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 العاملتوزارة القوى 

 بالداخل اإلدارة العامت للتشغيل
 مدينت نصر -شارع يوسف عباس  3

 55390322فاكس/ -ث
 
 
 
 
 

 مدرسة منارة البٌان الخاصة
 الحً الثانً –العبور 

 211411  /الرلم التأمٌنً
 المسئول / أ . احمد صالح الدٌنالمدٌر 

 44100025 -01063322010 /ت 

 عدد 
 بكالورٌوس تربٌة   -مدٌر دور   2

 جنٌه  2000   -سنة  50السن :     
 بكالورٌوس تجارة –مشرفة دور   3
 جنٌه1200 -سنة  35السن :  –    
 جنٌه  2400 –إعدادٌة  –سائك   3

 سنوات 5الشروط : خبرة 
 

 لأللبانمٌلٌكٌز 
 الشٌخ زاٌد-المحور المركزي –بالزا مول 

 2312400 /الرلم التأمٌنً
 الل دمحمالمدٌر المسئول/ أ . عمرو ج

-0102531111 – 31510066 /ت 
01000121006 

 عدد 
 مؤهل عالً –مهندس إنتاج حٌوانً  10
 سنة  40:21السن      

 جنٌه 2000الراتب     
 مؤهل متوسط  -عامل  50

 سنة  40:11السن  
 جنٌه  2200:1200الراتب  

 جنٌه 3100 –جرار سائك  10
 سنة  40:21  السن 

الامة  –اجتماعً  –المزاٌا : تأمٌن صحً 
 واجبات 3 –كاملة بالمزرعة 

 

 لألمن والحراسة المصرٌة األوربٌة
 شارع لورش من حسنٌن هٌكل 12

 مدٌنة نصر –عباس العماد 
 002560222 /الرلم التأمٌنى

 المسئول/ أ . احمد حمدىالمدٌر 
 01023330124 -01553232151/ت

 عدد 
           خبرة أو بدون - فرد أمن  10
متوسط  -مؤهل عالً  -ت مرالب كامٌرا 10

 ساعات  1العمل  -
 سنة 45:21 :السن

 جنٌه 2500:2200الراتب: 
 تأمٌن إجتماعى -المزاٌا: تأمٌن صحً 

  توفٌر سكن للمغتربٌن-         
 العمل موالع
شٌراتون   - المعادي - العاشر من رمضان
 جسر السوٌس -مصر الجدٌدة 

 

 الرسالة الخاصة للغات مدارس
 العبور - 1لطعة  –الحً الثانً 

 2242404 /الرلم التأمٌنً
 المدٌر المسئول/ أ . كرٌمان محمود

 44100003 /ت

 عدد 
 تربٌة فنٌة مدرس   1
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 تربٌة موسٌمٌة مدرس   1
 الشروط : من الجنسٌن 

 مدرسة رٌاض أطفال   2
 مدرسة تربٌة رٌاضٌة   1

 سنة 21:25السن : 
 فرد أمن   2
 ثانٌة  –رخصة أولى  –سائك   2

 فٌما فوق 30السن: من 
 : خبرة سنتانالشروط
 حسب الممابلة  الراتب:

 

 مدرسة الصفوة للغات
 احمد بن طولون –الحً الثانً  –العبور 

 2451124 /الرلم التأمٌنً
 المدٌر المسئول / أ . دمحم بهاء سٌد

 44100012 /ت 

 عدد 
 مدرس لغة إنجلٌزٌة   2
 مدرس رٌاضٌات   4
 مدرس لغة عربٌة  2
 الشروط : من الجنسٌن   

 بكالورٌوس نظم ومعلومات –ة إدارٌ 2
  تجٌد الكمبٌوتر   
 سائك  2

 جنٌه  1200الراتب : 
 

  ريزهمعهد الكرٌم األ
 بجوار السنترال  –الحً الثانً  –العبور 

  2005340 /الرلم التأمٌنً
 المدٌر المسئول / أ . عٌد جاد دمحم البدرى 

 01222130654–01143453411/ت

 عدد 
 مدرس لغة عربٌة   1
 مدرس رٌاضٌات    1

 مدرس علوم شرعٌة   1
 مدرس لغة انجلٌزٌة   1
 الشروط : من الجنسٌن  

 ثانٌة  –رخصة أولى  –سائك   2
 عاملة نظافة  2

 سنة 30:22 :السن
 الراتب : حسب الممابلة 

 من سكان العبور -: العامة الشروط
ذوي المدرات % من 5استٌفاء نسبة   4

  الخاصة 
 

M&s  للوف المعدنى 
بجوار مصنع   B4 –العاشر من رمضان 

 جرٌن الند
 1410544الرلم التأمٌنً : 

 المدٌر المسئول / أ . مجدي جاد
 01222141335ت : 

 عدد
 فنً صٌانة  100 

 فنً لحام   100
 كهربائً مكن   100
 عامل إنتاج  100
 سنة  40:20السن 

 الشروط : مؤهل أو بدون 
 ساعات 2العمل نظام وردٌات كل 

 جنٌه + حافز انتاج 2500الراتب : 
 
 

Spinneys  ) سٌبنس ( 
 االوتوستراد  –المعادى 

 دي سالمة جشارع م 
  2425221 /الرلم التأمٌنً

 المدٌر المسئول / أ . رباب حسٌن 
  01000441510 /ت
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 عدد
     إجادة اللغة  –موظف خدمة عمالء    6

 جنٌه  3000 – االنجلٌزٌة       
 كاشٌر   30
 مرالب كامٌرات   30

 الشروط : مؤهل عالً 
 فنً تبرٌد وتكٌٌف   25
 فرد أمن   30
 أرفف  منسك  30
 فنً كهرباء   20

 الشروط : مؤهل متوسط 
 مساعد كاشٌر   30
 بائع   30
 شٌف خباز   30
 شٌف حلوانً   30

 الراتب: حسب الممابلة
 

 التمدٌم على العنوان التالً
    21لمدة  2مول العرب بمٌدان جهٌنة بوابة 

 الخمٌسٌوم ٌومٌاً من السبت : 
 عصراً  3:  10من 

 

 ر جروب للتجارةتٌسو
بجوار مول  –شارع حلمً النمر  61

 جسر السوٌس –التجارٌٌن 
 كوبري المطار

 المدٌر المسئول / أ . رٌمون شكرى شاكر
 26630400 - 1،2،3،4ت :

 عدد
 تلً سٌلز موظفة   10

 مندوب مبٌعات    5
 متوسط  -: مؤهل عالً الشروط

    مؤهل متوسط   -فنً صٌانة فالتر مٌاه  10
 ) تدرٌب مدفوع االجر (إعدادٌة  –     

 سنة   35:20 :السن
 جنٌه  3000:1250الراتب :

 

 المجموعة العربٌة
 لألمن والحراسة

 أسامة أبن منمذ شارع10
 بجوار مترو كلٌة البنات –مصر الجدٌدة 

 52051 /الرلم التأمٌنً
 والء عادل عبد الحمٌدالمدٌر المسئول / أ . 

