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بروفيشنال جروب 

القاهرة –زهراء المعادى الرئيس 

2208782: الرقم التأمينى 

دعاء جمال السيد . أ : المدير المسئول 

01128573322-01112715511–25176999: ت 

عدد

%5–الجنسينمن –تجارة . ب –محاسب 2

%5–مؤهل عالى –مشرف مواقع 4

%5–مندوب تأمينات 2

%5–سائق 8

%5–عامل بوفية 1

%5–عامل نظافة 1

مؤهل متوسط : الشروط 

سنة 40: 30السن-

حسب المقابلة : الراتب -

سنوات 5: 3من خبرة -
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الميكانيكيون العرب  للصناعات الهندسية 

مدينة بدر –المنطقة الصناعية 91قطعة –ش الطيران مدينة نصر  38

1812467: الرقم التأمينى 

أ هانى طارق النبراوى .المدير المسئول 

24034787-28606073: ت 

عدد

سنوات 5: 3خبرة  –مهندس تخطيط 1

سنوات 7: 5خبرة –محاسب تكاليف 1

سنوات 3: 2خبرة –أخصائى تدريب 1

من الجنسين :  الشروط -

سنة 2: 1خبرة –سنة 25: 22–موظف شئون عاملين 1

سنة 7: 5خبرة –مشرف جودة 1

سنوات 3: 2خبرة –فنى سالمة وصحة مهنية 1

سنة 25: 18–فنيون وعمال تركيبات 5

سنة 35: 20–عامل انتاج 15

سنة 38: 25–فنى برادة 1

سنة 40: 25–فنى تناية 1

فنى مكبس 2

فنى مثقاب 2

فنى مقص 1

سنة 35: 25السن -

فنى تركيب مواسير 1

سنة 30: 21-عامل نظافة  1

متوسط –مؤهل عالى : الشروط 

حسب المقابلة : الراتب -
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سال لآلستثمار 

مدينة نصر-الحى السابع  –ش عبد هللا العربى 60

2482640: الرقم التأمينى 

أحمد . أ : المدير المسئول 

01114400518: ت 

عدد

مؤهل عالى –خدمة عمالء 50

مؤهل متوسط –عضو فريق 50

من الجنسين –عامل مخازن 15

من الجنسين –عامل انتاج 15

سنة 35:21السن : الشروط 

ج 4000: 3000الراتب -
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بريجو لآلغذية 

القاهرة –الدور العاشر –صالح سالم أعلى البنك االهلى –عمارات العبور 9

2298071: الرقم التأمينى 

محمود الغزازى . أ: المدير المسئول 

01013392880–01008660311–01068872881: ت 

عدد 

عضو فريق 100

شيف شواية 20

د مدير عمسا10

مشرف مطعم 10

مبيعاتمندوب 10

فوق المتوسط –مؤهل عالى : الشروط 

يقرأ ويكتب –سائق رخصة ثالثة 20

خبرة –سنة 40: 32: السن –

حسب المقابلة   : الراتب -

وجبات -مواصالت  –إجتماعى . ت –صحى . ت : المزايا 
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أستريك فورث لخدمات اآلمن 

القاهرة –مصر الجديدة –خلف سينما روكسى –ب شارع غرناطة 5

294701:  الرقم التأمينى 

إسالم متولى : المدير المسئول 

التقديم عن طريق إرسال السيرة الذاتية على الرقم 

01062579976: ت 

عدد 

ج5000-يشترط خلفية عسكرية أقل رتبة رائد –مشرفيين مواقع 2

*مدير العمليات اللواء يتم تحديد الموقع حسب المقابلة مع * 

ج الفترة المسائية 3700/ الفترة الصباحية 3500–ظابط أمن إدارى 15

القصير–القطامية  -أكتوبر6–التجمع –الرحاب : مواقع العمل 

(توفير وجبات ) السخنة 

إجادة القراءة والكتابة -متوسط  –مؤهل  عالى : الشروط 

خبرة أو بدون -

سنة 45:21السن -

ساعة بجميع المواقع 12: عدد ساعات العمل -

العمل للذكور فقط -

وجبات خارج نطاق القاهرة والجيزة –إقا مة –إجتماعى . ت –صحى . ت : المزايا 



فينكس لألمن والحراسة  

القاهرة –أمام البانوراما –محطة مترو أرض المعارض –أ عمارات العبور 17

3361059: الرقم التأمينى 

عبد هللا محمد . أ: المدير المسئول 

واتس01113714156–01022151740-01060229639: ت 

عدد 

ج 5000: 4500–كمبيوتر –خبرة –موقع بشركة بترول بمحافظة أسيوط –مشرف عام خلفية عسكرية 10

