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قسطور مصر
للصناعة والتجارة
المنطقة الصناعية ب  ,ج  -قطعة 7
بلوك22006
الرقم التأميني2266647 /
المدير المسئول /أ  .خالد عاطف
ت0244872186 -01201102200 /
عدد
 3مهندس ميكانيكا ( سيارات نقل ثقيل)
 3مهندس كهرباء -صيانة كهرباء
الراتب5000:4500 :ج
 3ميكانيكي سيارات – نقل ثقيل
 3فني فتيس – نقل ثقيل
الراتب4000:3000 :ج – خبرة
الشروط :المؤهل إبتدائية فيما فوق
الشروط العامة :السن حتى  40سنة
 5مساعد ميكانيكا  -نقل ثقيل
 حتى 30سنةالراتب2500:2000 :ج
المزايا :تأمين صحي وإجتماعي
 العمل  8ساعات  -حوافز إنتاج -توفير مواصالت

قسطور مصر
للصناعة والتجارة
المنطقة الصناعية الثالثة
العاشر من رمضان
الرقم التأميني2266647 /
المدير المسئول /م  .ماجد سعيد
ت01223903109 /
عدد
 50فني لحام
 50فني دوكو سيارات
 20فني خراطة
 20فني برادة وتجميع
 50فني تشطيبات ( فيبر) أتوبيس
الشروط :السن حتى 40سنة
المزايا -:تأمين صحي إجتماعي
 حوافز شهرية – حوافز إنتاج زيادة سنوية – العمل  8ساعاتيتخللها ساعة راحة
 جمعة وسبت أجازة توفير مواصالت القاهرة  -الشرقية العاشر من رمضانالراتب3500:2500 :ج حسب الخبرة
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 30فرد أمن بسفارة بالمعادي
 240فرد أمن
الشروط :مؤهل متوسط
المزايا - :تأمين صحي إجتماعي
توفير سكن وجبات فندقيةمواقع العمل :لعاشر من رمضان – أكتوبر
– العبور -بدر – إسكندرية – الصالحية
الجديدة -الشيخ زايد -برج العرب
الراتب 3200:2400 :ج

شركة ميلكومك إيجيبت
للمصاعد والساللم
20شارع إبن الوليد الدقي
أمام بوابة  10نادي الصيد
الرقم التأميني1588318/
المدير المسئول /أ .أحمد محمد
ت01116669852-33361373 /
عدد
 20مساعد فني مصاعد  -مؤهل فوق
المتوسط – متوسط صناعي
السن25:18 :سنة
الراتب2500:2000 :ج
 10سائق درجة ثانية – حتى35سنة –
الراتب3550 :ج

كاسل ألعمال األمن والحراسة
 13شارع عبد المجيد بدوي  -العمرانية
الجيزة
الرقم التأميني2924106 /
المدير المسئول /أ .محمد ثروت
ت01099958384-01094295557 /
عدد
 4مشرف أمن بالعاصمة إإلدارية2900-ج
 96فرد أمن  -مؤهل متوسط –
 حتى  45سنة 2500 -ج 3100 :ج 15فرد أمن  -العاصمة اإلدارية
 (مؤهل متوسط -إعدادي) 2700 -جتحدد حسب مواقع العمل
مواقع العمل :الشيخ زايد  -صالح سالم
 مدينة بدر– التجمع الخامس -مدينةاإلنتاج اإلعالمي  -التجمع الخامس –
الغردقة وجبات  +إقامة
الشروط العامة :ساعات العمل  12ساعة

سينا مصر
لألمن والحراسة
119شارع بورسعيد
أمام محطة مترو السيدة زينب
أعلى سوبر ماركت دمياط
الرقم التأميني1796517 /
المدير المسئول /أ  .عبدهللا محمد
ت01113714156 -01060229639/
عدد
 5سكرتارية بمقر الشركة  -مؤهل عالي
 خبرة  -إجادة الكمبيوتر  -عمل 8ساعات  -الراتب3500:3000 :ج
 30مشرف أمن
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المزايا :تأمين صحي إجتماعي-توفير إقامة-
وجبات
لولو ماركت
التجمع األول  -بجوار اكاديمية الشرطة
مول تاون بالزا
الرقم التأميني2670675 /
المدير المسئول  /أ .محمد فهمي
ت01102388877 /
عدد
 30كاشير
 10مراقب كاميرات
 10فرد أمن
الشروط :مؤهل عالي – متوسط
– حتى  30سنة
 30شيف – حتى  45سنة  -خبرة
( خبز بلدي – افرنجي – حلواني غربي )
 5بائع الكترونيات  -خبرة
 145بائع بقسم
البقالة  -التجميل  -المجمدات  -المخبوزات
الخضار والفاكهة
المأكوالت الساخنة  -المفروشات
اإلدوات المنزلية -األلعاب
األدوات الرياضية  -المالبس
الشروط العامة :السن حتى  30سنة –
جميع المؤهالت ويقبل الطلبة

