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 شركة الدولٌة للصناعات الغذائٌة
 )كون دور( 

بجوار شركة المخلوف  13شارع 6بلون 
 أمام منفذ بٌع عبور الند  -جروب 

 العبور -المنطمة الصناعٌة األولى  
 1335113الرلم التؤمٌنً/

 أ. ٌاسمٌن محفوظ المدٌر المسئول/
 33333316013ت/

 عدد
 جنٌه 0333 - فٌفنى تبرٌد وتكٌ   1
 هجنٌ 5333 - فنى كهرباء كنترول   1
 ج5533-فنى مٌكانٌكا معدات مخبوزات   1

 سنوات  5:  1خبرة  -الشروط: 
 هجن1133ٌ -ة فنى سباك   1
بخط انتاج تعبئة وتغلٌف   ةٌنكامشغل م  1

 ج1333-مإهل متوسط  -مخبوزات 
 سنة  1:  3خبرة  - الشروط:

 ج1333 – ثانٌة –ولى أسائك درجة  13
 )تسلٌم الطلبٌة الى الفروع(     
 سنة 06حتى  –نتاج عامل إ 13

 ساعة 31عمل  -ج  1533الراتب:      
 سنة    15حتى  -ازن مل مخعا 13

 ساعات 2ج عمل 3053الراتب:      
 خبرة سنة  مإهل متوسط - زنخمٌن مأ   5

 سنة 13حتى  -اإللمام بالحاسب اآللً -     
  هجن1133ٌالراتب:      
 ساعات  2عمل  –ل خدمات معا 35

 ج 3653الراتب:      
 سنة   05السن حتى  -الشروط العامة:
 إجادة المراءة والكتابة -                  

 سكن  –مواصالت او بدل مواصالت  -    

 

  سٌٌبنس اٌجٌبتشركة 
 شارع مجدى سالمة د 30

 يالمعاد -االتوستراد  طرٌك
 1025111/ ًمٌنؤالرلم الت

 أ. ٌاسمٌنا – . رباب دمحمأالمدٌر المسئول/
 33363330115ت/

 عدد
 من أفرد  33

 رففأمنسك    0
  ةسن 16حتى   -مإهل متوسط الشروط: 

 هجنٌ 3253 :راتبال
  خبرة سنة -شٌف مخبوزات    0

 سنة 06 حتى -     
 سنة  03حتى  -فنً تبرٌد وتكٌٌف    5

 جنٌه0333: 1533الراتب: 
 ج1133-سنة  16حتى  –منسك مخازن    0
 سنة 53حتى -مشرف صٌانة    1

 جنٌه 5333:1333 :الراتب     
خطوط مواصالت للمٌادٌن توفٌر  -: المزاٌا

 الرئٌسٌة 
 

 ملحوظة
 الجٌزة –العمل بفروع الماهرة 

 
 freshمنتج طازج مدٌر   3
   bakeryمدٌر مخبوزات   3

 متوسط  - عالًل : مإهالشروط
 برة سنتانخ - سنة 53السن  -           

 ملحوظة 
 فرع طنطابالعمل 

 
  ًاجتماع - ًمٌن طبؤتالمزاٌا العامة: 
 تامٌن على الحٌاة  -                
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 سٌنا مصر
 لألمن والحراسة 

 شارع نوبار  بجوار مطعم الشبراوي 33
 محطة مترو سعد زغلول

 3026530الرلم التؤمٌنً/ 
 المدٌر المسئول/ أ.عبد هللا دمحم 

 33331030356-33363112612ت/
 عدد

 ج 1033 -مدٌنة السادات  -فرد أمن   153
 جنٌه 1533 -اكتوبر 6 -فرد أمن   153
 أكتوبر  -السادات  -مشرف أمن   153

 جنٌه 1133الراتب:  
 المزاٌا: وجبة  

 الصالحٌة الجدٌدة -فرد أمن  153
 جنٌه  1533الراتب:       
 جنٌه 1133-الشٌخ زاٌد  -فرد أمن   153

 اٌام راحة 0المزاٌا: سكن +  
 جنٌه 1533 -خبرة  –تسوٌك الكترونً   5

 ساعات 1عمل  -    
 المزاٌا العامة: تؤمٌن صحً اجتماعً 

 شهور 6زٌادة كل  -                     

 

