12العمل  -    
 جمعة وسبت أجازة  -    

 جنيه 2500الراتب: 
 

 هالك إلدارة المنشآت 
 أمام القمر الصناعي - 261شارع  4
 المعادي -بجوار صالون هشام ربيع  

 21132146الرقم التأميني/
 المسئول/ أ. أحمد محمد عبد المنعمالمدير 

 01114272261-01113103366ت/

 عدد
 سنة 45:  18 -عامل نظافة   25

 جنيه 1800الراتب:        
 مؤهل متوسط  -مشرف نظافة    5

 جنيه 2800 - 50:  25السن:  -     
 المعادي -الشروط: العمل بالعبور 

 ساعات 8العمل  -          
 المؤهالتفرد أمن جميع   50

 سنة  45:  22 السن: -      
 ساعة 12عمل  -      
  العمل بالساحل الشمالي -      
 جنيه  2500 الراتب:      

 خبرة  -أي مؤهل  -فني صيانة معدات    3
 جنيه + بدل انتقال 4500الراتب:      

 اجتماعي  –المزايا: تأمين طبي 
 شهرية مكافآت -توفير سكن للمغتربين  -   

 أو بدل  -وسيلة انتقال  -توفير وجبات  -    
 أجازة أسبوعية وسنوية -    

 

 ماركت يتم
 منفذ بيع لحوم بلدي ومطعم 

مساكن شيراتون  - 1226مربع  5عمارة 
 أمام مصطفى كامل

                972016الرقم التأميني/ 
 المدير المسئول/أ. سمير عبد العزيز

 01068113524ت/

 عدد
 مؤهل عالي  –مدير فرع    5

 سنوات   8خبرة  - مطاعم (  -)عام  -     
 سنة  38:  30السن:  -     
 جنيه  2700الراتب:     
    خبرة سنة  -مؤهل عالي  -كاشير   10

 جنيه 2000الراتب: يبدأ       
 جنيه 2500يبدأ  -جزار   15
 جنيه 2300 -مساعد جزار   10
 جنيه 2750 -طباخ   15

 جنيه 2500 -يفضل أقاليم  -سائق    5
 متوسط  -مؤهل عالي  -الشروط:
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 سنوات  5خبرة  -       
 متوسط      -مؤهل عالي  -مساعد طباخ   10

 جنيه  2500 -خبرة سنتين  -      
 مؤهل متوسط  -استيوارد   10

 فنادق ( -)عام       
 يفضل أقاليم  -سنوات  3خبرة  -      
 جنيه 1500الراتب:      

 

 نيدل كرافت للمالبس
 شبين الكوم  –المنطقة الحرة 

 المنوفية
 2085315الرقم التأميني/ 

 مسئول الموارد البشرية/أ. سالمة مجاهد
 01152150343-01005546220ت/

 عدد
 سنوات  3خبرة  -فني خياطة   150

 جنيه 2500الراتب:         
 جنيه 1500 -فني مكواة   100
 جنيه 1400 -فني جودة   200

 لجنسينامن  - مؤهل متوسط -الشروط:
 سنة 18 ال يقل عن السن -          

 

 أرامكس انترناشيونال مصر 
 شارع الصاعقة  –مخازن إيديال 

 الماظة - 4.5الكيلو  
 المدير المسئول/ أ. شيماء موسى

 01208111135ت/

 عدد
 ال يشترط خبرة  -مندوب تسليم   270

 يمتلك دراجة نارية ) فيزبة ( -        
  الراتب: يحسب بعدد الشحنات في الشهر 

 موظف عمليات    40
 يجيد مهارات الحاسب اآللي -       

 جنيه 2500الراتب: 
 عالي  -الشروط: مؤهل متوسط 

 مقيم في القاهرة واألماكن المحيطة -      
شهور لحين انتهاء  3الشروط: العمل لمدة 

 المشروع الحالي وقابل للزيادة 
 حسب الكفاءة                               

                 مدينة نصر  -مناطق العمل المعادي  -    
 المهندسين -الهرم  -أكتوبر  -
 مصر الجديدة -    

 
 
 

 فيلوسيتي أبارلز للمالبس الجاهزة
 الحرة العامة لالستثمار المنطقة

 اإلسماعيلية
 1689598الرقم التأميني/

 المدير المسئول/أ. محمد أنور
 01011343008ت/

 عدد
 مكواة  جودة (  –) حياكة عامل إنتاج  150

 ال يشترط مؤهل  -من الجنسين  -     
 سنة  35:  18 السن: -     

 جنيه 2000:  1000الراتب:      
 يشترط خبرةال   -محاسب    2

 جنيه 1500 -سنة  30:  25السن:      
 سنوات 7خبرة ال تقل عن  –محاسب    1

 سنة 35:  30السن:      
 جنيه 3000الراتب: يبدأ      

 ويحدد حسب الخبرة                         
 الشروط: بكالوريوس تجارة 

 من الجنسين  -مشرف إنتاج    5
    نوات س  5خبرة ال تقل عن  -     

  سنة 45:  30السن:  -      
 مندوب مشتريات    2
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 سنوات 3خبرة ال تقل عن  -     
 سنة  35:  25السن:  -     

