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إعداد

اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

2020
شركة سينا مصر
 11شارع نوبار – بجوار مطعم الشبراوي
– محطة مترو سعد زغلول
الرقم التأميني1796517 /
المدير المسئول /أ .عبد هللا محمد
ت/واتس-011137141561 /
01060229639
عدد
 5سكرتارية للعمل بمقر الشركة
– مؤهل عالي – عمل  8ساعات
– خبرة – كمبيوتر – حتى  35سنة
الراتب3500 : 3000 :ج
 20مشرف أمن  -مؤهل متوسط
الراتب3600:ج
 60فرد أمن إداري  -إعدادية – خبرة
الراتب3100 :ج
الشروط  :العمل بمدينة بدر – توفير سكن
 15مشرف أمن – خبرة – 3300ج
 70فرد أمن إداري 2800 -ج
الشروط :العمل بالعاشر من رمضان
– مؤهل متوسط – سكن
 150فرد أمن إداري – للعمل بـ  6أكتوبر
 توفير سكن – 2500جالشروط العامة :السن :حتى  50سنة
المزايا - :ت .صحي – اجتماعي
 -زيادة راتب – وجبات – سكن

الفرجاني هايبر ماركت
 40شارع الزيتون  -أمام شركة المياه
مترو حدائق الزيتون
الرقم التأميني2884241 /
المدير المسئول /أ .سعيد أحمد سعيد
ت01100781116-01222777251/
ت 093/2351993 - 2322170 /
عدد
 25كاشير -حتى  35سنة 2650 -ج
 العمل وردية مسائية 10كاشيرة  -حتى30سنة 2450-ج
 العمل وردية صباحيةالشروط :مؤهل عالي
 40منسق ممرات -حتى  35سنة
الراتب2350:ج
 30مشرف أقسام -حتى  40سنة
 خبرة  3سنوات 2650 -ج 20فرد أمن2250 -ج
الشروط - :مؤهل متوسط
 25بائع – حتى  50سنة
 25بائع جزارة -حتى  50سنة
الراتب2675:ج
 30عامل مخزن – عمل  12ساعة
الراتب3200:ج
 25عامل نظافة 2350-ج
المزايا :تأمين صحي إجتماعي

1
ج

2020
الراتب3000 : 2700 :ج
المزايا -:تأمين صحي – اجتماعي
 عمل  8ساعات بنظام الورديات توفير بدل انتقاالتلمناطق التجمع – أكتوبر

شركة سيد حنفي
إلدارة وتشغيل المطاعم
أول الزاوية – بجوار العبد – القاهرة
المدير المسئول /أ .محمد حسن الفخراني
ت01117118696/
عدد
 10كاشير – مؤهل عالي – 2600ج
 50عضو فريق – 2450ج
 50تدريب طهى الطواجن
الراتب2000 :ج 200 +ج شهريا
 بعد اختبار في نهاية الشهر الرابعيصل الراتب لـ3000ج
الشروط العامة  :السن حتى 35سنة
 -جميع المؤهالت

شركة تكنوتكس
للمالبس الجاهزة
 15مايو – المنطصة الصناعية  -حلوان
الرقم التأميني2004547 /
المدير المسئول /أ .أحمد زكي
ت02/255005564/
عدد
 45مراقب جودة – مؤهل فوق المتوسط
– متوسط
 100عامل ماكينة – مؤهل متوسط
– إعدادية
 20عامل مكواة – ال يقل عن االبتدائية
الشروط :من الجنسين
 20عامل غسيل – يقرأ ويكتب
الشروط العامة  :السن حتى  30سنة
الراتب :يبدأ 1600ج

موري كو لألغذية والمشروبات
 24شارع عبد المنعم حافظ متفرع من
شارع النزهة – مصر الجديدة
الرقم التأميني2893407 /
المدير المسئول /أ .شريف إمام
ت01223000711-01223000633/
عدد
 50ويتر – حتى  30سنة – خبرة سنة
الراتب4000 : 3000 :ج
 60مساعد ويتر – حتى  25سنة
الراتب 2800 : 2500 :ج
 30كابتن – حتى  30سنة – خبرة سنتين
الراتب4000 : 3500 :ج
الشروط :ال يقل المؤهل عن متوسط
 50مساعد شيف – حتى  25سنة

