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 قسطور مصر 

 للصناعة والتجارة

 المنطقة الصناعية الثالثة 

 لعاشر من رمضانا

 2266647الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/م . ماجد سعيد

 01223903109ت/ 

 عدد

 فني لحام  50

 كو سياراتوفني د  50

 فني خراطة  20

 فني برادة  20

 فني كهرباء سيارات  20

 تشطيباتفني   20

 ال يقل المؤهل عن اإلبتدائية  الشروط : 

 ةسن40لسن: حتى ا -            

  يشترط خبرة ال -            

 ج3500:2500 :الراتب

 

 كونتراك لألمن 

 التجمع الخامس  – 28شارع  216

 خلف مدرسة إخناتون 

  316852قم التأميني/ رال

  تامر أحمد المدير المسئول/ أ. 

 01006624165ت/

 عدد

من  –بالتجمع الخامس  –فرد أمن   10

 ساعات  8عمل  –لغة انجليزية  –الجنسين 

 ساعة  12عمل  –فرد أمن   100

 ج 3500الراتب: 

 –سنة  40الشروط العامة: السن حتى 

الطول ال يقل  –المؤهل ال يقل عن متوسط 

 سم  170عن 

 اجتماعي  –ت. صحي  -المزايا: 

 في اضا –زيادات سنوية  -         

 تأمين على الحياة .-         

 

 جلز إيجيبت يإ

 لألمن والحراسة

 لزمالكا –محمد مظهر  ارعش 26

 3171259الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ . أحمد حمدي

 01200448180ت/ 

 عدد

 ط   متوس –مؤهل عالي  –فرد أمن   30

 جادة اللغة   إ -ساعات  8مل ع -      

 ج3250 -ة اإلنجليزي      

 ج  3000 -ساعة  12مل ع - فرد أمن 10

 سنة39:21السن  -الشروط: 

 سم 170لطول ا -           
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 لحلول الغذاء اليابان

 المنطقة الصناعية األولى  –أكتوبر  6

 2500544قم التأميني/ رال

 ضياء عبد الوهاب المدير المسئول/ أ. 

  01284934311ت/

  عدد

  ب. تجارة  –صدير مسئول شحن وت   1

 سنة  30حتى  –     

 ج حافز600ج + 3500الراتب:     

 سنة  35حتى  –عاملة إنتاج   15

 لذوي الهمم   %5عامل نسبة    3

 الجنسين  من -     

 حافز 300ج + 2100الراتب: 

 فني ميكانيكا    1

 فني كهرباء كنترول    1

 فني لحام أرجون    1

 ج حافز 300+ ج 5000الراتب:           

 ؤهل متوسطم -الشروط:

 سنة  30لسن حتى ا -          

  سنوات  3برة خ -          

  حافز 300ج + 4500الراتب: 

 أكتوبر  6فضل سكان ي -المزايا: 

 . طبي خاص ت -الت توفير إنتقا -         

 ساعات  8مل ع -         

  يتخللها ساعة راحة                     

 

 

 الشام حلو 

 المنطقة الصناعية األولى –أكتوبر  6

  75شارع  

 1990797قم التأميني/ رال

 محمد المدير المسئول/ أ. 

 01204800077ت/

 عدد

 ن الجنسينم -مدخل بيانات    1

  ج  3200 -سنوات  3: 1برة خ -     

  ج3500 –مشغل ماكينة    4

 ج3700 –عجان    2

 ج3500-فران    1

 سط صناعي الشروط: مؤهل متو

 سنوات  5:  2خبرة من  –           

 فرد أمن صناعي    2

 فرد أمن إداري    1

 مراقب كاميرات    1

 ج2000 –عامل   50

 ؤهل متوسط صناعي م -الشروط: 

 سنوات  10:  2برة من خ -           

 ج2200الراتب: 

 سنة  35:  22الشروط العامة: السن 
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 فوكس  

 ائية للصناعات الغذ

 المنطقة الصناعية السادسة –أكتوبر  6

 2283471قم التأميني/ رال

 01144456661ت/

 عدد

 مؤهل عالي  -مندوب مبيعات)القاهرة(   15

 ج 2500الراتب:      

 ج4000+ عمولة تصل لـ                

 ج2300 –عامل   30

 عامل مخازن   20

 ج3500 –فني طباعة    5

 ج3000 –عامل إنتاج   15

 سنة 26حتى  –الشروط: مؤهل متوسط 

 اجتماعي  –. صحي ت -المزايا:  