شركة
تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية
لتكنولوجيا المعلومات
القرية الذكية – الكيلو 28
الجيزة
الرقم التأميني2072045/
المدير المسئول  /أ.تاج الددين
ت38271300 /
عدد
 1مهندس اتصاالت
 1مهندس أمن معلومات
الشروط :ب .هندسة
 1أخصائي تحليل بيانات
– ب .نظم معلومات
الشروط :خبرة  5سنوات
– السن  :حتى  35سنة
المزايا :ت .صحي – اجتماعي – بدل انتقال
 من سكان القاهرة الكبرىالراتب :يبدأ ب5000ج
ويحدد حسب الخبرة
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المصرية لالتصاالت ونظم المعلومات
إكسيــــــد
الكيلو  – 28القرية الذكية
طريق مصر إسكندرية الصحراوي
الرقم التأميني2203577 /
المدير المسئول  /أ.حسن محمد
ت37763000 /

شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف
"ميراكو كاريير"
ك  28طريق مصر إسكندرية الصحراوي
الرقم التأميني188564 /
ت35366666 /
عدد
 10مهندس تصميم – إنتاج
 بحوث هندسية  -ب.هندسة كهرباء ميكانيكا (هيدروليك – باور – إنتاج )الراتب9000 : 7000 :ج
 5مسؤول مبيعات – تسويق  -ب .هندسة
 تجارة – 8000: 5000ج 7إداري – ب .نظم معلومات
 ليسانس حقوق – 8000 : 7000جالشروط -:من الجنسين
 خبرة  3 : 2سنواتالسن 35 : 25 :سنة
 120فني صيانة  -إنتاج  -مؤهل متوسط
صناعي  -الراتب5000 : 3500 :ج
المزايا :عالج طبي –ت .اجتماعي
 توفير انتقاالت للقطاع الفني– داخل القاهرة الكبرى
 بدل انتقال للقطاع اإلداريملحوظة:
الوظائف اإلدارية والمهندسين,
يفضل إرسال السيرة الذاتية على الميل
التالي cv@miraco.com.eg:
او على الواتس أب على الرقم :
ت01212219111/

عدد
 1000ممثل خدمة عمالء ( كول سنتر )
 من الجنسين  -مؤهل عالي حتى  30سنةالراتب4500 : 2500 :ج
 400ممثل خدمة عمالء – مؤهل عالي
 إجادة اللغة الفرنسية أو األلمانيةالراتب 10000 : 7000 :ج
 300ممثل خدمة عمالء
 استيفا ًء لنسبة ال %5لذوي الهمم قادر على العمل إجادة الحاسب اآلليالراتب 4500 : 2500 :ج
الشروط العامة - :مؤهل عالي
 من الجنسينالمزايا :ت .صحي للعامل وأسرته – تأمين
اجتماعي – وسيلة انتقال القاهرة والجيزة
ملحوظة
للتواصل بالشركة على
http://www.xceedcc.com
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الشركة الدولية
لمشروعات التصنيع الزراعي – بيتي –
فرع أبو رواش
الكيلو  - 28خلف بنزينة التعاون
الرقم التأميني2573562/
المدير المسئول  /أ.رضا مصطفى
مسئول الموارد البشرية فرع الجيزة
أ.حمادة سامي -ت01068824888 /
مسئول الموارد البشرية فرع القاهرة
أ .حمادة جمعة – ت01011182085/
عدد
 40مندوب مبيعات  -مؤهل عالي
 فوق متوسط 40سائق درجة أولى – ثانية – ثالثة
 مؤهل متوسطالشروط :السن حتى  30سنة
المزايا :ت .صحي – اجتماعي
– وسائل انتقال داخل القاهرة والجيزة
الراتب1700:ج أساسي 2900+ج عمولة

مديرية القوى العاملة
بالسويس
مدينة  24أكتوبر
مجمع المصالح الحكومة الجديد
ت062/ 3331138 /
مكتب تشغيل ـ عتاقة
مدينة النور ـ عمارة  56الدور االول
ت062/3221886 :
شركة السويس للبولستر
عتاقة – المنطقة الصناعية  -السويس
الرقم التأميني1613985 /
المدير المسئول /أ .محمد أبو المجد
ت .م .التشغيل062/3221886 /
عدد
 5فني إنتاج – مؤهل متوسط صناعي
– حتى  35سنة
الراتب3000 :ج
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دايس
للمالبس الجاهزة
 67طريق مصر إسكندرية الزراعي
الرقم التأميني3098171 /
المدير المسئول /أ .مدحت ميالد
ت01023338786/

مديرية القوى العاملة
بالقليوبية
بنها الجديدة – مجمع المصالح الحكومية
الدور الثالث  -بجوار المحافظة
ت013/324729- 013/3224543 /

عدد
 5مشرفة جودة  -مؤهل عالي 1500 -ج
 105عامل ( سنجر – أورليه – أوفر )
 من الجنسين – مؤهل متوسط – السنال يقل عن  22سنة
الراتب 2400 : 2100 :ج
 10عاملة تعبئة – مؤهل متوسط
الراتب1250 :ج
الشروط العامة  :ال يقل السن عن 22سنة

إدارة بحوث العمالة بالمديرية
مستشفى الكويتي التخصصي
بنها – شارع مسجد عمر بن الخطاب
الرقم التأميني2538599/
المدير المسئول /أ .شوقي عاطف
ت01022211350/
عدد
 6طبيب مقيم ( عظام باطنة – جراحة )
 2أخصائية تمريض ( رعاية )
– ب .تمريض
 2ممرضة داخلي
– معهد فني تمريض
الشروط :خبرة سنة
الراتب :حسب المقابلة

