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وزارة القوى العاملة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
 3شارع يوسف عباس  -مدينة نصر

ت  -ف اكس22609354/

فندق مرتفعات نعمة – شرم الشيخ
 219ربوة خليج نعمة – شرم الشيخ
جنوب سيناء
الرقم التأميني1980284 /
المدير المسئول /أ .أحمد صبحي محمد
ت01020778618/
عدد
 2سائق درجة ثانية  -السن 30 : 25 :سنة
الراتب 2000 :جنيه
 10ضابط أمن – مؤهل متوسط
 10عامل تجهيز وتحضير
الشروط :السن 30 : 20 :سنة
الراتب 1500 :جنيه
 العمل بنظام الورديةالمزايا - :تأمين صحي – اجتماعي
 توفير إقامة كاملة نظام العمل  23يوم عمل  7 +أيام راحة بدل انتقال  -تأمين صحي اجتماعيمسوغات التعيين:
 أصل شهادة الميالد المؤهل فيش جنائي  -صور شخصية كعب عملاإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

الصقر للتوريدات العمومية
األردني ة – أسواق الجملة
الرقم التأميني2666374 /
المدير المسئول/أ .إيهاب عبد الجواد
ت01005006140/
عدد
 1مهندس مبيعات – خبرة سنة
 السن 30 : 23 :سنةالراتب 1200 :جنيه  +حافز
 1مدير منتج – خبرة  5سنوات
 السن 35 : 25 :سنةالراتب 5000 :جنيه
الشروط :بكالوريوس هندسة – كهرباء
 3عامل تجميع – مؤهل متوسط صناعي
 السن 30 : 19 :سنة 1مهندس تصميم – خبرة  5سنوات
 السن 30 : 25 :سنة إجادة الرسم على برنامج solid worksالراتب :حسب الخبرة
شركة إس إم إس SMS

للخدمات األمنية
 13شارع البرازيل – الزمالك – أمام سفارة
الجزائر – القاهرة
المدير المسئول /أ .خالد ثروت
ت01200278887/
عدد
 100ضابط أمن  -الطول ال يقل
عن 170سم  -لياقة بدنية
 20أكسس كنترول – حاسب آلي
الشروط :مؤهل عالي – لغة إنجليزية
 خبرة سنةالراتب 2000 :جنيه
 20سائق – مؤهل عالي – متوسط
رخصة مهنية  -لغة انجليزية
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الراتب 4000 : 2500 :جنيه
في حالة إجادة اللغة اإلنجليزية
سيكيوريتاس إيجيبت
 537كورنيش المعادي – برج دويل
الدور الثاني
بجوار مستشفى النيل بدراوي
الرقم التأميني2121129 /
المدير المسئول /أ .عبد الرحمن
ت01000040951- 01000040949/
عدد
 50ضابط أمن – مؤهل عالي
 السن 40 : 20 :سنة الطول  170سم  -يفضل رياضي كمبيوتر – لغةالراتب 2400 :جنيه
 50ضابط أمن – السن 35 : 20 :سنة
 يتم تدريبه  -توفير وجبة  -مواصالت سكنالراتب 1800 :جنيه
 50ضابط أمن إداري  45 : 18 -سنة
الراتب 2000 :جنيه
الشروط :مؤهل فوق المتوسط – متوسط
الشروق
للسياحة والخدمات
 81شارع نبيل الوقاد – أرض الجولف
الرقم التأميني1849429 /
المدير المسئول /أ .إيمان سيد علي
ت01222220765/
عدد
 2مندوبة تسويق – مؤهل عالي مناسب
الراتب 1500 :جنيه  +عمولة
 1استقبال – سكرتارية
الراتب 1500 :جنيه
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

