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 وزارة القوى العاملة
 اإلدارة العامة للتشغيل

 مدينة نصر -شارع يوسف عباس  3

 22609354فاكس/ -ت

                              
 
 
 

 كس ايجيبت ليمتديالسمايا الكترون
 مدينة نصر –المنطقة الحرة 
 2570292الرقم التأميني / 
 معتز السعيدأ.المدير المسئول / 

 226739100- 01222725331ت /

 عدد 
 مهندس كهرباء  200
 مهندس ميكانيكا   200
 حاسب آلي –نظم معلومات أخصائي  100

 IP-DNS-VPNخبرة في برامج  -   
 خبرة في التعامل مع السيرفرات المتعدة -   
 system admin - networkالتعامل مع  -   

 أمين مخزن  100
 مهندس جودة  200

 مؤهل عالي  :الشروط
 مؤهل متوسط -عمالة منتظمة  1000
 جنيه 1450 الراتب:

  ةسن 35: 23السن  :الشروط العامة
 جنيه2000الراتب: 
 وجبة –ساعات عمل  8 -:المزايا
 يجتماعا  -تأمين صحي  -        
 وسائل مواصالت  توفير   -        

 

 شركة إس إم إس
 الزمالك –شارع البرازيل  13

   2706714الرقم التأميني/ 
 المدير المسئول/ أ. تامر أحمد 

 01006624165-01286772998ت/

 عدد
 مؤهل عالي  - فرد أمن إداري 100
 إعدادية -متوسط  -      
 للعمل بمترو األنفاق تحت اإلنشاء  -

 داخل محطات  
 ارعش –كيتكات  –امبابة  –) التحرير 

 الزمالك ( –السودان 
 ساعة  12عمل   -
  يوم أجازة 2أيام عمل +  4نظام  -

  جنيه 2000الراتب: 
 سفارات أوروبية –فرد أمن   50

 إجادة اللغة اإلنجليزية -      
 ساعات 8عمل  -      
 يوم أجازة أسبوعية 2 -      

 جنيه 2500الراتب: 
 لغة انجليزية  -خدمة عمالء   20
 جنيه 2500الراتب:      
 أخصائي أمن حريق 10

 متوسط  –الشروط: مؤهل عالي 
 متوسط  -مؤهل عالي  -سائق   50

 سنة  45حتى  – إعدادية -      
 رخصة مهنية  -      
 خبرة في الدفع الرباعي  -      

 جنيه بدون لغة 2200الراتب : 
 جنيه لغة إنجليزية 4500الراتب: 

 خبرة -  أمن حريق أخصائي 10
 fm200في التعامل برنامج     

 جنيه 3000الراتب: 
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 سنة  39:  20الشروط العامة: السن: 
 سم 170الطول ال يقل عن  - 

  كورسات مجانية معتمدة من  -المزايا: 
 اإلتحاد األوروبي            

 سكن لبعض المواقع  -        
 اجتماعي   –تأمين صحي  -        
 فيزا للراتب مجانا -        
 زيادة راتب  –ترقيات  -       

 

 األهرام لنظم األمان 
 الشرقية  –العاشر من رمضان 
  856143الرقم التأميني/ 
 غادة فوزي أ.المدير المسئول/ 

  01094299033ت/ 

 عدد 
 هندسة  بكالوريوس -مهندس ميكانيكا     1

 فني إنتاج   50
 فني صيانة ميكانيكا     3
 cncفرايز ومخارط     3
 فني تجليخ      3

 مؤهل متوسط صناعي  -: الشروط 
الراتب : حسب  –سنوات  3خبرة  -          
 المقابلة 

تأمين صحي      –المزايا / تأمين إجتماعى 
مشاركة في  –وجبات  –مواصالت  –

 اإلرباح 
 

 اكواتك لالستيراد والتصدير
 مدينة نصر –شارع عز الدولة  25

 1387106الرقم التأميني/ 
 المدير المسئول/أ. عصام الدين أحمد 

  26708075-01000084590ت/ 

 عدد
 فني تبريد وتكييف   6
  –فني تركيبات تكييف    6

متوسط  –الشروط: مؤهل فوق المتوسط 
 تركيبات (  –صناعي ) تبريد وتكييف 

 سنوات  3خبرة ال تقل عن  -         
 جنيه مع الحوافز 2000الراتب: 