 انترناشٌونالاتصال 
 Cالدور  -برج مصر للسٌاحة  –العباسٌة 

 33333212010ت/ 
 المدٌر المسئول/ أ.هبة عبد العزٌز

 عدد
 ج1333 –خدمة عمالء اتصاالت  3333

 ج 1533 –خدمة عمالء فوري   533
 ج1133-خدمة عمالء تفعٌل خطوط   533
 ج 1333-خدمة عمالء دعم فنً  533
 ج 1133 -عبر الهاتف  -مدخل بٌانات   533
 ج1133-موظفة مبٌعات عبر الهاتف    333
     أجهزة منزلٌة   –موظف خدمة عمالء    533

 ج1333 - ) من الجنسٌن (        

 سنة 05حتى  -        
العمل  –سنة  16الشروط: السن: حتى 

 بالعباسٌة 
اجتماعً + خط  –المزاٌا: تؤمٌن صحً 

 اتصاالت

 

 شركة جلوبال سٌكٌورتً لوجٌستن
 لألمن والحراسة

الٌف مول  - 30شارع  - 02مبنً رلم 
 التجمع الخامس  -بالطابك الثالث 

 1630113الرلم التؤمٌنً/ 
 المدٌر المسئول/ أ.دمحم ٌاسٌن 

 33130011033ت/ 
 عدد
 من الجنسٌن -فرد أمن بفندق شٌراتون  13

 جنٌه 1033 الراتب:      
 ج MTI - 1133جامعة  -فرد أمن   13
 جنٌه 1033-بنن  –من أفرد   13
 بكارفور الشروق -فرد أمن   33

 جنٌه 3153 -ساعات  1عمل  -      
 جنٌه 1533 -الرحاب  -فرد أمن   333

 ج  1133-الرحاب –خبرة  -مشرف أمن   33
 تؤمٌن صحً واجتماعً  -المزاٌا: 
 سكن فً بعض الموالع -         
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 شركة اٌجى سكٌور

 للخدمات االمنٌة  
 ولى حدائك االهرام البوابة األ

 ب336فٌال
 المدٌر المسئول/ أ.هشام عبد الخالك

 33333263132ت/
 عدد

  هجن1133ٌ-من أفرد  153
  هجنٌ 1133 - منأمشرف 33

 محو االمٌة على االلل  -: الشروط 
 سنة 02:13السن من  -            

 لامةإ - واجتماعً ًمٌن طبؤت - :المزاٌا
 حوافز -ت آمكاف -وجبات غذاء -         

 موالع العمل
 التجمع الخامس -اكتوبر -الجٌزة

 

 شركة السوٌسرٌة للمالبس 
 العاشر من رمضان 

 016215/ ًمٌنؤتالرلم 
 المدٌر المسئول/احمد
33333633132  

 عدد
 هندسة انتاج ب. –مهندس انتاج   13

 ال ٌشترط مإهل -عامل انتاج 533
 جنٌه  1333الراتب:        

 سنة 15:31الشروط: السن 
 العمل بالعاشر من رمضان           

 اجتماعً  –المزاٌا: ت. طبً 
  وجبة غذائٌة -سكن ادارى  -         

 

 شركة اٌكوبان للتنمٌة الصناعٌة 
 المنطمة االلتصادٌة لمناة السوٌس 

 السوٌس  –عتالة 
 1131205رلم التامٌنً/

 المدٌر المسئول/ أ. مصطفى على دمحم
 33311111130ت/

 عدد
 مإهل عالً  -مسئول سالمة وصحة مهنٌة   0
 جامعه عمالٌة  -فنً جودة   6

 فنً إنتاج   03
 عامل إنتاج   13
 فرد أمن  33

 الشروط: مإهل متوسط 
 سائك كالرن    1
 سائك لورد   1

 كهرباء ( –صٌانة ) مٌكانٌكا  فنٌن 33
 خراط  1
 براد )تركٌبات (  1

 سنة 15الشروط العامة : حتى 
 الراتب: حسب الممابلة

 

 شركة سترونجر
 لألمن والحراسة  

 مساكن شٌراتون المنطمة التاسعة 
 ( 2عمارة ) 