الشروط :خبرة سنة
 1أوفيس بوي
 المؤهل ال يقل عن اإلعدادية 10فرد أمن
 ال يقل المؤهل عن متوسطالراتب 2000 : 1200 :جنيه
يحدد حسب موقع العمل
الشركة المصرية األوروبية
لالستشارات والخدمات
 12شارع قورش متفرع من حسنين هيكل
عباس العقاد  -مدينة نصر
أمام بنك مصر وبنك عوده
ت01222501250- 01015100520/
01023330824
المدير المسئول /أ .عبد هللا
عدد
 10فرد أمن  +سكن  1700 -جنيه
 10سيدات تفتيش  1200 -جنيه
 عمل  6ساعات 10مراقب كاميرات  -خبرة
 عمل  8ساعات  1750 -جنيه 10فرد أمن صناعي – خبرة
 عمل  8ساعاتالراتب 1850 :جنيه
الشروط - :للعمل بمول بدائري المعادي
  4أيام راحة 10فرد أمن للعمل بالزمالك  -خبرة
 10أيام راحة  1750 -جنيه
 10فرد أمن للعمل بمستشفى بالدقي
الراتب 1600 :جنيه
 10فرد أمن للعمل بالدقي  1400 -جنيه
 10فرد أمن للعمل بالسالم والحرفيين
وموقف العاشر  1500 -جنيه
 10فرد أمن للعمل بمساكن شيراتون
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الراتب 1500 :جنيه
 10فرد أمن للعمل بمدخل أبو رواش
جوار كارفور  -توفير سكن
 10فرد أمن للعمل بقليوب
 10فرد أمن للعمل باإلسكندرية
الراتب 1600 :جنيه
 10فرد أمن للعمل بالعامرية باإلسكندرية
الراتب 1700 :جنيه
المزايا 4 :أيام راحة
 10فرد أمن للعمل بمنى إداري بالدقي
 راحة  6أيام – خبرة  1750 -جنيه 10فرد أمن للعمل بأرض الجولف
  6أيام راحة – خبرة  1650-جنيه 10فرد أمن للعمل بشارع األزهر
  5أيام راحة  1500 -جنيه 10فرد أمن للعمل بالعاشر من رمضان
 توفير وجبات  -سكن  6أيام راحةالراتب 1500 :جنيه
 10فرد أمن للعمل بسفارة باإلسكندرية
 خبرة  8 -ساعات عمل  6أيام راحة  1650 -سنةالشروط العامة :السن  45 : 22سنة
المؤهل ال يقل عن متوسط
المزايا العامة :تأمين صحي  -اجتماعي
 مكافآت وحوافز  -فرص للترقي 10مشرف أمن للعمل بسفارات  -خبرة
 لغة  8 -أيام راحةالراتب 3000 : 2500 :جنيه
 10مشرف أمن للعمل بمواقع الشركة
الراتب :يبدأ  2000جنيه
ويحدد حسب موقع العمل
سال الستثمار ( مطاعم بافلوبرجر)
 60شارع عبد هللا العربي
الحي السابع  -مدينة نصر
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

الرقم التأميني 2482640 /
ت01149952175 /
المدير المسئول  /محمد فتحي مجاهد
hr@saal_imvst.com

عدد
 20متلقي طلبات  -من الجنسين
الراتب 1800 :جنيه
 10مساعد مدير  2800 -جنيه
الشروط :مؤهل عالي  -نظم ومعلومات
 تجارة  -من الجنسين خبرة  2:1سنة 20شيف تجهيزات – من الجنسين
 20ويتر – من الجنسين
الراتب 1400 :جنيه
 10كابتن صالة – من الجنسين
الراتب 1600 :جنيه
الشروط - :مؤهل فوق المتوسط – متوسط
 السن :ال يزيد عن  35سنة 30دليفري – ال يشترط مؤهل
الراتب 1500:جنيه  4 +جنيه
لكل أوردر
المزايا - :توفير سكن في فرع الشروق
والتجمع
فوكس
للصناعات الغذائية
 6أكتوبر – المنطقة الصناعية السادسة
قطعة c2
الرقم التأميني 2283471 /
ت01002234445 /
المدير المسئول /احمد طه كامل
عدد
 100عامل إنتاج  -مؤهل فوق المتوسط
 متوسط  -خبرة  3سنواتالراتب 1500:1300 :جنيه
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 10مندوب مبيعات
الراتب 3500:2000 :شامل العمولة
 10فرد أمن  2500:2000 -جنيه
شامل اإلضافي
الشروط :مؤهل عالي  -فوق المتوسط
 50عامل خدمات معاونة  -ال يشترط مؤهل
الراتب 1500:1300 :جنيه
الشروط العامة :خبرة  3:1سنة
المزايا :تأمين صحي  -اجتماعي  -طبيب
بالشركة  -توفير وسيلة نقل  -ي جدد الراتب
حسب المقابلة
 ساعات العمل  8ساعات أو  10ساعاتحسب الوظيفة
الشركة الهندسية لألجهزة المعدنية
لتصنيع اسطوانات الغاز
العاشرة من رمضان  - B4قطعة 120
الرقم التأميني 1379701 /
ت012297942440/
المدير المسئول  /حمد يونس الببجاوي
عدد
 100عامل إنتاج  1350 -جنيه
 20مهندس  -بكالوريوس هندسة
 20محاسب  -بكالوريوس تجارة
الراتب  2000 :جنيه
الشروط :السن  35:20 :سنة
المزايا - :وجبة
 توفير مواصالت سكن للمغتربين تأمين اجتماعي وصحيشركة الشين بالست
إلنتاج األجولة واألكياس البالستيك
المنطقة الصناعية الثالثة A1
العاشر من رمضان
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