مصانع إيجي فرانس
للمالبس
 12شارع األندلس – القناطر الخيرية
الرقم التأميني99792 /
المدير المسئول /أ.دنيا السيد
ت42188120/
عدد
 10عاملة خياطة ( سنجر )
 حتى  40سنة – 2000 : 1500ج -يحدد حسب الخبرة
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سيليكون إيجيبت تكنولوجيز
 16شارع كورنيش النيل – برج الحريري
الفلل – بنها الجديدة
الرقم التأميني2478445/
المدير المسئول /أ .محمد فرحات
ت0133237293/
عدد
 2مهندس حاسب – ب .هندسة
( اتصاالت – كهرباء )
الراتب5000 :ج
 1مبرمج
 1أخصائي جودة برمجيات
الشروط :ب .حاسبات ومعلومات
الشروط العامة :حديثي التخرج
الراتب :حسب الخبرة

العربية
لمنتجات األلبان
سندبيس – القناطر الخيرية
الرقم التأميني975796 /
المدير المسئول /أ .عماد شعبان
ت01000469348/
عدد
 1مهندس  - ITمؤهل عالي 5000 -ج
 5مندوب – مؤهل عالي  -حتى  30سنة
 5سائق  -مؤهل متوسط  -حتى  40سنة
الراتب2000 :ج

أوالد فهيم رجب
لصناعة الطلمبات
 74شارع كورنيش النيل – شبرا البلد
الرقم التأميني634239 /
المدير المسئول /أ .إبتسام قباري
ت44056040-01222190008/
عدد
 5خراط
 5براد
 5لحام
الشروط :مؤهل متوسط صناعي
الراتب :حسب المقابلة

شركة مصنوعات النايلون المصرية
 16شارع طريق المصانع
شبرا الخيمة أول
الرقم التأميني660221 /
المدير المسئول /أ .محمد خالد
ت42201694/
عدد
 10عامل  -من الجنسين  -مؤهل متوسط
 حتى  30سنةالراتب1200 :ج
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شركة الزهرة البيضا
للتريكو
شارع بدوي محمود – مدينة بدر – شبرا
الخيمة
الرقم التأميني1331681 /
المدير المسئول /أ .ممدوح
ت01148498414/
عدد
 150عامل غزل – مؤهل متوسط
 -خبرة سنة  -الراتب1500 :ج

مديرية القوى العاملة
بالمنوفية
 1شارع عاصم حما  -برج أل مصيلحى
عمارة الغاز – البر الشرقي
أمام كوبري مبارك  -شبين الكوم
ت048/ 2221673 – 2221522 /
048/2222283 /
إدارة التشغيل بالمديرية

الشركة المتحدة للصيادلة
لتوزيع األدوية
شبين القناطر – القليوبية
الرقم التأميني1347250 /
المدير المسئول /أ .أحمد إسماعيل
ت0225290800/

شركة بيل كلد
لدباغة الجلود
منطقة مبارك الصناعية – قويسنا
الرقم التأميني1444060 /
ت .المديرية 2221673 – 2221522 /
048/2222283 -048/
عدد
 1مدير إنتاج
 1مدير مخازن
 1أمين مخزن
الشروط :مؤهل عالي خبرة  3سنوات
 4عامل إنتاج
 1عامل نظافة
الشروط :مؤهل فوق متوسط
الراتب :حسب المقابلة

عدد
 10مندوب مبيعات
 10تلي سيلز – من الجنسين
الشروط :مؤهل عالي
ٌ 15مح َ
ضر – مؤهل عالي – متوسط
 15سائق – مؤهل متوسط
 رخصة مهنية درجة أولى – ثانيةالشروط العامة :ال يزيد عن  30سنة
 خبرة سنتين في المجالالراتب :حسب المقابلة
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مصنع حبيبة تكس
للمالبس الجاهزة
الباجور – منوفية
الرقم التأميني2425914 /
ت .م .التشغيل3884083 /

منطقة قوى عاملة  -منوف
شقة  104عمارة الدجوى – منوف
ت3674197 /
مكتب تشغيل  -منوف
شارع الروضة منوف
ت3660288 /

عدد
 2مشرف إنتاج
 33عامل( أوفر – سنجر – أورليه )
الشروط :من الجنسين – مؤهل متوسط
الراتب :حسب المقابلة والكفاءة

شركة اإلتحاد االستثماري
للمنتجات الغذائية
" يونيفــــود "
السادات – المنطقة الصناعية الرابعة
قطعة (  47 – 46أ )
الرقم التأميني1430476 /
المدير المسئول  /أ.محمد مصطفى
ت01009403461 /
عدد
 50عامل إنتاج – من الجنسين
 حتى  50سنةالراتب :حسب المقابلة

منطقة قوى عاملة  -قويسنا
قويسنا شارع تيمور عمارة 99
ت2573145 /
مكتب تشغيل – قويسنا
قويسنا شارع تيمور عمارة 99
ت2573145 /
شركة نورماندي
للصناعات الغذائية
قويسنا  -المنطقة الصناعية الثانية -منوفية
الرقم التأميني2098567 /
المدير المسئول  /أ.السيد محمود السيد
ت.م .التشغيل 2573145 /
عدد
 10عاملة تعبئة – مؤهل متوسط
الراتب :حسب المقابلة

