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 م جروبإمالتى 
 شارع المسم المدٌم امام مسجد الخانكة

 الملٌوبٌة
 544554/ ًمٌنأتالالرلم 

 هند حسٌن أ.المدٌر المسئول/ 
 05005715040ت/ 

 عدد
 مؤهل عالً  –مدخل بٌانات    5

 سنة  54حتى  -فرد أمن   50
 ثالثة –ثانٌة  -سائك درجة أولى    0
 مندوب مبٌعات   5

 سنة 50حتى  –متوسط الشروط: مؤهل 
 ج5000الراتب: ٌبدأ بـ 
 تحدد على حسب الرخصة                

 وٌمٌجىأ   5
 عامل  10

 مٌكانٌكى دٌزل   5
 سمكرى سٌارات   5

 جco2- 1400 لحام 40
  لحام مساعد 40

 امل نظافةع   4
 عامل بوفٌة   5
 حرارٌة ةفنى معالج   5
 فنى لشاط   5

 سنة50حتى -الشروط: محو أمٌة 
 اجتماعى –مٌن طبى أت -:المزاٌا
 مواصالت او بدل  توفٌر -        

 حوافز –ٌادات سنوٌة ز -        
 جنٌه1000الراتب: ٌبدأ من

 

 
 

 المؤسسة العربٌة األلمانٌة 
 جسر السوٌس -(  5لمار ) برج 

 أمام عمارات الفارولٌة 
 1055054الرلم التأمٌنً/ 

 المدٌر المسئول/ أ. دمحم بدوي 
-05055505000-05055504000ت/

05055400014 
 عدد

 ج4000 –مدٌر تخطٌط ومتابعة    5
 ج4000 –مدٌر تسوٌك    5
 سنوات  5خبرة  –أمٌن مخزن    5

 ج5000 –     
 سنوات  4خبرة  –الشروط: مؤهل عالً 

 سنة  54حتى  –           
     محا سبة مالٌة   –ب. تجارة  –محاسب    5

 سنوات  4خبرة  – سنة 54حتى      
 5خبرة  –مؤهل عالً  –فرد تسوٌك    4

 سنة  54حتى  –سنوات 
 جنٌه 5000الراتب: 

حتى  –ب. هندسة  –مهندس معماري    1
  ج5400 –سنة  54

 

 

 شركة تً واي كومٌنكٌشن
شارع مصدق   –شارع الخلٌج العربً  0

 الدلً
 1500500الرلم التأمٌنً/ 

 المدٌر المسئول/أ. سامً نجٌب
 عدد

 مؤهل عالً  –مدخل بٌانات    5
 سنة  54حتى  -فرد أمن   50

 ثالثة –ثانٌة  -سائك درجة أولى    0
 مندوب مبٌعات   5
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 شركة بٌبسٌكو
 مدٌنة نصر –الحً السابع  –الوفاء واألمل 

 5500501الرلم التأمٌنً/ 
 المدٌر المسئول/ أ. آٌة حسٌن

 05511107505-05055105040ت/
 عدد

  مؤهل عالً  - مبٌعات وسائك وبمند  100
 متوسط  -فوق المتوسط  -        
 ثالثة  –ثانٌة  -رخصة لٌادة  أولى  -        
 سنة  54:  10السن:  -       

 اجتماعً  –ت. صحً المزاٌا: 
المطامٌة  -مدٌنة نصر  -مناطك العمل: الماهرة 

-اإلسماعٌلٌة  -العامرٌة  -مسطرد  -
 -الزلازٌك  -طنطا  -سوهاج  -لمنصورة ا

 المنٌا  -بورسعٌد 
  جنٌه  4000:  5100الراتب: 

 

 فرست جروب لألمن
 متفرع من فٌصل  –شارع اللبٌنً  50

 برج الفٌروز 
 5115454الرلم التأمٌنً/

 مصطفى سعد رضوانالمدٌر المسئول/ أ. 
 أ. عبد الرحمن سعٌد  

 05550050115-05005507005ت/
 عدد

 –مؤهل عالً  – مدٌر تسوٌك خارجً   5
 ج 5400 –ساعات  0عمل  –خبرة 

 جمٌع المؤهالت  -مرالب أمن   100
 ساعة    51عمل  -سنة  44:  10السن:        
 اجتماعً  –ت. صحً  -المزاٌا:
 حوافز -مواصالت  –توفٌر سكن  -        