 مساعد فني تبريد وتكييف   8
 مساعد فني تركيبات   8

حديثي  –الشروط: مؤهل متوسط صناعي 
 سنة  20السن ال يقل عن  –التخرج 
 جنيه 1500الراتب: 

 درجة ثالثة  –سائق    4
 جنيه + حافز 2000الراتب:      
 تارية وموظفة خدمة عمالء      سكر   5

 متوسط  –مؤهل عالي  -    
 سنة  35ال يزيد السن عن  -     
 جنيه  2000الراتب:      

    من  -مؤهل عالي  –مندوب مبيعات    6
 سنة 30ال يزيد عن  –الجنسين      
 جنيه 3000الراتب:      
 ال يشترط مؤهل  –عامل بوفيه    4

 جنيه 1500الراتب:      
 

 شركة سيوة
 للتصنيع والتنمية  

 مصر الجديدة –شارع نهرو   30
 2280043الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/ أ. يحى عبد الباقي
 01008555528ت/

 عدد
 مهندس ميكانيكا   2
 مهندس كهرباء  2
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 بكالوريوس هندسة  -الشروط: 
 كهرباء( –) ميكانيكا                  

 سنة 28السن:  -           
 سنوات 5خبرة  -           

 فني ميكانيكا   2
 فني كهرباء   2

 الشروط:مؤهل متوسط صناعي
 سنة 20السن:  -       

 سنوات 3خبرة  -           
 مؤهل متوسط صناعي  -عامل إنتاج    35

 سنة  18السن :  –ال يشترط خبرة  -      
 الراتب: حسب المقابلة

 بدل مواصالت –سكن  –توفير  -ايا: المز
 ساعة   12عمل  -         
 أيام أجازة  8 –يوم  23عمل  -         

 

 ملحوظة:
خلف جبل  –العمل بالمصنع بمدينة سيوة  

 ممرسى مطروح  –الدكرور 

  
 
  
 
 
 

 شركة تصنيع وتعبئة
 كوكاكوال مصر 

 ابوالغيط طريق القناطر الخيرية
 01211066332-01211193564ت/

 عدد
 مؤهل عالي -مبيعات  مندوب 100
 جنيه 3400 - سنة 29السن:  -      

 

 شركة 
 جيزة للغزل والنسيج

 الجيزة -طريق المنصورة  –كفر حكيم 
 01126231723-01026668977ت/

 شيماء خالد أ.المدير المسئول/

 عدد
 فني ماكينات سينجر  500
 أوفرفني ماكينات   500
 ليهروأفني ماكينات   300
 فني تطريز  300
 فني مكواة  100
 فني فرز    50
 فني مقصدار    50
 فني جودة    50
 فني تشطيب    50
 فني مساعد    50

  جميع المؤهالت -الشروط: 
  من الجنسين -           

 سنة 30:18السن :  -           
 جنيه 1650الراتب: 

 

 يجيبتإشركة سيكيوريتاس 
 برج رويال -كورنيش المعادي 537

 الدور الثاني 
 2121129الرقم التأميني/ 

 01000040951-01000040949/ت
 العقيليحمد أ.أالمدير المسئول/ 

 عدد
 مؤهل متوسط  - إداريمن فرد أ  150

 سنة 40:21السن:  -         
 مواصالت داخلية -توفير سكن  -المزايا:
 وجبات لبعض المواقع  -        
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 مين صحي واجتماعيأت -        
 جنيه 2300:2000الراتب: 

 

 برنت يجيد
 المنطقة الصناعية الثانية

 أكتوبر 6 –بجوار مصنع يونيفرسال 
 2177165/ التأمينيالرقم 
 01274201449ت/

 المدير المسئول/ أ. مصطفي لطفي

 عدد
 ويتر    5
 كابتن    5
 ستايبار    5

 %12جنيه +  2000:1500 الراتب:
 مؤهل متوسط الشروط:

 جنيه 1600 - إنتاجعامل   30
 سنوات 5خبرة  –فني طباعة     5
 نواتس 3خبرة  –مساعد فني طباعة     5

  سنة  40ال يزيد عن  -ابتدائية  الشروط:
 تأمين صحي واجتماعي -المزايا:
 ساعات 8 العمل -         

 حسب الخبرة الراتب: 
 

 كاسل للخدمات األمنية
العمرانية  -شارع عبد المجيد بدوي  18

 الجيزة
 2924106الرقم التأميني/ 
 احمد كامل أمانيالمدير المسئول/ أ. 