 المدٌر المسئول/ أ.دمحم فاروق
 33100300321ت/

 عدد
 مإهل متوسط  –فرد أمن ادارى  353
 سنة 12السن حتى        

 ج0333:1533الراتب : 
 مكافآت شهرٌة  -حوافز لالنتظام  -المزاٌا:
 سكن -ترلٌات -تؤمٌن -         

 العمل بمحافظات جمهورٌة مصر العربٌة       

 

  قناملتقى توظيف 
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 مركز خدمة وصٌانة كرٌازى
 لفط  -المنطمة الصناعٌة -منطمة الخدمات

 1133012رلم التامٌنى/
 المدٌر المسئول/ أ.رٌمون استٌفو 

 31013113ت/
 عدد

 ج3053- محاسب )بكالورٌوس تجارة (  1
 مإهل فوق متوسط  –مٌن مخزن أ  1

 ج3133 -متوسط  -    
 ج 3053-مإهل عالى -موظف إدارى   1
 ج 3033 – 1& 3رخصة  -سائك   1
 مإهل متوسط -فنً صٌانة   5
 ج 3133 -ف وتبرٌد ٌتكٌ -    
 عامل خدمات  1
 تباع   1

 -من الجنسٌن - الشروط:
 جنٌه 3133اتب: الر

 سنة 13الشروط العامة: حتى

 

 شركة كٌر سرفٌس 
 صالح سالم  -عمارات العبور  ارعش 11

 مدٌنة نصر
 جمال عبد العزٌزأ.المدٌر المسئول/ 

 155داخلى/ -10301103ت/
 عدد

 سنة  01حتى  –من أضابط  331
  هجنٌ 1033 :الراتب

 موالع العمل
 مدٌنة نصر  -
 -التجمع الخامس –) مصر الجدٌدة نوبن -

 لغردلة -شرم الشٌخ
 الغردلة  ( –فنادق) بشرم الشٌخ  -
 ج  1033:  1333الراتب:  

 حسب المولع                           
 

 

 شركة طاى للمالبس
 الحً السابع – نصر ٌنةالمنطمة الحرة مد

 منٌرة أ.المدٌر المسئول/
 33303133516ت/

 خبرة - خٌاط 353
 بدون خبرة  - خٌاط 353

 سنة 15 :حتىالسن -الشروط: 
 من الجنسٌن  -           
 مإهل متوسط -           

 الراتب: حسب الخبرة 

 

 الشركة االلمانٌة اللبنانٌة للصناعة
 )جً ال سً (

 الماهرة -المنطمة الصناعٌة العبور 
 33313100031ت/ 

 المسئول/ عبد الرحمن رمضانالمدٌر 
 عدد

 سنة 1خبرة ال ٌزٌد عن  –كٌمٌائً   0
 جنٌه 1153         

 اخصائً موارد بشرٌة    3
 الراتب : حسب الخبرة

 جنٌه 1133 -مشرف انتاج    0
 سنة 0:1خبرة :        

 الشروط : مإهل عالً 
 مإهل فوق متوسط  –فنً معمل   0

 جنٌه 1333            
 ألل –مإهل متوسط  –عامل انتاج   13
 جنٌه          1333 –توفٌر مواصالت      

 مإهل مناسب  –سائك كالرن   0
  لفط–المنطمة الصناعٌة  –موالع العمل: لنا  
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 اٌلٌت شٌلد لألمن والحراسة 
 شارع السعادة روكسً هلٌوبلٌس 3

 33306111101ت/ 
 المدٌر المسئول/ سامً رضا

 عدد
 متوسط –مإهل عالً  -امن  فرد  333

 جنٌه 1333:1133الراتب : 
 سنة 55:31السن : 
 ساعه 31العمل 

 تؤمٌن صحً -المزاٌا : سكن للمغتربٌن 
 اجتماعً -           

 

 مطاعم سٌد حنفً
 الماهرة –حدائك المبة 

 33300622122ت/ 
 المدٌر المسئول/ دمحم صالح

 عدد
 مإهل عالً  –كاشٌر     53

 عضو فرٌك    333
 جنٌه 1133الراتب: 

 جنٌه 1353 -مساعد شٌف   13
 سنة 13:31السن: 
 اجتماعً  –تؤمٌن صحً  - المزاٌا:

 وجبات  –توفٌر سكن للمغتربٌن  -         

 

 شركة تشٌب لتؤمٌن الحٌاة مصر
 برج مبارن –امام المستشفً العام 

 لنا
 المدٌر المسئول/أ. مٌسرة نظمً 

 33133010010ت/ 
 عدد

 وسٌط تؤمٌنً   333
 سنوات 5خبرة  –مدٌر مبٌعات   33

 الشروط : مإهل عالً

 

MINI- ME  
 لالستشارات الخاصة والموارد البشرٌة

 االلصر -طٌبة 
 المدٌر المسئول/ أ.دمحم عرابً

 33332605631ت/ 
 

 عدد
 سنوات 0خبرة  –مدٌر فرع   0

 جنٌه 1333         
 من الجنسٌن  – مسئول أئتمان  33

 جنٌه 3533            
 من الجنسٌن  –كاشٌر   33

 جنٌه 3133                 
1   IT –  : جنٌه 1333من الجنسٌن 

 الشروط : مإهل عالً
 جنٌه 1333 –عامل جودة   03
 جنٌه 0533 –سائك   03

 –االسماعٌلٌة  –موالع العمل : االسكندرٌة 
 نمادة ابو – المنوفٌه –لفط  –نجع حمادي 

 لوص –تشت 

 

Team 4 security 
 مٌدان الرماٌة الهرم

 المدٌر المسئول/ دمحم ابراهٌم
 33311136623ت/ 

 عدد
 جنٌه 1033 - ةمن بوابأ  13
 جنٌه 0533 -من أمشرف   13

 متوسط -الشروط: مإهل عالً 
 جنٌه 1033 -من حراسات أ  03

 جنٌه 1533 -من أفرد   313
 جنٌه 0533 -بودي جارد    5
 جنٌه 1033 -طباخ   5
 جنٌه 1033-ةرخصة ثانٌة وثالث -سائك  1

 سنة 05:13 - الشروط: جمٌع المإهالت
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 فندق منوف الرافولاير
 طرٌك الغردلة سفاجا 11الكٌلو 

 3011050الرلم التؤمٌنً/ 
 33360301501ت/ 

 عماد زغلولأ.المدٌر المسئول/ 
 عدد

 مساعد مدٌر تدرٌب  1
 تدرٌبمنسمة   1
 موظف مكاتب امامٌة  0

 : من الجنسٌنالشروط
 موظفة عاللات نزالء  1

 : مإهل عالًالشروط
 مضٌف  35
 ًطباخ ثان  33

 منأموظف   1
 فنً تبرٌد وتكٌٌف  5
 فنً كهرباء  5
 ترٌاٌعامل كاف  6

 الشروط: مإهل متوسط
 سنة 11الشروط: السن ال ٌزٌد عن 

 سنوات 1خبرة: حتً 
  الممابلةالراتب: حسب 

 

 فندف كلوب
 طرٌك الغردلة سفاجا 10الكٌلو 

 3661113الرلم التؤمٌنً / 
 33360301501ت/ 

 المدٌر المسئول/ احمد رشدي
 عدد

 مساعد مدٌر  3
 منسمة تدرٌب  1
 موظف مكاتب امامٌة  1

 الشروط : من الجنسٌن
 موظفة عاللات نزالء  1

 الشروط : مإهل عالً
 مضٌف  33
 ًطباخ ثان  33

 منأموظف   0
 فنً تبرٌد وتكٌٌف  1
 فنً كهرباء  0
 عامل كافترٌا  0

 الشروط: مإهل متوسط
  سنة 13ال ٌزٌد عن  -الشروط:
 سنوات 1خبرة  -          

 الراتب: حسب الممابلة 
 موالع العمل:

 علم ىمرس –شرم الشٌخ  –الغردلة 

 

 شركة الدلهلٌة للدواجن 
 الدلهلٌة -دماص مٌن غمر 

 3310653التؤمٌنً / الرلم 
 33361016136ت/ 

 المدٌر المسئول/ احمد دمحم العنانً
 عدد
 طب بٌطري .ب –طبٌب بٌطري   13
 بكالورٌوس زراعة –مهندس زراعً   53
 مندوب مبٌعات   53
 اخصائً جودة  13