التقديم لها من ابناء المحافظة 

إقامة –أيام راحة 4+ ج 7000: 5000–خبرة أمنية –مديريين مواقع بالعاصمة االدارية 10

: أفرد أمن  توزيع المناطق كاالتى 

أجازة أيام 4-إقامة –4000–مبنى إدارى بالعاصمة االدارية200

أيام أجازة 4-إقامة –ج 3500-مدارس دولية ومبانى بالعاصمة االدارية 100

أيام أجازة 8–ساعة عمل 16–ج 5400العبور والشروق 100

أيام راحة 4+ ج 3300–مبنى إدارى العبور 50

إقامة أو بدون + ساعات 8+ ج 2800مبنى إدارى مدينة بدر 50

أيام راحة 4–ج 3300القرية الذكية  –القطامية –كيروفيستيفال 30

إقامة –ج 4000–كمبوند تحت االنشاء بالتجمع االول 30

أيام راحة 4–ج 3700-أبو رواش الجيزة  10

أيام راحة 4–ج 2800–توكيل سيارات أول جمال عبد الناصر 10

أيام راحة 4–ساعات 8–ج 4000–فى العبور -بودى جارد  2

بوليصة تأمين –زيادة سنوية –إجتماعى . ت–صحى . ت: المزايا -

8
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شركة رام  لألمن والحراسة 

الجيزة -31أرض المخابرات فيال –أكتوبر خلف نادى الصيد 6

3155829: الرقم التأمينى 

مريم عزت . أ: المدير المسئول 

01067115636: ت 

عدد 

سنة 50: 35-ج 4000–سنوات 5خبرة -أمن  مشرف 10

سنة 48: 19–ج 3700-أمن أفرد 150

سنة 40: 25–ج 3000–مراقب كاميرات 5

سنة 40: 22–سائق رخصة ثانية 4

متوسط -عالى مؤهل : الشروط 

طبى      . ت–إجتماعى . ت –مواصالت –توفير إقامة -
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(ونز بابا ج) فانتندج إيجيبت للمشروعات السياحية 

القاهرة –مصر الجديدة –شارع الثورة 99

2123433: الرقم التأمينى 

محمد كمال –أحمد هاشم . ا: المدير المسئول 

01201371262-01013888205: ت 

عدد

مدير مطعم 25

مساعد مدير 25

مشرف مطعم 25

عضو فريق 200

كول سنتر 100

طباخ –ويتر 200

سنوات 5: 3خبرة -متوسط  -مؤهل عالى : الشروط 

سنة38:35السن -

حسب المقابلة: الراتب -
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سكيوريتاس لألمن والحراسة 

–مكرم عبيد –مدينة نصر –ش محمد كامل الحارونى 40

القاهرة–أعلى اسواق العثيم 

2121129: الرقم التأميى 

أحمد حمدى . أ : المدير المسئول  

01000040949–01212316120: ت 

عدد 

أمن إدارى 100

خبرة أو بدون –جميع المؤهالت : الشروط 

سنة 50: 18السن -

ج 3600: 3400: الراتب -

–توفير إقامة -بوليصة تأمين   –صحى . ت –ت إجتماعى : المزايا 

مواصالت
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ميدل إيست لخدمات األمن

القاهرة –المقطم 9فيال 12التجاريين بلوك 

2472392: الرقم التأمينى 

محمد جمعة . أ: المدير المسئول 

01024411178: ت 

عدد

أمن فرد 350

متوسط –مؤهل فوق المتوسط : الشروط -

سنة 50: 21السن -

إجتماعى . ت –صحى . ت -مواصالت  –إقامة -

ج 4500: 3500: الراتب -

العاصمة االدارية –أكتوبر 6كمبوند : مواقع العمل -

مواصالت داخلية –وجبات –توفير إقامة 
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جى فور أس لألمن والحراسة