2
ج

2020
 50عامل مكواة وتعبئة
 50عامل جودة
الشروط - :مؤهل فوق المتوسط – متوسط
 السن ال يزيد عن  30سنة من الجنسين  -خبرة يفضل ساكني حلوان  -المعصرة  -التبينالراتب :يبدأ 1600ج

الشركة المصرية األلمانية الحديثة
للصناعات الورقية
 15مايو – قطعة (  – )6/5بلوك 3201
حلوان
الرقم التأميني2538744 /
المدير المسئول /أ .مصطفى شحاتة
ت01016297772 /
عدد
 2مهندس إنتاج
 2مراقب جودة – ب .رقابة جودة
 6فني صيانة كهرباء
 8عامل تعبئة
 2فرد أمن
 4عامل خدمات
الشروط :مؤهل متوسط صناعي
الشروط :السن حتى  30سنة
 خبرة من  5 :1سنواتالراتب1250 :ج
المزايا - :يوجد انتقاالت – وجبات
 -يفضل من سكان  15مايو  -حلوان

مديرية القوى العاملة
بالقليوبية
بنها الجديدة – مجمع المصالح الحكومية
الدور الثالث  -بجوار المحافظة
ت013/324729- 013/3224543 /
إدارة بحوث العمالة بالمديرية
الخلود للتجارة والتوريدات
كيلو  28مصر إسكندرية الزراعي – قها
قليوبية
الرقم التأميني2723832 /
المدير المسئول/أ.عوض
ت .المديرية - 013/3224543 /
013/324729
عدد
 10مندوب سائق  -مؤهل فوق المتوسط
 متوسط – حتى  45سنة خبرة سنةالراتب2000 :ج اساسي
2000 +ج عمولة

شركة مصر
للمالبس الجاهزة
 15مايو – المنطقة الصناعية  -حلوان
الرقم التأميني1064858 /
المدير المسئول /أ .أحمد زكي
ت02/255005564/
عدد
 50عامل ماكينة
 50عامل تشطيب

3
ج

2020
الزهرة البيضاء
للتريكو
شارع بدوي محمود – مدينة بدر
شبرا الخيمة أول
الرقم التأميني1331681 /
المدير المسئول/أ.سلمة سيد حسين
ت01110049206/

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

عدد
 10عامل غزل
 10فني صيانة
الشروط :مؤهل متوسط – خبرة سنة
الراتب :حسب المقابلة

مكتب تشغيل  -طنطا
طنطا 3 -شارع شوقي  -مساكن شوقي
ت040/3409634/
شركة المصريين
للبالستيك
58شارع توفيق غرابة  -أول طنطا
الرقم التأميني1849316 /

جمعية المستقبل
للتمويل األصغر
شبرا الخيمة – مجمع الخدمات االجتماعية
الدور الثالث  -بجوار بنزايون نوبار
الرقم التأميني9/2484589 /
ت024471450/
عدد
 20مسئول ائتمان – مؤهل عالي
– فوق متوسط – حتى  30سنة – من
الجنسين – 2000ج

عدد
 3فني طباعة بالستيك
 3فني تشغيل ماكينات بالستيك
 13فني تقطيع بالستيك
 2فني صيانة ماكينات
الشروط - :مؤهل متوسط
 حتى  30سنة خبرة  5:3سنواتالراتب :حسب المقابلة

4
ج

2020
شركة النور للمقاوالت
ديرب نجم – برج 2
بجوار مدرسة السويدي
الرقم التأميني20206089 /
المدير المسئول/أ .رضا حسين
ت01009536525 /

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

عدد
 2مشرف تشطيبات – مؤهل عالي
الراتب4500 :ج
 14عامل ( محارة – مجارة – حدادة
– بالط )
الشروط :خبرة –  5سنوات
الراتب3000 :ج
 2عامل نظافة  -من الجنسين
الراتب1500 :ج
الشروط العامة :السن حتى  35سنة

منطقة قوى عاملة  -الزقازيق
الصيادين -بجوار كلية التربية النوعية
ت055/2310139 /
مكتب تشغيل – اول الزقازيق
الصيادين – بجوار كلية التربية النوعية
الزقازيق  -ت2310138 /
هايبر ماركت أبو السعود
شارع العشرين – تقسيم الحناوي الجديد
الزقازيق
الرقم التأميني3034773 /
المدير المسئول/أ .رضا حسين
ت2310138/
عدد
 2كاشير – مؤهل عالي –  25سنة
 5بائع – مؤهل متوسط –  25سنة
 2فرد أمن – مؤهل متوسط –  35سنة
 2عامل خدمات – يقرأ ويكتب 35 -سنة
الراتب :حسب المقابلة