مكتب تشغيل  -الباجور
الوحدة المحلية الباجور
المساكن الشعبية الجديدة
ت3884083 /
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شركة سيجما
للصناعات الدوائية
قويسنا  -المنطقة الصناعية -المنوفية
الرقم التأميني1516742 /
المدير المسئول  /أ.محمد صالح
ت2590191/
عدد
 4صيدلي – ب .صيدلة
الراتب2500 :ج
 4كيميائي – ب .علوم
الراتب2100 :ج
الشروط :حديثي التخرج

منطقة قوى عاملة  -شبين الكوم
 1شارع عاصم حما  -برج أل مصيلحى
عمارة الغاز – البر الشرقي
أمام كوبري مبارك  -شبين الكوم
مكتب تشغيل شبين الكوم
 1شارع عاصم حما  -برج أل مصيلحى
عمارة الغاز – البر الشرقي
أمام كوبري مبارك  -شبين الكوم
شركة أدخنة الصعيدي
عاطف السادات – شبين الكوم
الرقم التأميني3107042 /
المدير المسئول  /أ.عبد الونيس
ت  .المديرية048/ 2221673 /

شركة مصر الدولية
للتنمية الزراعية
قويسنا  -المنطقة الصناعية الثانية
المنوفية
الرقم التأميني1952809/
المدير المسئول  /أ.محمود مصيلحي
ت.م .التشغيل 2573145 /

عدد
 2مهندس إلكترونيات – IT
 2سكؤتارية – ليانس آداب انجليزي
الشروط :السن 25 :سنة
الراتب2500 :ج
 10عامل تعبئة وتغليف –  226سنة
الراتب1600 :ج  +حافز

عدد
 20مندوب مبيعات – مؤهل عالي
– حتى  35سنة
الراتب1800 :ج
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مكتب تشغيل  -ثان الزقازيق
الصيادين – بجوار كلية التربية النوعية
الزقازيق
ت2310138/

مديرية القوى العاملة
بالشرقية
برج البريد – بجوار بنك اإلسكندرية
الدور الثالث العلوي – الزقازيق
ت 055/2349925 – 2349924 /

الراية ماركت
شارع العشام – برج الشانزليزيه – القومية
 الزقازيقالرقم التأميني2881009/
المدير المسئول  /أ.محمد عبد هللا
ت01147367080/
عدد
 2مدخل بيانات – من الجنسين
– مؤهل عالي
 3كاشير – من الجنسين
 4منسق ممرات – من الجنسين
 1مشرف صالة – خبرة  4سنوات
الشروط  :مؤهل عالي – متوسط
 4فرد أمن  -خبرة
 5بائع عام – من الجنسين -خبرة
الشروط :مؤهل متوسط
 3عامل مخازن – إعدادية
 2عامل خدمات – ال يشترط مؤهل
الراتب :حسب المقابلة

إدارة التشغيل بالمديرية
مؤسسة التضامن
للتمويل األصغر
الحسينية – شارع ترعة مراج – أمام
مدرسة الحسينية للتجارة بنات – الشرقية
الرقم التأميني2306654/
المدير المسئول  /أ.أحمد
ت.المديرية2349924/
055/2349925
عدد
 25منسقة ميدانية
– ال يقل المؤهل عن متوسط
– حتى  35سنة
الراتب2000 :ج

منطقة قوى عاملة  -الزقازيق
الصيادين -بجوار كلية التربية النوعية
ت055/2310139 /

منطقة قوى عاملة – بلبيس
شارع سعدون البطريق
ت 055 / 2850283 /
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بدوي لتشكيل المعادن
العاشر من رمضان
المنطقة الصناعية الثالثة
الرقم التأميني1937053/
المدير المسئول /أ .أحمد عبد هللا
ت.م .التشغيل 015364968 /

مكتب تشغيل  -العاشر من رمضان
مجمع المصالح الحكومية  -العاشر
ت 015364968 /
شركة الحرية
للصناعات الغذائية
العاشر من رمضان
الرقم التأميني153262/
ت.م .التشغيل 015364968 /

عدد
 1مهندس جودة – ب .هندسة
 1أمين مخازن – ب .تجارة
 1فني لحام co2
 1عامل تعبئة – خبرة سنة
الشروط :مؤهل متوسط
الشروط العامة  :خبرة  5 : 3سنوات
المزايا :توفير وسيلة انتقال
الراتب :حسب المقابلة

عدد
 50عامل إنتاج – مؤهل متوسط
– حتى  35سنة – 2200ج
 توفير مواصالت العاشر  -الشرقيةأرما
للصناعات الكيماوية
العاشر من رمضان – المنطقة الصناعية
الثانية B2
الرقم التأميني3085102/
ت.م .التشغيل 015364968 /
عدد
 30سائق كالرك – حتى  35سنة
– خبرة  3سنوات
 100عامل إنتاج – مؤهل متوسط صناعي
 حتى  30سنة – خبرة سنةالشروط :مؤهل متوسط
المزايا :توفير وسيلة انتقال
الراتب :حسب المقابلة

إنيرجيا للصناعات الحديدية
العاشر من رمضان
المنطقة الصناعية الثالثة
الرقم التأميني2159109/
المدير المسئول /أ .خالد لطفي
ت.م .التشغيل 015364968 /
عدد
 15عامل إنتاج
 15مساعد إنتاج – مؤهل متوسط
المزايا :توفير وسيلة إنتقال
الراتب1900 :ج
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 2موظف أعمال كتابية – مؤهل متوسط
الراتب2200 :ج
الشروط :السن حتى  30سنة