 الشروط: مؤهل عالي
 ليسانس حقوق  -محامي    1

 سنوات3خبرة ال تقل عن  -     
 سنة  35:  30السن: -     

 جنيه 2000الراتب: 
 من الجنسين   -عامل نظافة   10

 ال يشترط مؤهل  -      
 سنة 40السن: ال يزيد عن  -      

 جنيه  1000الراتب:  
 

  جي بي تك
 للمالبس الجاهزة

 اإلسماعيلية -العامة  المنطقة الحرة
 2705657الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ. عمرو إبراهيم
 01200604191ت/

 عدد
 جنيه 1500 -عامل حياكة  150

 جنيه 1100 -عامل جودة   20
 جنيه 1100 -عامل مكواة   20

 جنيه  1500 -فرد أمن     3
 عامل خدمات    3

 من ذوي القدرات الخاصة% 5عامل   11

 مؤهل متوسط  -الشروط: 
 سنة  35:  18السن:  -          
 من الجنسين -          
 جنيه 50بدل وجبة  -المزايا:
 جنيه 150 معيشة بدل غالء -        

 توفير مواصالت داخل اإلسماعيلية -
 السويس -الشرقية  - 
 

 فيرتيكال جينز للمالبس الجاهزة
 اإلسماعيلية –المنطقة الصناعية 

 01560709الرقم التأميني/
 المدير المسئول/ أ. مصطفى السيد

 01000015826ت/

 عدد
 عامل حياكة   200

 مساعد   50
 عامل مكواة  20
 عامل قص 10
 عامل جودة  50

 عاما خدمات   6
 عامل تشطيب  50
 عامل تعبئة  25
 % من ذوي القدرات الخاصة5عامل   25

 من الجنسين  -الشروط: 
 سنة 50:  18السن:  -          
 توفير وسيلة مواصالت -المزايا: 
 اجتماعي  -تأمين صحي  -         
 بدل غالء معيشة -         
 جنيه   150بدل انتظام  -         
 جنيه 150بدل إنتاج  -         
 جنيه 1500:  1000الراتب: 

 

 شركة سفينكس للمالبس الجاهزة
 اإلسماعيلية –المنطقة الحرة 

 المدير المسئول/أ. عبد السيد
 01278458888ت/

 عدد
 جنيه 1200 - عامل حياكة  300

 جنيه 1000 -مساعد    50
 من الجنسين  -الشروط: 
 سنة 40:  18السن:  -          

http://www.manpower.gov.eg/


                                                      
                 Ministry Of Manpower                                         2017                                                        وزارة القوى العاملة       

       Employment National Bulletin   "ونـــو ثمـــان ثالثةودد  " ثالثمــائة ـــالع                                  النشرة القومية للتشغيل       

      

 

 7/  5صفحة    WWW.MANPOWER.GOV.EG                                                                اإلدارة العامة للتشغيل بالداخلاإلدارة العامة للتشغيل بالداخل    

توفير  –اجتماعي  –المزايا: تأمين صحي 
 حافز إنتاج  –مواصالت 

 

 فيلوسيتي جينز للمالبس الجاهزة 
 اإلسماعيلية –المنطقة الحرة العامة 

 1606718الرقم التأميني/ 
 المدير المسئول/ أ. خالد أنور

 3840075/064ت/

 عدد
 عامل جودة   50
 نهائية عامل جودة   50

 الشروط: مؤهل متوسط
 جنيه 1200الراتب: 

 جنيه 1400 -حياكة   250
 جنيه  1000 - مساعد  50

 جنيه 50بدل وجبة  -المزايا:
 جنيه 100حافز انتظام  -        

 توفير مواصالت باإلسماعيلية فقط -  
 اجتماعي -تأمين صحي  -       

 دبي أباريل للمالبس الجاهزة
 اإلسماعيلية –المنطقة الحرة العامة 

 2135913الرقم التأميني/ 
 المدير المسئول/ أ. مروة رمضان

 01210105350ت/ 

 عدد
 جنيه 1200 -عامل حياكة   300

 جنيه 1000 -مساعد   50
 من ذوي القدرات الخاصة% 5عامل   17

 من الجنسين  -الشروط: 
 سنة 50:  18السن:  -          
 توفير مواصالت  -المزايا: 

 الشرقية ( -السويس  -اإلسماعيلية )  
 اجتماعي -تأمين صحي  -  

 جنيه  100بدل انتظام  -  
 جنيه  200بدل غالء معيشة  -  

 للمالبس الجاهزة  إمبي انترناشيونال
 اإلسماعيلية -المنطقة الحرة العامة 

 1740586الرقم التأميني/ 
 مروة سيد المدير المسئول/ أ. 