 022211166 – 01024552432 /ت

 عدد
 مؤهل متوسط -أمن  دفر  60

 جنٌه 2150:  2250-سنة  40:21-      
 عامل بوفٌة   10
 عامل نظافة  40

 بدون -الشروط : مؤهل متوسط 
 جنٌه  2000 الراتب :

 سنة   50: 21السن الشروط:  
 إلامة  –صحً  – اجتماعًالمزاٌا: تأمٌن 

 زى خاص بالشركة  -         
 موالع العمل
 العٌن السخنة –العاصمة اإلدارٌة الجدٌدة 

 

 الفرجانً
 حدائك الزٌتون –شارع الزٌتون  40

 أمام شركة المٌاه
 2114241الرلم التأمٌنً/ 

 المدٌر المسئول/ أ.سعٌد احمد سعٌد
 01100011116-01222000251ت/

 عدد
 متوسطفوق  -مؤهل عالً  -كاشٌر   00
 جنٌه 2250-من الجنسٌن       

 ج 2200 -مؤهل عالً  -مدخل بٌانات  20 
 بائع   50
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 منسك   50
 موظف أمن   50

 مؤهل متوسط الشروط :  
 بدون -عامل مخزن  50

 سنة  35:11السن  
 جنٌه  2200:3000الراتب  
 

 سٌا للنظم والحاسباتآشركة شرق 
 عمارة الفٌروز –أول عباس العماد أ 5

 مدٌنة نصر -الدور الثالث 
 3105014الرلم التأمٌنً / 

 المدٌر المسئول / أ . اٌمان دمحم
 01062355004-01000124440ت/

 عدد
 مٌن مخزنأ    2
 محاسب    1

 مبٌعات روجم  10
 مندوب مبٌعات  15

 الشروط : مؤهل عالً
 مؤهل متوسط –مندوب توصٌل   5
 بدون –مؤهل  –عامل مخزن   3

 سنة 35ٌزٌد عن السن : ال 
 جنٌه 2500الراتب : ال ٌمل عن 

 ماكن العمل أ
مصر الجدٌدة  –المهندسٌن  –مدٌنة نصر  

 اكتوبر 6 –وسط البلد  –

 

 مارٌنز لخدمات األمن
 شارع جابر بن حٌان 32

 المدٌر المسئول / أ . بٌتر هانً عبٌد
 01001205122ت / 

 عدد 
فوق  –مؤهل عالً  –مرالب أمن  50 

 خبرة  -متوسط   –متوسط 
 جنٌه 2000  - سنة  45:21السن   

 سنة  50:  35 -مشرف أمن  3
 سكرٌةعٌفضل خلفٌة  -      

 جنٌه  3000 الراتب:
 زى  -المزاٌا : إلامة  حوافز بدل أجازات 

 

 إٌزن ) الجمعٌة الطالبٌة للتبادل الثمافً (
 سلكًالالتمسٌم   -شارع دمحم أمٌن 

 المعادي
 المدٌر المسئول / أ . وسام صالح دمحم

 01143640222ت/ 

 عدد 
 لمانًأ -فرنسً  -نجلٌزي إ - مدرس  30 

 تسوٌك    10
–) كلٌات اآلداب مؤهل عالً : الشروط
إدارة  –التجارة  -األلسن  –التربٌة 

من  –سنة  30:22السن   -اإلعمال ( 
 الجنسٌن 

 الراتب : حسب الممابلة
 

Met life    () تأمٌنات علً الحٌاة 
 شارع المٌرغنً 06

 المدٌر المسئول / أ . سان ثابت
 01221133350ت / 

 عدد 
 مؤهل عالً  -مندوب مبٌعات  10

 من الجنسٌن  
 جنٌه  2000الراتب :  

 سنة 25السن : 
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 ماجٌن فارما لألدوٌة
 مدٌنة نصر–شارع عباس العماد  21

 صالح الدٌنالمدٌر المسئول / أ . دمحم 
 01006202456ت / 

 عدد 
 من الجنسٌن –مندوب مبٌعات  50
 إناث  –تلً سٌلز  50

 خبرة سنة –مؤهل عالً  :الشروط 
 سنة  30: 22السن  
 + عمولة  2500الراتب  

 إجتماعى  –المزاٌا : تامٌن صحً 
 مولع العمل : مدٌنة نصر

 

 رادٌو شان
 الدور األول –الدلً  –شارع مصدق  02

 المدٌر المسئول / أ . ندى وائل حسن
 01025260420ت / 

 عدد  
 + عمولة   ج 2500-مسئول مبٌعات   30

 + عمولة ج 2200 –مساعد مكتب  0
 الشروط: خبرة سنة

 2NETWORK  - 2300  جنٌه 
 جنٌه 3000 –مدخل بٌانات  1

 سنة 2:  1خبرة  الشروط:
 مؤهل عالً  العامة: الشروط

 ةسن 21السن : حتى                    
 جنٌه  2400 - مندوب طٌار  3
 مندوب توصٌل مخازن  3

 + بدالت ج  1500 -     
 رخصة مهنٌة –سائك  5

 جنٌه + بدالت    2500:2000 الراتب:    
 سنةخبرة  –مؤهل فوق المتوسط  :الشروط

 سنة  30: حتى  السن           
 ترلٌات  – اجتماعً –المزاٌا : تأمٌن صحً 

 الجٌزة –فروع الشركة الماهرة 
 لًبالداالدارة 

 