 جنٌه  1540:  1500الراتب: 
 تحدد حسب موالع العمل        

 داخل –مدٌنة بدر  –ر موالع العمل: أكتوب
 الغردلة    –الماهرة 

 شركة بافلو برجر
 الحً السابع  –شارع عبد هللا العربً  50

 أمام مطعم أبو رامً –م. نصر  
 1501550الرلم التأمٌنً/

 أحمد أبو العزم المدٌر المسئول/ أ. 
 0555500450-05550555545ت/

 عدد
 مجهز   -وٌتر  -عضو فرٌك ) كاشٌر   500
 مساعد شٌف ( -وجبات          

 ال ٌمل المؤهل عن اإلعدادٌة -       
 ج 1040الراتب: -سنة  54السن حتى  -      

  بدل  –اجتماعً  -المزاٌا: تأمٌن صحً  
 وجبات  –انتماالت           

 م 4ص : 50: الممابالت ٌومٌاً منملحوظة
 عدا أٌام الجمعة والسبت

 

 كاسل للخدمات األمنٌة
  ةالعمرانٌ –عبد المجٌد بدوي شارع  55

 الجٌزة 
 1015505الرلم التأمٌنً/

 المدٌر المسئول/ أ. دمحم ثروت علً
-051555004-05000040505ت/

05550055500- 54055500/01 
 عدد

خبرة  –مشرف أمن  للعمل بالعٌن السخنة    5
 مواصالت   –إلامة  –وجبات  –سنة 

ر للعمل بمصر الجدٌدة بجوا –مشرف أمن   1
 ساعة  51عمل  -كلٌة البنات 

 متوسط  -الشروط: مؤهل عالً 
 سنة 54حتى  -           

 ج1400الراتب:    
 للعمل بالعٌن السخنة  –فرد أمن   500

 ال ٌمل المؤهل عن اإلعدادٌة  -        
     –إلامة  –وجبات  –سنة  54حتى  -       
 ج 1500 -مواصالت داخلٌة فمط        
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 بٌكو الحدٌثة الزراعة ةشرك
  البحٌرة - بدر – لرٌة صالح الدٌن

 745000مٌنً/أالرلم الت
 حمد زكً بدويأ.أ ل /ئوالمدٌر المس

 05555555555ت/
 عدد

  ةمهندس زراع  5
 مهندس ري  1
 مهندس انتاج  5
 ةمهندس مكافح  5

 ةالشروط :بكالورٌوس زراع
 مؤهل عالً-خصائً شحن وتسلٌمأ  5
 مؤهل متوسط زراعً - فنً زراعً  5
  اكٌنةفنً م  5
 مرالب جوده  5
 فنً ري   5
 فنً تشغٌل  5
 سائك  5

 : مؤهل متوسط صناعًالشروط
 سنوات4 :0خبره  :العامةالشروط 

 

 الجاهزةشركة المصطفً تكس للمالبس 
 ارض شركة مصر -كفر الدوار 
 1471450مٌنً/أالرلم الت

 .دمحم عمر/ ألئوالمدٌر المس
 05107151557ت/

 عدد
  من الجنسٌن - حٌاكةعامل  40
  سنوات 5ة خبر -     

 ج5100:الراتب
 ةسن 54 :10السن من    

 للتنمٌةٌتامكو إشركة 
 ةالبحٌرمركز بدر 

 .عماد حسنً/ ألئوالمدٌر المس
 05005000115ت/

 عدد
 مهندس انتاج زراعً  50
 مهندس جوده ارض  10
 ةمهندس جوده تعبئ  10
 ةئمشرف ثالجات تعب  50

  ةمهندس صٌانه بكالورٌوس هندس    1
 مهندس برمجه    4
 ةخصائً شهادات جودأ    4

 لغة إنجلٌزٌة –مؤهل عالً  -الشروط: 
 مؤهل عالً -ة مهنٌ ةوصح ةفنً سالم    5

 حدٌثً التخرج - مهندس زراعً  50
 مؤهل عالً  -من أو ةل متابعئومس   4
 فنً كهرباء مؤهل متوسط   4

 ٌمرأ وٌكتب –من أفرد  10
 سنوات 4 : 5ة خبر :العامةالشروط 
 ةحسب الممابل الراتب:

 

 للتجارة العروبةشركة 
 )الصردي جمله ماركت( البحٌرة–دمنهور 

 1404015مٌنً/أالرلم الت
 حمدأ.ئول/ أالمدٌر المس

 05050054715ت/
 عدد

 محاسب   5
 كاشٌر  4

 عالً مؤهلالشروط: 
 ل مبٌعاتئومس  5
 مدخل بٌانات  4
 فوق متوسط مؤهلشروط: ال
 متوسط مؤهل - من الجنسٌن - موظف لسم  5
 مؤهل متوسط – ائكس 5

 

 ملتقى توظيف البحيرة
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  ةغربٌال
 الغذائٌةلتجارة المواد 