الشركة المصرية
لألسواق التجارية المتكاملة
هايبر A2Z
برج زمزم – ميدان القومية – ثان الزقازيق
الرقم التأميني2426671 /
المدير المسئول /أ .أحمد طارق
ت2310138 /
عدد
 5كاشير
 5بائع
الشروط :من الجنسين – مؤهل عالي
– متوسط – حتى  30سنة
الراتب1200 :ج

مكتب تشغيل – ثان الزقازيق
الصيادين – بجوار كلية التربية النوعية
الزقازيق  -ت2310138/

5
ج

2020
جي فور إس للخدمات األمنية
العاشر من رمضان – موقف األردنية
سنتر المصرية رقم ( ) 1
مدخل ( ج ) – الدور ( ) 3
الرقم التأميني1787896/
المدير المسئول /أ  .كريم سليم
ت-01092026849-01091390516/
01127994847
عدد
 100فرد أمن – مؤهل متوسط
 حتى  45سنةالراتب :يبدأ 2800ج

منطقة قوى عاملة – بلبيس
شارع سعدون البطريق
ت 055 / 2850283 /
مكتب تشغيل  -العاشر من رمضان
مجمع المصالح الحكومية  -العاشر
ت 015364968 /
أرتكس أباريل
للمالبس الجاهزة
المنطقة الصناعية الثالثة  - A2شرق
العاشر من رمضان
الرقم التأميني2069886/
المدير المسئول /أ  .وليد عبد السالم
ت .م .التشغيل015364968 /
عدد
 100عامل ( حياكة – جوكر – اوفر
– سنجر – مساعد تشطيب – اورليه )
 من الجنسين – حتى  25سنةالمزايا  :توفير انتقاالت بلبيس – العاشر
الراتب  :حسب المقابلة

إل هاي لإللكترونيات مصر
لحقن البالستيك
العاشر من رمضان
المنطقة الصناعية A7
الرقم التأميني2730511/
المدير المسئول /أ  .أحمد طارق
ت .م .التشغيل015364968 /
عدد
 50عامل إنتاج – ال يقل عن متوسط
– حتى  32سنة
المزايا :توفير مواصالت
العاشر من رمضان – داخل الشرقية
الراتب 2450 :ج

6
ج

2020
شركة العال مصر
للتجارة والتوكيالت
المجزر اآللي – مساكن التعاونيات
الرقم التأميني000668992 /
المدير المسئول /أ  .مصطفى علي
ت01222427269 /

مديرية القوى العاملة
بالدقهلية
مبنى المحافظة – الدور الرابع  -الدقهلية
ت050/2313708 /

عدد
 5عامل مخازن – مؤهل متوسط
 حتى  35سنةالراتب :حسب المقابلة

إدارة التشغيل بالمديرية
الكناني جروب
الدقهلية – المنصورة
شارع ترعة المنصورية – برج النبوي
الدور الثالث
الرقم التأميني2722042 /
المدير المسئول /أ  .حمدي الكناني
ت01013866466 /
عدد
 2تلي سيلز – داخلي
 2محاسب – داخلي – حسابات
 2مندوب مبيعات داخلية -خارجية
– من الجنسين
الشروط :خبرة  3 : 1سنوات
المزايا :ت .صحي – اجتماعي
الراتب :حسب المقابلة

منطقة قوى عاملة – دكرنس
بجوار مجلس المدينة
ت050/7474241 /
مكتب تشغيل  -شربين
شربين  -شارع سوق الجملة
ت7920266 /
شركة المستقبل
لتسويق المالبس
شربين – برج المصلى
خلف المستشفى العام
الرقم التأميني552691690 /
المدير المسئول /أ  .رمضان
ت0105690098 /
عدد
 20مندوب مبيعات – من الجنسين
– حتى  40سنة 2000-ج+عمولة

7
ج

2020
شركة تساهيل
السنبالوين دقهلية
الرقم التأميني2820861 /
المدير المسئول /أ  .أحمد عز الرجال
ت01023330510 /
عدد
 7مندوب – مؤهل عالي  -من الجنسين
– السن :حتى  45سنة  1750 -ج
 1صراف – ب .تجارة – حتى  25سنة
الراتب :حسب المقابلة