  01210442005ت/

 عدد
 بدون -مؤهل  -من وحراسة فرد أ  100

            سنة 55ال يزيد عن  السن -        

 ساعة 12:8: العمل -        
 توفير سكن ومواصالت  -المزايا: 
 تأمين صحي واجتماعي  -         

 

 مواقع العمل 
 الجيزة -الغردقة  -القاهرة 

  أكتوبر -بدر  -العبور -الرحاب  -الساحل 
 التجمع الخامس

 
  جنيه 3000:1600الراتب: 

 حسب موقع العمل                           
 

 سمايلز
سفير ميدان  -بكر الصديق  أبوشارع  75

 الجديد مصر
 المسئول/ أ. فادي فايزالمدير 
  01273520008ت/

 عدد
 طب بيطري  -مراقب جودة     2
 إنتاجمهندس     2

 إنتاج بكالوريوس هندسة  -      
 حسب الخبرة الراتب:

 بكالوريوس سياحة –مدير  مساعد    5
 جنيه + وجبه 2000            

  عالي مؤهل - خدمة عمالء   4
 جنيه 2200الراتب:      
 ويتر    5
 باريستا    4

 جنيه 4000:2000الراتب:      
 فريق عضو  20
 ة+ وجب 2500:2000 الراتب:     
 جنيه 2000 -ومخازن  إنتاجعامل  25
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  كهرباء كنترول( - فني صيانة )ميكانيكا   4
 الراتب: حسب الخبرة

 الشروط: مؤهل متوسط
   إعدادية -سائق رخصة ثالثة     4
 جنيه 2800 الراتب:      
 ويكتب  أيقر –دليفري   10
 سنة 40:30السن:  الشروط العامة: 

 ةجنيه + وجب 4000 الراتب:
 

 سيما
 للتصنيع الغذائي 

 القاهرة - األميرية – المياهشارع مرفق  6
 01124654104 -2461657ت/ 

 عدد
 بدون -مؤهل  - إنتاجعامل   75
 سنة 10:1خبرة من  -من الجنسين  -       

 مؤهل متوسط صناعي  -فني    20
 خبرة  10:3خبرة :  -       
 جنيه 2000:1500 الراتب:

 

 رابياتاأشركة 
 ية والمشروباتغذالأل

 9الدور  - 5مدخل  -السراج مول 
 01002180868ت/ 

 العزم أبوالمدير المسئول/ أ. احمد 

 عدد
 جنيه 1750 -كاشير    20
 جنيه 1900 - سنتركول   10

 مؤهل عالي الشروط:
 مؤهل متوسط  - ويتر  50

 جنيه 1700 الراتب:      
  خبرة سنة -شيف لحوم   50

 جنيه 2400:1400الراتب:      
 فول وفالفل شيف  50
 جنيه 3000:2000الراتب:       

 إعدادية –مؤهل متوسط  -:العامة الشروط
 سنة 40:18 السن: -                   

 

 كوك دوور
 مول الداون تاون -التجمع الخامس

 01202321220-01006157733ت/
 المدير المسئول/ أ. عادل شهاب

 عدد
 جنيه 1800 –فريق عمل   50
 كلييمتلك موتس –مندوب توصيل   50

 جنيه 4000             
 ثانية – أوليسائق رخصة   50

 جنيه      2500 –خبرة سنه              
 الشروط : جميع المؤهالت

 جنيه 2000 –خازن عامل م  50
 جنيه 2000 –عامل نظافة   50
 

 ايجبت باور
 ابن الحكم - برج الحكم ميدان 41

 مصر الجديدة
 01009209122 -01282408886ت/ 

 المدير المسئول/ أ. خالد ثروت

 عدد
 جنيه 2500:2200 – إنتاجعامل  100
 ساعة 12عمل  -       
 عامل نظافة  25
 عامل بوفيه  25

 جميع المؤهالت - الشروط:
 سنة 40:18السن :  -           
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 تأمين اجتماعي وصحي  المزايا:
 

 مدينة نصر  -العبور  العمل: أماكن

 
 جنيه  1700الراتب: 

 

 الشركة العربية للصناعات الغذائية
 دومتي
 اكتوبر 6 -المنطقة الصناعية 

 01060653332 -01012002887ت/
 الحسيني إسالمالمدير المسئول/ أ. 

