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 شركة سينا مصر لألمن  والحراسة

 محطة مترو سعد زغلول –شارع نوبار 11

 1796517الرقم التأميني/

 عبدهللا محمد0المدير المسئول/ أ 

 01113714156 -01060229639ت/ 
 عدد

                            –تكاليف  –تخصص مخازن  -محاسب  5   

 ج3500الراتب يبدأ :  -خبرة 

 مدير موارد بشرية 5   

 ج6500الراتب:   -خبرة + كمبيوتر        

 ج 3500 -سكرتيرة   5   

 الشروط : مؤهل عالي  

 سنة 50:30السن:   

 ج  3200 –مشرف أمن  35  

 سنة50:35السن:    

 فرد امن 300 

 ج  2700:  2500الراتب 

 سنة50:20السن 

مدينة  -العاشر من رمضان   ) العملمواقع   

-الزقازيق -سوهاج -كفر الشيخ -السادات  

 برج العرب ( -بورسعيد -نوفيلااله -دمياط

زيادة  %6 -، اجتماعي المزايا: تأمين صحي   

  إقامة –وجبات  -  الراتب ىأشهر علكل ستة 

 

 

 

 

 

 

 

 لألمن والحراسة أسشركة جي فور 

 التجمع الخامس - ألشيميش 

 المدير المسئول/ أحمد سيد

 01100527142ت/
 عدد

 فرد أمن25   

  -المؤهل ال يقل عن متوسط   الشروط :    

     -ساعة  12العمل   -سنة 35:22السن: 

 ج3000 :الراتب 

 يفضل من سكان المرج وما حولها

 التجمعمن المرج إلى   مواصالت : المزايا 

 -اجتماعيتأمين صحي  - (90 ارع)ش

ألف  50بوليصة تأمين ضد الحوادث بمبلغ 

 زى خاص –

 

 

 

 المصرية األوربية للخدمات األمنية

بجوار بنك  -ش قورش من حسنين هيكل12

 عباس العقاد –عودة

 أحمد مرسي0/ أ المدير المسئول 

 01003752180 ت/

 عدد

 ج3000 الراتب : – فرد أمن 20 

 بمول الشيخ زايد :العمل 

 ال يقل عن متوسط المؤهل:

 سنة45:20السن 

 اجتماعيتأمين صحي  -المزايا:
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 كونتراك للخدمات األمنية

 التجمع الخامس 28ش 216

 تامر0المدير المسئول/ أ

 01006624165ت/
 عدد

 مؤهل متوسط -فرد أمن 25  

 سنة 40:18السن  - ج3300الراتب :       

 العمل : بالتجمع الخامس       

 العمل بمنى إداري بالقطامية -عامل نظافة  4   

 ج +إضافي2200-الراتب:      

 -زيادة سنوية  -تأمين صحي اجتماعي : المزايا

 فرص للترقي

 

 النسور لألمن والحراسة

أعلى مطعم جاد  ألحصريميدان  -أكتوبر 6

 53شقة  -الدور الخامس

 إلهام 0المدير المسئول/ أ

 0160614360ت/ 

 عدد

 ج3000الراتب :  -مشرف أمن   10   

 ج  3000:2500الراتب   -فرد أمن   30   

 أبورواش - خازن بأكتوبرمواقع العمل: م

 ألماطة -

 المؤهل ال يقل عن المتوسطالشروط العامة : 

 سنة40:21 -السن:

 – مواصالت –: تأمين صحي اجتماعي  المزايا

 إقامة 

 

 مصر  شركة قسطور

 للصناعة والتجارة

 العاشر من رمضان –الثالثة  الصناعيةالمنطقة 

 2989073/  التأمينيالرقم 

 المدير المسئول / أ . ماجد سعيد فهيم

 410096/055 – 01223903109ت : 

 عدد 

 لحام  فني 30    
 دوكو  فني 20    

 برادة  فني 30    

 جنية   3000:2000الراتب     

 فيبر  فني 20     

 جنية  3500:  2500 الراتب      

 –الشروط العامة : مؤهل اليقل عن االبتدائية 

 سنة  40السن : حتى 

ت.  –ت . صحي  –ساعات عمل  8المزايا : 

الشرقية  –مواصالت ) القاهرة  -ماعى  إجت

 العاشر من رمضان (  –

 

 إيجي سيكيور لألمن والحراسة

 البوابة األولىحدائق األهرام  7ش -ب116قيال

 المدير المسئول/ أماني البارودي

 01000960819ت/ 

 عدد

 فرد أمن  40

 ج 2800:2500:  الراتب

 الرحاب  –أكتوبر  – التجمعمواقع  العمل : 

 سنة46:21السنالشروط : 

- مواصالت -اجتماعي  تأمين صحي  : المزايا

 وجبة -إقامة 

 