 دمنهور –طرٌك حوش عٌسً 
 بجوار كوبري فاروق

 1751105/مٌنًأالرلم الت
 هانً صالح خلٌفه/ أ.المدٌر المسؤل

 05000015415ت/
 عدد

  مؤهل عالً-مندوب مبٌعات  4
 سنوات 4 ةخبر -     
 سنوات  5خبره  - مندوب تسلٌم   4

 سنوات 5سائك خبره  50
 عامل  50

 مؤهل متوسط الشروط:
 ج5100الراتب:

 ةسن 54 : 10السن منالشروط العامة: 

 

  الجوهرةشركة 
 الغذائٌةللصناعات 

 ةالبحٌرطرٌك حوش عٌسً 
 5571151مٌنً/أرلم التال

 دمحم عزمً دمحم/أ.لئوالمدٌر المس
 05050557575ت/

 عدد
 بكالورٌوس هندسه–مهندس كهرباء    5

 مندوب   50
 فنً   50

 مؤهل متوسط الشروط: 
 عامل انتاج من الجنسٌن  50
 عامل تحمٌل   50
 سائك   50

 ج1000 :5000: الراتب
 سنة 15 :السن

 

 

 شركة الهالل
 الجاهزةوالمالبس  والصباغةللترٌكو 

 لصناعٌةا المنطمة -زمام شركة مصر للغزل 
 كفر الدوار

 1517057مٌنً/أالرلم الت
 عادل مرعً/ أ.لئوالمدٌر المس

 05111757557ت/
 عدد

 من الجنسٌن - اورلٌه(-اوفر-عامل)سنجر500
 من أعامل   50
 عامل مخازن  50

 ةسن 54الً  50 :السن
 الممابلة حسب : الراتب

 

 سنا فودز 
 للصناعات الغذائٌة

 1 ش جسر النٌل الكٌلو–الرحمانٌة 
 1507505مٌنً/أالرلم الت

 تامر محمود زٌدان 0المدٌر المسؤل/ا
 05005051571ت/

 عدد
 من الجنسٌن - مشرف تغذٌة وإنتاج   5
 مشرف سالمة وصحة مهنٌة   5
 مرالب جودة   4

 مؤهل عالًالشروط: 
 مرالب أمن 50

 فنً   4
 متوسط مؤهلالشروط: 

 عاملة إنتاج 100
 مساعد شٌف 100

 عامل موسم5100ً
 ال ٌشترط مؤهلالشروط: 

 حسب الخبرة الراتب:
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 اإلنتاجٌة التعاونٌة الجمعٌة
 واالنشاءات المٌكانٌكٌةثاثات لأل

  عبد المنعم رٌاض ارعش5
 كوم حماده -زاوٌة فرٌج 

 075-505-505/مٌنًأالرلم الت
 عبد اللطٌف ابراهٌم /أ.لئوالمدٌر المس
 05554704147ت/

 عدد
 ه محاسبهبكالورٌوس تجار–محاسب   1
 عامل بالط   5
 ةعامل سباك  5

  ةعامل نجار50
 عامل حداده4

 ال ٌشترط مؤهل
 سنه  54السن الٌزٌد عن 

  ةحسب الممابل: الراتب

 

 ةمصنع تدوٌر الممام
 ةالبحٌر -ة كفر زٌاد

 حسٌن ة.حماد المدٌر المسؤل .ا
 05000550550ت/

 عدد
  ةمسئول صٌان  5
 مشرف  1
 سائك معدات    5

 مؤهل متوسط الشروط:
 عامل فرز54

 من أفرد   5
 ساعً   5

  ةسن50الً  10السن من 
 ج1400: 5100 :الراتب

 
 
 

 

 الجمل
 لالستٌراد والتصدٌر 

  507ن - الطرٌك الزراعً
 ةسفل كوبري التوفٌمٌأ

 خالد الجمل أ.ل/ئوالمدٌر المس
 05000175555ت/

 عدد
 بكالورٌوس تجاره –محاسب    4

 مشرف مؤهل عالً 50
 من الجنسٌن - مترجم   5

 انجلٌزي ادأبلٌسانس -     
 مٌن مخزن مؤهل متوسط أ 50

 ج1400:5700 :الراتب
 سنوات  4 : 5 ةخبر - الشروط:
 ةسن50 : 10السن  -           

 

 بان ةالبحٌر
 البالستٌكٌةللصناعات 

حوش عٌسً  -عثمان ابن عفان  ارعش
 ةالبحٌر

 رجائً عزمًأ. ل /ئوالمدٌر المس
 1755555/054ت/

 عدد
 مرالب جوده   5
 مرالب مخازن المؤهل عالً   5

 نساج 55
 عامل ممصات   5
 عامل مطابع  5
 عامل خط البالت   5
 مؤهل متوسط -عامل خرط   5