 عدد
 مؤهل عالي  -مبيعات  مندوب  100

 جنيه 2200 الراتب:        
 مؤهل متوسط  - إنتاجعامل     80

 جنيه 1500 الراتب:        
 ثالثة  -ثانية   - أوليسائق رخصة   250

 جنيه 2550 -خبرة سنة  -        
ارباح  -المزايا: تأمين صحي واجتماعي 

 ترقيات –زيادة سنوية  –سنوية 
 

 األملمؤسسة 
 للخدمات العامة 

 -اول نفق الهرم –شارع برادة  7
 ميدان الجيزة

 01281727534-01113275224ت/ 
 المدير المسئول/ أ. ممتاز شهدي

 عدد
  –مؤهل عالي  –كاشير   100

 جنيه 2200:2017             
 سوشيال ميديا  –كول سنتر   300

 جنيه 3000                

 التجمع الخامس –من أفرد   3000
 جنيه 2200             

 عامل في بنزينه                   500
  إنتاجعامل   500

 جنيه 3000:1800الراتب : 
 توفير سكن  –المزايا: تأمين صحي 

 سنوية  أجازات –توفير مواصالت  
 يوم خالل الشهر 23العمل 

 

 مناطق العمل:
 القاهرة –شرم الشيخ  –الغردقة  

 

 عرفة جروب 
 المنزلية واألجهزةللمالبس 

 القاهرة - األوبراميدان 2
 01006366602ت/ 

 المدير المسئول/ أ. احمد تامر

 عدد
 مشرف مالبس   50
 الشروط مؤهل عالي -كاشير   20

 متوسط –مؤهل عالي  –بائع   100
 جنيه 1500الراتب : 
  سنة 45:21السن : 
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 مديرية القوى العاملة
 بالقاهرة

 الدور الثالث -مجمع التحرير 
 ميدان التحرير -

 27940448-27945720ت/

 

 المطرية - منطقة قوى عاملة
 شارع عين شمس برج الفتح 27

 26339194ت / 

 

 المطرية - مكتب تشغيل
 شارع ترعة الجبل المطرية 46

 22503861ت/ 

     

  اإلسالميةالمحمدية  األنوارمستشفى 
 ميدان المطرية - المطريةش الحرية 2

 356413/ يميناالرقم الت
 22507149ت/ 

 احمد محمد راضىأ. المدير المسئول/ 

 عدد
 أطفال  يبطب  1
 ناشعة صدرية يبطب  1
 جلدية يبطب  1
 قلب يبطب  1
 نساء  يبطب  1

 بكالوريوس طب  -: الشروط
  يأخصائ -           
 من الجنسين  -           

 المقابلةالراتب حسب 
 

 مديرية القوى العاملة 
 بالشرقية 

 بجوار بنك اإلسكندرية –برج البريد 
 الزقازيق  –الدور الثالث العلوي 

 2349925/055 – 2349924ت / 

  

 فأقوس  -منطقة قوى عاملة     
 بجوار المدرسة الصناعية  -شارع المشروع 
  055/  3972438ت/ 

 

 الصالحية الجديدة  -مكتب تشغيل 
 الحي األول  -السوق التجاري 

  3202131/055ت / 

 

 شركة اإلسماعيلية
 إلنتاج اللحوم واأللبان  

طريق مصر إسماعيلية  -جمعية السالم
 الصحراوي 

 2130716الرقم التأميني/ 
 المدير المسئول/ احمد عادل على

 01030990139ت/
  01147075550ت/ 

 عدد
  ألبان إنتاجعامل مزرعة    5
 حلب ماشية حلوب )حالب(عامل    5

 جنيه1800:1700الراتب: 
 زراعي        سائق جرار    2

 جنيه2000:1800الراتب: 
 مؤهل متوسط أو بدون -الشروط العامة:
 سنة  35:20السن:  -                  

 تأمين اجتماعي  -المزايا: 
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 ثالث وجبات يوميا   -      
 إقامة للمغتربين -      
 مكافآت موسمية –حوافز  -      

 

 شركة الصالحية للعبوات البالستيكية
  5المنطقة الصناعية األولى قطاع 

 14/2قطعة 
 2541611الرقم التأميني/     

 المدير المسئول/ احمد حسين محمد
 010995048ت/ 

 عدد
 سنوات 3خبرة  -عامل نسيج   35
  هجني2200الراتب       
  هنيج 1700: الراتب -عامل ويندر خط   20
 جنية 1500الراتب :   - إنتاجعامل   25
 جنية  1500الراتب :   -فرد  امن  10
 عامل خدمات  مؤهل أو بدون 8