 أوالد رجب

الحي  -من ش مصطفى النحاس - ش مقلد24

 مدينة نصر -الثامن

 أحمد جمعة0المدير المسئول/ أ

 01066631744ت/
 عدد

 ممدير أقسا 5

 مشرف أقسام 5

 كاشير 20

 مراقب كاميرات 5

 مؤهل عالي -الشروط:    
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 منسق ممرات 10

 منسق مخازن 10

 بقالهبائع  5

 بائع لحوم5

 بائع خضروات 5

 خباز شرقي غربي 5

 شيف بيتزا 5

 موظف بارستا5

 مشرف بارستا 2

 bmcموظف  2

 ديليفري 10

 فرد أمن 10

 عامل خدمات 10

 (3&2سائق درجة) 10

 جميع المؤهالت     

 الراتب حسب الخبرة -الشروط العامة 

 سنة 40:18السن  

 -ةحوافز شهري -اجتماعيتأمين صحي  المزايا :

 فرص للترقي

  3 حتى الساعة10من الساعة مواعيد المقابلة :

 السبت -الجمعةما عدا  ظهرا

 

 إيجيبت فودز

 القليوبية -طلخا الطريق السريع

 إيهاب محمد 0المدير المسئول / أ

 01090778313ت/ 
 عدد

 مندوب وسائق  30  

 المؤهل : اليقل عن متوسط     

 ( 3، 2رخصة درجة )    

 سنة38السن :    

حافز 1000عمولة بيع+2500+2000الراتب :

 كل ثالث شهور

دورات  -اجتماعيتأمين صحي  -المزايا:

 نفس المجال في تدريبية

 

 موري إنترناشيونال

ش عبد المنعم حافظ من ش النزهة مصر 24

 بجوار كوبري النزهة -الجديدة 

 المدير المسئول / أ. اسالم محمد 

 012208888571ت : 

 عدد 

 سياحة وفنادق  –شيف 20  

 متوسط –المؤهل : بكالوريوس     

 سنة 30:21السن       

 الراتب : حسب الخبرة     

-مدينة نصر -مواقع العمل : التجمع الخامس

 أكتوبر –مصر الجديدة

بدل  -تدريب -المزايا : تأمين صحي اجتماعي

 زى خاص  -مواصالت

 
 

 جمعية المرأة للتنمية اإلنسانية حياتي

 شبرا الخيمة

 92484589الرقم التأميني/ 

 محمد 0المدير المسئول/ أ 

 42238670ت/ 
 عدد

 مسئول ائتمان  30  

 + حوافزج 1600 الراتب  :    

 الشروط :  مؤهل عالي

 سنة30السن : ال يزيد عن 
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 مديرية القوى العاملة 
 بالقليوبية

 مجمع المصالح الحكومية –بنها الجديدة 
 بجوار المحافظة -الدور الثالث  

  324729/013- 3224543/013ت/ 

 

 إدارة بحوث العمالة بالمديرية

 

 شركة  الجمال لتصنيع الزجاج
الخانكة  –منطقة الشروق الصناعية  1509

 أبو زعبل –
 2989073الرقم التأميني / 

 المدير المسئول / شريف علوان
  01029248427ت : 

 عدد 

 بكالوريوس هندسة  – أوتوكادمهندس  2

 جنية  2500الراتب :   

 بكالوريوس تجارة  –محاسب  1 

 ج  2400الراتب :   

 جنية  1800الراتب :  -  إنتاجعامل  25

 ة ثانية صرخ –سائق  1

مواصالت   –ت.إجتماعى  – صحي.المزايا : ت

 ة ( سندو – لأبو زعب –) الخانكة 

 عصراً  3: 10مواعيد المقابالت

 
 

الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالتة  
 ) كوفرتينا ( 

المنطقة  17006العبور إسكان الشباب بلوك 
 الصناعية ب 

  286391الرقم التأميني / 
 0102044277ت :  

 المدير المسئول / صبحي رضا 

 عدد 
 مراقب أمن صناعي  5 

 مراقب أمن إداري  10 

 خبرة  –متوسط  – ىالشروط : مؤهل عال

 مؤهل متوسط   -فني إنتاج   50 

 جنية  2000:  1750الراتب    

 عامل شحن وتفريغ  10 

 جنيه  1750 -عامل نظافة   20 

 سنة  35:18الشروط العامة / 

 

 مديرية القوى العاملة و الهجرة
 الوادي الجديد ب

 شارع الدكتور احمد فخري
 الخارجة(  )طريق الداخلة

7920322/092 

 

 الزراعي لالستثمارنايتميور 

 شرق العوينات –الوادي الجديد 

 092/ 7920322ت / 

 عدد

 محاسبة-ب تجارة -أمين مخزن  1 

 فني كهرباء وصيانة ثالجة 1 

 ميكانيكي معدات زراعية  3 

 ميكانيكي جرارات3 

 ميكانيكي مكابس 2 

 فني كاوتش 1 

 معدات يكهربائ 1 

 الشروط :

 متوسط -مؤهل فوق متوسط

 خبرة ال تقل عن ثالث سنوات
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 إيتوال
 بنزيونمحطة  –شارع أبو محرم  1

  شبرا الخيمة
 أحمد ربيعالمدير المسئول/أ. 