 سنوات  5 ةخبرالشروط: 
 سنه 17الً  14السن من            

 الممابلةحسب  :الراتب
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 الرحمة جروب
 شارع المصنع  -كوم حمادة

 درسة عٌسى موسىمام مأ
 عبد العزٌز عطٌةأ. ل/ئوالمدٌر المس

 05050155551ت/
 عدد

 متوسط ؤهلم - مندوب مبٌعات 500
 ٌجٌد المراءة والكتابة -        

 من الجنسٌن –ج 1400الراتب: 

 

 الشارة تكس
 المنطمة الصناعٌة -شارع احمد عرابً

 كفر الدوار
 المدٌر المسؤل/ هٌثم كامل

 05170150015ت/ 
 عدد

 بكالورٌوس تجارة-أمٌن مخزن 5
 ج1400الراتب: 

 عامل غزل 10
 عامل انتاج 54

 ج5000:5700الراتب: 
 متوسط المؤهل:

 

 المصرٌة 
 للصناعات النسٌجٌة

من شركة مصر  4لطعة رلم -كفر الدوار
 صباغى البٌضا

 أمانً أحمد عنترأ. ل/ ئوالمدٌر المس
 0504547505ت/

 عدد
 جوكر 40
 هأورلٌ 40
 أوفر 40

 سنة54:50السن: - من الجنسٌنلشروط: ا
 ج1000:5400الراتب:

 تراست جروب
 همٌاالمعالجة ل 

نزلة الكوبري العلوي   -ش جمال عبد الناصر 5
 إٌتاي البارود

عبد الناصر عباس أ. ل/ئوالمدٌر المس
 05107570005ت/

 عدد
 بكالورٌوس تجارة -محاسب    5
 مؤهل عالً -مندوبٌن    4

 كول سنتر 10
 مبٌعاتدوب من 40
 فنً 40

 عامل مخازن 4
  متوسط –عالً  مؤهلالشروط: 
 سنة54:11السن: -           

 ج5000:1000الراتب:

 

 سٌنا مصر 
 والحراسة لألمن

 بجوار محطة مترو سعد زغلول -ش نوبار 55
 سعد أحمد 0أالمدٌر المسؤل/ 

 05055055750ت/ 
 عدد

 مؤهل وبدون -فرد أمن-مشرف أمن 500
 من للعمل  باإلسكندرٌة فرد أ  50 

 سكن  –مواصالت  –وجبات  –       
 ج 1500الراتب:        

 ج 1500 -للعمل بالشٌخ زاٌد  -فرد أمن   10
 سنة  54حتى  السن:

 : جمٌع المحافظات موالع العمل
 
 
 
 
 

 شمر للمالبسمصنع األ
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 ش عراب1ً-كوم حمادة 
 5550575الرلم التأمٌنً/

 دمحم االشمرمصطفى أ. المدٌر المسؤل/
 05005545055ت/ 

 عدد
 عامل خٌاطة 5
 عامل أوفر 5
 عامل تدوٌر وتشطٌب 5

 من الجنسٌن -متوسط الشروط: مؤهل 
 ج1000:5400الراتب:

 

 مستشفى الصفوة التخصصً
 بجوار بنزٌنة توتال –الرحمانٌة 

 طرٌك دسوق دمنهور
 عبدهللا دمحم عبد هللا أ.المدٌر المسؤل/

 05540101515ت/ 
 عدد

 سنة  54حتى  – عناٌة مركزة استشاري 5
 سنة 54حتى  – موظف أمن 5
 سنة 54حتى  – عامل نظافة 5

 الراتب: حسب الممابلة

 

 جٌال تكس
بجوار شركة مصر للغزل  5/5 - 5/4لطعة 

 البحٌرة  – كفر الدوار -والنسٌج 
 1555545مٌنً/أالرلم الت

 أمٌرة إبراهٌم شعبان .ل/ أئوالمدٌر المس
 05115545555ت/

 عدد
 عامل أفر 50
 هعامل أورلٌ 50
 عامل سنجر 50
 عامل كوال رٌت 50

 ج5100 -سنة54:10السن:الشروط : 

 

 
 
 
 

 سماٌلز جروب
 –مٌدان سفٌر  -ش أبو بكرالصدٌك   74

 الماهرة –مصر الجدٌدة 
 المدٌر المسئول/ أ. إٌمان السٌد

 05175577550ت/ 
 عدد

 –ب. سٌاحة وفنادق  –مدٌر كافٌه    5
 ج 5000لراتب: ٌبدأ ا

 ب. هندسة إنتاج  –مهندس إنتاج    4
 ج 1540 –عضو فرٌك    4
 ج 5100 –عامل مخازن    1
 سنة  50حتى  –فنً كهرباء كنترول    4
 شٌف بارٌستا  1
 وٌتر   1

 الشروط: مؤهل متوسط 
 ج 5000:  1000الرتب: 

 عامل إنتاج   10
 عامل نظافة    50

 ج5140 –الشروط: شهادة إعدادٌة 
 سنة   54:  50الشروط العامة: السن : 

 بدالت  –اجتماعً  –ت. صحً  -المزاٌا:
 ساعات  0عمل  -         

 –مدٌنة نصر  –موالع العمل : مصر الجدٌدة 
 –شٌراتون  –الرحاب  –التجمع الخامس 

 العبور
 
 
 
 
 

 

 ملتقى عين الصيرة
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 هاٌبر سامً سالمة –نجمة هٌلٌوبولبٌس 
 مدٌان الجامع  -شارع إسماعٌل رمزي

 مصر الجدٌدة
 1555555الرلم التأمٌنً/ 

 المدٌر المسئول/ أ. أحمد الباسل
 05151105117ت/

 عدد
 من الجنسٌن -كاشٌر   54

 حافز 100ج +  5000الراتب:       
 ج 5000 -مرالب كامٌرا   10
 ج5400 -مدٌر إداري   50

 الشروط: مؤهل عالً
 ج   5000 -من الجنسٌن –بائع ممرات   500

 حافز 100ج + 1100 –فرد أمن    50
 الشروط: مؤهل متوسط

 ج5700 –عامل مخزن   74
 ج1500-بمال   10
 مساعد كاشٌر   10

 الشروط: االعدادٌة 
 سنة 54الشروط العامة: السن حتى 

 اجتماعً –المزاٌا: ت. صحً 
 -جسر السوٌس  -موالع العمل: مصر الجدٌدة 

 الكلٌة الحربٌة  - حدائك المبة

 

 كونتران لألمن
 التجمع الخامس – 10شارع  – 155فٌال 

 المدٌر المسئول/ أ. تامر أحمد
 05005515554ت/ 

 عدد
  ال ٌمل عن  -من الجنسٌن  –فرد أمن  500
   50حتى  -سم 570الطول  -متوسط        
 سنة        

 اجتماعً  -ت. صحً  -المزاٌا:
 دورات تدرٌبٌة  –حٌاة تأمٌن على ال -        
 ج5500 -أو سكن  –بدل مواصالت  -        

 صٌدلٌات العزبً
خلف الرلابة  –ج تمسٌم أسماء فهمً 5

 االدارٌة مدٌنة نصر
 حسام عبد الفضٌل .ل/ أسئوالمدٌر الم

 05055505401ت/ 
 عدد
 ج1400الراتب:  –مندوب توصٌل   10
 ج5000الراتب:  –فرد أمن   10

 متوسطالشروط: مؤهل 
 ج1400الراتب:  -عامل خدمات  14

 سنة 54:14السن  الشروط العامة:
 تأمٌن صحً إجتماعً  -المزاٌا:
 ٌوجد مواصالت-         

 موالع العمل: جمٌع المناطك

 

 لندٌل للصلب
 العاشر من رمضان -العبور 

 مهند هاشم .المدٌر المسؤل/ أ 
 05055554440ت/ 

 عدد
 ج4000الراتب :  –مهندس   1
 ج5000الراتب: –مبٌعات مندوب   1

 من الجنسٌن -     
 ج5000الراتب :  –محاسب    1
 ج5400الراتب:  –مرالب جودة    1

 بكالورٌوس رلابة جودة -     
 الشروط: مؤهل عالً 

 بدون خبرة -فنً انتاج   50
 بدون خبرة -فنً صٌانة مٌكانٌكا  50

 سائك كالرن   5
 الشروط: مؤهل متوسط

 الٌشترط مؤهل -رٌال درجة أولىسائك ت 1
 ج5000الراتب: 

 انتماالت  –اجتماعً  –المزاٌا: ت. صحً 
 العاشر من رمضان –العبور  –موالع العمل 

 امرٌكانا
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 المهندسٌن –شجول جمال  15
 وائل المحالوي 0المدٌر المسؤل/ أ

 05004555575ت/ 
 عدد

 من الجنسٌن–عضو فرٌك 500
 طباخ 500

ط وجود رخصة لٌادة شر -مندوب توصٌل 40
 دراجة نارٌة

 سنة54:50الشروط العامة: السن 
 المزاٌان

زٌادة  –أرباح سنوٌة  –تأمٌن صحً إجتماعً 
ساعات  0العمل  –سكن للمغتربٌن  -سنوٌة

 شفتات للذكور 

 

 ثري إم للتجارة
بجوار  –ش كمال عطٌة صالح سالم 50

 حدٌمة الفسطاط
 السٌد علً حنً 0المدٌر المسؤل/ أ

 0501011554 ت /
 خبرة سنتٌن –سكرتٌرة  5

 خبرة: سنتٌن–ج 5400الراتب: 
 ج1500الراتب:  –كاشٌرة  5

 من الجنسٌن –مبٌعات داخلٌة  15
 ج1400الراتب:  –خبرة: سنة 

 الشروط : مؤهل عالً
 مؤهل متوسط–عامل مخازن  4

 خبرة او بدون –ج 1400الراتب: 
 سنة54:10الشروط العامة: السن 

بدل مواصالت  –ٌن صحً إجتماعً المزاٌا:تأم
 % على مبٌعات5بونص شهري –

-امبابة -شبرا–موالع العمل: وسط البلد 
 مدٌنة نصر -الف مسكن -فٌصل

 
 

 ستً للفطائر والبٌتزاٌماج

 العباسٌة –أحمد سعٌد شا البا ارعش 55
 دمحم عبد الخالك .المدٌر المسؤل/ أ

 05055510555 -05000555170ت/ 
 عدد

 سنوات 5خبرة   مؤهل عالً –ع مدٌر فر  5
 ج5400:5000 -سنة 54السن حتى:     
 سنة5:5خبرة:  - مساعد مدٌر مطعم 54
 ج5400 -ة سن50السن: حتى      
 أمٌن مخازن  50
 مساعد أمٌن مخزن 50
 وٌتر 50
 كابتن 50
 طباخ 50

             سنة 50حتى  - متوسط -:مؤهل عالً شروطال
 ج1400:  1000الراتب: 

 -التجمع الخامس -الع العمل: الممطم مو
المهندسٌن  -روكسً -المعادي  -العباسٌة 

 عباس العماد   –مصر الجدٌدة  -
 توفٌر سكنالمزاٌا: 

 

 درٌمشارم 
 المنٌل -ش عبد العزٌز ال سعود 40

 أحمد صابر عبد الفتاح 0المدٌر المسؤل/ أ
 05005544505ت/ 

 عدد
 مهندس عمارة 5
 مهندس كهرباءلوى 1
 مهندس مٌكانٌكا لوى 1

 ج5000:5000الراتب: 
 : بكالورٌوس هندسة الشروط
 سنة 1:0الخبرة: 
 سنة14:11السن: 
 مؤهل متوسط –عضو فرٌك  540

  سنة 50: 54السن:   ج1400الراتب: 
 

 ومروبرٌك
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 مساكن شبرا  - المكتب العربً ارعش55
 بجوار جامع الصدٌك

 لطفً فهمً .المدٌر المسؤل/ أ 
 05010454445ت / 

 عدد
 كاشٌر  4

 عضو فرٌك50
 مؤهل متوسط  -الشروط:
 سنة54:15السن: -          

 ج1000:الراتب
 بدل وجبة  -اجتماعً –المزاٌا: ت. صحً 

 شٌراتون  -المعادي  -موالع العمل: م. نصر 
 التجمع  -               

 

 إٌتوال للحلوٌات
 الملٌوبٌة - أبو محرم ارعش –شبرا الخٌمة 
 سالم أحمد .المسؤل/ أ المدٌر
 05500705105ت/

 عدد
 مؤهل عالً -كاشٌر   10

 عضو فرٌك500
 كابتن أوردر   10
 بائع شرلً   40
 وٌتر   10

 مؤهل متوسطالشروط: 
 استٌور  500

 سنة1400:1100الراتب: 
 سنة15السن: 
 شهور 5زٌادة كل  - المزاٌا:

 المهندسٌن –المعادي  –موالع العمل: حلوان 
 
 
 
 

 وبرٌج

 مساكن شٌراتون -ش خالد بن الولٌد  5
 1100075الرلم التأمٌنً/

 عبد الرحمن شولً .المدٌر المسؤل/ أ
 05005050455ت/ 

 عدد
 مساعد مدٌر  10
 مشرف مطعم  10

 سنوات 5خبرة: التمل عن الشروط: 
 الراتب: حسب الممابلة

 أمٌن مخازن 10
 فوق متوسط  -الشروط: مؤهل عالً

 عضو فرٌك 100
 ٌف شواٌةش  40
 عامل مخازن 40
 عامل إنتاج 40

 الشروط: ٌمرأ وٌكتب
 ج5400: 1100الراتب: 

 - متوسط مؤهل -(5،1سائك درجة ) 10
  سنوات 5خبرة: التمل عن 

 ج5500:1000الراتب: 
 سنة  54الشروط العامة: السن حتى 

 وجبة  -المزاٌا: تأمٌن صحً إجتماعً
 دورات تدرٌبٌة -        

 

 ة الكندٌة الشركة المصرٌ
 بطاطس أند زالبٌا

 حدائك المعادي – 505شارع  40
 المدٌر المسئول/ أ. أحمد إمام

 05051154555-05005100504ت/
 عدد
 5خبرة  –مؤهل عالً  –مدٌر فرع   50

 سنة  50حتى  –سنوات 
 –ال ٌمل عن متوسط  –عضو فرٌك   540

 ج 1000:  1500 –سنة  50حتى 
 أسواق العثٌم مصر
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أمام جابكو  - من ش فلسطٌن 150ش 57
 للبترول بالمعادي الجدٌدة

 هٌثم حجازي  .المدٌر المسؤل/ أ
 05000050500ت/ 

 عدد
 مؤهل عالً -كاشٌر 40
 منسك ممرات 40
 فرد أمن 40

 الشروط: مؤهل متوسط
 سنة خبرة -بائع لحوم 40
 خبرة سنة - بائع أجبان 40
 عامل نظافة 40

 الشروط: مؤهل وبدون
  زٌادة سنوٌة  - ٌن صحً إجتماعًالمزاٌا: تأم

 ترلٌات -بدل إنتمال -         

 

  روتوغرافٌا الستثمار الصناعً
 ( 14لطعة )  –المنطمة الصناعٌة الثالثة 

 أكتوبر 5
 5740155الرلم التأمٌنً/ 

 المدٌر المسئول/ أ. هانً هشام محمود
 0511570005ت/

 عدد
 كٌمٌاء –ب. علوم  –مرالب جودة    5
 فنً كهرباء كنترول    1
 فنً صٌانً مٌكانٌكا    1

 سنوات  4:  5خبرة -مؤهل متوسط  -الشروط:
 جنٌه 5400الراتب: 

 مؤهل متوسط  –عامل إنتاج   14
 ج1500:  1100الراتب:        

 سنة  50الشروط العامة : السن حتى 
 العمل بنظام الوردٌات -           

 اجتماعً  –ت. صحً  -المزاٌا:
  توفٌر مواصالت -        

 بوتشرز برجر

 المهندسٌن -ش لبنان 55
 مً الجمالأ.المدٌر المسؤل/ 

 05170157555 -05170077074ت/ 
 عدد

 سنة 4:5خبرة  - مدٌر مطعم   5
 سنة5:5خبرة  - مساعد مدٌر مطعم   5
 سنة 4:5خبرة  -مدٌر مطبخ    5
 سنة 5:5خبرة  –مساعد مدٌر مطبخ    1

 ٌفضل سٌاحة وفنادق -عالً  لمؤهالشروط: 
 شٌف لٌدر    5

 وٌتر 54
 باص بوي  50
 طباخ  54

 مؤهل متوسط -سنة 5:  5خبرةالشروط: 
 هوست 54

 إستٌوارد 7
 بدون -الشروط: مؤهل متوسط 

 إجتماعً  -تأمٌن صحً   -المزاٌا:
 بدالت -تأمٌن على الحوادث  -         

ٌنة مد –مصر الجدٌدة  -موالع العمل: الزمالن
 التجمع -الشٌخ زاٌد–إكتوبر  5-مصر 
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 مدٌرٌة الموى العاملة
 باإلسماعٌلٌة

 خلف االستاد -شارع شبٌن الكوم 
 5555505/055ت / 

 

 بالمدٌرٌة ادارة التشغٌل

 

 الشركة المصرٌة 
 للصناعات المعدنٌة

  00وحدة 55عنبر -مجمع الصناعات الصغٌرة 
 1500015/ ًمٌنأتالرلم ال

 دمحم احمد سالمة أ.لمدٌر المسئول/ا
 عدد

  - متوسط فوق الهل مؤ - عامل فرٌزر  1
 سنة 50السن  -صناعً متوسط 

 مساءً 5 :ص0عمل من  -     
 جنٌة1400الراتب 
 ًجتماعا -مٌن طبىأت: المزاٌا

 
 
 
 

 شركة لسطور مصر
 للصناعة والتجارة

 ة الصناعٌة الثالثة المنطم
 الشرلٌة -العاشر من رمضان 

 1155557/ًمٌنأالرلم الت
 ماجد سعٌد فهٌمأ.المدٌر المسئول/ 

 05115005500-550005/044ت/ 
 عدد

 ج 5400:  1000 -فنً لحام  500
 فنً دوكو سٌارات    40
 فنً كهرباء سٌارات    10
 فنً خراطة    10