 جنية  1300الراتب  : 
 مؤهل متوسط  -:  العامةالشروط 
 سنه  22السن : 

 

 MISالصالحية للصناعات المعدنية 
 لتصنيع المقاطير

 المنطقة الصناعية األولى 
 الصالحية الجديدةمدينة 

 1362225الرقم التأميني/ 
 المدير المسئول/ سامى دواد

 3202131/055ت. مكتب التشغيل 

 عدد
 مراقب جودة    5

 متوسط - عاليمؤهل  - فرد امن 20
  يمؤهل متوسط تجار -عامل مخازن    5

 عامل دهان 10
  صناعيمؤهل متوسط  - عامل لحام 20
 يجيد القراءة والكتابة  - عامل نظافة  10

 سنة  30: 18السن :  -الشروط العامة:
 سنوات 5خبرة  -                  

 الراتب : حسب المقابلة
 

 ام سى فى
 MCVلصناعة وسائل النقل  

  األولىالمنطقة الصناعية 
 الصالحية الجديدة 

  1206350الرقم التأميني/ 
 سامي داوود محروس أ.المدير المسئول/

 3202131/055/مكتب التشغيلت. 

 عدد
 لحام  فني   20
 فنى دهان    20
 سيارات كهربائي   20
  ميكانيكي   10
 مراقب جودة   40

 مؤهل متوسط  -الشروط العامة:
 سنوات  5خبرة:  -                  

 عامل مخازن  10
 فرد امن  10

الشروط العامة : مؤهل متوسط حديث 
 التخرج

 يقرأ ويكتب –عامل نظافة  10
 

 بلبيس -منطقة قوى عاملة 
 شارع سعدون البطريق 

  055/  2850283ت / 
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 العاشر من رمضان -مكتب تشغيل 
 العاشر  -مجمع المصالح الحكومية 

  015364968ت / 

 

 الشرقيون لصناعة مواد )اركوم(
 B4المنطقة الصناعية 

 1152609/ التأمينيالرقم 
 عبد الحميد  أسامة أ.المدير المسئول/

 01284666881ت/

 عدد 
 فني تشغيل    2
 بى تى اس ماكيناتتشغيل  فني   3
 ميكانيكا  كهربائي فني   1

 صناعيالشروط العامة: مؤهل متوسط 
 من أبناء العاشر من رمضان -              
 سنوات  3خبرة:  -             

 جنيه 1200الراتب: 
 

 المصرية الهندسية
  اإلنتاجلصناعة خطوط ومعدات 

B4  -  المنطقة الصناعية 
 1991253مينى/أالرقم الت

 المدير المسئول/ سمير واصف
 015364968ت مكتب تشغيل / 

 عدد
 مهندس جودة   2

 بكالوريوس هندسة )ميكانيكا( -الشروط: 
 سنه30:22السن:  -           
 جنيه  1900الراتب : 

 هندسي رسام    2
 خراطة  فني   3

 سنة  32:19 - مؤهل متوسط  :الشروط
 جنيه  1400:1200الراتب: 

 

 السورية للصناعات الغذائية
 Aالعاشر من رمضان المنطقة الصناعية 

 2935166/ يمينأالرقم الت
 المدير المسئول/ احمد جيل امام

 015364968 /التشغيلمكتب . ت

 عدد
 بكالوريوس علوم -جودة مهندس     1

 من الجنسين - إنتاجعامل   20
 ل خدماتمعا    5

 بدون  -الشروط: مؤهل 
 الراتب: حسب المقابلة 

 

 للمنسوجات  المصرية تكس
  1قطعة  B3المنطقة الصناعية 

 2138591مينى/ أالرقم الت
 فاطمة عبد العزيز  أ.المدير المسئول/

 015364968ت مكتب التشغيل :

 عدد
 بدون أومؤهل  -عامل غزل   30
 من الجنسين -      

 الراتب: حسب المقابلة 
 
 

 مديرية القوى العاملة
 بني سويفب

 بجوار نادي المعلمين -شارع احمد عرابي 
 2322328/082 /ت
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 شرق النيل -مكتب تشغيل 
 سويف الجديدة نيبمدينة 

 082/  2438363/ت

 