 شركة تٌكو لالستثمارات السٌاحٌة
 الزمالن –شارع طه حسٌن  22

 المدٌر المسئول / أ . أٌة حسٌن
 01030055211ت / 

 عدد  
 جنٌه   2100:  2400 -وٌتر 40 

 جنٌه  3100:  3600 -بارٌستا    50
 جنٌه  3500:  3000  - طباخ  50
 جنٌه  2100:  2600 -كابتن أوردر    50
 جنٌه  2100:  2500 -أستٌوارد  30
 جنٌه  2620عامل مخزن   10

 متوسط –مؤهل فوق المتوسط  :الشروط
 سنة     35:  11السن  -لبة ط -           

 إلامة  –إجتماعى  –المزاٌا : تأمٌن طبً 
 مواصالت   –وجبات  –         

 موالع العمل
مصر  –التجمع األول  –التجمع الخامس 

 أكتوبر  6 –المعادى  –الزمالن  –الجدٌدة 
 الشٌخ زاٌد

 

 اتصاالت -الفارج هولسٌم 
 التجمع الخامس –شارع التسعٌن  15

 المدٌر المسئول / أ . محمود عبد الواحد
 20061210 -20061200ت / 

 عدد 
 سنة خبرة  -خدمة عمالء    1
 سنوات  10خبرة  -مدٌر عاللات عامة    1
 شئون إدارٌة ومالٌة   1

 سنوات  10:0خبرة  -    
 سنة  5:1خبرة  -مهندس مٌكانٌكا   3
 سنة   5:1خبرة –مهندس كهرباء  2
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من الجنسٌن  –مؤهل عالً  :الشروط
 لراتب : حسب الممابلة ا
 

COMPUME  - اجهزة الكترونٌة 
 الدلً –شارع مصدق  02

 01202661114ت / 

 عدد 
 من الجنسٌن  –مسئول مبٌعات  00
 كاشٌر  10

 مؤهل عالً الشروط:
 جنٌه + عمولة  2200 الراتب:

 سائك   40
 مندوب توصٌل   30
 أمٌن مخزن   10
 تسوٌك   40

 مؤهل متوسط  :الشروط
 جنٌه + عمولة  2200:  الراتب 

 تأمٌن إجتماعى  –: تأمٌن صحً االمزاٌ
 انتمال لبعض االماكن –حوافز          

 

 مصر –ماكدونالدز 
 الزمالن

 1135521 /الرلم التأمٌنى
 المدٌر المسئول / أ . دمحم الكردى

 01203200003/ ت

 عدد  
 مؤهل عالى  -مدٌر مطعم   20 

 ج4200 –من الجنسٌن  -      
 سنة   30 السن :      

 جنٌه  2200 –من الجنسٌن  –مضٌف   50
 + عمولة  1500 –مندوب توصٌل   50
 من الجنسٌن  –مضٌف بالساعة   50

 جنٌهات  1الساعة –      
 مؤهل متوسط :   الشروط

 سنه 40:30 السن  
 

 شركة ٌونٌتد برازر الضافات االعالف
 الماهرة –مدٌنة بدر  –المنطمة الصناعٌة 

 المدٌر المسئول / أ . دمحم حاتم
 012242002000ت / 

 عدد  
 متوسط -مؤهل عالً  –مشرف انتاج  2

 جنٌه 3000الراتب :  - سنة  30السن 
 هجنٌ 2600-مؤهل متوسط  -عامل انتاج  5
 خبرة : سنتان  –سنة  25السن :    

 إلامة  –صحى  –: تامٌن إجتماعى المزاٌا
 

 تأمٌنات -اللبنانٌة السوٌسرٌة 
 حدائك المعادى  105شارع  62

 أعلى مكتب البرٌد  
 المدٌر المسئول / أ . احمد زٌدان 

 أمنٌة سامى  
 01112505050 -01023160122/ ت

 عدد 
 مستشار تأمٌن  200
 سٌلز  100

 من الجنسٌن –مؤهل عالً الشروط : 
 جنٌه  5000:1500: الراتب

 سنتان خبرة  –مدٌر وحدات  20
                  سنوات 5 خبرة :  –مدٌر مبٌعات  10

 الشروط : من الجنسٌن 
 سنة  45:30السن  
 جنٌه  10000:4000الراتب  

 تأمٌن صحى  –المزاٌا : تامٌن إجتماعى 
 موالع العمل 

 االسكندرٌة –البحٌرة  –المعادي 
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 مطعم -مورى اترناشونال 
 مصر الجدٌدة –شارع عبد المنعم حافظ  24

 المدٌر المسئول / أ . اسالم دمحم
 01201111501ت / 

 عدد 
 جنٌه 4000 -مدٌر فرع  20
 سنة  35السن :  -سنوات  0خبرة  -     
 جنٌه  3000 –مساعد مدٌر فرع  20

 سنة  30السن :   -سنوات  5:4خبرة  
 جنٌة 2000  –مشرف وردٌة  30

 سنوات 3خبرة       
 جنٌه  2500 –شٌف  40

 سنة   22السن :  -سنوات  3ة خبر     
 مؤهل عالى   : الشروط  

 مضٌف  60
 مساعد مضٌف  60
 شٌف  مساعد 40
 عامل تجهٌز  20

 خبرة سنة  -: مؤهل متوسط  الشروط
 جنٌه  1100:1500 :الراتب 
 سنة  22:12السن  
 

Kuebnet nagel  ) للشحن ( 
 شارع البنون  –التجمع الخامس  

 المدٌر المسئول / أ . امل عبد هللا 
  26145500ت / 

 عدد 
 موظف مبٌعات  2
 موظف منسك شحن   3
 مدٌر مشروعات   1

 من الجنسٌن  - عالًمؤهل  -: الشروط
 الراتب : حسب الممابلة

 

 مطاعم كوون دور
 التجمع الخامس

 المدٌر المسئول / أ . عادل شهاب
 01006150033/ ت

 عدد 
10It  - 3000 جنٌه 

 جنٌه 3500 –مساعد مدٌر فرع  150
 مؤهل عالى  - الشروط: 