 فنً برادة    10
 اتوبٌسات فنً تشطٌبات    10

 الشروط: المؤهل ال ٌمل عن االبتدائٌة 
 سنة 50حتى  -            
 ال ٌشترط خبرة -           
 جنٌه 5000:  1000الراتب: 
 وردٌة واحدة  –ساعات  0العمل  -المزاٌا: 

 م  4ص :  0العمل  -     
 حافز -اجتماعً  -ت. صحً  -    
اهرة توفٌر مواصالت من والى الشركة بالم -   

 العاشر من رمضان  –الشرلٌة  -

 

 أوالد رجب
 الحً الثامن –شارع مصفى النحاس  555

 لبل مدرسة المنهل -م. نصر 
 أعلى فرع اوالد رجب

 مدٌر الموارد البشرٌة/ أ. أحمد جمعة
 أ. دمحم إبراهٌم -
 05055555755ت/

 عدد
 فوق متوسط –مؤهل عالً  –كاشٌر   50
  مؤهل متوسط –منسك ممرات  40
فوق  –مؤهل عالً  –مرالب كامٌرا   50

 متوسط  –متوسط 
 بمال   50
 جزار   10
 مؤهل متوسط  –فرد أمن   40
 مؤهل عالً  –موظف استالمات   50

 سنة  50الشروط: السن : حتى 
 اجتماعً  –ت. صحً  -المزاٌا: 

 سكن أو بدل مواصالت لبعض الفروع  -      
 
 
 
 

 شركة حماٌة لألمن والبٌئة

 رــــادة نشــــإع
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المهندسٌن  -شارع جامعه الدول العربٌة  505
 55الدور -ألسواق الحرةعمارة ا -الجٌزة 

 المدٌر المسئول/ لواء/دمحم ابو الدهب
 05050700554/ 05051011000ت/
 عدد

 –مؤهل فوق متوسط  –ضابط امن  100
 من الجنسٌن  -سنة  50حتى  –متوسط 

 الراتب : حسب الممابلة وحسب الموالع 
 التجمع الخامس موالع العمل:

 

 سبٌنس اٌجٌبت
طرٌك االتوستراد  -مة د شارع مجدى سال55

 المعادى
 1504110الرلم تامٌنى / 

 المدٌر المسئول/ أ. رباب حسٌن
 05050005154ت/ 

 عدد
 جنٌه 1400 -كول سنتر   4
5 it   )جنٌه5700-)مول العرب 
 جنٌه1000-خدمة عمالء )بفرع الشروق(   5

 سنة 50حتى  –الشروط: مؤهل عالى 
 مؤهل متوسط -فنً تبرٌد وتكٌٌف   4
 جنٌه5000 -سنة  54حتى  –     

 مؤهل متوسط –فرد أمن  10
 مؤهل فوق المتوسط  –كاشٌر  10

 جنٌه5040الراتب 
 جنٌه 1500 –منسك ارفف  10

 سنة 55:50الشروط: السن 
 جنٌه5000 -جزار  50
 جنٌه1000 -مساعد جزار  10
 جنٌه1000 -سمان  10
 جنٌه 1000-بائع بمسم األسمان  10
 جنٌه1100-نة  بائع بمسم الجب 10
 شٌف مخبوزات  50
 حلوانى شرلى 50

 الشروط : ٌجٌد المراءة والكتابة
 سنة 54:50السن            
 جنٌه5000الراتب: 

 ت. صحً –المزاٌا: توفٌرمواصالت 
 دورات تدربٌة خاصة -اجتماعً -          
 دورات األمن والسالمة  -          

 للتمدٌم
م الواتس اب: التواصل على رل

05050005154 
االتصال جمٌع اٌام االسبوع ماعدا الجمعة 

 والسبت
 عصراً  5صباحاً الى  50من 

 

 المجموعة العربٌة لألمن والحراسة
متفرع من شمس  –شارع أسامة بن منمذ  50

 الدٌن الذهبً
 40045الرلم التأمٌنً/ 

 مدٌر الموارد البشرٌة/ أ. والء عادل
 05015441550ت/

 عدد
 ج 1040 -فرد أمن   50
 للعمل بالعٌن السخن  -فرد أمن   10

 ج 1440الراتب:       
 الشروط: ال ٌمل المؤهل عن متوسط 

 سم  570ال ٌمل الطول عن  -          
 سنة  50حتى  -          

 مؤهل متوسط –عامل بوفٌه   50
 ج 1500 –سنة  54حتى  -      
 سنة 40حتى  –عامل نظافة   50

 ج 1500 –ال ٌشترط مؤهل  -      
 الشروط العامة: العمل بالعاصمة اإلدارٌة 

 توفٌر سكن  -المزاٌا: تأمٌن اجتماعً 
 حافز شهري  -         