(د ) العباسية أبراج الملتقى برج 

القاهرة –الدور الثانى أعلى السجل المدنى 

3235731: التأمينى الرقم

أحمد عبد العال –ميسرة أيمن . أ: المسئول المدير

01120415709–01155888636: ت 

عدد

ظابط أمن إدارى 550

جميع المؤهالت : الشروط

خبرة أو بدون -

سنة 55:21السن -

ج 3800: 3200:  : الراتب -

إجتماعى . ت –صحى . ت : المزايا

ثالث محطات المترو الخط ال–( الشروق ) كمباون سكنى مدينة المستقبل : موقع العمل  

(إلخ   ....-بشتيل –البوهى –روض الفرج )تحت االنشاء 
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سترونجر لالمن والحراسه 

مدينه نصر -شارع فتح عالم المنطقه الثامنه 6

3114557:الرقم التأميني

مصطفي حسين . أ: المدير المسئول 

01210105612: ت

عدد 

أفراد أمن 200

يقرا ويكتب –مؤهل متوسط :الشروط -

سنه35:21السن -

3400:3300الراتب-

زي–سكن –صحي . ت–اجتماعي . ت: المزايا 

وجبات 

داخل الشرقيه : مواقع العمل 
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شركة خدمات المشاريع متناهية الصغر

ردين ، الشرقية مركز بو–المنيا  مركز بنى حسن ، دمشير –الغربية طنطا ) الفروع 

(، فوه مركز بيك كفر الشيخ-ديرب نجم  

2254518: التأمينى الرقم

محمد . أ : المسئول المدير

01286497410-01113003980: ت

عدد

من الجنسين –تمويل أخصائى 20

مؤهل عالى : الشروط

خبرة أو بدون -

سنة 35حتى : السن -

ج 3800: 3200:  : الراتب -

إجتماعى . ت –صحى . ت : المزايا



التيسير  مستشفي

الشرقيه–السادات منشيه

1254138:التأمينىالرقم 

احمد الحاوي .أ : المسئول المدير

01000738073:ت 

عدد

%5ممرض 15

مؤهل متوسط : الشروط -

قادر على العمل -% 5-عامل فندق 15

سنة30:25: السن-: الشروط 

ج 2700الراتب-

رويال باك مصر لصناعة الكرتون

الشرقية-المنطقة الصناعية 

2936414:التأمينىالرقم 

خالد عبد النبي.أ : المسئول المدير

01000095248:ت 

عدد

أمين مخزن2

افراد امن2

متوسط-مؤهل عالى : الشروط -

سنة 40اقل من : السن-

ج3500:2800: الراتب-

سنوات3: الخبرة-
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رويال باك مصر لصناعات الكرتون 

الشرقيه-اباظهشارع –الصناعية المنطقه

2936414: التأمينىالرقم 

خالد. أ: المسئولالمدير

01000095248:ت

عدد

تجاره .ب–أمين مخزن 2

افراد امن 2

الخبره–مؤهل متوسط : الشروط -

سنوات 3

سنة  40حتى : السن -

ج3500:2800الراتب -
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mcvشركه صناعه وسائل النقل 

االوليالصناعيهالمنطقه–الجديدهالصالحيهمركز 

الشرقيه

1206350: التأمينيالرقم 

01274114557:ت

عدد

فرد امن 10

%5-براد2

عامل دهان 5

عامل كهرباء 3

عامل نظافه 1

سنوات 5خبره –مؤهل متوسط : الشروط-

سنه 30:18: السن-

الراتب حسب المقابلة -



للعدد والقوالبالمصريهالشركه

العاشر من رمضان –الثالثهالصناعيهالمنطقه

الشرقيه

2786897:التأمينيالرقم 

055/2349925: ت

عدد

مهندس ميكانيكا 1

سنوات 3خبره –مؤهل عالي –الشروط -

سنوات 3خبره –فنين 2

عمال انتاج4

مؤهل متوسط:الشروط -

سنه25:22السن -

المقابلهحسب الراتب-
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النسيجيهلصناعات الشوربجيشركه 

A.Zالمنطقه الصناعيه –العاشر من رمضان 

الشرقيه–208/9قطعه 

2478653: التأمينىالرقم 

خالد .أ : المسئول المدير

055/2349925: ت

عدد

مراقب جوده انتاج2

سنوات 3خبره –مؤهل عالي : الشروط -

سنوات 5خبره –فني إطفاء وحريق 1

سنوات 3خبره –فني صباغه 1

مؤهل متوسط : الشروط -

سنه 35:25السن -

الراتب حسب المقابله -

بالستشركه الشين 

الشرقيه -A1المنطقه الصناعيه –العاشر من رمضان 

448002: التأمينىالرقم 

ايمن . أ : المسئول المدير

055/2349925: ت

عدد

نساج بالستيك 10

من الجنسين –بالستيك شكايرترزي 15

سنوات3خبره –مؤهل متوسط : الشروط -

سنه 22السن -

ج 2900:2600الراتب -
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تريدنجريفين انترناشيونال 

