نوال للمخبوزات
الماهرة الجدٌدة  -األلف مصنع  -التجمع الثالث
المنطمة الصناعٌة
الرلم التؤمٌنً0143425 /
ت21111143435 /
عدد
 12بائع بالفروع  0322 : 0222 -ج
 مإهل عالً – فوق متوسط 8مساعد شٌف –  1222 : 0222ج
 خبرة  1سنواتالشروط :السن حتى  08سنة
 1شٌف غربً – حتى  13سنة
 خبرة  1سنواتالمزاٌا - :ت .صحً – اجتماعً
 -توفٌر مواصالت للمصنع

سٌنا مصر لألمن
11شارع نوبار بجوار مطعم الشبراوي
محطة مترو سعد زغلول – الماهرة
الرلم التؤمٌنً1154311 /
المدٌر المسئول /أ .عبد هللا دمحم
ت (/واتس آب )-21242005415
21111112134
عدد
 13مدٌر مالً – مإهل عالً
– خبرة ال تمل عن  3سنوات بالحسابات
الراتبٌ :صل لـ 1222ج
 12مدٌر مبٌعات –  3222 : 2222ج
 خبرة بالمبٌعات فً مجال األمن 13سكرتٌرة تنفٌذٌة  -خبرة بالحاسب اآللً
 13محاسب عام – خبرة بالحسابات
الشروط :مإهل عالً
الراتب 2222 : 1222 :ج
 122فرد أمن – للعمل بالشٌخ زاٌد
الراتب0122 :جنٌه
122فرد أمن  -للعمل بؤكتوبر 0322-ج
الشروط :مإهل متوسط  -إعدادٌة
 13مشرف أمن  -مإهل متوسط  -خبرة
الراتب1022 :جنٌه
 42فرد أمن للعمل ببرج العرب  -توفٌر وجبة
 سكن  0222 -جالشروط العامة :السن  32:02سنة
المزاٌا -:ت .صحى – اجتماعً  -سكن
 -وجبات  +زٌادة كل  4شهور

شركة تشستنت تكنولوجٌز
( شركة نجوى )
المنطمة الحرة – مدٌنة نصر – حً السفارات
الرلم التؤمٌنً0158100 /
المدٌر المسئول /أ .نبٌلة ناجً
ت21211813128 /
عدد
 122مسئول مبٌعات – من الجنسٌن
 مإهل عالً – حتى  22سنة– خبرة ال تمل عن سنتٌن
العمل بـ ( بورسعٌد – االسماعٌلٌة – السوٌس
دمٌاط – الدلهلٌة – الشرلٌة – الملٌوبٌة
المنوفٌة – الغربٌة – كفرا لشٌخ – البحٌرة
اإلسكندرٌة )
المزاٌا :ت .صحً – اجتماعً
الراتب 8222 : 4222 :ج  +عمولة
ملحوظةٌ :رجى التواصل تلٌفونٌا أوال
لتحدٌد مٌعاد الممابلة
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الشركة السوٌسرٌة
للمالبس الجاهزة
العاشر من رمضان  -الشرلٌة
الرلم التؤمٌنً184583 /
المدٌر المسئول . /أ دمحم التركى
ت21221422015 /

ملتقى توظيف سوهاج
شاورما الرٌم
مصر الجدٌدة
المدٌر المسئول /أ  .دمحم حسن
ت21252215111/

عدد
 322عامل انتاج  -المإهل ال ٌزٌد عن فوق
متوسط  -حتى  22سنة
 32مرالب جودة  -حتى  13سنة
الراتب 1222 : 0322 :ج
المزاٌا :مواصالت  -سكن ادارى  -دار حضانة
 وجبة  -تؤمٌن صحً واجتماعً -العمل فً العاشر من رمضان

عدد
 12كول سنتر
 12خدمة عمالء
الشروط :مإهل عالً – خبرة
 12عامل مخازن
 3وٌتر – خبرة
 12كابتن أوردر – خبرة
الشروط :مإهل متوسط
الشروط العامة  :السن 13 : 18 :سنة
الراتبٌ :بدأ من  0222جنٌه
المزاٌا :ت .صحً  -اجتماعً
 -سكن – وجبة  -حوافز  -أجازة