 طب بٌطري  –الشروط: بكالورٌوس زراعة 
 سنة 15السن: حتً  -           

 فنً صٌانة   13
 ( مٌكانٌكا –كهرباء ) مإهل متوسط  -      
 ٌجٌد المراءة والكتابة –طباخ   13

 نتاج إعامل   333
 سنة 05السن: حتً 

 الراتب: حسب الممابلة والخبرة
 لامة إتوفٌر  -المزاٌا: تؤمٌن صحً اجتماعً 
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 فورسانة 
 الطبٌة لألدوات

 لنا -مستشفً العام ال
 33310000335ت/ 

 زٌنب الشرٌفأ.المدٌر المسئول/ 
 عدد

 عالج طبٌعً .ب –خصائٌة عالج طبٌعً أ  1
 هندسة باٌو -مهندسة باٌو    0
 مإهل عالً –فنً تركٌب شرائح    1

 سنة 1:1الشروط: خبرة 
 الراتب: حسب الخبرة

 
 
 
 
 

 رٌفر فودز
 الصناعٌة الثالثة -برج العرب المنطمة 
 3205121الرلم التؤمٌنً/

 إٌمن سعد عبد الحمٌد .المدٌر المسإل/ أ
  33112111301ت/ 

 عدد
 غذائٌة صناعاتتخصص -مهندس زراعة  1

 ج 3533 –ب. زراعة  -    
 من الجنسٌن - عامل إنتاج 353
 ج 3133 –ل ال ٌشترط مإه -       

 سنة  03الشروط: حتى 
 متوسط صناعً  -مإهل عالً  -فنً مٌكانٌكا 1

 ج 3533الراتب:  -    
 البحٌرة(-توفٌر مواصالت)إسكندرٌة:المزاٌا

 
 
 
 

 
 المصرٌة الدولٌة للمنتجات الغذائٌة

 جرٌت فودز
 برج العرب الجدٌدة المنطمة الصناعٌة الثانٌة

 1151001الرلم التؤمٌنً/ 
 خالد دمحم.أ ل/ئوالمدٌر المس

 عدد
 زراعة - علوم .ب -مهندس جودة   5
 مإهل فوق المتوسط – مشرف أمن   5

 جنٌه 1333الراتب: 
 مإهل متوسط صناعً-فنً تشغٌل   5

 مإهل متوسط - من الجنسٌن -عامل إنتاج 35
لذوي المدرات  %5استٌفاء لنسبة ال -عامل   1

 الخاصة 

  هجنٌ 3013: الراتب
 المباري-الرمل)توفٌر مواصالت  -:المزاٌا
 (داخل إسكندرٌة -كفر الدوار-باكوس        

 إجازة ٌومً الجمعة والسبت -         

 

 المصرٌة لتجمٌد وتصنٌع اللحوم
 ةالجدٌد برج العربمدٌنة 

 المنطمة الصناعٌة االولى
 103125/ ىالرلم التؤمٌن

 رجب دمحم إسماعٌل3أ ل/ئوالمدٌر المس
 310521303ت/ 

 عدد
   علومب.   – مهندس جودة   5
 مهندس إنتاج   5

 ج + حافز انتظام 3533الراتب: 
 تعاون زراعً  –الشروط: ب. زراعة 

 مإهل فوق  - من الجنسٌن - عامل إنتاج 15
 متوسط  -المتوسط 

 هجن3133ٌ:الراتب
 سنة 13حتى  :السنالشروط العامة: 

 زي-وجبات - اجتماعً - صحً نتؤمٌ :المزاٌا
 ركفر الدوا -إسكندرٌة توفٌر مواصالت-        

  متابعة فرص عمل إسكندرية
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 مواد الغذائٌةالمصرٌة لل
 )فرجللو(

 المنطمة الصناعٌة األولى - برج العرب الجدٌدة
 3122111/ ىالرلم التؤمٌن

 رجب محمود إسماعٌل 3المدٌر المسإل/أ
 3310521303ت/

 عدد
   علومب.   – مهندس جودة   5
 مهندس إنتاج   5

 ج + حافز انتظام 3533الراتب: 
 تعاون زراعً  –الشروط: ب. زراعة 

مإهل فوق   - من الجنسٌن - عامل إنتاج 15
 متوسط  -المتوسط 

 هجن3133ٌ:الراتب
 سنة 13: حتى السنالشروط العامة: 