  وفير وسيلة انتقال ت -          

  وجبة   –يادة سنوية ز -          

 

 فيوتشر فاشون 

 للمالبس الجاهزة 

المنطقة الصناعية  –أ بلوك الشوربجي 92

 أكتوبر  6 –األولى 

  546372قم التأميني/ رال

 شيماء محمد أ.  /المدير المسئول

  01222250163-01200331151ت/

 عدد

  ج2000:  1600 –عامل أوفر  45

  ج2000:  1600 -عامل سنجر  35

   ج2000:  1900 –عامل أورليه   20

  ج 3000:  2000 –عامل جوكر   80

 الشروط: يقرأ ويكتب 

 ؤهل متوسط م -عامل جودة إنتاج    15

 ج2000: 1700الراتب:       

 ن الجنسين م -ط العامة: الشرو

 سنة  45السن حتى  -خبرة سنتين  -        

 الفيوم  –ن سكان اكتوبر م -        

 الجيزة  –أطفيح  –ني سويف ب -        

  المزيا: زيادة سنوية 

 

 دومتى 
 أكتوبر 6 -المنطقة الصناعية الثانية 

 1320172قم التأميني/ رال
ني إسالم الحسيالمدير المسئول/ أ. 

 01060653332) للمندوبين ( ت/
 ا.كريم أشرف ) للعمال والفنيين (  

 01062235556ت/
 عدد

 أخصائي مبيعات  لجميع المحافظات   150
  فني كهرباء      2
 فني تبريد وتكييف      4

 سنوات  5خبرة  –الشروط: مؤهل متوسط 
 سنة  34تى ح -            

 ثالثة   –سائق درجة ثانية   85 

 سنة 30لسن حتى ا -قرأ ويكتب ي -       

 ج3300الراتب: درجة ثانية : 

 ج2900: درجة ثالثة :         

 مخازن  –عامل إنتاج   180

  سنة  30حتى  –ال يشترط مؤهل  –        

  إبتدائية  –عدادية إ - عامل نظافة   30

         ج2250الراتب: يبدأ         
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 سيجماتك 

 ةللصناعات الدوائي

 أكتوبر 6 –المنطقة الصناعية السادسة 

 2192983الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ . محمود محمد

  01003660377 -01007598237ت/

 عدد

 مهندس كهرباء   2

 اكمهندس ميكاني   2

 ن الجنسينم -صيدلي عام   5

 سنة 2:0خبرة من  -الشروط: 

 سنة27:22لسن ا -           

 ج3300 :الراتب

 صيدلة . ب –رئيس قسم األبحاث     1

 سنة 40:30 من - من الجنسين -      

 سنة15:5 :خبرة  -      

  علوم .ب -كيميائي عام    5 

 سنة 27حتى  -من الجنسين  -       

 ج3000 –سنة  2:  0برة: خ -       

  ؤهل فوق متوسطم–فني إنتاج    10

 متوسط  -       

 سطؤهل متوم –فني صيانة     2

 سنة 35حتى  – هرباء(ك –)ميكانيكا       

 سنوات  8:  2برة: خ -      

 من الجنسين –إنتاج عامل   15

 سنة  28ى حت – مؤهل متوسط -      

 ج2500:2000 :الراتب      

   عدادية إ –ن الجنسين م–عامل خدمات    5

 ج2000 -سنة   30تى ح -      

 

 ثانية  –رخصة أولى  –سائق    3

 ة سن 39:  25السن – مؤهل متوسط -     

 ج2500 الراتب:      

 المزايا: تأمين صحي إجتماعي

 جبة و –مواصالت توفير  -          

  ساعات 8عمل  -         

 

 شركة كازارين 

 للمنسوجات  

 المنطقة الصناعية  –أكتوبر  6

 1066280قم التأميني/ رال

 أسامة عبودالمدير المسئول/ أ. 