العاشر من رمضان–الصناعيهالمنطقه–قطعه أ 

الشرقيه

3347260: التأمينىالرقم 

شريف احمد . أ : المدير المسئول

01001220794:ت 

عدد

خبره سنتين –عامل حياكه 40

مساعدين 3

عامل فرز4

من الجنسين : الشروط -

عاملة   جوده5

مؤهل متوسط :  الشروط -

سنه40:35: السن -

الراتب حسب المقابلة -

العطار للمعدات 

العاشر من رمضان –الصناعيهالمنطقه–قطعه أ 

الشرقيه

3347260: التأمينىالرقم 

شريف احمد . أ : المدير المسئول

01001220794:ت 

عدد

عامل لحام 3

عامل حداد 3

عامل دهان دوكو2

5خبره –مؤهل متوسط : الشروط -

سنوات

سنه25: السن -

ج 4000:3000الراتب -

20
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شركة البيان للكاوتش 

–المنطقة الصناعية خلف مصنع المكرونة 

الشرقية

2806380: التأمينىالرقم 

محمد يوسف.أ : المسئول المدير

01003233351:ت

عدد   

محاسب2

سكرتيرة1

عامل انتاج4

مندوب6

حسب المقابلة             الراتب-



كريستال عصفور انترناشيونال 

القليوبية –شبرا الخيمة أول –ش كريستال عصفور 5

20701: الرقم التأمينى 

محمود فاروق  . ا: المدير المسئول 

42201032: ت 

عدد   

سنوات 3خبرة –هندسة . ب –مهندس انتاج 3

خبرة –تجارة أعمال . ب  -أخصائى تسويق 2

سنتين 

-حاسبات ومعلومات  . ب –مطور برمجيات 2

خبرة سنة 

سنة 32: 30السن : الشروط 

حسب المقابلة             الراتب-
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الشركة العالمية لتجارة النجف والكريستال 

–شبرا الخيمة أول –ش كريستال عصفور 5

القليوبية 

2010216: الرقم التأمينى 

محمود فاروق  . ا: المدير المسئول 

42201032: ت 

عدد

تجارة . ب- on lionأخصائى بيع 3

خبرة سنتين –وإدارة أعمال 

ة خبر–متوسط مؤهل -فنى تركيبات  3

سنة 

سنة 31:30:السن-: الشروط -

ج3200: الراتب-



الشديد النتاج البالستيك 

القليوبية –4العبور المنطقة الصناعية االولى ق 

1726739: الرقم التأمينى 

حسام حسين . أ: المدير المسئول 

0244810242: ت 

عدد   

محاسب 2

سكرتارية 1

مهندس جودة 2

سنة 5:2خبرة –سنة 30السن : الشروط 

حسب المقابلة             الراتب-
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فوتيلال للصناعات العذائية 

القليوبية –كفر شكر –برقطا 

2152578: الرقم التأمينى 

ناصر سالمة أحمد . أ: المدير المسئول 

01095074769: ت 

عدد   

عامل انتاج 10

اليشترط مؤهل -: الشروط 

سنة 30: 25: السن -

حسب المقابلة               : الراتب-



مستشفى الرحمة 

القليوبية  –شبين القناطر 

1470262: الرقم التأمينى 

محمد عيد الحكيم .  أ: المدير المسئول 

01001982142: ت 

عدد   

سنوات 5خبرة –ج 5000–تجارة . ب –مدير مالى 1

سنوات 3خبرة –ج 3000–تجارة . ب –محاسب 3

تمريض 5

اليشترط مؤهل –عامل نظافة 5

سنة 5:2خبرة –سنة 30السن : الشروط 

24



25

مصنع سنترا للمالبس الطبية

طريق عزبة –مصرف الزهار -قطور المحطة 

الغربية-دبشة 

1908953:الرقم التأمينى

وسيم محمد . أ: المدير المسئول

055249313:ت

عدد

عامل6

من الجنسين–مؤهل أو بدون : الشروط-

فاكثر 18: السن-

الراتب حسب المقابلة -

مستشفى  المغربي

الغربية-طنطا –شارع الجيش  

1603029: التأمينىالرقم 

غادة إسماعيل . أ: المسئولالمدير

01001666819:ت

عدد

موظف أرشيف7

موظف استقبال7

متوسط -عالىمؤهل : الشروط -

سنة  35:25: السن -

ج 2700:الراتب-
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جمعية تنمية المجتمعات المحلية 