شركة ديورافيت
إلنتاج األدوات الصحية
العاشر من رمضان
الرقم التأميني1392826/
ت.م .التشغيل 015364968 /

الضحى للصناعات الغذائية
المنطقة الصناعية الثانية
العاشر من رمضان
الرقم التأميني2887121/
المدير المسئول/أ.يوسف السباعي
أ .محمد فتحي
ت01099119385/

عدد
 50عامل إنتاج – مؤهل متوسط
– حتى  30سنة – 2500ج
المزايا :توفير وسيلة إنتقال
الشركة الوطنية للمواسير
العاشر من رمضان A1
الرقم التأميني1081151/
المدير المسئول/أ.أحمد محمد
ت.م .التشغيل 015364968 /

عدد
 12مندوب مبيعات – مؤهل عالي
 متوسط – العمل بفرع القاهرة 10سائق – حتى  30سنة
 8تباع
 3فني تعبئة  -خبرة
الشروط :مؤهل متوسط
– السن حتى  25سنة
الراتب :حسب المقابلة

عدد
 4فني كهرباء كنترول  -مؤهل فوق
متوسط  -حتى  25سنة
 خبرة من  5 :2سنواتالراتب :حسب المقابلة
المصرية للمنظفات المنزلية
شارع النيل – المنطقة الصناعية الثانية
 -B2العاشر من رمضان
الرقم التأميني185495/
المدير المسئول/أ.محمد محمد سليم
ت.م .التشغيل 015364968 /
عدد
 5مساعد إنتاج2250 -ج
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مديرية القوى العاملة
بالدقهلية
مبنى المحافظة – الدور الرابع  -الدقهلية
ت050/2313708 /

مديرية القوى العاملة
بالغربية
طنطا  -أخر شارع الجيش
بجوار إستاد طنطا الرياضي
ت040/3409635 /

إدارة التشغيل بالمديرية
منطقة قوى عاملة  -طنطا
طنطا شارع البطراويشى عمارة األوقاف
ت040/3409634 /

جمعية رجال األعمال والمستثمرين
تمي األمديد  -دقهلية
الرقم التأميني2535703/
المدير المسئول  /أ.أحمد مصباح
ت01095594040 /

مكتب تشغيل  -طنطا
طنطا شارع شوقي مساكن شوقي
ت040/3409634/

عدد
 1أخصائي ميداني  -الحجايزة
 مؤهل عالي 2منسقة ميدانية  (-تاج العز – ظفر )
مؤهل عالي  -متوسط
 1فرد أمن وخدمات – مؤهل متوسط
الشروط العامة  :السن حتى  30سنة
الراتب :حسب المقابلة

شركة مصر لتأمينات الحياة
شارع البورصة – أمام قسم أول
الرقم التأميني997352493 /
المدير المسئول  /أ.علي محمد
ت01002971131 /
عدد
 50وكيل تأميني
 50مندوب تسويق ومبيعات
الشروط :من الجنسين – مؤهل عالي
 حتى  30سنةالمزايا :ال يشترط خبرة – يتم التدريب داخل
الشركة
الراتب :حسب المقابلة

شركة الصالح لألعالف
األشراف  -دقهلية
الرقم التأميني726055/
المدير المسئول  /أ.هاني إسماعيل
ت01202020454/
عدد
 10عامل – حتى  35سنة – 1200ج
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عدد
 3عامل –الراتب :حسب المقابلة

ستارفيد للدواجن
لألعالف وإنتاج الدواجن
كفر بهيدة – ميت غمر
الرقم التأميني2852019/
المدير المسئول  /أ.محمد محمد رضا
ت0504811425 /
عدد
 15مهندس زراعي
 5دكتور بيطري
الراتب2000 :ج
 10عامل إنتاج
 2فرد أمن – يقرأ ويكتب
الشروط :ال يقل السن عن  25سنة
الراتب :حسب المقابلة

شركة تمويلي
السنبالوين – المنصورة – أمام اإلدارة
التعليمية  -دقهلية
الرقم التأميني3239859/
ت01010823366/
عدد
 12أخصائي إئتمان – من الجنسين
 مؤهل عالي  -حديثي التخرجالراتب :حسب المقابلة
منطقة قوى عاملة  -دكرنس
بجوار مجلس المدينة
ت050/7474241 /

المتحدة للصيادلة – فرع المنزلة
لتوزيع األدوية
أرض صقر – بجوار محطة القطار
الرقم التأميني1243434/
المدير المسئول  /أ.عمرو نادر
ت01090029694 /

مكتب تشغيل  -شربين
شربين  -شارع سوق الجملة
ت7920266 /

عدد
 2موزع
 2مندوب مبيعات
الشروط :مؤهل عالي
 1سائق
الراتب2000 :ج

شركة الرحمة جروب
الستيراد وتصدير المالبس
شربين – شارع جواد حسني
الرقم التأميني3148453/
المدير المسئول  /أ.محمد إبراهيم
ت01063151599/

شركة القدس للزجاج
كفر المقدام – ميت غمر
الرقم التأميني1984202/
المدير المسئول  /أ.هبة أحمد
ت0504922255 /