 01016610142ت/

 عدد

 خبرة سنتين  –عامل سنجر   35

 سنوات  3خبرة  –أوفر   25

 ج 2700 –سنوات  5خبرة  –جوكر   10

 الشروط: مؤهل متوسط 

 ج 2500:  2000الراتب: 

 سنوات  3خبرة  –عامل أورليه   12

 ج 2600:  2000الراتب:       

 ج2500:  2000 –عامل شريط    3

  الشروط العامة : من الجنسين 

 ج2000:  1900 –عامل طباعة    2

 ج2500:  2300 –عامل مكواة    8

 البدرشين –المزايا: توفير مواصات الجيزة 

 الدائري –كرداسة  –الحوامدية  –
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 شركة مصر للصناعة والتجارة 

 )مينترا(

 المنطقة الصناعية األولى –أكتوبر  6

 (  46قطعة ) 

 802476قم التأميني/ رال

 عزيز سليم ل/ أ. المدير المسئو

 أ.محمد حسين  –               

 01271000432ت/

 عدد

 ب. تجارة  –أمين مخزن     2

 لجيزة ا -العمل بأكتوبر  –      

 مؤهل متوسط  –عامل مطابع   20

 ج2700الراتب:       

 متوسط  –مؤهل عالي  –عامل   40

 القاهرة  -الجيزة  -الشروط: العمل بأكتوبر 

 عمل بأكتوبر -مؤهل متوسط  -عاملة   15

 إمبابة  -

 ج2500الراتب: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وايفرست مصر للصناعة

 الثانية لمنطقة الصناعية ا –أكتوبر  6

 ب(/1قطعة رقم ) 

 1919316الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ .سامي أحمد

  01282236688-0182236677ت/ 

   عدد

  مسئول مشتريات خارجية   2

 هل عاليؤم -من الجنسين -     

 سنوات  5:  3برة في المجال خ -     

  الحاسب األلي –لغة إنجليزية  -     

  ؤهل متوسط م–سائق درجة ثانية    3

  سنة 45عن ال يزيد -     

 يقرأ ويكتب – عامل نظافة   3

 سنة 40ال يزيد عن -     

 حسب الخبرة :الراتب

 لجيزةا -يفضل من سكان أكتوبر الشروط :
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 مديرية القوى العاملة 

 باإلسكندرية

 شارع المتحف الروماني باإلسكندرية 4

 4869263/03 -4836023/03ت/ 

 

 العامرية  -منطقة قوى عاملة 

 مبنى قطاع غرب اإلسكندرية

  3011704/03ت/  

 

 برج العرب  -مكتب تشغيل 

 6عمارة   -برج العرب الجديدة 

  4596021/03ت/  

 

 للصناعات الغذائية  سفن سكاي

 برج العرب  –المنطقة الرابعة 

 2632953قم التأميني/ رال

 طارق عبد الرحمن المدير المسئول/ أ. 

 34596021/03ت/

 عدد

 مؤهل عالي  –مشرف حركة    1

 سنوات  3خبرة  –ج 2000 –     

  مؤهل متوسط  –مراقب أمن    3

  خبرة سنتين  –     

 سنة  25الشروط: ال يقل عن 

 ج1850 –عامل إنتاج   20

 ج1850 –عامل مخازن   10

 سنة  19الشروط: ال يقل عن 

  حسب المقابلة الراتب: 

 مديرية القوى العاملة 

 بالقليوبية

مجمع المصالح الحكومية  –بنها الجديدة 

 بجوار المحافظة -الدور الثالث 

  324729/013- 3224543/013ت/ 

 

 إدارة بحوث العمالة بالمديرية

 

 عالمية لسحب األسالك وتصنيعها ال

 قليوب  –العوادم 

 2037487قم التأميني/ رال

 مجاهد صدقي  المدير المسئول/ أ. 

 01118900552ت/

 عدد

 ب. علوم  –كيميائي    2

 سنوات  3:  0خبرة  –     

 ب. هندسة  –مهندس    2

 سنة  27الشروط: السن حتى 

 مؤهل متوسط  –عامل إنتاج   15

  كهرباء –ميكانيكا  –يل معادن تشغ –      

 مؤهل متوسط صناعي   –عامل صيانة    3

 تشغيل معادن  –لحام  –     

 سنوات  3خبرة  -     

 سنة  30الشروط: السن حتى 

 الراتب: حسب المقابلة 
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   دايس 

  للمالبس الجاهزة 

 طريق مصر إسكندرية الزراعي  67

 قليوب 

 3098171قم التأميني/ رال

 عمرو عفت المسئول/ أ.  المدير

 01001408562ت/ 

 عدد

 ج2500 -عامل سنجر   25

 ج 2200 –عامل أوفر   25

 ج2600 –عامل أورليه   25

 ج1250 -عاملة تعبئة    10

 سنة  25حتى  –الشروط: مؤهل متوسط 

 