شركة الدلهلٌة
للدواجن
دماص – مٌت عز  -الدلهلٌة
المدٌر المسئول /أ  .دمحم البدري
ت232/2880222-21248184824/
عدد
 02مهندس زراعً – ب .هندسة
 02طبٌب بٌطري – ب .طب بٌطري
 02مندوب مبٌعات ( مهندس زراعً –
طبٌب بٌطري )– خبرة ال تمل عن سنتٌن
الشروط - :حدٌثً التخرج أ ,خبرة
 السن :حتى  12سنة 1فنً كهرباء وصٌانة – مإهل متوسط
– حتى  23سنة – خبرة  3سنوات
 32عامل زراعً – حتى  22سنة
المزاٌا :توفٌر إلامة – بدل إنتماالت

مطاعم سٌد حنفً
 21شارع بورسعٌد – الزاوٌة الحمراء
المدٌر المسئول /أ  .دمحم ربٌع
ت21122455855/
عدد
 122عضو فرٌك
 03كاشٌر – مإهل عالً
الراتب 0122 :ج
 12مساعد شٌف –  1022ج
 3سائك درجة ثالثة –  1322ج
 3سائك درجة أولى – ثانٌة –  1822ج
الشروط :حتى  13سنة
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الشركة المصرٌة األوروبٌة
لألمن والحراسة
 10شارع لورش – من حسنٌن هٌكل
عباس العماد – م .نصر
المدٌر المسئول /أ  .أحمد مرسً
ت21108028203-21221130182/
عدد
 122فرد أمن  -اإلعدادٌة  -حتى  23سنة
المزاٌا :توفٌر سكن ببدر  -مواصالت
الراتب 1422 :جنٌه

مانفودز ماكدونالدز
المدٌر المسئول /أ  .عماد الحارونً
الزمالن  -ت2102152221/
عدد
 22مضٌف – مإهل متوسط  -من الجنسٌن
 حتى  05سنة 0332 -جأمرٌكانا
04شارع جول جمال المهندسٌن
المدٌر المسئول /أ .وائل المحالوى
ت21253144411 /

هالن
لألمن وإدارة المنشآت
 11ج شارع أحمد كامل من شارع الالسلكً
المعادي
المدٌر المسئول /أ  .محمود سعد
ت21212113523/
عدد
 82فرد أمن  -مإهل متوسط  -حتى  23سنة
الراتب 1322 : 1122 :ج
 12فرد أمن وحراسة – حتى  28سنة
الراتب 1022 : 0822 :ج
المزاٌا :توفٌر سكن
 02فرد نظافة – من الجنسٌن -حتى  23سنة
 توفٌر سكن – مواصالت 0122 -ج 12فرد أمن إناث – تؤمٌن منشآت
 حتى  22سنة  -توفٌر وجبات توفٌر مواصالت 0022 : 0122 -جالشروط :مإهل متوسط
موالع العمل
الماهرة  -العٌن السخنة  -الساحل الشمالً
التجمع الخامس  -العاشر من رمضان
أكتوبر  -المهندسٌن  -العباسٌة
المعادي  -الملٌوبٌة

عدد
 122عضو فرٌك
 122مندوب توصٌل (طلبٌات دلٌفرى)
الشروط -:المإهل :ال ٌمل عن اإلعدادٌة
 السن13:00 :سنةالراتب0322:0122 :ج
المزاٌا -:ت .طبى – اجتماعً
 تؤمٌن على الحٌاة توفٌر سكن – وجبةموالع العمل
الرحاب -التجمع الخامس -مدٌنتً
مإسسة المنصل
للتجارة
شارع مستشفى أجٌال  -من شارع سٌتى
سوهاج
المدٌر المسئول/أ .رزق صابر عبد الرحمن
ت251/0115333-21122132525/
عدد
 0محاسب  -من الجنسٌن 1132 -ج
 13مندوب مبٌعات
الراتب1322:ج+عمولة  +بدل مواصالت
الشروط :مإهل عالً  -العمل بسوهاج

3
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إٌجً سٌكٌور
للخدمات األمنٌة
فٌال  114ب – شارع  1ب – حدائك األهرام
الجٌزة
المدٌر المسئول /أ  .أمانً البارودي
ت21210158152/
عدد
 102فرد أمن – للعمل بؤكتوبر – 0822ج
 22فرد أمن  -للعمل بالرحاب –  0322ج
 12فرد أمن للعمل بسٌتً فٌو –  0822ج
الشروط :حتى  24سنة
 82فرد أمن – للعمل بالتجمع –  0122ج
 02فرد أمن للعمل بؤكتوبر  0122 -ج
الشروط :حتى  32سنة
الشروط العامة :جمٌع المإهالت
المزاٌا - :تؤمٌنات – إلامة – وجبات
 -مواصالت داخلٌة لبعض األماكن