 سنة  35:  25السن  -            
 بالموتسٌكلمندوب توصٌل  150

 جنٌه 0000 –سنة   50:  11السن   
 جنٌه 2500 –فرٌك انتاج  150

 سنة   40:11السن  
 جنٌه 2500 –فرٌك تجهٌز  150
 سنة  30: 11السن 

 رخصة أولى  -سائك  10
 سنة  3000 –سنة  50:  30السن  

 جنٌه 2000 –منسك إدارى  10
 سنة  40:  30السن 

 -تأمٌن إجتماعى   –المزاٌا : تأمٌن صحى 
 وجبات  –إلامة 

 ترانشن موبٌل
 ب كورنٌش المعادي 35

 المدٌر المسئول / أ . رباب عبد الرحمن 
  01001446101ت / 

 عدد 
 تسوٌك الكترونً   4
 اخصائً تحلٌل اسواق  0

 الشروط : من الجنسٌن
 جنٌه 4000:3000الراتب : 

 جنٌه 3000:2000 –مسئولة تسلٌم   2
  –اخضائً موارد بشرٌة   1

 جنٌه 3000:2500                 
 اخضائً مشترٌات   2
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 جنٌه 4000:3000               
 فنً صٌانة موبٌل   3

 جنٌه 3000:2000                
 اخصائً تطوٌر مبٌعات  10

 جنٌه 5000:2000                   
 جنٌه 2400:2000 –زن امٌن مخا  4

 الشروط : مؤهل عالً
 سنة 30:22السن   

 اجتماعً  –تأمٌن صحً المزاٌا : 
الجٌزة  –المعادي  –موالع العمل : الماهرة 

 وسط البلد –
 

 

 مصنع أبو تٌج لألدخنة 
أسٌوط –شارع دمحم محمود  –أبو تٌج   

  454312الرلم التأمٌنً : 
 المدٌر المسئول : أ. مدحت حامد دمحم 

  01115212265 /ت 

 عدد 
 بكالورٌوس تجارة  –محاسب  2

 جنٌه 1200            
 مؤهل متوسط –عامل تعبئة وتغلٌف  20

 الراتب :  حسب الممابلة
 لشروط : من الجنسٌن ا

 سنة  35: 11السن 
 

 الدولٌة للمستلزمات الطبٌة 
 المنطمة الزراعٌة  –أبو تٌج 

  1264021 /الرلم التأمٌنً 
 أ. نهلة عمر عبد العزٌز  /المدٌر المسئول 

 01125253041 /ت 

 عدد

من  -ٌمرأ وٌكتب  –عامل إنتاج  50
 الجنسٌن

 سنة  30 حتًالسن :     
 الراتب : حسب الممابلة 

 

 ماس للمستلزمات الطبٌة 
 تٌجابو  –المنطمة الزراعٌة 
 أسٌوط 

 أ. أمٌرة موافً  /المدٌر المسئول 
 01023252010 /ت 

 عدد 
 بكالورٌوس علوم  –مشرفة جودة  10
  -بكالورٌوس هندسة  –مهندس إنتاج  10
 مؤهل عالً  –مشرف إنتاج  10

 الشروط : من الجنسٌن
 جنٌه 1500:1000الراتب : 

 مؤهل متوسط  –عامل إنتاج  10
 حسب الممابلة –من الجنسٌن        

 سنة  35:11الشروط : السن     
 

 الشرق األوسط للكٌماوٌات 
 اخمٌم –أرض الجٌار  –طرٌك سوهاج 

  443133 /الرلم التأمٌنً 
 عبد الرحمن  أ. عمر /المدٌر المسئول 

 0232324330 /ت 

 عدد      
 مؤهل عالً –مندوب مبٌعات  5
 رخصة ثانٌة  –سائك  2
 موزع  5

 سنوات 3خبرة  –الشروط : مؤهل متوسط 
 سنة  21:26السن 

 جنٌه  1300:1200الراتب :  
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 الرضوان الدولٌة للصناعات الهندسٌة 
 بٌت داود  –المنطمة الصناعٌة 

 غرب جرجا  
  2314235 /الرلم التأمٌنً 

 أ. محمود عبد الرحٌم  /المدٌر المسئول 
 01225443000 /ت 

 عدد 
 –لٌسانس حموق  –مدٌر شئون لانونٌة  1

 جنٌه   1500                     
 بكالورٌوس تجارة   –محاسب   1

 جنٌه  1300                      
 أمٌن مخزن   2
 مندوب مبٌعات  1

 الشروط : مؤهل فوق المتوسط 
 جنٌه 1200الراتب : 

 سنوات  3خبرة الشروط العامة : 
 جنٌه  1200 –سائك  3
 جنٌه  1200 –فنً تشكٌل معادن  6
 جنٌه 1000 –عامل  3
 سنة  45:25لسن ا
 

 مدارس أحمد زوٌل 
 اخمٌم  –طرٌك سوهاج 

 3103010 /الرلم التأمٌنً 
 أ. هشام عبد الرحٌم دمحم  /المدٌر المسئول 

  01002201122 / ت

 عدد 
 مدرس تربٌة موسٌمٌة  5
 مدرس المانى  5
 مدرس رٌاضٌات لغات  3

 مؤهل عالً  الشروط : 
 بدون –مؤهل  –عامل  3

 سنة 30:25السن : 
 الراتب : حسب الممابلة 

 بى أم للصناعات واالستثمار 
 أسٌوط  –شارع مدٌنة المعلمٌن  10

 مدٌنة الصفا  
  1522406 /الرلم التأمٌنً 
 أ. أسامة أنس  /المدٌر المسئول 

 01021043412 /ت 

 عدد 
 بكالورٌوس تجارة   - مالًمدٌر  1
 جنٌه  5000 –سنوات  5خبرة    

 سنة 40:30السن     
 حسب الخبرة –مهندس الكترونٌات  12
 من الجنسٌن  –هندسة الكترونٌات     
من الجنسٌن  –مؤهل عالً   -مدٌر إنتاج  1
 جنٌه  4000 –سنوات  3خبرة : –
 مؤهل عالً  –مصمم جرافٌن  1

 جنٌه 2500                 
 مؤهل عالً  - تشغٌل مكنفنً    6

 جنٌه 2200 –)جامعة عمالٌة (      
 مؤهل فوق المتوسط –مندوب دعاٌة   4

 بدالت                
 متوسط –فوق المتوسط  –أمٌن مخزن   3

 جنٌه                  2000الراتب : 
 مؤهل متوسط  –عاملة إنتاج  65

 جنٌه + بدالت 1200             
 ٌمرأ وٌكتب –عامل شحن وتفرٌغ  20

 جنٌه 1500                  
 سنة   35: 20السن :   
 

 سٌنا مصر لألمن والحراسة 
 شارع نوبار بجوار الشبراوى  11

 محطة سعد زغلول 
 أ. عبد هللا دمحم  /المدٌر المسئول 

 01060222632 /ت 

 عدد 
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 سنوات  0خبرة  –مدٌر مالً   10
 جنٌه 6000                

 سنوات 3خبرة  –اخصائً تسوٌك   20
 جنٌه 5000                      

 خبرة سنتان  –اخصائً موارد بشرٌة   20
 جنٌه 3500                   

 سنوات 3خبرة  –امٌن مخزن   15
 جنٌه 2050                

 جنٌه 3000 –محاسب   35
 من الجنسٌن –الشروط : مؤهل عالً 

ٌفضل –سنوات  5خبرة  –مدٌر منطمة   25
 جنٌه 5000  -ضابط جٌش او شرطة 

 سنة 55:30السن : 
 مشرف أمن  100 

 فرد أمن  50
 سنوات 4خبرة  –الشروط : مؤهل متوسط 

 جنٌه  3000:2300الراتب 
 سنة   45:21  السن :

 وجبات  –مواصالت  –مزاٌا : إلامة 
 موالع العمل

 اكتوبر –ارض اللواء  –العاشر من رمضان 
 

 لالمن  – جى  فور أس
 مٌدان رمسٌس

 1010126 /الرلم التأمٌنً 
 اشرف دمحم عالء /المدٌر المسئول 

 01151251501 /ت 

 عدد 
 مؤهل عالً –أدارى موظف  2

 حسب الممابلة              
 مؤهل متوسط –مرالب كامٌرات   50

 جنٌه 3500-خبرة سنة          
 جنٌه  3000 – س خاصحر  50

 ضابط أمن   000

     من الجنسٌن  -الشروط : ٌمرأ وٌكتب 
 جنٌه  2000الراتب :  

 سنة  45:21السن  
 

 شركة كانستارز لالمن
 ش احمد فهٌم الحى السابع 12

 مدنٌة نصر
 4425542الرلم التامٌنى/ 
 مسعد حماد  0المدٌر المسئول أ

 01022340322ت/ 
01140402122 

 عدد
 مؤهل عالً –مشرف امن  00
 جنٌه 3500 -سنوات  3خبرة    

 مؤهل متوسط –اداري  فرد امن  250
 جنٌه 2100:2500الراتب : 
 سنة 45:11السن : 

 

 شركة ماس للمستلزمات الطبٌة
 المنطمة الصناعٌة بالزراٌب 

  اسٌوط -ابو تٌج 
 2016031الرلم التامٌنى /

 امٌرة موافى سٌد0المدٌر المسئول أ
 01023252010ت/ 

 عدد
 مؤهل بكالورٌوس  -مهندس انتاج   3

 هندسة    
 بكالورٌوس علوم – جودة ةمشرف  5
من  –مؤهل عالى  -مشرف انتاج   3

 الجنسٌن
 متوسطمؤهل  - انتاج عامل  20

 جنٌه 1500:1000الراتب : 
 سنة 35:11السن :
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للمشروعات السٌاحٌة الشركة المصرٌة 
 العالمٌة )امرٌكانا(

متفرع من شارع جامعة  -جول جمالش  26
 الدول العربٌة ) المهندسٌن (

 وائل المحالوى0المدٌر المسئول أ
 01025366603ت/ 

 عدد
 ال ٌمل عن مؤهل متوسط –وٌتر   50

 عضو فرٌك عمل150
 طباخ100
رخصة لٌادة  –مندوب توصٌل  200

 متوسٌكل
 مؤهل الٌمل عن اعدادٌة:  الشروط

 جنٌه 2300الراتب : 
 سنة 35:11السن : 

-وجبة اثناء العمل  -سكن المزاٌا : توفٌر
تامٌن  -تامٌن اجتماعى  - تامٌن طبى خاص

 صرف ارباح سنوٌة -على الحٌاة 
 

 شركة بى ام للصناعة واالستثمار
 مدٌنة المعلمٌن - 1شارع رلم  10

 اسٌوط
 1522406الرلم التامٌنى/ 
 ًاسامة انس 0المدٌر المسئول أ

 01021043412ت /

 عدد
 مٌكانٌكا –الكترونٌات  -مهندس  4

 سنة 35:25السن  –من الجنسٌن     
  مالًمدٌر   1 

 مدٌر حسابات    1
 سنة 45:35السن : - : مؤهل عالًالشروط

 فنى تشغٌل ماكٌنات  5
 حمن وسحب عامل   4

 عامل تجمٌع 60

 سنوات 3خبرة  – مؤهل متوسط: الشروط
 وٌكتب  أٌمر - ل شحن وتفرٌغامع 20

 سنة 35:20: السن      
 جنٌه 1200الراتب : 

 

 شركة توب سٌرفٌس 
 ونمل االموال والحراسة لألمن
 ش حسٌن المعمار 4

 سٌونىالمتفرع من ش محمود ب
 مٌدان طلعت حرب

 2200220الرلم التامٌنى/
 حسن 0المدٌر المسئول أ

 01150214040-01205000030ت/

 عدد
خبرة عسكرٌة شرطة  –مشرف امن  200

 جنٌه 2000  -او جٌش 
 سنة 45:30السن : 
 جمٌع المؤهالت –مندوب امن   1000

 جنٌه  2300               
 سنة 45:22السن : 

 

  

 شركة تاٌتانن
 والتنمٌة السٌاحٌة لالستثمار

 سهل حشٌش –طرٌك الغردلة  10الكٌلو 
 البجر االحمر

 عباس محمود 0المدٌر المسئول   أ
 طارق عبد الوارث

 0653461422-0653461420ت/ 

 عدد
 مضٌف  20
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 منمذ بحري  10
 طباخ  15
 مشرف غرف  10
 عامل 10

 الراتب : حسب الممابلة
 

 اكوا ماجٌن فندق شتاٌجن برجر
 البحر االحمر –الممش السٌاحً بالغردلة 

 اللطٌفدمحم خلف عبد  0المدٌر المسئول   أ
 0653465200ت/ 

 عدد
 مرالب امن   5

 عامل تحضٌؤ وتجهٌز  20
 عامل مخازن  2
 عامل نظافة  5

 الراتب : حسب الممابلة

 فندق شتاٌجن برجر الدو
 الغردلة -شارع الفرٌك ٌوسف عفٌفً 

طارق دمحم عبد العاطً  0المدٌر المسئول   أ
 مٌنا عبد المسٌح –

 0653465400ت/ 

 عدد
 استٌوارد  4
 مساعد مضٌف  2
 عامل زراعة  2
 عامل نظافة  2

 الراتب : حسب الممابلة
 

 منتجع هٌلتون رٌزورت الغردلة
 البحر االحمر –الغردلة  –طرٌك المري 

 منذر مدحت 0المدٌر المسئول   أ
 0653465035-0653465025ت/ 

 عدد

 موظف عاللات  3
 مدٌر بار  1
 مضٌفة بار  5
 مشرف غرف  5

 استٌواردعامل   10
 الراتب : حسب الممابلة

 فندق اربٌال الغردلة
 الغردلة -طرٌك الكورنٌش 

 اسامة دمحم العاطً  0المدٌر المسئول   أ
 065315010ت/ 

 عدد
 محاسب   2
 منمذ بحري  1
 مرالب امن  2
 طباخ  2
 عامل تجهٌز وتحضٌر  2

 الراتب : حسب الممابلة

 فندق كونتٌنتال الغردلة
 الغردلة البحر االحمر – المركز السٌاحً

 مجدي ٌحً رجب  0المدٌر المسئول   أ
 0653465100ت/ 

 عدد
 موظف سكن العاملٌن  1
 امن 2
 مساعد طباخ  6
 مساعد مضٌف  2

 الراتب : حسب الممابلة

 منتجع جرند فندق 
 الغردلة -الشٌراتون الممشً السٌاحً 

 البحر االحمر
  هبه حسن 0المدٌر المسئول   أ

 0653463100ت/ 

 عدد
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 موظف بمسم االغذٌة والمشروبات  20
 مشرف غرف  20
 عامل تجهٌز وتحضٌر  20
 عامل مطبخ  20

 الراتب : حسب الممابلة
 

 فندق جرند اوتٌل
 البحر االحمر –الممشً السٌاحً بالغردلة 

هبه حسن ت/  0المدٌر المسئول   أ
06534343111 

 عدد
 رئٌس لسم بالمطبخ  20
 رئٌس لسم مطبخمساعد   20

 مشرف غرف  100
 عامل تجهٌز وتحضٌر  100

 ضابظ امن  20
 الراتب : حسب الممابلة

 

 شركة مان للتنمٌة السٌاحٌة
 فندق كورال بٌتش الغردلة

 طرٌك الغردلة سفاجا 10الكٌلوا 
  دمحم علً سعد 0المدٌر المسئول   أ

 0653461610ت/ 

 عدد
 فرد امن 1
 طباخ اول  1
 مضٌف  1
 مسكن عامل  1
 عامل تجهٌز وتحضٌر  1

 الراتب : حسب الممابلة
 
 

 فندق موفنبٌن الجونه 

 البحر االحمر -الغردلة  –الجونه 
 هانً حمدي  0المدٌر المسئول   أ

 0653544501ت/ 

 عدد
 مضٌفة مطعم  2
 منسك عاللات نزالء  2

 الراتب : حسب الممابلة
 

  لونج بتش الغردلةفندق 
 الغردلة - طرٌك سهل حشٌش

 البحر االحمر
  مصطفً عبد الونٌس 0المدٌر المسئول   أ

 0653461500ت/ 

 عدد
 مساعد مضٌف  10
 مشرف غرف  10

 عامل تحضٌر وتجهٌز  5
 فرد امن  1

 الراتب : حسب الممابلة
 

 فندق امبلاير شمس ابو سومة
 البحر االحمر -سفاجا  1الكٌلو 

 مصطفً عبد الونٌس  0المدٌر المسئول   أ
 0653260120ت/ 

 عدد
 موظف استمبال  3
 حلوانً  2
 خباز  2
 مدٌر مطعم  2
 عامل تجهٌز وتحضٌر  4
 فنً تبرٌد وتكٌٌف  2
 فنً معدات  2

 الراتب : حسب الممابلة
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 صن راٌز للمنتجعات والمراكب السٌاحٌة
 ) مجموعة فنادق صن راٌز (

 طرٌك الغردلة سفاجا  10الكٌلو 
 البحر االحمر

  دمحم ابو الٌزٌد 0المدٌر المسئول   أ
 0653460020ت/ 

 عدد
 موظف استمبال  4
 مشرف ادوار وغرف  2

 مساعد كابتن –مضٌف   11
 طباخ اول  12
 عامل تحضٌر ةتجهٌز  13

 استرجً  3
 فنً تبرٌد وتكٌٌف  5
 منسك تدرٌب  1

 الراتب : حسب الممابلة
 

 شدوان فٌستفال فندق 
  ) صن راٌز(

 الغردلة -الدهار  الكورنٌشطرٌك 
 البحر االحمر

  سٌد دمحم حسن 0المدٌر المسئول   أ
 0653541611ت/ 

 عدد
 مشرف غرف  3
 كابتن  2
 مضٌفة مطعم  1
 موظفة تلٌفونات  1
 موظف اسالبال  2

 الراتب : حسب الممابلة
 

 شركة البحر االحمر لغوص السفاري

  - شمال مدٌنة مرسً علم  20الكٌلوا 
 االحمرالبحر 

  دمحم سعٌد 0المدٌر المسئول   أ
 0653310021ت/ 

 عدد
 مدٌر تكنولوجٌة المعلومات  1
 مرالب تكالٌف  1
 اخصائً موارد بشرٌة  1
 مشرف امن  1