 

 الشركة الشرقية 

 لصناعة الحلويات والشيكوالتة 

 كوفرتينا  

 بيةالقلو –العبور  –ان الشباب إسك

 27006د  بلوك 11ج /11قطعة  

 286391قم التأميني/ رال

 01020442777/ت

 عدد

 فني إنتاج   50

 سنة  35حتى  –     

 ج2000: 1750الراتب : 

 

 

 

 الشركة المصرية 

 للمشروعات السياحية 

 شارع البطل أحمد عبد العزيز  47

 الجيزة  –العجوزة  

 35931قم التأميني/ رال

 علي الفقي المدير المسئول/ أ.

 01278291111ت/

 عدد

 مندوب توصيل طلبات   50

 ؤهل فوق المتوسط فأقل م -      

 سنة  40تى ح -      

 متلك رخصة دراجة نارية ي -      

 ج + عمولة 2800الراتب: 

 

 المصرية اإليطالية 

 لتصنيع مستلزمات األحذية

 القليوبية  –طريق قليوب القناطر 

 1524420قم التأميني/ رال

 بهجت السعيد  المدير المسئول/ أ. 

 01001168909ت/

 عدد

 سنة 18ال يقل عن  –عامل    5

 ج1200 –الراتب:    
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 مديرية القوى العاملة 

  بالمنوفية 

برج أل مصيلحى   -شارع عاصم حما  1

 البر الشرقي  –عمارة الغاز 

  شبين الكوم  -أمام كوبري مبارك 

 048/ 2221673 – 2221522ت/ 

/ 2222283/048    

 

 قويسنا -منطقة قوى عاملة 

 99قويسنا شارع تيمور عمارة 

  2573145ت/ 

 

 قويسنا -مكتب تشغيل 

 99قويسنا شارع تيمور عمارة 

 2573145ت/ 

 

 إيجيبت فودز جروب 

 للصناعات الغذائية

 قويسنا  –المنطقة الصناعية 

 1580740قم التأميني/ رال

 2573145 /. م. التشغيلت

 دعد

 مؤهل متوسط  –عامل إنتاج   250

 سنة  40حتى  –        

  ج شامل البدالت  1600الراتب: 

 

 

 

 لر كشركة بيل 

 باغة وتشطيب الجلودلد

 منوفية  -قويسنا  – منطقة مبارك الصناعية

 1444060مينى/أالرقم الت

 2573145ت.م. التشغيل /

 عدد

 كيميائى    1

 محاسب   1

 مدير مخزن   1

 مخزن أمين   1

 هل عالي مؤ -:  الشروط

 برة ال تقل عن سنة خ -            

 تاج ل انمعا   2

 سائق    1

 فنى تشغيل معده متحركة    1

 : مؤهل متوسطالشروط

 الراتب: حسب المقابلة   

 

 مصنع طوب صقر 

  المنوفية  –الباجور 

 441415قم التأميني/ رال

 048/ 2221673 – 2221522ت/ 

/ 2222283/048   

  عدد

  سنة  35حتى  –عامل    50

 الراتب: حسب المقابلة 
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  الوطنية للتعبئة والتغليف 

  وطن باك 

 المنطقة اصناعية  األولى  

  المنوفية  –قويسنا 

 1397785قم التأميني/ رال

 2590300/048ت/

 عدد

 ال يقل المؤهل عن متوسط  –فرد امن   10

 من الجنسين  –عامل إنتاج   10

 ج1500: الراتب

 من الجنسين –عامل  نظافة    5

 ج1700الراتب:

  سنة  45الشروط: السن حتى 

 

 تكسسيما شركة 

 لمنتجات الكتان 

  منوفية –ا قويسن -المنطقة الصناعية الثانية

 3287553مينى/الرقم التأ

  2573145ت.م. التشغيل /

  عدد

 ؤهل عالي م -أخصائى تصدير    2

 سنوات3برة خ - من الجنسين -     

 نجليزيةجادة اللغة اإلإ -     

  مؤهل متوسط -انتاج  ةلمعا 10

  سنة 35حتى  –     

 