عدد
 10مندوب تسويق  -من الجنسين
– مؤهل فوق متوسط – متوسط
– حتى  35سنة  -الراتب2500 :ج
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مديرية القوى العاملة
بأسيوط
مجمع المصالح الحكومية  -الدور الثالث
ت088/2324587 /

ميرية القوى العاملة
بالبحيرة
شارع عبد السالم الشاذلي
مجمع المصالح الحكومية
ت 045/3317593 /

إدارة التشغيل بالمديرية
منطقة قوى عاملة  -دمنهور
أبو الريش  -مساكن فرغلى  -عمارة 1
شقة 1017

فورسيز بلس
لألمن والحراسة
التجمع األول – خلف موقف األوتوبيس
فيال  -182القاهرة الجديدة
الرقم التأميني3211088/
المدير المسئول  /أ.معتز محمد
ت01288524414-01212776155/
01066827711
عدد
 200مراقب أمن – فرد أمن
 مؤهل متوسط – حتى  40سنة خبرة سنة في المجال الطول 170سمالراتب3200 :ج

مكتب تشغيل  -دمنهور
شارع العزيز عثمان  -شبرا  -دمنهور
ت045/3326011 /
جمعية المبادرة
شارع ماهر – المتفرع من شارع عبد
السالم الشاذلي
الرقم التأميني2926800 /
المدير المسئول  /أ.ممدوح مصطفى
ت  .المديرية045/3317593 /
عدد
 10أخصائي تمويل – مؤهل عالي
– حتى  40سنة – 1200ج +حافز

منطقة قوى عاملة  -أسيوط
عمارات الشادر
بجوار إدارة التموين غرب
ت 088/2339244 /
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مستشفى الزهراء
أمام نفق الزهراء – شركة فلاير
الرقم التأميني529241/
المدير المسئول  /أ.فاطمة فوزي
ت088/2059523-2059522 /

مكتب تشغيل – اسيوط
عمارات الشادر بجوار إدارة التموين غرب
ت088 /2339244 /
شركة ألترا
للمنتجات الطبية
تصنيع وتغليف وتعبئة
المدينة الصناعية – عرب العوامر  -أبنوب
الرقم التأميني01844092/
المدير المسئول  /م .ديفيد رسمي
ت088/4960600-4960500/
عدد
 1أخصائي سالمة وصحة مهنية
– ب .خدمة اجتماعية
 2مشرف إنتاج – ليسانس آداب
– مؤهل متوسط
 1مشرف جودة
 1عاملة تأهيل مهني
 5عامل إنتاج – من الجنسين
 1سائق
الشروط :مؤهل متوسط
 5عامل خدمات معاونة – من الجنسين
الراتب :حسب المقابلة

عدد
 1كيميائية – مؤه علي – حتى  30سنة
 3مشرفة
 3فرد أمن
الشروط :مؤهل متوسط – حتى  45سنة
 العمل بنظام الشيفتاتالراتب :حسب المقابلة

شركة هاي كير للخدمات األمنية
أسيوط – شارع الجمهورية – برج المروره
المدينة الصناعية – عرب العوامر  -أبنوب
الرقم التأميني850864/
المدير المسئول /أ .مرسي عبد الرحمن
ت2062558-2061557-2061556/
عدد
 10فرد أمن
 10سائق درجة ثانية
الشروط :مؤهل متوسط
 20عامل نظافة – من الجنسين
 يقرأ ويكتبالشروط العامة  :السن 22سنة
الراتب :حسب المقابلة
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جمعية سيدات األعمال
القوصية – شارع الجالء
برج خالد بن الوليد
الرقم التأميني1699006/
المدير المسئول /أ .محمد إيهاب محمد
ت01559433375/
عدد
 1أخصائية تمويل – مؤهل عالي
– متوسط – حتى  35سنة
الراتب1300 :ج  +حافز

شركة " % 100قطن "
شركة فلاير – أمام مسجد مكة – أسيوط
الرقم التأميني2492448/
ت01140995788/
عدد
 5بائع – من الجنسين – مؤهل عالي
– متوسط – حتى  30سنة
الراتب1500 :ج  +عمولة
مطعم الشرق األوسط
 9شارع  26يوليو – أول أسيوط
الرقم التأميني1436184/
المدير المسئول  /أ .عماد قطب
ت01000380308/

شركة تمويلي
لتويل المشروعات
القوصية – شارع المحكمة الجديدة
الرقم التأميني3201568/
المدير المسئول /أ .اسحق حاتم
ت01274711174/

عدد
 2دليفري -مؤهل متوسط
– حتى  35سنة – عمل فترة مسائية
الراتب  :حسب المقابلة

عدد
 2مسئول تمويل – مؤهل عالي – متوسط
– حتى  35سنة
الراتب1500 :ج  +حافز

منطقة قوى عاملة – ديروط
شارع سعد زغلول بالمساكن الشعبية
ديروط
ت088/4770952 /
مكتب تشغيل – القوصية
المساكن الشعبية بجوار المطافى –
القوصية
ت088 /4750747/
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صيدلية د .مينا ميالد
منبال – بني مزار – المنيا
الرقم التأميني3361033 /
المدير المسئول  /أ.مينا ميالد
ت .م .التشغيل086/7831672/