الغربية –السبع بنات المحلة الكبرى 

2255107: الرقم التأمينى 

على فرج : المدير المسئول 

01004688711: ت 

عدد

منسقة تأمين 15

مؤهل عالى : الشروط-

سنة 35حتى : السن-

ج 3000الراتب -
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جيد تكسايل للمالبس الجاهزة 

االسماعيلية–المنطقة الحرة  

3162018:التأمينىالرقم 

01098933233:ت 

عدد

مهندس انتاج2

مهندس طباعة2

عامل صباغة 5

عامل نسيج10

عامل طباعة5

عامل خياطة20

عامل تطريز5

من الجنسين -متوسط  -مؤهل عالى : الشروط

سنة40:18:السن-

سنة : الخبرة-

الراتب حسب المقابلة -
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جمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة 

المنوفية –شبين الكوم-ش محمد فريد  7

3429252: الرقم التأمينى 

محمود حمدى . أ : المدير المسئول 

01092071787–01200443648: ت 

عدد

من الجنسين –عادى –أخصائى إلكترونى 9

مؤهل عالى : الشروط

خبرة سنة -

سنة 22السن -

ج 4500: 3500:  : الراتب -



29

مجمع عمال مصر 

الصناعى cpcمجمع –المنطقة الصناعية –أكتوبر 6

االسكندرية –93-92قطعة –

2887662: الرقم التأمينى

هيثم حسيبن . أ : المسئول المدير

01101043376-01100901209: ت

عدد

إعدادية –عامل تعبئة وتغليف 100

ج 6000–فنى خراطة 3

ج 6500–فنى ميكانيكا 1

سنة 40: 20السن -:الشروط

ج 4500: 3500:  : الراتب -



30

CRS للمالبس الجاهزة

بورسعيد –الحرة العامة المنطقة

2444496: الرقم التأمينى 

محمد مختار . أ: المديرالمسئول 

066/3726184–01229293600: ت 

عدد

سنوات5خبرة –من الجنسين –عامل خياطة 50

سنة 30: 18السن -:الشروط

حسب المقابلة :  : الراتب -
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وكالة المنصورة 

الدقهلية –المنصورة 

2399908: الرقم التأمينى 

أ مديحة محمد : المدير المسئول 

01010414710-0502309802: ت 

عدد

مؤهل متوسط –منسق ممرات 20

بدون مؤهل –خدمات معاونة 6

سنة 40: 20السن -:الشروط

حسب المقابلة :  : الراتب -



32

مستشفى الرحاب

سوهاج-تقسيم المنزل 

3052951:الرقم التأمينى

احمد محمد. أ: المدير المسئول

01118511139:ت

عدد

خدمات معاونة2

%5-بدون مؤهل :  الشروط-

سنة 30: السن-

الراتب حسب المقابلة -

مركز النور لقسطرة القلب

-تقسيم العزل امام كمين الروافع 86

سوهاج 

2698974: التأمينىالرقم 

مؤمن لطفى. أ: المسئولالمدير

01090999460:ت

عدد

عامل نظافة1

%5-بدون مؤهل  :  الشروط -

سنة  35:30: السن -

الراتب حسب المقابلة -



والكيماوياتلالسمدةكوين الند 

–الكوثر  حى–المنطقة الثانية 

سوهاج

2442600: التأمينىالرقم 

داود انور. أ : المسئول المدير

01145953969: ت

عدد

كاتب ادارى  1

%5:  الشروط 

ج3000:الراتب-

شركة باى واى للمستحضرات 

سوهاج

2701653: الرقم التأميني

محمد عبد الفتاح . أ: المدير المسئول 

010263222: ت

عدد 

عامل نظافة 2

%5-موظف إدارى 1

من الجنسين -متوسط –مؤهل  عالى :الشروط -

حسب المقابلة الراتب-
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تساهيلشركة 

الثانىبجوار الجوازات الدور 8عمارة رقم 

سوهاج–

2820861: التأمينىالرقم 

مصطفى على : المدير المسئول

01090893111:ت 

عدد

خدمات معاونة1

%5-بدون مؤهل عالى :  الشروط

الراتب حسب المقابلة -

34

(  2الفرع )  شركة تساهيل 

سوهاج –ش القاعات اعلى مخبز محمد مرسي 

2820861:التأمينىالرقم 

فتحىعماد .أ : المسئول المدير

01024203150:ت 

عدد

اخصائي تنمية 1

%5عالىمؤهل : الشروط -

سنة35:21: السن-

حسب المقابلةالراتب-



شركة جولدن ريتش للتجارة والتوزيع

سوهاج الجديدة 

3060141: التأمينىالرقم 

شنودة جاء هللا. أ : المسئول المدير

01224076041:ت

عدد   

عامل1

%5–مؤهل متوسط : الشروط

سنة30:20: السن-

ج2700: الراتب-

35

مؤسسة مصطفى السالب للتجارة

سوهاج الجديدة  –سيتىجاردن 2

3489641:التأمينىالرقم 

حاتم محمد.أ : المسئول المدير

01025777082:ت 

عدد

مدخل بيانات1

عامل نظافة 3

%5-مؤهل عالى  متوسط : الشروط -

سنة 30:السن-

جنية2700: الراتب-



36

شركة جولدن ريتش للتجارة والتوزيع

سوهاج الجديدة 

3060141: التأمينىالرقم 

شنودة جاء هللا. أ : المسئول المدير

01224076041:ت

عدد   

عامل1

%5–مؤهل متوسط : الشروط

سنة30:20: السن-

ج  2700: الراتب-

جمعية الهالل األحمر 

سوهاج -الحوينى

621378:الرقم التأمينى

امنية .أ : المسئول المدير

01556769062:ت 

عدد 

عامل 1

%5بدون مؤهل اناث : الشروط 

حسب المقابلةالراتب-



37

جمعية الهالل األحمر 

سوهاج -الحوينى

621378:الرقم التأمينى

امنية .أ : المسئول المدير

01556769062:ت 

عدد 

عامل 1

%5اناث -بدون مؤهل : الشروط 

حسب المقابلةالراتب-



شركة وسيلة لتمويل المشروعات

اسيوط–منزل أبو جبل ديروط

3339284:الرقم التأمينى

محمد صالح .أ : المسئول المدير

01144467619:ت 

عدد 

اخصائي ائتمان3

منسقات3

متوسط -مؤهل عالى : الشروط 

من الجنسين-

سنة30: السن -

ج            2500: الراتب-
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لالدويةفارماايفا 

اسيوط–كورنيش النيل  

1521586: التأمينىالرقم 

هشام محمود. أ : المسئول المدير

01069995579: ت

عدد

مندوب مبيعات 10

من الجنسين-ب صيدلة -مؤهل عالى : الشروط

سنة22:السن-

ج7450:الراتب-

سنة  : الخبرة-



39

شركة ريفي 

اسيوط–تقسيم أبو جبل –ديروط

2254518:الرقم التأمينى

محمد عبد هللا.أ : المسئول المدير

01200141491:ت 

عدد 

اخصائي ائتمان10

من الجنسين-متوسط -مؤهل  عالى : الشروط 

سنة 35: السن -

ج2700: الراتب-



للتجارةمشروعىشركة 

الجديدالوادى–الخارجة 

2403275:التأمينيالرقم 

محمود . أ: المدير المسئول 

01001110027: ت

عدد 

مدخل بيانات 1

عالىمؤهل  :الشروط -

سنة35:السن-

حسب المقابلة الراتب-

سنوات 3: الخبرة-
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مصر لتأمينات الحياة 

أسوان –الدور الثانى –شارع كورنيش النيل 83

99735293: التأمينى الرقم

سيد حسانين –قناوى –أسامة العارف . ا: المسئول المدير

01281414002–01144544904–01008342527: ت 

-01123341631–01226166906

عدد 

بقطاع المبيعات والتوزيع موظف200

متوسط –مؤهل عالى :الشروط -

سنة 35حتى : السن-

حسب المقابلة الراتب-

طبى . ت –إجتماعى . ت -

41