سنتر شاهٌن
شارع الملن فٌصل  -الطوابك  -الهرم
الجٌزة
المدٌر المسئول /أ .مدحت داود
ت21248100033-21131001003/
عدد
 12محاسب
 122كاشٌر
الشروط :ب .تجارة
 12مشرف لسم
 12مدٌر فرع
الشروط :مإهل عالً
 122فرد أمن
 122بائع
 122خدمة عمالء
الشروط :مإهل مناسب
 122عامل خدمات -ال ٌشترط مإهل
الشروط العامة - :السن  13:18سنة
 من الجنسٌن العمل بالماهرةالراتبٌ :بدأ من 0222ج
المزاٌا :ت .اجتماعً – صحً
 -توفٌر سكن للمغتربٌن

توب سٌرفٌس
لألمن ونمل األموال
 2شارع حسن معمار – من محمود بسٌونً
طلعت حرب – التحرٌر – الماهرة
الرلم التؤمٌنً0512552 /
المدٌر المسئول /أ  .عبد الرحٌم محمود
ت21132012222 -21220131222/
عدد
 322فرد أمن – المإهل ال ٌمل عن اإلعدادٌة
الراتب 0422 :ج
 122مشرف أمن – له خلفٌة عسكرٌة
الراتب 1022 :ج
الشروط :السن :حتى  23سنة
المزاٌا :توفٌر سكن – انتماالت
موالع العمل
مدٌنتً  -الرحاب – أكتوبر

الشركة الوطنٌة
إلدارة وتشغٌل خطوط اإلنتاج
العاشر من رمضان  -الشرلٌة
المدٌر المسئول /أ  .دمحم إبراهٌم
ت21251220802/
عدد
 022عامل إنتاج –  0822ج
 12مهندس كهرباء
 12مهندس حمن
الشروط :السن  :حتى  13سنة
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مجموعة شركات
غبــور
أبو رواش  -الجٌزة
المدٌر المسئول/أ .تامر الجنزوري
ت21088222210/

شركة مٌدل إٌست
لخدمات األمن
الممطم – شارع  – 5عمارة الٌاسمٌن
الرلم التؤمٌنً0210150 /
المدٌر المسئول /أ  .هشام أنور
ت21203002214/

عدد
 122عامل تجمٌع
 2مٌكانٌكً سٌارات
الشروط - :مإهل متوسط  -السن 13:02سنة
 عمل 8ساعاتالراتب2022 :ج

عدد
 122فرد أمن – جمٌع المإهالت 0132-ج
 حتى  23سنةالمزاٌا :ت .صحً  -اجتماعً
 توفٌر سكن – ومواصالت داخلٌةموالع العمل
العاشر من رمضان – التجمع الخامس
أكتوبر – الشٌخ زاٌد
العاصمة اإلدارٌة – المعادي

شركة إكسبرٌس لألمن
 44ب شارع الخلٌفة المؤمون – روكسً
المدٌر المسئول /أ  .محمود الشاهد
ت21135128112/
عدد
 122فرد أمن 1222 -ج
 02مشرف أمن –  1322ج
الشروط :مإهل متوسط – حتى  23سنة
المزاٌا :سكن – مواصالت – تؤمٌنات
موالع العمل  :الرحاب – العاصمة اإلدارٌة

روكسى
للمنتجات المعدنٌة والبالستٌكٌة
05شارع مراد بن  -مصر جدٌدة
المدٌر المسئول/أ .دمحم منصور
ت21248000123/
عدد
 13مندوب مبٌعات – الراتب حسب الخبرة
 4مرالب جودة 0822 -ج
 8مرالب إنتاج – 0122ج
الشروط :مإهل عالً
 2فنى صٌانة مٌكانٌكٌة 0122 -ج
 4فنى صٌانة كهرباء باور
 12مندوب عاللات عمالء
الراتب0322 :ج  322 +ج عمولة
 12فرد أمن – 0122ج
الشروط :مإهل متوسط
 12عامل إنتاج – ال ٌشترط مإهل