مديرية القوى العاملة
المنيا
شارع سعد زغلول برج السالم بجوار
مدرسة ناصف االسالمية -المنيا
ت086/2364359 :

عدد
 1عامل بيع – مؤهل متوسط تجاري
– حتى  55سنة – خبرة  5سنوات
الراتب :حسب المقابلة

منطقة قوى عاملة – المنيا
مكتب تشغيل – المنيا
شارع سعد زغلول  -برج السالم
بجوار مدرسة ناصف االعدادية  -المنيا
ت0862364070 /

منطقة قوى عاملة – الوسط
برج اسالم شارع سعد زغلول -المنيا
ت086/236236 /

جيزة لتنمية الصعيد
قطع  – 12,13,35,45القطاع الثاني
بلوك ج – المطاهرة – المنيا الجديدة
الرقم التأميني309185/
المدير المسئول  /أ .محمد رشدي
ت .المديرية086/2364359/
عدد
 1مشرفة  -مؤهل عالي – متوسط
 35عاملة حياكة – مؤهل متوسط
الراتب :حسب المقابلة

مكتب تشغيل  -سمالوط
المساكن الشعبية  -سمالوط
ت7710444 /
ريفي للمشاريع الصغيرة
خلف بنك القاهرة – شارع الجمهورية –
المعصرة – المنيا
الرقم التأميني2356144/
المدير المسئول  /أ .حسب هللا
ت01208006120/
عدد
 15أخصائي تسويق – مؤهل عالي
– حتى  34سنة
الراتب :حسب المقابلة

مكتب تشغيل -بنى مزار
شارع العمدة – بنى مزار
ت086/7831672 /
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شركة تنمية
لخدمات المشروعات متناهية الصغر
ملوي – شارع  26يوليو
أمام مسجد التقوى -المنيا
الرقم التأميني2343590 /
المدير المسئول  /أ .ربيع زغلول
ت011100339492/

منطقة قوى عاملة – جنوب
خلف محكمة ملوى
ت086/2632074 :
مكتب تشغيل -ملوى
المساكن الشعبية – ملوى
ت086 /2632726/

عدد
 4مسئول تمويل – مؤهل عالي – متوسط
 من الجنسين – حتى  30سنةالراتب1600 :ج  +حافز

شركة الدياب الستصالح األراضي
5شارع سليمان الحلبي – ميدان التوفيقية
األزبكية  -القاهرة
الرقم التأميني3374975 /
المدير المسئول  /د .رحاب مسعد
ت01118333948/
عدد
 2مهندس سالمة وصحة مهنية
– ب .هندسة – علوم – حتى  25سنة
– خبرة 5 :1 :سنوات
 أن يكون حاصل على شهادة: اإلرشاد العامة واإلنشاءات أخصائي سالمة وصحة مهنية مكافحة حريق من الدفاع المدني إسعافات أولية من الهالل األحمرالراتب 4000 : 3000 :ج
ويحدد حسب المقابلة والخبرة

مديرية القوى العاملة
بأسوان
شارع ابطال التحرير-
ت097/2302486 /
مكتب تشغيل – أسوان
المحمودية عمارة رقم  - 27الدور االرضى
أسوان – ت097/306291/
أزياء البتول
أسوان – شارع كسر الحجر
الرقم التأميني2931622 /
المدير المسئول  /أ.سامح فهمي
ت01283161487 /
عدد
 1مساعد ترزي – ال يشترط مؤهل
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الشروط :مؤهل عالي – حتى  30سنة
 5أخصائي نظم ومعلومات – من الجنسين
– مؤهل مناسب – حتى  30سنة
 5معاون – مؤهل متوسط
– حتى  40سنة
الراتب 1200 :ج  +حافز

مديرية القوى العاملة
بالوادي الجديد
شارع الدكتور احمد فخري
طريق الداخلة( الخارجة)
ت092/7920322 /
إدارة بحوث العمالة بالمديرية
شركة كابس أند لودجز
عزبة المنصورة – الراشدة – الداخلة
الرقم التأميني2313994 /
المدير المسئول  /أ.سعد أبو بكر
ت0101549929/
عدد
 4عامل زراعي
 4عامل نظافة  -من الجنسين
الراتب1200 :ج
 2عامل بناء – 1500ج
المزايا :توفير وسيلة مواصالت

النساجون الشرقيون للسجاد
العاشر من رمضان
المنطقة الصناعية B1
اإلنترناشيونال :المنطقة الصناعية الثالثة
 - A3طريق مصر إسماعيلية الصحراوي
الرقم التأميني449855 /
المدير المسئول  /أ .نادر رجب
ت0554/366666/
عدد
 30مساعد نساج
 20فني تجهيزات
الشروط :مؤهل متوسط صناعي
 20عامل -موزعة على شركات المجموعة
استيفاء لنسبة ال %5لذوي الهمم
الشروط العامة :السن حتى  28سنة –
 حديثي التخرج  -توفير مواصالت( العاشر – الشرقية )

جمعية رجال أعمال إسكندرية
قفط  -الداخلة
الرقم التأميني3158056 /
المدير المسئول  /أ.محمد عبد هللا
ت01208342841/
عدد
 20أخصائي خدمات مالية – من الجنسين
 10محاسب – أمين خزينة
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الشروط  :عمل  9ساعات
مواقع العمل :المطرية  -الزيتون  -عين
شمس  -السالم  -م .نصر  -فيصل  -أكتوبر
 المهندسين  -الهرم  -المهندسين  -شبراالخيمة
المزايا :ت .صحي – اجتمعي – أجازات