 زي-وجبات - اجتماعً - ن صحًتؤمٌ :المزاٌا
 ركفر الدوا -إسكندرٌة توفٌر مواصالت-        

 

 المصرٌة للتنمٌة الغذائٌة
 الجدٌدة برج العربمدٌنة 

 المنطمة الصناعٌة االولى
 3161102/ ًالرلم التؤمٌن

 رجب دمحم إسماعٌل .أل/ئوالمدٌر المس
 310521303ت/ 

   علومب.   – مهندس جودة   6
 مهندس إنتاج   6

 تعاون زراعً –الشروط: ب. زراعة 
 ج + حافز انتظام 3533الراتب: 

 من الجنسٌن - عامل إنتاج 03
 هجن3133ٌ:الراتب

 ج  3153 -خبرة  -فنً تشغٌل ماكٌنة  33
 حافز -     

 متوسط  -مإهل فوق  المتوسط  -الشروط: 
 سنة 13: حتى السنالشروط العامة: 

 زي-وجبات - اجتماعً - ن صحًتؤمٌ :المزاٌا
 إسكندرٌة-توفٌر وسٌلة مواصالت -         

 ركفر الدوا -                                     

 
 
 
 
 

 شركة لسطور مصر
 للصناعة والتجارة 

العاشر من  –المنطمة الصناعٌة الثالثة 
 رمضان  الشرلٌة 

 1166600الرلم التامٌنى/
 المدٌر المسئول/ ماجد سعٌد فهٌم

 33111231332-033326/355ت/ 
 عدد

 ج 1533:  1333 -فنً لحام   333
 فنً دوكو سٌارات    53
 فنً كهرباء سٌارات    13
 فنً خراطة    13
 فنً برادة    13
 فنً تشطٌبات اتوبٌسات    13

 الشروط: المإهل ال ٌمل عن االبتدائٌة 
 سنة 03حتى  -            
 ال ٌشترط خبرة -           
 جنٌه 1333:  1333الراتب: 
 وردٌة واحدة  –ساعات  1العمل  -المزاٌا: 

 م  5ص :  2العمل  -     
 حافز -اجتماعً  -ت. صحً  -    
توفٌر مواصالت من والى الشركة بالماهرة  -   

 العاشر من رمضان   –الشرلٌة  -
 
 
 
 

 رــــادة نشــــإع
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 شركه السوٌدى الكترومٌتر
 اكتوبر 6 -المنطمة الصناعٌة الثانٌة 

 امام شركة ٌونٌفٌرسال
 بجوار مجمع الملكة

 3533610 الرلم التؤمٌنً/
 فتحى احمدالمدٌر المسئول/ أ. دمحم 

  3111131333الخط الساخن/ 
 عدد
مإهل متوسط  -من الجنسٌن –فنى انتاج  13

 سنة   15حتى  –الكترونٌات  –كهرباء  -
 جنٌه   1533:3033الراتب من 

 ت. طبى خاص  –المزاٌا: توفٌر مواصالت 
 بدل وردٌة         -بدل وجبة  -اجتماعً -          

 بدل انتظام -اجمسائٌة + حافزانت            
 ملحوظة 

 عصرا( 1صباحا الى  2) االتصال من الساعه 

 

 وروبٌة شركة المصرٌة األ
 والحراسة لألمن

لورش المتفرع من حسنٌن هٌكل  ش 31
 ة نصرٌنمد

  عبد الفتاح لمدٌر المسئول/أ. دمحما
 33361161163/33112000353ت/ 
 عدد

 ساعات  1عمل  - دارى إمن فرد أ 133
 مصر الجدٌدة  -بمدٌنة نصر  -       
 روكسً -عٌن شمس  -       

  هجن1333ٌ الراتب:
 ساعة  31عمل  –ي دارإمن أفرد   133

 بشارع رمسٌس -        
 جنٌه   1033-وجبة  –سكن  – منأفرد  153
 جنٌه 1653 –سكن  –فرد امن  153

 متوسط - عالًمإهل الشروط: 
 موالع العمل: العاشر من رمضان 

 مإهل متوسط  – صناعًمن أ أخصائً 33
 بدائري المعادي  –ساعات  1عمل  -     

 سنة 05:13السن الشروط العامة: 
 ة وجب –سكن : المزاٌا

 