كونتران
للخدمات األمنٌة
التجمع الخامس – فٌال  / 014شارع 08
خلف مدرسة أخناتون
المدٌر المسئول /أ  .دمحم عاطف
ت21014511383-21111222380/
عدد
 122مرالب أمن – مإهل متوسط 1222-ج
 حتى  22سنةموالع العمل
 4أكتوبر – الشٌخ زاٌد
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الفرجانً هاٌبر ماركت
 22شارع نصوح – الزٌتون – أمام شركة
المٌاه – محطة مترو حدائك الزٌتون
المدٌر المسئول/أ .سعٌد أحمد
ت21000111031-21122181114/
عدد
 0محاسب  -من الجنسٌن 1132 -ج
 12كاشٌر  -حتى  22سنة  -وردٌة مسائٌة
الراتب0432 :ج
 02موظفة كاشٌر  -وردٌة صباحٌة
 حتى  12سنة 0222 -جالشروط :مإهل عالً  -فوق متوسط
 02مدخل بٌانات  -مإهل عالً  -حتى 22
سنة  -عمل  5ساعات  0132 -ج
 12منسك ممرات
 12بائع أدوات منزلٌة
الشروط :مإهل متوسط – حتى  13سنة
الراتب 0132 :ج
 12بمال – حتى  32سنة – خبرة
 12جزار – حتى  32سنة – خبرة
الراتب 0413 :ج
 12عامل مخازن  -حتى  22سنة 1022 -ج
 12عامل نظافة – حتى  32سنة – 1222ج
الشروط :عمل  10ساعة – ال ٌشترط مإهل

جً فور إس
للخدمات األمنٌة()G4S
المرٌة الذكٌة
الرلم التؤمٌنً1181854 /
المدٌر المسئول /أ .دمحم سٌد
ت21111222311/
عدد
 322فرد أمن إداري  -ال ٌمل عن ابتدائٌة
الراتب0322 :جنٌه
 022عامل نظافة 0132 -ج
الشروط :حتى  23سنة
المزاٌا -:تؤمٌن طبً -اجتماعً  -توفٌر سكن
 مواصالت داخلٌةموالع العمل
التجمع الخامس -اكتوبر
مدٌنتً  -العاشر من رمضان

ملتقى توظيف سراي القبت
الشركة العربٌة
لألمن
 12شارع أسامة بن منمذ – خلف كلٌة البنات
– محطة مترو كلٌة البنات
المدٌر المسئول/أ .هٌثم ممدوح
ت21222511224/
عدد
 82فرد أمن – للعمل بالعاصمة اإلدارٌة
الراتب0832 :ج
 22فرد أمن للعمل بالعٌن السخنة
الراتب0332 :ج
الشروط - :المإهل ال ٌمل عن متوسط
 -السن حتى  22سنة

شركة طاي للمالبس
المنطمة الحرة العامة – م .نصر
المدٌر المسئول /أ .منٌرة غانم
ت21081101121/
عدد
 12مرالب جودة – مإهل عالً
 12تدرٌب ماكٌنة – مإهل متوسط
 02عامل إنتاج
 12مفتش جودة
الشروط :من الجنسٌن – حتى  22سنة
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إٌتوال
 1شارع أبو محرم – محطة بنزٌون
شبرا الخٌمة
المدٌر المسئول/أ .أحمد ربٌع
ت21131188840/

صٌدلٌات العزبً
4ج تمسٌم أسماء فهمً – أرض الجولف
م .نصر
المدٌر المسئول/أ .أٌمن وحٌد
ت21003213121/
عدد
 02مندوب مبٌعات منتجات تجمٌل – لغة
إنجلٌزٌة ( لراءة )
 02كاشٌر – خبرة بالحاسب اآللً
( برامج األوفٌس )
الشروط :مإهل عالً – حتى  12سنة
 03مساعد صٌدلً – حتى  12سنة – لغة
إنجلٌزٌة ( لراءة ) – خبرة
 02فرد أمن – حتى  22سنة
الشروط :مإهل متوسط
 12مندوب توصٌل – ٌجٌد المراءة والكتابة
– حتى  22سنة – خبرة
الراتب :حسب الخبرة والممابلة