منطقة قوى عاملة  -ميت غمر
ميت غمر  -شارع احمد عرابي
ت050/ 6963361 /
مكتب تشغيل – ميت غمر
ميت غمر شارع احمد عرابي
ت6963361 /
الدقهلية للدواجن
لألعالف وإنتاج الدواجن
دهاص  -ميت غمر  -دقهلية
الرقم التأميني1084651 /
المدير المسئول /أ  .أحمد محمد
ت050/488250 /

مديرية القوى العاملة
بدمياط
شارع التحرير  -ميدان سرور
ت057/322126 /

عدد
 5طبيب بيطري
 50مهندس زراعي – ب .زراعة
 50عامل إنتاج – ال يشترط مؤهل
 7طباخ – ترخيص مزاولة مهنة
 8سائق
الشروط :السن ال يقل عن  25سنة
الراتب :حسب المقابلة

مكتب تشغيل  -دمياط الجديدة
الحي األول  -المجاورة األولى
عمارة الدلتا  -مدخل رقم ()5
ت057/407025 /
شركة سيبد
للتجارة والتوزيع
كفر البطيخ – طريق الميناء
بجوار معرض السيارات
الرقم التأميني2443694 /
المدير المسئول /أ .محي سامي
ت01100093983 /

منطقة قوى عاملة – السنبالوين
شارع المعاهدة -عمارة كشك
ت050/6690739 /

عدد
 3مندوب  -مؤهل عالي  -حتى  30سنة
الراتب3500 :ج

مكتب تشغيل – السنبالوين
شارع المعاهدة  -عمارة كشك

8
ج

2020
شركة كايرو ثري إيه
لشحن والتفريغ
طريق ميناء دمياط  -دمياط
الرقم التأميني1662564 /
المدير المسئول /أ .محمد خطاب
ت01024245484/

الهيئة القومية لإلنتاج الحربي
لألمن والحراسة
دمياط – مستشفى حميات دمياط
الرقم التأميني14792 /
المدير المسئول /أ .كريم جمال
ت01005876098-01210306244/
عدد
 50فرد أمن – حتى  40سنة
– العمل بنظام الورديات
الراتب1000 :ج

عدد
 2مهندس ميكانيكا
 2مهندس كهرباء
 2مهندس سفتي
 2مهندس مدني
الشروط :ب .هندسة – حديثي التخرج
 خبرة سنتينالراتب :حسب المقابلة

مصنع ميد للحبوب
لطحن وتخزين الحبوب
المنطقة الصناعية – دمياط الجديدة
الرقم التأميني2824806 /
المدير المسئول /أ .نور حجازي
ت01097622866/
عدد
 10عامل – يقرأ ويكتب – حتى  30سنة
الراتب :حسب المقابلة
مصنع قتيلو لأللبان
المنطقة الصناعية – دمياط الجديدة
الرقم التأميني3306440 /
المدير المسئول /أ .منى زايد
ت0126307734/
عدد
 10عامل إنتاج – مؤهل متوسط صناعي
– حتى  35سنة
الراتب :حسب المقابلة

9
ج

2020
سيما تكس
لمنتجات الكتان
المنطقة الصناعية الثانية – قويسنا
المنوفية
الرقم التأميني5607067 /
المدير المسئول /أ .طارق نصار
ت048/0101330877142590314/
عدد
 10عاملة إنتاج – تقرأ وتكتب
– حتى  35سنة
 2أخصائي تصدير
– مؤهل عالي مناسب
– خبرة  3سنوات
– إجادة اللغة اإلنجليزية
الراتب :حسب المقابلة

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
محالت روتندا لألغذية  -منوف
الرقم التأميني067796313 /
المدير المسئول /أ .محمد سعد
ت01007766362/

منطقة قوى عاملة  -منوف
شقة  104عمارة الدجوى  -منوف
ت3674197 /

عدد
 5مقدم طلبات – مؤهل عالي
 سياحة وفنادق 10بائع – مؤهل متوسط
الشروط :حتى  40سنة
الراتب :حسب المقابلة

مكتب تشغيل الباجور
الوحدة المحلية – الباجور
المساكن الشعبية الجديدة -ت3884083 /

شركة دينا
للمالبس الجاهزة والتوكيالت  -منوف
الرقم التأميني5607067 /
المدير المسئول /أ .طارق نصار
ت010133087714/
عدد
 2محاسب – ب .تجارة – حتى  40سنة
 5بائع – مؤهل متوسط – حتى  35سنة
الراتب :حسب المقابلة