 شركة الثرٌا للخدمات االمنٌة 
 الدورالثالث -عمارات العبور صالح سالم  0

 1212312/مٌنىؤتالرلم ال
 رشا أ./المسئوللمدٌر ا

 33331151136 ت/
 العدد
 متوسط  –مإهل عالً  –من أفرد   63

  هجنٌ 1533-سنة  05حتى  –      
فوق متوسط  –مإهل عالً  - من أفرد   03

 هجنٌ 1333 –سنة  03حتى  –
اجازات - تؤمٌنات - سكن ومواصالت-: المزاٌا

 حوافز نصف سنوٌة -
 الساحل  -المرٌة الذكٌة )اكتوبر( :موالع العمل

 

 لألمنشركة توب فورى 
 األنصاريب شارع  33

 الدور االول  - الذهبى متفرع من مٌدان 
 روكسى – مصر الجدٌدة -  5شمة 

 خلف نادى هلٌوبلس 
 1330010مٌنى/ؤتالرلم ال

 كرٌمالمدٌر المسئول/ أ.
 33323330510-33323330531ت/
 عدد

 ال ٌشترط مإهلمن فرد أ 133
 ساعة 31عمل  -       
 ج 1333:1533-سنة  05حتى  -       
 اجتماعى –مٌن صحى ؤت -: المزاٌا
  مواصالت داخل  -ٌوجد سكن  -          

 وخارج المولع            
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 الفرجانً ماركت 
 الزٌتون  –شراع نصوح  03

 المدٌر المسئول/ أ. سعٌد أحمد سعٌد 
 33111000153 – 33333013336ت/
 عدد
 متوسط  -مإهل عالً  -كاشٌر   03

 سنة  15حتى   -من الجنسٌن  -      
 من ابناء الماهرة والجٌزة -      
 ج 11533الراتب:       
 مإهل عالً  –مدخل بٌانات   13

 ج 1133 –سنة  13حتى  -      
 ثانٌة  -أولى  رخصة –سائك   33

 ج 1533 –سنة  53حتى  -      
 ج 1333- سنة 03حتى  –عامل مخازن  13
 منسك ممرات   13
 بائع   13

 سنة  13حتى  -الشروط: مإهل متوسط 
 ج1133الراتب: 

 

 شركة لٌدرز 
 من والحراسةلخدمات األ

 ش رمسٌس متفرع من دمشك 55
 مصر الجدٌدة -روكسى  
 1520066تامٌنى/ الرلم ال
 دمحم سعدأ./لمدٌر المسئولا

 33351113031-33331000311ت/
 عدد

 03ى حت –مإهل عالً  –موظف استمبال   1
 فز حا 133ج +  1333سنة الراتب: 

 05حتى  –مإهل متوسط  –من أفرد   33
 ج 1533:  1333 –سنة 

 -العاشر من رمضان  - هالجون: موالع العمل
 التجمع الخامس -العبور 

 موصالت  -ً اجتماع–مٌن صحى ؤت -: المزاٌا

 فً بعض الموالعوجبات  -         
 شركة البركة جروب 

 للغزل والنسٌج والصباغة
مجمع زٌزٌنٌا   -مصنع البركة طرٌك الروبٌكى

 مام سٌرامٌكا كلٌوباترا أ
 العاشر من رمضان 

 1201031الرلم التامٌنى/
 حمد اسامة أ المدٌر المسئول/أ.

 33331120136/33103653502ت/
   عدد

 عامل غزل  133
 عامل تدوٌر 133
 عامل تعبئة 133
  عامل سحب 133
 عامل مكبس  133
 إنتاج -عامل خدمات 133
 عامل مخازن 333
 ل صباغةمعا 533

 ه (ربحرق و-مستمر -)جٌكر        
 سنفرة( -كسترة-    

 ل رام امع 133
  : مإهل متوسط الشروط
 هجن1033ٌ : ٌبدأالراتب

 اجتماعً  –المزاٌا: ت. صحً 
 –العاشر من رمضان )مواصالتتوفٌر         
 ( الدائرى – ابو حماد –س ٌبلب

 
 