 01210105350ت/ 

 عدد
 جنيه 1200 -عامل حياكة   300
 جنيه 1000 -مساعد   100

 من ذوي القدرات الخاصة% 5عامل   75
 سنة 50:  18 -من الجنسين  -الشروط: 
 توفير مواصالت -المزايا: 

 الشرقية ( –السويس  –) اإلسماعيلية   
 اجتماعي  -تأمين صحي  -         

 جنيه  100بدل انتظام  -        
 جنيه  200بدل غالء معيشة  -        

 
 

 مديرية القوى العاملة 
 ببورسعيد

 بنك اإلسكان ـ حي الضواحي
 3735579ـ ف/  3735627ت/ 

 

 إدارة التشغيل بالمديرية

 

 كابسي للدهانات 
 بورسعيد -الجنوب  -المنطقة الصناعية 

 1631536الرقم التأميني/ 
 3735627ت. المديرية/ 

 عدد
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 فني ميكانيكا مصانع   2
 فني كهرباء مصانع    2

 الشروط: مؤهل متوسط
 محو أمية  –عامل خدمات    5

 سنة 30الشروط العامة:السن: ال يزيد عن 
 الراتب: حسب المقابلة

 

 مديرية القوى العاملة 
 بالسويس 

 أكتوبر 24مدينة 
 مجمع المصالح الحكومة الجديد 

  062/ 3331138ت/ 

 

 التشغيل بالمديرية إدارة

 

  لخدمات النقل المتكامل الشركة المصرية 
 إيجيترانس 

المهندسين  - شارع أحمد عرابي 15اإلدارة:
 33448787ت/ - الجيزة

 شارع الجيش  68فرع السويس: 
 مبنى الديدي 

 فرع دمياط: شارع عبد العظيم وزير 
 2226985/057-2223985ت/ 

 المدير المسئول/ أ. عماد ياسين 

 عدد
 رخصة درجة أولى –سائق    3

 سنوات 3 خبرة ال تقل عن -     
 إجادة القراءة والكتابة -     
 سنة 47:  30السن:  -     

 خبرة ال تقل عن سنة -تباع    5
 سنة  40:  25السن:  -     

 الراتب: حسب المقابلة 

 ملحوظة: العمل بفرع الشركة بدمياط
 

 " رـــادة نشــــإع" 
 

 الشركة المصرية األوروبية
 لالستشارات والخدمات

شارع قورش متفرع من حسنين هيكل  12
 مدينة نصر -عباس العقاد 

 أمام بنك مصر وبنك عوده
 01222501250-01015100520ت/

01023330824-01113714156 
 مدير الموارد البشرية/أ. عبد هللا
Abdallahmuhamed00@gmail.com  

 عدد
 توفير سكن  -فرد أمن إداري  75
 جنيه  1900:  1800الراتب:     

 يحدد حسب موقع العمل                      
 المعادي ( –) مساكن شيراتون              

 ضان فرد أمن إداري بالعاشر من رم  35
 وجبة غذائية  2 -توفير سكن  -      

 أيام راحة  6جنيه +  1600الراتب: 
 فرد أمن إداري  45

 العمل أبو رواش  -      
 توفير سكن -      

 ساعة 12عمل  -خبرة  -مشرف أمن   8
 أيام راحة العمل بمواقع الشركة  4 -     

 جنيه 2500الراتب: 
 ساعات 8خبرة  -فرد أمن صناعي    4

العمل بدائري  –أيام راحة  4 –عمل 
 جنيه 1950 –المعادي 

 جميع المؤهالت -استيوارد    5
 جنيه 1500الراتب:       

 خبرة –مؤهل متوسط  –باريستا   5
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 جنيه 2500:  2000الراتب:     
 الشروط: العمل بالرحاب

 المؤهل ال يقل عن متوسط-الشروط العامة:
 سنة 45:  22السن:  -                  

 

 مصر -شركة تشب لتأمينات الحياة
 سيتي سنتر  –شارع مكرم عبيد  3

 الدور الثامن  –مدينة نصر 
 2350724الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/أ. أحمد محمد عبد السالم
 01153307788ت/

 عدد
 سنة  50:  26السن:  –مدير وحدة   100

 خبرة ال تقل عن سنة  -        
 جنيه + عمولة 2000الراتب:         
 مسئول بيع وخدمة عمالء   1000
 سنة 50:  21السن:  -        
 جنيه + عمولة 1200الراتب:         

 مؤهل عالي  -الشروط: من الجنسين 
 م 4.5ص :  9العمل من الساعة  -    

 تأمين اجتماعي -المزايا:
 تسجيل بهيئة الرقابة المالية  -         

 شهور 3بعد                                   
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