مصنع أبشر للمالبس الجاهزة
الباجور – بحري السكة الحديد – منوفية
الرقم التأميني2486799 /
المدير المسئول /أ .وليد محد
ت .م  .التشغيل3884083/
عدد
 50عامل أوفر – سنجر – أورليه
 من الجنسينالراتب :حسب المقابلة

10
ج

2020
نيدل كرافت
للمالبس الجاهزة
شبين الكوم – بشاير  -المنوفية
الرقم التأميني25004 /
المدير المسئول /أ .محمد
ت2994585 /

مصنع مالبس مصطفى عبد العاطي
الباجور  -منوفية
الرقم التأميني2869668 /
المدير المسئول /أ .مصطفى محمد
ت .م  .التشغيل3884083/
عدد
 10عامل سنجر
 10عامل اوفر
 15عامل أورليه
الشروط :من الجنسين – مؤهل متوسط
الراتب :حسب المقابلة

عدد
 100عامل ماكينة
 50عامل جودة
 50عامل مساعد
 20عامل مكواة
 20عامل تعبئة
الشروط :حتى  35سنة – من الجنسين
الراتب :حسب المقابلة

منطقة قوى عاملة  -قويسنا
قويسنا -شارع تيمور عمارة 99
ت2573145 /

مديرية القوى العاملة
بأسيوط
مجمع المصالح الحكومية  -الدور الثالث
ت088/2324587 /

مكتب تشغيل  -بركة السبع
بركة السبع  -شرق شارع بورسعيد
ت2994585 /

منطقة قوى عاملة – أسيوط
عمارات الشادر
بجوار إدارة التموين غرب
ت 088/2339244 /

ريفي
لتمويل المشروعات الصغيرة
بركة السبع  -قويسنا  -المنوفية
الرقم التأميني25004 /
المدير المسئول /أ .محمد  -ت2994585 /
عدد
 15مسئول إئتمان –من الجنسين
 مؤهل عالي  -حتى  35سنةالراتب1500 :ج ثابت 1000 +ج حوافز

مكتب تشغيل – الفتح
المساكن الشعبية مركز الفتح
ت088 /2402199 /

11
ج

2020
شركة فارما أوفر سيز
شارع البحر األعظم – البلينا
سوهاج
الرقم التأميني2023083 /
المدير المسئول /أ  .أحمد عبد العزيز
ت0934800401/
عدد
 3مندوب مبيعات  -مؤهل عالي
الراتب :حسب المقابلة

مصنع الشركة المصرية
لصناعات السيليكون
لتصنيع وتجميع الهاتف المحمول
أسيوط الجديدة – القرية الذكية
الرقم التأميني3014293 /
المدير المسئول /أ  .جمال سرحان
ت.م .التشغيل088/2402199/
عدد
 2مهندس – ب .هندسة إلكترونيات
– خبرة  3سنوات
 5فني تصنيع
 10فني إنتاج
الشروط :مؤهل متوسط صناعي
– الكترونيات
الشروط العامة :السن اليزيد عن  26سنة
الراتب :حسب المقابلة

مدرسة المستقبل الخاصة
غرب المرور -البلينا
سوهاج
الرقم التأميني2627867 /
المدير المسئول /أ  .إبراهيم عبد اللطيف
إبراهيم
عدد
 11مدرس  -من الجسين -مؤهل عالي
الراتب1000 :ج

مديرية القوى العاملة
بسوهاج
طريق سوهاج – أسيو ط
ت 093/2351993 - 2322170 /

شركة تنمية خدمات
المشروعات متناهية الصغر
شارع طريق العرابة – البلينا -سوهاج
الرقم التأميني234359 /
المدير المسئول /أ .ياسر الوحش
عدد
 4مسئول تمويل -مؤهل عالي
 2مسئول تمويل -مؤهل متوسط
الراتب :حسب المقابلة