 الراتب : حسب الممابلة
 

 فندق مارٌوت الغردلة 
 –الهضبة شارع الفرٌك ٌوسف عفٌفً 

 البحر االحمر -الغردلة 
  طارق احمد  0المدٌر المسئول   أ

 0653404420ت/ 

 عدد
 موظف امن  2
 مضٌفة  3
 موظف شاطئ  3
 موظف بالمناطك العامة  3
 مشرف غرف  2

 الراتب : حسب الممابلة
 

 فندق الدابً ) ساند بتش ( 
 الغردلة -شارع كورنٌش البحر الغردلة 

 البحر االحمر
 دمحم عبدة  0المدٌر المسئول   أ

 0653540121ت/ 

 عدد
 موظف استمبال  2
 منمذ بحري  1
 عامل مطبخ  1
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 عامل نظافة  1
 الراتب : حسب الممابلة

 فندق جاز المدٌنة
 طرٌك المصٌر مرسً علم 60الكٌلو 

 البحر االحمر
 محمود مصباح  0المدٌر المسئول   أ

 0653050000ت/ 

 عدد
 مضٌف  3
 منمذ بحري  2
 طباخ اول  2
 طباخ ثان  2
 عامل تحضٌر وتجهٌز  2

 الراتب : حسب الممابلة

 فندق جاز اكوا مارٌن 
 الغردلة -جنوب لرٌة مجاوٌش  15الكٌلوا 

 البحر االحمر
 ٌاسر دمحم سٌد  0المدٌر المسئول   أ

 0653461100ت/ 

 عدد
 مساعد مدٌر لسم زراعة  1

 مرالب حمام سباحة  10
 مضٌف مطاعم  10

 مساعد مدٌر  1
 عامل اشراف داخلً  2

 الممابلةالراتب : حسب 
 

 فندق جاز كازا دٌلمار
 الغردلة  –الممشً السٌاحً 

 البحر االحمر
 ٌاسر دمحم سٌد  0المدٌر المسئول   أ

 0653465243ت/ 

 عدد

 مضٌف مطاعم وبارات  3
 فنً معدات مطبخ  2
 مرالب حمام سباحة  3
 مساعد مضٌف  4
 عامل اشراف  3

 الراتب : حسب الممابلة
 

 الفنادقشركة اوراسكوم لإلدارة 
 شمال الغردلة  22الكٌلو 

 البحر االحمر -طرٌك رأس غارب  
 سعٌد دمحم عثمان  0المدٌر المسئول   أ

 06523510064ت/ 

 عدد
 موظف رسٌبشن  0
 مشرف غرف  1
 عامل تحضٌر وتجهٌز  1
 طباخ  5

 الراتب : حسب الممابلة
 

 فندق كلوب بارادٌسٌو الجونة
 شمال الغردلة  22الكٌلو 

 البحر االحمر -طرٌك رأس غارب  
 خالد عبد الحمٌد  0المدٌر المسئول   أ

 06533540234ت/ 

 عدد
 عامل تجهٌز وتحضٌر  2
 مضٌف  5
 طباخ اول  1
 طباخ ثان  1
 منمذ بجري  1
 فنً تبرٌد وتكٌٌف  1

 الراتب : حسب الممابلة
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 فندق جاز جراند رٌتسا
 مرسً علم  –طرٌك المصٌر  65الكٌلو 

 البحر االحمر 
 ابراهٌم دمحم صبري  0المدٌر المسئول   أ

 0653050121ت/ 

 عدد
 مشرف غرف  30
 عامل تجهٌز وتحضٌر  40
 مساعد مضٌف  20
 مضٌف وٌتر  20
 عامل  10

 الراتب : حسب الممابلة
 

 شركة بورٌفاج للتنمٌة السٌاحٌة
 الغردلة -تمسٌم الهالل الدهار 
 البحر االحمر

  دمحم علً ابو طالب 0المدٌر المسئول   أ
 0653542000ت/ 

 عدد
 مساعد مضٌف  3
 مضٌف  3
 مشرف غرف  0
 عامل تجهٌز وتحضٌر  6
 موظف حجز  3

 الراتب : حسب الممابلة

 لرٌة عالء الدٌن السٌاحٌة
 سفاجا -طرٌك الغردلة  10الكٌلو 

 البحر االحمر 
 دمحم عبد هللا  0المدٌر المسئول   أ

 0653465243 ت/

 عدد
 مساعد مضٌف  3
 عامل غرف  2

 عامل تحضٌر وتجهٌز  3
 ظابط امن  1

 الراتب : حسب الممابلة
 

 فندق اٌروتٌل بالم بٌتش
 البحر االحمر -االحٌاء الغردلة  
 بشٌر دمحم فتحً  0المدٌر المسئول   أ

 065350035ت/ 

 عدد
 مشرف دور  3
 هامل تجهٌز وتحضٌر  5
 لسم االطعمة الساخنة رئٌس 2
 مساعد رئٌس لسم االطعمة الساخنة  4

 الراتب حسب الممابلة
 

 فندق البارون باالس سهل حشٌش
 الغردلة -سهل حشٌش 

 البحر االحمر 
 عبد هللا الشال  0المدٌر المسئول   أ

 01112666213ت/ 

 عدد
 مضٌف مطاعم  5
 مساعد رئٌس لسم المطبخ  5
 طباخ ثان  5
 شٌف اول  3
 مساعد شٌف  2

 الراتب : حسب الممابلة

 تجارة للاٌه مارت 
 الغردلة -شارع الحجاز المنطمة الصناعٌة 

 البحر االحمر 
 احمد دمحم عزٌز  0المدٌر المسئول   أ

 01060154165ت/ 

 عدد
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 كاشٌر  2
 بائع ممر  2
 عامل خضار  3
 محاسب  3
 بمال  5

 الراتب : حسب الممابلة
 

 شركة ابو عشرة للتجارة والتنمٌة السٌاحٌة
 تماطع شارع الحجاز مع شارع الكهف

 البحر االحمر –الغردلة 
 احمد دمحم عزٌز  0المدٌر المسئول   أ

 01021113040ت/ 

 عدد
 عامل مخازن  2
 عامل تسلٌم  3
 مندوب تسلٌم  4
 عامل تجهٌز وتحضٌر  2
 فرد امن  2