 شبين الكوم  - مكتب تشغيل

  مساكن التعاونيات خلف شرطة النجدة

 

 شركة نيل كرافت

 للمالبس الجاهزة 

 المنوفية  –شبين الكوم 

 2085135مينى/الرقم التأ

 2221673 – 2221522 /. المديرية ت

/048-/ 2222283/048   

 عدد

  عامل ماكينة  100

  عامل جودة   50

 عامل مساعد    50

 عامل مكواة   20

 عامل تعبئة  20

 ن الجنسينم -سنة  35:18السن : الشروط

 الراتب حسب الكفاءة

 

 بركة السبع  -مكتب تشغيل 

 بركة السبع شرق شارع بورسعيد

  2994585ت/ 

 

 شركة ريفى 

 الصغيرة لتمويل المشروعات 

 المنوفية  –بركة السبع 

 25004مينى/ الرقم التأ

 محى عبد الستارأ.المدير المسئول/ 

 2994585ت. م. التشغيل /

 عدد

 من الجنسين –مسئول ائتمان   15

 سنة  35حتى  –هل عالي مؤ -      

  حوافز1000+ ج ثابت1500:الراتب 
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   مصنع نايس فودذ

 صناعات الغذائيةلل 

 المنوفية  –بركة السبع 

 حمد عبد الظاهرأ.أالمدير المسئول/

 2920995مينى/أالرقم الت

 2994585ت. م. التشغيل /

  عدد

 سنة  25 –ن الجنسين م -عامل   10

  الراتب : حسب المقابلة 

 

   الباجور  - كتب تشغيلم

  الوحدة المحلية الباجور المساكن الشعبية

  الجديدة

  3884083ت/ 

 

 مصنع مالبس مصطفى 

 المنوفية  –لباجور ا

  المديرالمسئول/ محمد عبد العاطى 

  2869668مينى /أالرقم الت

 3884083ت/ 

 عدد

 ل سنجر معا  10

 ل اوفرمعا  10

 هل اورليمعا  15

  مؤهل متوسط  – من الجنسين: الشروط 

 االجر حسب الكفاءة

 

 

 

  منوفمنطقة قوى عاملة 

  منوف –عمارة الدجوى  104شقة  

   3674197ت/ 

 

  منوفمكتب تشغيل 

  شارع الروضة منوف  

 3660288ت/ 

 

 شركة دنيا 

 للمالبس الجاهزة والتوكيالت

 المنوفية  –منوف 

 5607067الرقم التامينى/

 طارق نصارأ.المدير المسئول/

 3660288ت.م. التشغيل/ 

 عدد 

  سنة  40حتى  –ب. تجارة  –محاسب    2

 سنة 35حتى  – مؤهل متوسط -ة بائع   5

   الراتب: حسب المقابلة 

 

 لالغذية  ندااون محالت

 ية المنوف -منوف 

 محمد نصرأ.المدير المسئول/ 

 67796313الرقم التامينى/

 3660288ت.م. التشغيل/ 

 عدد

 ياحة وفنادق س-مؤهل عالي طعام  مقدم   5

 مؤهل متوسط - بائع 10

 سنة  40:20لسن : االشروط

    الراتب: حسب المقابلة 
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 القوى العاملة مديرية 

 بالشرقية 

 بجوار بنك اإلسكندرية –برج البريد 

 الزقازيق  –الدور الثالث العلوي 

 2349925/055 – 2349924ت / 

 

 إدارة بحوث العمالة بالمديرية 

 

  التضامن للتمويل األصغر مؤسسة

 لجيزةا -الدقي – عبد هللا الكاتبارع ش 20

 21567598ميني/ أالرقم الت

 ول/ أ . أحمدالمسئ رالمدي

 01280434414ت/

 عدد

 عاليمؤهل  – منسقة تأمين 25

  ج2000 –متوسط  -فوق متوسط   -     

 

  مديرية القوى العاملة 

  بدمياط 

  ميدان سرور  -شارع التحرير 

  322126/057ت/ 

 

 الجديدةدمياط  -مكتب تشغيل 

 لمجاورة االولى ا -الحى االول 

  (5دخل رقم )م -عمارة الدلتا 

  407025/057ت/  

 

 مصنع قلعة الكرتون

 دمياط الجديدة 

 2690238الرقم التأميني/ 

  . شادي البجالتيأالمدير المسئول/ 

 407025/057ت.م. التشغيل/

 عدد

  ؤهل متوسطم –فرد أمن    3

 ج2500 -سنة  35تى ح -     

 