الفرجاني ماركت
 40شارع الزيتون – أمام شركة المياه
الزيتون
الرقم التأميني2884241 /
المدير المسئول /أ .سعيد أحمد
ت01100781116-01222777251/
عدد
 10مدير أغذية طازجة
مؤهل عالي – فوق متوسط
 خبرة  5سنوات في المجال 10مشرف بقالة
 5مشرف جزارة
 10مشرف بقالة
الشروط :مؤهل ال يقل ن متوسط
 خبرة  3سنوات 55كاشير – من الجنسين – مؤهل عالي
 فوق متوسطالسن  -:حتى  35سنة للذكور
 حتى  30سنة لإلناثالراتب 2800 :ج للذكور
الراتب2600 :ج لإلناث
 40منسق ممرات – مؤهل متوسط
 حتى  30سنة – 2500ج 40بائع بقالة – 2850ج
 40بائع جزارة – 2850ج
الشروط :السن :حتى  30سنة
 30عامل مخازن 3450-ج
 20عامل نظافة – 2400ج
الشروط :حتى  40سنة

بريجو لألغذية
 9عمارات العبور –صالح سالم
أعلى البنك األهلي المصري  -الدور العاشر
الرقم التأميني2298071 /
المدير المسئول /أ .محمود العزازي
ت01008660311 -01068872881/
عدد
 200عضو فريق
– ال يقل المؤهل عن متوسط
 20شيف شواية – يجيد القراءة  -خبرة
الشروط :ال يزيد السن عن  32سنة
 50عامل مخازن
 50عامل إنتاج
 20شيف جزارة  -خبرة3:1سنة
الشروط :ال يقل المؤهل عن اإلبتدائية
السن  :حتى  36سنة
 10سائق درجة أولى – ثانية  -خبرة
– حتى  42سنة
المزايا :تأمين صحي إجتماعي – وجبة
 توفير وسائل مواصالت منزهراء مدينة نصر الى المصنع
الراتب  :حسب المقابلة
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إس إي وايرينج سيستمز إيجيبت
لتصنيع ضفائر السيارات
قطعة  – 53المنطقة الصناعية السادسة
بجوار خالطات عثمان
الرقم التأميني2974864 /
المدير المسئول /أ .عبد الحميد المالح
ت01000433517-01000445319/
عدد
 500مراقب جودة2560 -ج +حافز
 20مهندس – 4350ج
الشروط :مؤهل عالي
 1500مشغل – مؤهل متوسط
الراتب2460 :ج
الشروط العامة :من الجنسين
– حتى  38سنة
المزايا - :ت.صحي – اجتماعي
 توفير مواصالت – حضانة العمل بنظام الورديات(  3ورديات للذكور – ورديتين لإلناث )

سوتير جروب
لصناعة فالتر المياه وتعقيم المياه
68ش حلمي النمرة من جمال عبد الناصر
خلف الوحيد والنور -جسر السويس
الرقم التأميني2250136 /
المدير المسئول /أ .عماد عادل
ت01012222484 /
عدد
 50مندوب مبيعات  -من الجنسين
 50فني صيانة
الشروط :جميع المؤهالت
السن45:21 :سنة
الراتب3000 : 2000 :ج
جي فور إس
للخدمات األمنية
العاشر من رمضان – موقف األردنية
الرقم التأميني1787896 /
المدير المسئول /أ .وليد محمد إسماعيل
أ .عمرو سليم – أ .أحمد داود
ت01091404238-01091390516 /
عدد
 200فرد أمن إداري – ال يقل المؤهل عن
اإلبتدائية مع أجادة القراءة والكتابة
 حتى  46سنةالمزايا:ت .صحي –اجتماعي
– زيادة سنوية – توفير سكن
– مواصالت لمقرالعمل – زي
الراتب2900 : 2400 :ج
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كارفور
إلدارة الهايبر ماركت
الطريق الدائري  -مدينة المعراج
 11435المعادي القطامية – سيتي سنتر
الرقم التأميني1767374 /
المدير المسئول /أ .وائل محمد
ت /الخط الساخن 16061
21600119 202+
عدد
 25كاشير
 15خدمة عمالء
الشروط :مؤهل عالي – من الجنسين
– حتى  30سنة
 2مصمم جرافيك – مؤهل عالي
 5جزار
 5عامل ممر
 25عامل – من الجنسين  -حتى  26سنة
– استيفاء نسبة ال %5لذوي الهمم
الراتب :يبدأ 2500ج

كونتراك لألمن
 216شارع  – 28التجمع الخامس
خلف مدرسة إخناتون
الرقم التأميني316852 /
المدير المسئول /أ .تامر أحمد
ت01006624165/
عدد
 100فرد أمن – عمل  12ساعة
الراتب3500 :ج
الشروط العامة :السن حتى  40سنة –
المؤهل ال يقل عن متوسط – الطول ال يقل
عن  170سم
المزايا - :ت .صحي – اجتماعي
 زيادات سنوية – اضافي-تأمين على الحياة .

24
ج

 3شارع يوسف عباس – مدينة نصر

ت /ف22609354 - 2403751:

