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وزارة القوى العاملة
اإلدارة العامة للتشغيل
 3شارع يوسف عباس  -مدينة نصر
ت -ف اكس22609354/

الشركة الدولية للصناعات الغذائية
(كووك دور )
المنطقة الصناعية األولى  -مدينة العبور
بجوار محطة أبو غالى
خلف مصنع عبور ألند
الرقم التأميني2105381/
ت46141800 - 01011136731/
المدير المسئول /أ  .ياسمين محفوظ
عدد
 5أخصائي  - ITنظم ومعلومات
 خبرة سنة  3000 -جنيه 3مهندس كهرباء  -هندسة كهرباء
 خبرة  3سنوات  5500 -جنيه 2موظفة استقبال  -مؤهل عالي
الراتب 1700 :جنيه
 10فني كهرباء معدات  2000-جنيه
 50فرد أمن  1500 -جنيه
 5فني مراقبة كاميرات  -إجادة الحاسب
اآللي  1500 -جنيه
 5فني تبريد وتكييف  1700 -جنيه
 3لحام أرجون  4500 -جنيه
 خبرة سنة 3فني غاليات  -خبرة سنة
الراتب 3000 :جنيه
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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 3فني ميكانيكا -خبرة  5500 -جنيه
 3منسق حركة سيارات  -خبرة
الراتب :حسب الخبرة
 3ميكانيكي سيارات  -خبرة سنتان
 5أمين مخزن  2000 -جنيه
 2رئيس مخزن  -خبرة سنتان
الشروط :مؤهل متوسط  -السن  35سنة
 10سائق  -درجة أولى  -ثانية
الراتب 1800 :جنيه  +بدالت
 100عامل إنتاج  -من الجنسين
الراتب 2400 :جنيه
 50عامل خدمات  1500 -جنيه
 50عامل مخازن  1500 -جنيه
المزايا -:تأمين صحي  -تأمين اجتماعي
 بدل وجبات  -مواصالتمارينز
لخدمات األمن والحراسة
 32شارع جابر بن حيان  -الدقي – الجيزة
الدور الثالث – بجوار مكتبة سمير وعلي
الرقم التأميني 2665157 /
المدير المسئول  /أ  .أماني البارودي
 أ .عبد الرحمنت01270807515-01278225276/
عدد
 100فرد أمن  -مؤهل عالي  -متوسط
 السن 36:21 :سنةالراتب 2100 :جنيه
المزايا :تأمين اجتماعي  -تأمين صحي
 توفير وسيلة مواصالتاألوراق المطلوبة -:أصل شهادة الجيش
 أصل شهادة المؤهل -أصل شهادة الميالد  4 -صور شخصية
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شركة كيرسيرفس
للخدمات األمنية
برج مصر للسياحة – العباسية  -القاهرة
الرقم التأميني 509841 /
ت26822260/
المدير المسئول /أ  .محمد عمر

شركة أوالد رجب
 131شارع مصطفي النحاس
الحي الثامن – مدينة نصر
الرقم التأميني1372951 /
ت01100911775-01286565901/
المدير المسئول/أ .عالء سالمة علي

عدد
 218ضابط أمن  -مؤهل عالي
 فوق المتوسط  -متوسط السن 45 :22سنة تأدية الخدمة العسكريةمواقع العمل :القاهرة الكبرى  -بورسعيد
  6أكتوبر  -العاشر من رمضانالراتب 2000 : 1200 :جنيه

عدد
 40موظف  - FMCمدخل بيانات
 30مراقب مخزون
الشروط :مؤهل عالي
 100كاشير  -مؤهل عالي  -فوق متوسط
 من الجنسين 100منسق ممرات  -تحميل البضاعة
الراتب 1950 :جنيه
 60موظف أمن
 30مراقب كاميرات
 50بائع مخبوزات  -من الجنسين
 60جزار  2500 -جنيه
الشروط :مؤهل متوسط
الراتب 1750 :جنيه
 30منسق مخزن  -يجيد القراءة -والكتابة
الراتب 1950 :جنيه
 40موظف خدمات –  1800جنيه
الشروط العامة :السن 35:18 :سنة

الفرجاني
 40شارع الزيتون – حدائق الزيتون
امام شركة المياه
الرقم التأميني2884241 /
ت01100781116-01222777251/
المدير المسئول /أ.سعيد احمد سعيد
عدد
 60كاشير  -مؤهل عالي  -فوق متوسط
 من الجنسين  2000:1900-جنيه 10محاسب  -بكالوريوس تجارة
 خبرة سنة  2500 -جنيه 10مراقب مخزون
 10موظف استعالمات
الشروط :مؤهل عالي
الراتب 2000 :جنيه
 20جزار
 20بقال
الراتب 2200 :جنيه
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

نيو ايدج للسياحة
 28امتداد مكرم عبيد  -بجوار السراج مول
الرقم التأميني2513297 /
ت01020055335/
المدير المسئول /أ  .رأفت السيد
عدد
 6محاسب  -بكالوريوس تجارة
الراتب1200 :جنيه
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 6موظف سياحة داخلية – خبرة
 لغة انجليزية  1800-جنيهالشروط -:من الجنسين
 السن  35 : 22سنة مواقع العمل (القاهرة  -شرم الشيخ )ملحوظة :الراتب 1200 :جنيه في فترة
التدريب –  3شهور

مصنع المبردات وتجهيزات المطابخ
قطعة رقم  12المنطقة الصناعية الثالثة
مدينة بدر
الرقم التأميني 516852 /
ت01225522376 -28606057 /
المدير المسئول/أ .نبيل ابراهيم لبيب

إيجي باي للبرمجيات
 29شارع محمد حسنين هيكل
مدينة نصر
الرقم التأميني 3035516 /
المدير المسئول /أ .عالء الدين خميس
 أ .محمودت0222760666-01101990006/
عدد
 50مندوب مبيعات  -مؤهل عالي
 متوسطالراتب 1200 :جنيه أساسي
 +عمولة  1300جنيه
 20مشرف مبيعات – مؤهل عالي
الراتب 4000:3000 :جنيه
 1اوفيس بوي  -اعدادية
 2000:1500جنيه
الراتب:
الشروط العمال  :عمل  8ساعات

عدد
 2فني تبريد وتجميد
 1فني لحام ارجون
 2فني كهرباء
 2فني سمكرة
 3فني تركيبات
الشروط  :مؤهل متوسط صناعي
 2عامل عتالة
الشروط العامة :السن 30:20 :سنة
مواعيد العمل من  9ص 5 :م
المزايا -:تأمين صحي – اجتماعي
 توفير وسيلة مواصالت من ميدانرمسيس لموقع العمل
 الجمعة والسبت أجازة أسبوعيةالمصرية األوروبية لألمن
 12ش قورش – مدينة نصر
الرقم التأميني2560229 /
المدير المسئول /أ .عبد هللا محمد
ت01060229639-01023330824/
26546718 -01113714156

ملحوظة :إرسال السيرة الذاتية على البريد
اإللكترونيHR@egpay.com:

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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عدد
 50فرد أمن إداري بالمعادي
  5أيام راحة  -توفير سكنالراتب 2200 :جنيه
 55فرد أمن بشيراتون –  4أيام راحة
الراتب 2000 :جنيه
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 70فرد أمن بالسالم – موقف العاشر
  4أيام راحة –  1700جنيه 55فرد أمن بالعاشر –  5أيام راحة
 توفير سكن – وجبات 1900 -جنيه 100فرد أمن بعين شمس –  5أيام راحة
 توفير سكن –  2000جنيه 100فرد أمن بأبو رواش –  4أيام راحة
 -توفير سكن –  2000جنيه

مديرية القوى العاملة
بالقاهرة
مجمع التحرير  -الدور الثالث
ميدان التحرير
ت27940448-27945720/
منطقة قوى عاملة  -مصر الجديدة
 27شارع عين شمس  -برج الفتح
ت26339194 /

شركة الهالل والنجمة الذهبية
العاشر من رمضان – الشرقية
الرقم التأميني444362 /
المدير المسئول /أ .وائل رمضان علي
ت055411802 /
عدد
 5مندوب مبيعات  -مؤهل عالي
 متوسط  -العمل باإلسكندرية ال يزيد عن  35سنةالراتب 5000 :جنيه
 20سائق – درجة أولى وثانية
 العمل القاهرة  -الجيزة  -اإلسكندرية الشرقية ال يزيد عن  40سنةالراتب 2750 :جنيه
 30عامل إنتاج
 عمل  8ساعات  2000 :جنيه عمل  12ساعة  3000 :جنيه 10عامل فني – مؤهل متوسط صناعي
الراتب 2200 :جنيه
 20عاملة –  2000جنيه
الشروط :العمل بالشرقية
 عمل  8ساعات ال يزيد السن عن  35سنةاإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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مكتب تشغيل  -بدر
مدينة بدر  -الحي األول  -إسكان أطلس
مجاورة  - 3أمام مبنى الجهاز
ميديكا إيست
للصناعات الطبية المتطورة
مدينة بدر  -المنطقة الصناعية
قطعة ( )219-217-216
منطقة ال 250فدان
الرقم التأميني2307331 /
المدير المسئول /أ .عادل عوض
أ .محمد فاروق
ت01110066803/
عدد
 2مهندس جودة  -من الجنسين
 بكالوريوس علوم  -طب بيطري خبرة  10 : 5سنوات 2مراقب جودة  -بكالوريوس علوم
 بكالوريوس زراعة 2عامل إنتاج
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 5فرد أمن  -مؤهل متوسط
 2عامل خدمات
الشروط :السن  45:20سنه
الراتب :حسب المقابلة

مديرية القوى العاملة
بالسويس
مدينة  24أكتوبر
مجمع المصالح الحكومة الجديد
ت062/ 3331138 /

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

إدارة بحوث العمالة بالمديرية
فندق جرين هاوس
الرقم التأميني913072 /
ت3191554/
المدير المسئول /أ .عيد هاشم عبد المجيد

إدارة بحوث العمالة بالمديرية
وجدي مؤمن وشركاه
للمالبس
العبور – المنطقة الصناعية األولى
المدير المسئول/أ .السيد صالح
ت44874343/
عدد
 5مراقب جودة – مؤهل عالي
 حتى  25سنة 200عامل إنتاج  -من الجنسين
 حتى  40سنة 50عامل  -من الجنسين – حتى  50سنة
 10نساج – حتى  30سنة
الراتب :حسب المقابلة

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

Employment National Bulletin

عدد
 5مضيف مطعم
 5عامل غسيل أطباق
 2طباخ ثالث
 4فرد أمن
 2مساعد بقسم الصيانة
 5عامل نظافة غرف
الراتب :حسب المقابلة 0
منتجع فيينا الترفيهي
ت01025997746 /
المدير المسئول  /أ .مصطفى محمود
عدد
 10مشغل ألعاب–  1200جنيه
 1أمين مخزن – السن  20سنة
الراتب 1500 :جنيه
 10عامل نظافة  -من الجنسين
الراتب 1100 :جنيه
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 1مشرف نظافة –  20سنة –  1300جنيه
 5فرد أمن  -اللياقة البدنية
 تأدية الخدمة العسكرية السن  22سنة  -الراتب  1300جنيه 2فني أمن صناعي  -شهادة دفاع مدني
ال بقل السن عن 20سنة
الراتب  1300جنيه
المزايا :عمل  8ساعات

جــــود
للمقاوالت والتوريدات العمومية
 6عمارات جسر السويس – مصر الجديدة
المدير المسئول /أ.محمد رمضان بكر
ت0115388880 – 0224559772 /
عدد
 100حداد مسلح
 100نجار مسلح
 100عامل خرسانة
الراتب 3500 :جنيه
 50عامل بناء
 50عامل محارة  -الراتب  3300 :جنيه
 30كهربائي
 30سباك
 30عامل لحام – الراتب  3200:جنيه
 150عامل عام  -الراتب 2500 :جنيه
*المزايا :أماكن لإلقامة  3-وجبات – تأمين
صحي – إجتماعى – تأمينات مخاطر العمل

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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– تأمينات على الحياة – سيارة إسعاف 24
ساعة – توافر خدمات أمن وحراسة
شركة المصريين للخدمات األمنية
 62شارع الخليفة المأمون – روكسى
بجوار مول سوق العصر  -مصر الجديدة
مبنى أعالم المصريين – الدور األول
الرقم التأميني3021397 /
المدير المسئول /أ.كريم إبراهيم
ت01110559012 -01277990778/
01277990778
عدد
 60فرد أمن  -مؤهل متوسط  -عالي
 السن  39:21سنة عمل  12ساعة العمل بمصر الجديدة  -أكتوبرالراتب 2300 :جنيه
 20فرد أمن  -مؤهل متوسط  -عالي
 السن  35 : 21:سنةعمل  12ساعات بالمعاديالراتب 2300 :جنيه
 50فرد أمن – مؤهل عالي – متوسط
 السن 35 : 21 :سنة عمل  8ساعات – بالتجمع الطول ال يقل عن  175سمالراتب 2100:جنيه
الشروط العامة -:عدم وجود عائق طبي
المزايا :تأمين صحي  -تأمين اجتماعي
 بوليصة تأمين ضد الحوادثبـ  5000جنيه
 توفير انتقاالت  -سكن وفقا ً لظروفالموقع
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عدد
 150مندوب توزيع  -مؤهل فوق المتوسط
متوسط – ال يزيد عن  35سنة
المزايا -:تأمين صحي  -اجتماعي
 تدريب داخل وخارج الشركةالراتب :حسب المقابلة  +العمولة

شركة تى واى كومينيكيشن
للتوكيالت وخدمات المحمول
 9شارع الخليج العربي  -شارع مصدق
الدقي
الرقم التأميني2489689/
المدير المسئول /أ .فطين فؤاد حماد
ت0233352204 - 023617276/
ف037617274/
عدد
 200مسئول مبيعات خارجية -مؤهل عالي
 فوق المتوسط  -من الجنسين السن  35:21سنةالمزايا -:تأمين صحي  -اجتماعي
 دورات تدريبية بدل انتقاالت من الشركة للعمالء خط مكالماتالراتب :حسب المقابلة
 +عمولة شهرية – ربع سنوية
ملحوظة:
*يتم التواصل من خالل إرسال السيرة
الذاتية عن طريق البريد اإللكتروني فقط :

الشركة العربية لمنتجات األلبان
( باندا )
سندبيس -القناطر الخيرية – القليوبية
الرقم التأميني975796 /
المدير المسئول /أ.محمد محروس
 أ  .معتز كاملت01000469348 -0132604484/
عدد
 15مندوب مبيعات خارجية -مؤهل عالي
 السن  32:24سنةالراتب 3850 :جنية
 15سائق  -مؤهل متوسط
 السن  40 : 24سنةالراتب  3000جنيه
ملحوظة:
العمل بفرع الشركة بالقطامية
 توفير وسائل انتقال من وإلى مقر العملمن أقرب نقطة تجمع

e.mail: hr@tycom.mobi

الشركة الدولية للخدمات البريدية
 44شارع عبد المنعم رياض – العجوزة
الرقم التأميني 1923686 /
المدير المسئول  /أ .مصطفى األشقر
الخط الساخن 19634 /
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

وندر للسياحة
 6شارع البستان  -ميدان التحرير  -القاهرة
الرقم التأميني87831 /
المدير المسئول/أ .أحمد الدالي
ت01144054276 -01128904904/
عدد
 5مندوب  -مؤهل فوق المتوسط  -متوسط
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 السن  30 : 20سنةالراتب 1200 :جنيه
ميدل إيست
لألمن والحراسة
عمارة  2046طريق المعراج
الموازى للدائرى
بجوار كارفور سيتي سنتر المعادى
الرقم التأمينى2472392 /
المدير المسئول/أ.أحمد حمدي
ت-01025920603/
01024411191-01024411178
عدد
 60ضابط أمن إداري – مؤهل عالي
 متوسط  -السن  45 : 21سنةالراتب  2300 : 1700جنيه
تحدد حسب مناطق العمل وعدد الساعات
مناطق العمل
التجمع الخامس  -مدينة نصر -المقطم
مصر الجديدة – العبور -المعادى
العاشر من رمضان  -الشيخ زايد
المزايا :توفير إقامة للمغتربين بموقع
أكتوبر فقط
شركة جالس للمالبس
 3شارع المنتصر – شبرا الخيمة
القليوبية
الرقم التأميني1552547 /
المدير المسئول/أ .جمال عبد الفتاح
ت44731891 - 44719662 /
عدد
 20مراقب جودة  -مؤهل عالي
 من الجنسينالراتب 1700:1600 :جنيه
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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 100عاملة تشطيب
 10عامل مكواة
الشروط :مؤهل متوسط – إعدادية
 150عامل إنتاج – جميع المؤهالت
 من الجنسينالراتب  1500:1400 :جنيه
الشروط العامة :السن ال يزيد عن  30سنة
السن  30:18 :سنة
المزايا -:تأمين اجتماعي وصحي
 توفير مواصالت -حافز إنتاج

إيتوال لصناعة وتجارة الحلوى
 1شارع أبو محرم  -أرض الدلتا
مسطرد
الرقم التأميني 2219839 /
المدير المسئول/أ .أيمن إسماعيل احمد
ت 01126555312 /
عدد
 10مركز اتصاالت – خدمة عمالء
 20كاشير
الشروط  -:مؤهل عالي
 السن  35 : 21سنة 200مساعد شيف
 100بائع حلوى
 10موظف أمن  -خبرة سنة
الشروط - :مؤهل متوسط
 السن  40 : 18سنة 30عامل خدمات
الراتب :حسب المقابلة
المزايا - :توفير إقامة  -وسائل انتقال
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إيجي بالست
المنطقة الصناعية  -التجمع الثالث
القاهرة الجديدة – منطقة األلف مصنع
الرقم التأميني2716566 /
المدير المسئول/أ .إسالم حسين
ت01027934555/
عدد
 10أمين مخزن
 10محاسب
الشروط :بكالوريوس تجارة
 10منسق مبيعات – مؤهل عالي
الراتب 2200 :جنيه
الشروط :خبرة ال تقل عن سنة
 40فني إنتاج بالستيك 2500 -جنيه
الشروط :خبرة ال تقل عن  3سنوات
 30فني كهرباء باور كنترول
 30فني ميكانيكا ماكينات
الشروط - :خبرة ال تقل عن  5سنوات
الراتب 3000 :جنيه
 45سائق كالرك  -رخصة معدات
 5عامل بوفيه -شهادة صحية
الشروط :خبرة ال تقل عن سنة
الراتب 2000 :جنيه
 150عامل إنتاج  1800 -جنيه
الشروط :مؤهل متوسط
الشروط العامة :السن ال يزيد عن  40سنة
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