 مصنع كيكر

 للصناعات الغذائية 

 مياط الجديدةد –المنطقة الصناعية 

 2073232التأميني/  الرقم

 المدير المسئول/ أ . محمود

  01068920666ت/ 

 عدد

  ج1600 -سنة  20 –عامل مخازن    5

 

 قتيلو مصنع 

 لأللبان

 مياط الجديدةد –المنطقة الصناعية 

 3306440الرقم التأميني/ 

 منى زايدالمدير المسئول/ أ . 

 01286307734ت/ 

 عدد

   مؤهل متوسط صناعي –عامل إنتاج   10

 سنة  35تى ح -      

 الراتب: حسب المقابلة 
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 مديرية القوى العاملة 

 المنيا

 شارع سعد زغلول برج السالم 

 المنيا - سالميةبجوار مدرسة ناصف اإل

 2364359/086 /ت

 

 فورسيز بلي لألمن والحراسة 

 لقاهرة ا -مصر الجديدة 

 3211088قم التأميني/ رال

  المدير المسئول/ أ. معتز محمد 

   أ. أحمد مصطفي –             

 01066827711-01212773700ت/

 عدد

 مؤهل عالي  –مشرفة استقبال   10

 ساعات  8توسط عمل م -      

 ج 4000 -وفير انتقاالت ت -      

 مشرف أمن   20

 مراقب أمن   400

 سنة        40حتى  –ؤهل متوسط م -الشروط: 

 ج3000 –ساعة  12مل ع -           

 ج 2500 –سائق    5

 انتقاالت  –المزايا: توفير سكن 

 وجبات لبعض المواقع  –        

 

 

 

 

 

  مديرية القوى العاملة 
  بأسيوط 

  الدور الثالث  -مجمع المصالح الحكومية 

  2324587/088ت/ 

 

 سيوطأ -منطقة قوى عاملة 
 عمارات الشادر 

 موين غرببجوار إدارة الت
  2339244/088ت / 

 

 سيوطأ –مكتب تشغيل 
 عمارات الشادر بجوار ادارة التموين غرب

   088 /2339244 /ت

 

 مستشفى الرواد 
 أول أسيوط –شارع التحرير  13
 3089525قم التأميني/ رال

 المدير المسئول/ أ. صابر عبد الفتاح 
 01062070020ت/ 

 عدد
 سنة 20 –ب. تمريض  –تمريض    3
 لمقابلة االراتب: حسب -خبرة سنة  -     

 

 نيو توب 
 سيوط  أ -ابراج التجاريين  –يسري راغب 

 2061564قم التأميني/ رال
 المدير المسئول/ أ. أشرف عبد الشافي

 2370704/088/ت
  عدد

  ج1800 –مؤهل متوسط  –بائع    2
 ن سكان أسيوط  م -    
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  شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر  
 بني شقير   –نفلوط مفرع 

 282086قم التأميني/رال
 المدير المسئول/ أ. نجالء اصطنعي

 01099793321ت/
 عدد

 مؤهل عالي  –اخصائية  –منسقة   20

 سنة  20اليقل السن عن  –متوسط  -     

 ج2500الراتب: 

 فرع أسيوط 

يوليو  26متفرع من  –الممر التجاري 

 2820861قم التأميني/ رال

 ول/ أ. ريمون عصفورالمدير المسئ

 0109983396ت/

 عدد

 أخصائي إئتمان    2

 لذوي    %5أخصائي إئتمان من نسبة   1

 إعاقة بسيطة  –الهمم             

 متوسط  -الشروط: مؤهل عالي 

 ج  1750 -سنة   30حتى  -         

 

 الفتح –مكتب تشغيل 
 المساكن الشعبية مركز الفتح

 088 /2402199ت/ 

 

 سفنكس للخدمات التعليمية  

 الفتح  –المنطقة اإلقليمية  28

 سيوط  أ -أسيوط الجديدة  

 3342249قم التأميني/ رال

 المدير المسئول/ أ. أشرف عبد الشافي

 01212222762ت/

 عدد

 متوسط  –مؤهل عالي  –فني كيماويات    4

 فني كهرباء    4

  فني نجار    4

 فني سباك    4

 فني تبريد وتكييف   4

 فني نقاش    4

 فني حداد    4

    خبرة سنة –الشروط: مؤهل متوسط 

     لمقابلةالراتب: حسب ا

 

  جامعة سفنكس 

 سيوط  أ -أسيوط الجديدة 

 3137799قم التأميني/ رال

 المدير المسئول/ م. أسامة ربيع 

 01023331815-01001111815ت/

 عدد

 أخصائي شئون طالب    2

 أخصائي رعاية شباب    2

 أخصائي شئون عاملين    2

 علوم  -تجارة  -الشروط: مؤهل عالي 

 آداب  -           

 ب. علوم  –أمين معمل    4

 فرد أمن    6

 عاملة    4

 الشروط: مؤهل متوسط 

 الراتب: حسب المقابلة 
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 ديروط –منطقة قوى عاملة 

شارع سعد زغلول بالمساكن الشعبية   

 ديروط

 4770952/088ت/ 

 

 القوصية –مكتب تشغيل 

 المساكن الشعبية بجوار المطافى 

 القوصية 

  088 /4750747ت/

 

  بوك لخدمات الكمبيوتر سرفس 

 شارع المعهد الديني   –القوصية 

 2133780قم التأميني/ رال

 المدير المسئول/ أ. محمد علي 

 4750747/088ت/

 عدد

 ب. تجارة  –محاسبة    1

 مؤهل عالي  –مدخلة بيانات    1

 سنة  27الشروط: السن حتى 

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديرية القوى العاملة 
 سوانبأ

 -رع ابطال التحريرشا
  2302486/097 /ت

 

  أسوان –مكتب تشغيل 
  لدور االرضىا - 27المحمودية عمارة رقم 

 306291/097ت/ –أسوان 

 

 كازابالنكا للتوريدات

 وبيع المالبس الجاهزة 

 أسوان  –شارع كورنيش النيل  101

 1719021قم التأميني/ رال

 أحمد محمد مجدي المدير المسئول/ أ. 

 01092200755ت/

 عدد

   من الجنسين  –عامل نظافة    3

    سنة  50حتى  –ؤهل متوسط م -      

    ج1500: الراتب

 

  شركة تساهيل 

 أسوان  –شارع البركة 

 2820861قم التأميني/رال

 منال عبد الحميد المدير المسئول/ أ. 

 306291/097/. م. التشغيل ت

 عدد

 من الجنسين  –منسق  –أخصائي    5

  سنة  25حتى  –عالي  مؤهل –     
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 صيدلية التحرير 

 أسوان 

 2030208قم التأميني/رال

  فتاحمحمد عبد الالمدير المسئول/ أ. 

 01004988348ت/

 عدد

 صيدلي ب. صيدلة   2

 مؤهل عالي  –مساعد صيدلي    2

 الشروط: من الجنسين 

 نسبة ذوي الهمم  %5 –عامل    1

  الراتب: حسب المقابلة 

 

 فندق أوسكار 

 أسوان  –ارع البركة ش

 3272283قم التأميني/رال

 على يسري المدير المسئول/ أ. 

 306291/097/. م. التشغيل ت

 عدد

  سنة  25-مؤهل متوسط  –عامل نظافة    2

  الراتب: حسب المقابلة 

 

 التوحيد
 للحدايد والبويات 
 أمام مصلحة الضرائب  –أسوان 

 46667646قم التأميني/رال
 المؤمن باهلل حسين. المدير المسئول/ أ

 306291/097ت/
 عدد

 عامل    1
 ج 1500:  1200 :براتال

  مديرية القوى العاملة 

  بالوادي الجديد 

  شارع الدكتور احمد فخري

 طريق الداخلة) الخارجة( 

   7920322/092ت/ 

 

 الداخلة –مكتب تشغيل 

 ة الداخلة بجوار الوحدة المحلي –مدينةموط 

  7820417/092 /ت

 

 ثمار الزراعيرخاء لإلست

 لدا خلةا –شرق العوينات  

 1649651الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ . عمرو محمود

  7820417/092ت. م. التشغيل / 

  عدد

 ج4000 - فني ميكانيكا معدات زراعية   1

 فني لحام كهرباء   1

 فني تركيبات محاور ري   2

 سائق معدات زراعية  2

 ج3500الراتب: 

   ج 3000 –ي ل محاور رفني تشغي  2

    سنة 40:20سن الالشروط: 
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 فندق الفرسان

 لوادي الجديدا - موط – الداخلة

 1640958الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ . زكريا أحمد

  01221068175ت/

 عدد

 متوسط -ؤهل عالي م –إستقبال موظف   2

 ج1200 :الراتب   

 

 مديرية القوى العاملة 

 بشمال سيناء 

 العريش  –الفاتح شارع 

  360042/068ت/ 

 

 العريش  -مكتب تشغيل 

 مجمع المصالح الحكومية 

 068/ 3361868ت/ 

 

 حضانة آية اإلسالم 

  العريش ثان  –شرق مستشفى العريش العام 

  شمال سيناء 

 158/2008قم التأميني/ رال

 سميحة كامل المدير المسئول/ أ. 

 01012069694ت/

 عدد

 مؤهل عالي –فصل مشرفة ومدرسة    2

 رياض أطفال  –     

 الراتب: حسب المقابلة 

  

 

 

 

 الفرجاني هايبر ماركت

 شركة المياه أمام - الزيتون ارعش 40

 مترو حدائق الزيتون

 2884241قم التأميني/ رال

 المدير المسئول/ أ. سعيد أحمد سعيد

 01100781116-01222777251ت/

 2351993/093 - 2322170ت / 

 عدد

 ج2650 -كاشير  25

 يةوردية مسائ - سنة35السن حتى

  ج2450- كاشيرة  10

 ردية صباحيةو -سنةا30السن حتى

  2350-منسق ممرات  40

 سنة خبرة وبدون35السن: 

  ج2650 -مشرف أقسام   30

  سنوات3برة خ -سنة40السن حتى 

 ج2250 -فرد أمن  20

 المؤهل: متوسط 

 بائع  25

 بائع جزارة  25

 ج2675الراتب:

 سنة50السن: حتى 

  ج3200-عامل مخزن  30

 ساعة 12عمل  –       

 ج2350-عامل نظافة 25

 المزايا: تأمين صحي إجتماعي
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  شركة سينا مصر  

بجوار مطعم الشبراوي  –شارع نوبار  11

 محطة مترو سعد زغلول  –

 1796517 قم التأميني/ رال

 عبد هللا محمد المدير المسئول/ أ. 

-011137141561ت/واتس/ 

01060229639 

 عدد

 سكرتارية للعمل بمقر الشركة    5

 ساعات  8عمل  –مؤهل عالي  –     

 سنة 35حتى  –كمبيوتر  –خبرة  –     

 ج3500:  3000الراتب:      

 ؤهل متوسط م -مشرف أمن   20

 ج3600الراتب:      

 خبرة  –عدادية إ -فرد أمن إداري   60

 ج3100الراتب:       

 توفير سكن  –: العمل بمدينة بدر الشروط 

 ج3300 –خبرة  –مشرف أمن   15

 ج2800 -فرد أمن إداري    70

 الشروط: العمل بالعاشر من رمضان 

 سكن  –مؤهل متوسط  –           

  أكتوبر 6للعمل بـ  –فرد أمن إداري   150

 ج2500 –وفير سكن ت -       

 سنة  50الشروط العامة: السن: حتى 

 اجتماعي  –ت. صحي  -ا: المزاي

 سكن  –وجبات  –يادة راتب ز -         

 

 

 

 

 موري كو لألغذية والمشروبات 

شارع عبد المنعم حافظ  متفرع من  24

 مصر الجديدة   –شارع النزهة 

  2893407قم التأميني/ رال

 شريف إمام المدير المسئول/ أ. 

 01223000711-01223000633ت/

 عدد

 خبرة سنة  –سنة  30حتى  –ويتر   50

 ج4000:  3000الراتب:  

 سنة  25حتى  –مساعد ويتر   60

 ج 2800:  2500الراتب: 

 خبرة سنتين –سنة  30حتى  –كابتن   30

 ج4000:  3500الراتب: 

 الشروط: ال يقل المؤهل عن متوسط

 سنة  25حتى  –مساعد شيف   50

 ج3000:  2700الراتب: 

 ي اجتماع –أمين صحي ت  -المزايا:

 ساعات بنظام الورديات  8مل ع -        

 وفير بدل انتقاالت ت -        

 أكتوبر  –لمناطق التجمع               

 