 ايل تكستايلرتنو
 المنطقة الصناعية رياض الدب 

  2465562الرقم التأميني/ 
 المدير المسئول / محمود على 
  المنطقة الصناعية رياض الدب

 عدد 
 إنتاجعامل   40

 مؤهل متوسط  -:الشروط
 سنة  35:20السن  -          

 الراتب: حسب المقابلة 
 

 

 مديرية القوى العاملة
 بسوهاج
 أسيوط -طريق سوهاج 

 2351993/093 - 2322170ت/

 

 جنوب جرجا –منطقة قوى عاملة 
 مركز جرجا -بنك اإلسكندريةمساكن 

 093/ 4676661ت/ 

 

 ةأالمنش -مكتب تشغيل 
 ة أمركز المنش -شارع فرج 

 093/ 2400458ت/ 

 

 مدرسة الطائف التعليمية الخاصة
 ةأالمنش -شارع صالح سالم  

 2975337الرقم التأميني/ 
 2400458/093مكتب التشغيل/  .ت

 خالد عالم محمد أ.المدير المسئول/

 عدد
 بكالوريوس تربية – ةمدرس   2

 الراتب: حسب المقابلة
 

 شركة المشروعات متناهية الصغر
 المنشاة –شارع صالح سالم 
 2343590الرقم التأميني/ 

 2400458/093مكتب التشغيل/ .ت
 المدير المسئول/ ياسر الوحش

 عدد
 مؤهل عالي -عامل   9

 الراتب: حسب المقابلة

 مكتب للمقاوالت
 ةأالمنش –البواريك 

 1218026الرقم التأميني/ 
 2400458/093مكتب التشغيل/  .ت

 كرم احمد محمدأ. المدير المسئول/ 

 عدد
 جنيه 1500 -مؤهل عالي  -مهندسة   1

 مكتب للمقاوالت عمر بشير
 المنشاة -الشواولة والعسيرات 

 3024205الرقم التأميني/ 
 2400458/093ت مكتب التشغيل/ 

 محمودالمدير المسئول/ احمد 

 عدد
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 مؤهل عالي  -مهندس    1
 جنيه 1500الراتب: 

 

 مكتب للمقاوالت عمر مبشر
 المشاة -الشواولة والعسيرات 

 2996871الرقم التأميني/ 
 2400458/093ت مكتب التشغيل/ 

 المدير المسئول/ عبد الرحمن خضر

 عدد
 مؤهل عالي  –مهندس   1

 جنيه 1500الراتب : 
 

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

 عدد
     جبرهعامل لمخبز بلدي لصاحبة  سميرة   2

 المنشأة – 75218934الرقم التأميني/      
 عامله لكوافير سيدات   1

 لصاحبة سوزان   فكري     
 ةأالمنش -2830403الرقم التأميني/     
 بائع لمستودع حديد واسمنت  1

 المنشأة – 74944733الرقم التأميني/     
 حمزة أوالد -بلدي  لمخبزفران   1

 المنشأة -2342979الرقم التأميني /     
 

 للحصول على البيانات التفصيلية
 وعناوين هذه المنشآت

         يرجع في ذلك لمديرية القوى العاملة
 بمحافظة سوهاج

 

 مديرية القوى العاملة 

 بالوادي الجديد
 شارع الدكتور احمد فخري
 طريق الداخلة) الخارجة(

 7920322/092ت/ 

 

 الخارجة  –مكتب تشغيل  
 بالخارجة -طريق الداخلة 

 شارع عبد المنعم رياض 
  7920377/092ت/ 

 

 مصنع هادستا 
 المنطقة الصناعية 

 عدلي شوقي سلطان أ.المدير المسئول/
  01063731771ت/ 

 عدد 
  ةخبرة سن - -عاملة تعبئة  10

 من أبناء المحافظة -       
 الراتب : حسب المقابلة  
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 إس إي وايرينج سيستمز إيجيبت
 إحدى شركات سوميتومو العالمية  

المنطقة الصناعية الجنوبية   -المنطقة الحرة 
 بورسعيد ) بحري الحوض السمكي ( -

 المدير المسئول/ أ. محمد إبراهيم
 -0020663798000ت/ 
 0020663798001ف/

 عدد
 من الجنسين –مشغل إنتاج   850

 سنة 30:  18السن:  -        
 متوسط  -فوق متوسط  -مؤهل عالي  -  
 الموقف من التجنيد  -  
 ال يعاني من أي أمراض مزمنة  -  