عدد
 12كاشٌر – مإهل عالً – حتى  13سنة
الراتب0122 :ج
 12كابتن – مإهل فوق المتوسط
 32عضو فرٌك -حتى  22سنة –  0022ج
 02وٌتر
 13مساعد شٌف
الشروط :مإهل متوسط – حتى  13سنة
الراتب :حسب الممابلة
شركة بافلو برجر
مطاعم
 42شارع عبد هللا العربً – الحً السابع
م .نصر – أمام مطعم أبو رامً
الرلم التؤمٌنً0280422/
المدٌر المسئول /أ .أحمد أبو العزم
ت2112222318-21122221234/
عدد
 32عضو فرٌك ( كاشٌر  -وٌتر  -مجهز
وجبات  -مساعد شٌف )
 ال ٌمل المإهل عن المتوسط السن حتى  13سنةالراتب 0832:ج
المزاٌا :تؤمٌن صحً  -اجتماعً – بدل
انتماالت – وجبات
ملحوظة
الممابالت ٌومٌا من12ص  3 :م
عدا أٌام الجمعة والسبت

شركة الشمس للتجارة والتوكٌالت
 40شارع  13ماٌو – محطة الفٌال
شبرا الخٌمة
المدٌر المسئول /أ .دمحم عباس رضوان
ت21118332022-21205200888/
عدد
 3مشرف جرد – مإهل عالً – 0322ج
 122بائع مالبس داخل الفروع –لبول الطلبة
– من الجنسٌن – 1322ج
 02مدٌر أ ,نائب مدٌر – حتى  22سنة
 خبرة ال تمل سنتٌن – ٌبدأ 1222ج 3أمٌن مخزن – حتى  13سنة
الراتبٌ :بدأ  0222ج
الشروط :المإهل ال ٌمل عن متوسط
 02عامل مخازن – حتى  13سنة
الراتبٌ :بدأ 1322ج
7
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ترانشن موباٌل
 13ب كورنٌش النٌل  -المعادي
المدٌر المسئول /أ .عصام أحمد
ت21113332001/

شركة تً واي كومٌنكٌشن
 5شارع الخلٌج العربً – شارع مصدق
الدلً
الرلم التؤمٌنً0285485 /
المدٌر المسئول/أ .سامً عجٌب
ت2011130022/201130011/
عدد
 022مسئول مبٌعات خارجٌة
 مإهل عالً حتى  13سنة  -من الجنسٌنالراتب 0222 : 1822 :ج  +عمولة
المزاٌا :تؤمٌن صحً – اجتماعً – تدرٌب
ملحوظة
ٌفضل إرسال السٌرة الذاتٌة على
Email: Hr@tycom.mobi
www.tycommunication.com

عدد
 3مترجمة لغة إنجلٌزٌة –  1322ج
 0مهندس جودة موباٌل –  1122ج
 3مسئول تسوٌك إلكترونً  -من الجنسٌن
الراتب :حتى 2222ج
الشروط :مإهل عالً – حتى  12سنة
 42مندوب مبٌعات – حتى  10سنة
– خبرة سنة – 0322ج  +عمولة
 4عامل نظافة – ابتدائٌة – حتى  23سنة
– من الجنسٌن – 1222 : 0222ج
تسٌباس
لألغذٌة والمشروبات
المنطمة الصناعٌة األولى – العبور الصناعٌة
المدٌر المسئول /أ .دمحم دمحم
ت21018102118/
عدد
 18محاسب – ب .تجارة – حتى  01سنة
– خبرة سنتٌن –  0522ج
 02كول سنتر – 0122ج
 12متلمى طلبات –  0122ج
 02كاشٌر – 0222ج
الشروط :مإهل عالً – خبرة
 12بارٌستا – 1022ج
 12فرد أمن –  1522ج
 12مندوب مبٌعات – 0122ج
 12مسئول تحمٌل – 0322ج
الشروط :مإهل متوسط – خبرة
 03عامل نظافة –  1522ج
 02عامل تحمٌل –  1522ج
الشروط العامة :السن 01 :سنة

أوالد رجب
 111شارع مصفى النحاس – الحً الثامن
م .نصر  -لبل مدرسة المنهل
أعلى فرع اوالد رجب
مدٌر الموارد البشرٌة /أ .أحمد جمعة
 أ .دمحم إبراهٌمت21244411122/
عدد
 32كاشٌر – مإهل عالً – فوق متوسط
 12منسك ممرات
 32مرالب كامٌرا
الشروط :مإهل متوسط
 12بمال
 12جزار
 32سائك رخصة أولى – ثانٌة – ثالثة
الشروط :جمٌع المإهالت
الشروط العامة :السن  :حتى  22سنة
المزاٌا - :ت .صحً – اجتماعً
8
ج