 الراتب : حسب الممابلة
 

 اوبرٌت أي سً تًشركة 
 زهراء المعادي –برج معمار المرشدي 

 الماهرة
 جوسٌف رأفت  0المدٌر المسئول   أ

 25106400ت/ 

 عدد
 فنً مٌكانٌكا دٌزل  30
 فنً كهرباء  30
 فنً تركٌب وصٌانة ابراج  30

 فنً تكٌٌف وتبرٌد   5
 الراتب : حسب الممابلة

 
 

  مدٌرٌة الموى العاملة
 بنى سوٌفب

 جوارنادى المعلمٌن –عرابى شارع احمد 
 2322321/012 /ت

 

 بنى سوٌف –منطمة لوى عاملة 
 بنى سوٌف –شارع احمد عرابى 

 2322153 /ت

 

 بنى سوٌف مكتب تشغٌل
 شارع احمد عرابى بنى سوٌف

 2322153 /ت

 

 شركة كوكاكوال مصر 
 بنى سوٌف الكوم االحمر

 دمحم حسن 0المدٌر المسئول   أ
 01033341220ت/ 

01021240300 
01033341220 

 عدد
 مساعد بٌع   5

 45:11     السن 
 مؤهل متوسط   -رخصة ثانٌة  –سائك   2

 سنة 50: السن 
 سنة 35 : السن –مخزن  املع 4

 الراتب : حسب الممابلة
 تامٌن صحى  عمولة + المزاٌا : 

 واجتماعى 
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 مطعم اسمان كٌنج فٌش
 بنى سوٌف  -االباصٌرى 

 ابراهٌم الخدٌوى  0المدٌر المسئول  أا
 01150000265-01004250021ت/

 عدد
 سنة 30السن  –مؤهل عالى  -كاشٌر   1
 
 سنة35السن  -وٌتر مؤهل مناسب   1 

 الشروط : خبرة سنتان
 مؤهل متوسط  -دلٌفرى   3
 سنة 30السن  

  الممابلة حسب : الراتب 
 عمولة: المزاٌا 

 

 مدرسة صن راٌز الخاصة 
 ش عبد السالم عارف 
 المدٌر المسئول ا/امانى

 عدد
رٌاض مؤهل بكالورٌوس  -عربً  مدرسة 4

 تربٌة تعلٌم اساسى  - اطفال
 مؤهل عالى مناسب  -انجلٌزي  مدرسة   3

 جنٌه + مكافاة 1100الراتب : 
 

 شركة رنٌن 
 اسفل كوبرى شرق النٌل 
 امام نادى النٌابة االدارٌة 

 عمرو حسن 0أالمدٌر المسئول 
 0121233012ت/ 

011512116600 

 عدد
بكالورٌوس  –مرالب مخزون سلعى  2

 تجارة ادارة اعمال
 مؤهل عالى   - مشرفٌن بٌع   3 

 بكالورٌوس تجارة  -كاشٌر   1
 سنة  45:  40السن 

 جنٌة +حوافز +عموالت  2000: راتب ال
 

 شركة الدلتا لتامنٌات على الحٌاة 
 كورنٌش النٌل ابراج العمدة

 دعاء طنطاوى  0المدٌر المسئول أ
 01025240203ت/ 

 عدد
  استشارى خدمات تامٌن  10

 سنوات 5خبرة         
 مندوب     5

 من الجنسٌن  -الشروط : مؤهل عالً 
 جنٌه 2400الراتب : 

 مكافات سنوٌة+ ارباح سنوٌة +:  المزاٌا
 الحٌاة وثٌمة تامٌن على  - تامنٌات

 تدرٌب مدفوع االجر     
 

 مطعم اوزى كافٌة 
 مٌدان الزراعٌن بنى سوٌف

 دمحم دمحم ابو النور  0المدٌر المسئول أ
 01144453536ت/

01152422522 

 عدد
 سنة 35السن  -وٌتر   2
 سنة 40 –كابتن صالة  1
 مؤهل متوسط  -دلٌفرى  1
 سنة21السن  -عامل نظافة  3
 حسب الخبرة : راتب ال

 وجبة  ساعات عمل + 1: المزاٌا 
 حوافز+ٌوم راحة+ تامٌن صحى 

 +اجتماعى
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 chubbشركة الدلتا لتامنٌات شركة 
 واالستثماراالمرٌكٌة للتامٌن 

 ارض الحرٌة امام هاٌبراوالد رجب
 علوي 2 لدورا 

 حسام جالل 0أالمدٌر المسئول 
 01200025152ت/ 

 عدد
 موظف تامٌن  1
 مندوب تامٌن   5 

 من الجنسٌن -: مؤهل عالً  الشروط
 سنة40: السن 

 الراتب : حسب الممابلة + مكافاة
ساعات عمل جمعة وسبت اجازة  1 المزاٌا

 تامنٌات ثابت 
 ظهرا 2صباحا حتى  10الممابالت من 

   مساءً   5لً صباحا ا 2 مواعٌد العمل من
 

 مطعم الشبراوى
 الطرٌك الدائرى امام مدخل ابوسلٌم

 احمد عبد الظاهر 0أالمدٌر المسئول 
 01015551510ت/ 

01154441120 

 عدد
 مؤهل متوسط -دلٌفرى  4
 كاشٌر   2
 شٌف مخبوزات 2
 شاورما شٌف  2
 فول وطعمٌةشٌف   2

 : مؤهل مناسب الشروط
 جنٌه 3000 :  راتبال

 اجتماعً -تامٌن صحى: المزاٌا 
   
 

 
 
 

 تى واى كومٌنٌكٌشن
 شارع الخلٌج العربً 2
 الدلً  –شارع مصدق  

  2412612الرلم التأمٌنً / 
 المدٌر المسئول / أ. فطٌن فؤاد حماد 

  33352213- 30610206ت / 

 عدد 
مؤهل عالً  -مسئول مبٌعات خارجٌة  200

 من الجنسٌن  –
 سنه  35:21السن :  
 6000الراتب:  العمولة + الحوافز تبدأ من  

 جنٌه 
 –تأمٌن إجتماعى  –مزاٌا : تأمٌن صحً 

 بدل انتمال   –خط مكالمات  –دورات تدرٌبٌة 
 
 