 أو عضوية                   
   -المطرية  -المنزلة  -من سكان) دمياط  - 

 اإلسماعيلية ( -القنطرة                    
 توفير وسيلة مواصالت  -

 جنيه + حوافز وهي: 1640الراتب: 
 جنيه حافز أسرة للمتزوجين 100 -
 بدل غالء معيشة -جنيه حافز 100 -
 جنيه حافز وردية 100:  50 -
 حافز انتظام –جنيه حافز  100 -
جنيه حافز إنتاج وجودة يتم صرفه  300 -

قيق الشركة لمستوى اإلنتاجية عند تح
 الشهرية وفقا لمعايير الجودة الموضوعة

 

 ملحوظة :
 التقديم بوزارة القوى العاملة

 شارع يوسف عباس 3بالقاهرة : 
 أو

 بمديرية قوى عاملة بورسعيد
 حي الضواحي –جوار بنك اإلسكان 

مع العلم بأنه ستتم المقابلة الشخصية بديوان 
 عام الوزارة بالقاهرة

 

 smart Egyptشركة سمارت ايجيبت 
 كوبري القبة بجوار التأمين الصحي 

 برج الصفا -مساكن السعودية  
 لدور الثالثا

 01099938431-01010322020ت/
 2989864الرقم التأميني/ 

 المدير المسئول/أ. وحيد صالح الدين

 عدد
 خبرة سنة -فرد أمن  100
 سنة 45:19السن:        

 جنية  2200:1700الراتب :    
 سنوات 5: 1خبرة  -مشرف أمن   30

 سنة 50:25السن:       
 جنية  3500:2300الراتب: 

 متوسط يجيد      -الشروط: مؤهل عالي 
 القراءة والكتابة  -           

 سنة  38:19 -خبرة سنة  -فرد أمن  10
 جنيه  1600الراتب:      

 ساعات  8عدد ساعات العمل 
 -مدنية نصر  -مناطق العمل: مصر الجديدة 

كايرو فيستيفال  -القاهرة الجديدة  -مايو  15
 مساكن شيراتون -

 أول طريق العين السخنة -    
 اجتماعي -تأمين صحي  -المزايا: 
 اعتماد بنكي    -تأمين على الحياة  -         
زيادات وإرباح  -سكن ومواصالت  -        
 فرصة للترقية    -أول يوم عقد من  -سنوية 
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 البنيان للتوريدات والتجارة العامة
 )الفرجاني (

 القاهرة –شارع الزيتون  40
 2884241الرقم التأميني/

 -المدير المسئول/ أ.خالد فتحي علي 
 أ. سعيد أحمد سعيد

 01222777251-01100781116ت/

 عدد
 سنة 35حتى  -موظف استالمات   10
 مؤهل عالي – من الجنسين –كاشير   60

 سنة  30:  21السن:       
 جنيه 1900:  1750الراتب: 

 منسق   20
 بائع  10

 متوسط  –الشروط: مؤهل عالي 
 سنة  35:  20السن: 

 جنيه 1750 –موظف أمن   20
 جنيه  2300 –ساعة  12 –موظف امن  20

 مؤهل متوسط  -الشروط:
 سنة 40:  20السن:  -          

 ثانية  -سائق درجة أولى   10
 سنة  45حتى  –ال يشترط مؤهل        

 جنيه 2650الراتب: 
 سنة 3:  0الشروط العامة: خبرة : 

 ساعة 12عمل  –عامل مخزن   30
 جنيه 2300 -     
 جنيه 1800 –معاون خدمات   30

 ال يشترط مؤهل  -       
 سنة  40:  18السن:  -      

 
 
 
 

 انتركونتننتال كايرو سيتي ستارزفندق 
 هليوبوليس القاهرة –شارع عمر بن الخطاب 

 المدير المسئول/ أ ناصر فاضلي 
 24800200فاكس:  – 24800100ت/ 

 عدد  
 هاوس كيبر   60

 % تيبس  12 -أساسي  1050الراتب: 
 حوافز -         

 لغة إنجليزية -ويتر   40
 % تيبس  12 -أساسي  1050الراتب:

 لغة إنجليزية –مضيفة   10
 متوسط  -مؤهل عالي -الشروط: 
 من الجنسين  -إعدادية  -          
 العمل نظام وردية    -          
 % تيبس 12 -أساسي  1050الراتب:
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