سكٌورٌتاس إبجٌبت
لألمن
 24شارع نهرو – مصر الجدٌدة  -روكسً
المدٌر المسئول/أ .فرٌد فكري
ت-21132012181-21222222531 /
21252801005
عدد
 122فرد أمن – حتى  23سنة 0522 -ج
 3فرد أمن – حتى  22سنة  0322-ج
الشروط :مإهل متوسط

مطاعم برٌجو
 1ش خالد بن الولٌد  -مساكن شٌراتون
بجوار مسجد أبو بكر الصدٌك
الدور السادس
الرلم التؤمٌنً0058211/
المدٌر المسئول /أ .محمود العزازي
ت-21215224822-21248810881 /
21211150882-21202012181
عدد
 02مساعد مدٌر
 02مشرف مطعم
الشروط :مإهل عالً – متوسط
خبرة 1 : 1 :سنوات
الراتب :حسب الممابلة
 32عامل مخازن -ابتدائٌة 0322 -ج
 32عامل إنتاج -ابتدائٌة – 0222ج
 02شٌف جزارة – ابتدائٌة1322 -ج
 02شٌف شاورمة – ابتدائٌة1322 -ج
 022عضو فرٌك – 0432ج
 32شٌف شواٌة – 1132ج -خبرة
الشروطٌ :مرأ وٌكتب
الشروط العامة :السن حتى  14سنة
المزاٌا :تؤمٌن صحً اجتماعً -وجبة – سكن
للمغتربٌن  -توفٌر وسٌلة مواصالت لعمال
المخازن  -اإلنتاج  -الشٌفات  -دورات تدرٌبٌة

مدٌرٌة الموى العاملة
ببنً سوٌف
شارع أحمد عرابً  -بجوار نادي المعلمٌن
ت280/0100108 /
منطمة لوى عاملة – بنً سوٌف
شارع أحمد عرابً – بنً سوٌف
ت0100131 /
مكتب تشغٌل – شرق النٌل
مدٌنة بنى سوٌف الجدٌدة
ت0021841/

شركة فٌجن للسٌاحة
مٌدان مصطفى محمود – الماهرة
المدٌر المسئول/أ .دالٌا
ت2100280283 /
أٌ .وستٌنا  -ت21020281352/

الشركة السوٌسرٌة للمالبس الجاهزة
شرق النٌل – بٌاض العرب – المنطمة
الصناعٌة – آخر سور المدرسة الفندلٌة
الرلم التؤمٌنً0113111/
المدٌر المسئول /أ .عبد الناصر شحاتة
ت21222285145/

عدد
 122تٌلً سٌلز – مإهل عالً – فوق
متوسط – من الجنسٌن  1022 -أساسً
 0822 +عمولة

عدد
 132عامل إنتاج  -مإهل فوق المتوسط -
متوسط – حتى  12سنة –من الجنسٌن
9

ج

إعادة نشر
شركة بٌبسٌكو
الوفاء واألمل – الحً السابع – مدٌنة نصر
الرلم التؤمٌنً1152450 /
المدٌر المسئول /أ .آٌة حسٌن
ت21100051454-21244024835/
عدد
 022مندوب وسائك مبٌعات  -مإهل عالً
 فوق المتوسط  -متوسط رخصة لٌادة أولى  -ثانٌة – ثالثة السن 23 : 02 :سنةالمزاٌا :ت .صحً – اجتماعً
مناطك العمل
الماهرة  -مدٌنة نصر  -المطامٌة  -مسطرد
العامرٌة  -اإلسماعٌلٌة -المنصورة
سوهاج  -طنطا  -الزلازٌك  -بورسعٌد
المنٌا
الراتب 3222 : 2022 :جنٌه
كاسل
للخدمات األمنٌة
 11شارع عبد المجٌد بدوي – العمرانٌة
الجٌزة
الرلم التؤمٌنً0502124/
المدٌر المسئول /أ .دمحم ثروت علً
ت-210111223-21255538182/
20/13512152 -21125211155
عدد
 122فرد أمن – للعمل بالعٌن السخنة
 ال ٌمل المإهل عن اإلعدادٌة حتى  23سنة – وجبات – إلامة –مواصالت داخلٌة فمط  0122 -ج
11
ج