مكتب تشغيل – البلينا
شارع الشهيد محمد الطبيلى
مركز البلينا
ت093 /4800401 /

12
ج

2020

فرص عمل عادية بالمنشآت الواقعة
فى دائرة عمل مديرية القوى العاملة
بمحافظة سوهاج

مديرية القوى العاملة
بشمال سيناء
شارع الفاتح – العريش
ت068/360042 /

عدد
 1عامل خدمات للشركة العالمية لتنمية
المشروعات
الرقم التأميني-3291102 /دار السالم
 1عاملة – لمركز عالج طبيعي
الرقم التأميني-2563343/البلينا
 1عامل لصيدلية د .أبانوب
الرقم التأميني-2493745/البلينا

مكتب تشغيل  -العريش
مجمع المصالح الحكومية
ت068/ 3361868 /

للحصول على البيانات التفصيلية
و عناوين هذه المنشآت
يرجع فى ذلك لمديرية القوى العاملة
بمحافظة سوهاج

منتجع سويس إن العريش
شارع الفتح – العريش – شمال سيناء
الرقم التأميني794943 /
المدير المسئول  /أ .محمد محمود
ت.م .التشغيل068/ 3361868 /
عدد
 1صراف مطعم  -ب .تجارة  -محاسبة
 السن  22سنة 1مضيف  -سياحة وفنادق  20 -سنة
 1مشرف غرف  20 -سنة
الراتب1200 :ج
 1فني كهربائي  24 -سنة
 خبرة  5سنوات 1فني تبريد وتكييف  24 -سنة
الراتب1500 :ج

13
ج

2020

منتجع وفندق
موسى كوست
عيون موسى  -رأس سدر – جنوب سيناء
الرقم التأميني1976449 /
المدير المسئول  /أ .رأفت الفقي
ت.م .التشغيل069/3400229 /
عدد
 5فرد أمن
 4عامل نظافة
الشروط :مؤهل متوسط
 5عامل زراعة
الشروط العامة  :السن :حتى 45سنة
الرتب 2400 :ج

مديرية القوى العاملة
بجنوب سيناء
مجمع المصالح الحكومية  -الدور الرابع
طور سيناء
ت069/771843 /
مكتب تشغيل  -رأس سدر
راس سدر  -الشالية الرقم  - 7مدخل 3
مساكن البترول
ت069/3400229 /
بارادايز
إلدارة المنتجعات السياحية
رأس سدر – جنوب سيناء
الرقم التأميني1735138 /
المدير المسئول  /أ .يسري جرجس
ت.م .التشغيل069/3400229 /

قرية نزهة بيتش
رأس سدر – جنوب سيناء
الرقم التأميني1704260 /
المدير المسئول  /أ .هشام صالح
ت.م .التشغيل069/3400229 /

عدد
 3عامل حمام سباحة – مؤهل متوسط
 خبرة  5سنوات  -حتى  35سنةالراتب2400 :ج
 10فرد أمن – 2000ج
 2عامل زراعي ( جنايني ) – 2400ج
 5عامل نظافة – 2100ج
الشروط :السن حتى  50سنة

عدد
 10فرد أمن – حتى  30سنة – خبرة سنة
 3عامل نظافة
 1عامل تجهيز وتحضير
الشروط - :مؤهل متوسط
 السن :حتى  25سنةالراتب1600:ج

14
ج

2020

ليوني وايرنج سيستيمز
لضفائر السيارات
المنطقة الحرة – مدينة نصر
الرقم التأميني1405603 /
المدير المسئول /أ  .شريف ندا
ت-01028385066 – 22747715 /
01007155775
عدد
 250عامل إنتاج
 100عامل إنتاج نسبة  %5لذوي الهمم
الشروط :مؤهل عالي  -فوق متوسط
 متوسط – من الجنسين السن30:18 :سنة ال يشترط خبرةالمزايا :تأمين صحي إجتماعي -مواصالت
الراتب1830 :ج أساسي  300+ج حافز
270+ج غالء معيشة
اجمالي الراتب 2400 :ج

حراسات
لألمن والحراسة
 34ش عبد الخالق ثروت  -وسط البلد
القاهرة
الرقم التأميني3256915 /
المدير المسئول/أ .كرم سليم محمد
ت01277403785 -23928501 /
01281226136
عدد
 100فرد أمن  -مؤهل متوسط
– حتى  45سنة
الراتب2600 :ج
المزايا - :تأمين صحي -إجتماعي
 بوليصة تأمين ضد الحوادث أجازة سنوية -زي مجانيمواقع العمل
العبور  -التجمع الخامس  -الرحاب –
أكتوبر

15
ج