 01151188862ت/
 عدد
 سنة  35حتى  –مؤهل عالي  –كاشير   30

 ج 2300الراتب:       
 مؤهل فوق المتوسط  –كابتن   10
سنة  40حتى  -عضو فريق  50

 ج 2200الراتب :
 ويتر   20
 مساعد شيف   15

 سنة  35حتى  –الشروط: مؤهل متوسط 
 الراتب: حسب المقابلة

 
 

 توب سيرفيس لألمن ونقل األموال
من محمود بسيوني  –شارع حسن معمار  4

 القاهرة  –التحرير  –طلعت حرب 
 2970990الرقم التأميني/ 

 محمد سالمةالمدير المسئول/ أ . 
-01100599502-01098353081ت/

01000485501 
 عدد

 المؤهل ال يقل عن اإلعدادية –فرد أمن  300
 ج 2650الراتب:  –سنة  45حتى  -       
 له خلفية عسكرية –مشرف أمن   50

 ج3500 –سنة  50حتى  السن :       

     سكن للمغتربين - اجتماعي -ت. صحي المزايا:
 مواصالت داخلية  -       

 مواقع العمل
 وسط البلد -القاهرة  –الشيخ زايد  –مدينتي 

 

 ترانشن موبايل
 المعادي –ب كورنيش النيل  35

 2892035الرقم التأميني/ 
 محمد أمين زكي المدير المسئول/ أ. 

 أ. شادي رأفت فهيم –                   
 01229390602 -01115554227ت/
 عدد
 خبرة -مؤهل عالي  -مندوب مبيعات   40

 لغة انجليزية  –سنة  30حتى  السن :      
  ج 6000: ج 2300 الراتب      

 مؤهل متوسط  –أوفيس بوي    2
 ج2000الراتب:  -سنة  40حتى  السن :      

 

 
 

 الفرجاني هايبر ماركت 
أمام شركة  –الزيتون  –شارع نصوح  40

 محطة مترو حدائق الزيتون  –المياه 
 سعيد أحمد  /أ.المدير المسئول

 01222777251-01100781116ت/
 عدد
 ج 2800 -من الجنسين  -محاسب    50

 فوق متوسط  –مؤهل عالي  –كاشير   200
 ج2650الراتب:        
 مؤهل متوسط  –منسق ممرات  200
 ج 2350 –       

 سنة  35الشروط: السن حتى 

 
 
 

 نشرإعادة 
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 صيدليات العزبي
 أرض الجولف –ج تقسيم أسماء فهمي 6

 نصرم. 
 المدير المسئول/أ. أيمن وحيد

 01225035707ت/
 عدد
 لغة   –مندوب مبيعات منتجات تجميل   20

 من الجنسين –إنجليزية ) قراءة (       
 خبرة بالحاسب  اآللي  –كاشير   15

 ) برامج األوفيس (      
 سنة  30حتى  –الشروط: مؤهل عالي 

 فرد أمن   10
 يجيد القراءة والكتابة  -مندوب توصيل   10

 الشروط: مؤهل متوسط
 ال يشترط مؤهل  –عامل خدمات   10

 سنة  35الشروط: السن حتى 
 الراتب: حسب الخبرة والمقابلة

 
 

 األوسطشرق شركة ال
 بنك مصر اعلي –شارع الهرم  171

 33840291/02ت :
 عدد 
 من الجنسين  - ق. م  –ضابط أمن  100

 متوسط  – عاليمؤهل  –فرد أمن  3000
 –كهرباء  –صيانة ) تبريد وتكييف  فني 250

 مصاعد (  –سباكة 
 رخصة مهنية  –سائق  300

 عامل نظافة  3000
 الشروط : 

 العمل بجميع المحافظات  -
 سنة  40:  18السن  -
 سم  175السن اليقل عن  -
 أجادة اللغة  يفضل -

 الموقف من التجنيد  -
 المزايا : 

  صحيت .  -
 . إجتماعى  ت -
 راحة  أيام 4يوم +  26العمل داخل القاهرة  -
 راحة  أيام 6يوم +  24العمل خارج القاهرة  -
 توفير إقامة  -
 انتقاالت خارج القاهرة  -
 للمتميزين  مكافآت -

 