الرقم التأميني 448002 /
المدير المسئول  /محسن
ت - 01112860091 /ت015410341/
عدد
 4فني صيانة
 1فني تبريد وتكييف
الشروط  :مؤهل فوق المتوسط صناعي
 45عامل نول (نساج) –  1700جنيه
 2عامل صيانة
 1لحام
الشروط  :مؤهل متوسط صناعي
 3فني كهرباء  -مؤهل فوق المتوسط
 متوسط صناعي 6عامل إنتاج فيلم بالستيك
 40عامل إنتاج بولي بروبلين
الشروط :مؤهل متوسط
 ال يشترط خبرةالراتب 1400 :جنيه
شركة نيوبرسدان
للطباعة
المنطقة الصناعية -B1العاشر من رمضان
ت01068830229- 015499019/
المدير المسئول  /محمود مختار
عدد
 5مندوب مبيعات
 2أخصائي خدمة عمالء
 1مصمم جرافيك
 1مهندس كهرباء
 1مهندس ميكانيكا
 2مهندس جودة
 2مشرف رقابة جودة
 3مراقب جودة
 1فني معمل جودة
 1مشرف خط إنتاج
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 5فني خط إنتاج
 2فني مطابع
 3فني تكسير
 3فني دبوس
 3فني فولدر
 6مراقب امن
 1مدخل بيانات
الراتب  :حسب المقابلة
شركة الشوربجي
للصناعات النسيجية
 - A2العاشر من رمضان
الرقم التأميني 2478563 /
ت01094142145 /
المدير المسئول  /عبد العزيز المسيري
عدد
 5فني طباعة
 5مساعد فني طباعة
 6فني لف
 10فني تغليف
 5فني تجهيز رام
 5فني صباغة
 2فني كهرباء
 4فني كسترة
الشروط :مؤهل متوسط
 10عامل مخازن
السن 35:20 :سنة
الراتب :يبدأ  1200جنيه

بروسيك لألمن
 24شارع وادي النيل المعادي
محطة المترو المعادي  -عمارة البوار
الرقم التأميني 2593767 /
ت01020900669 /
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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المدير المسئول  /محمود تحسين احمد
عدد
 40فرد أمن فنادق
 50فرد أمن جامعات
 100فرد أمن فنادق بكالب
الشروط :عدد ساعات  12ساعة
الراتب 1600:1400 :جنيه
 100فرد أمن  8ساعات العمل
شيراتون  -المعادي – القطامية  -أكتوبر
 إقامة وتوفير  3واجباتالراتب 1150 :جنيه
الشروط العامة :السن 45:18 :سنة
طيبة للتجارة والتوزيع
( جهينة)
القطعة  21المحور المركزي
الشيخ زايد – بجوار هايبر وان
خلف السالب وهيئة المجتمعات العمرانية
الرقم التأميني 2083117 /
ت01068816334 /
المدير المسئول  /احمد عطية عبد الحليم
عدد
 50سائق رخصة ثانية
 50مندوب مبيعات  -مؤهل عالي
 فوق المتوسطالراتب 3100 :جنيه  +العمولة
المزايا  :تأمين صحي واجتماعي
 نسبة من األرباح توفير وسيلة مواصالت  -حسب الفروعالسويسرية للمالبس الجاهزة
العاشر من رمضان – المنطقة الصناعية
الثالثة – A1
الرقم التأميني 786985 /
ت 64 - 63 – 055410662 /
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المدير المسئول  /عادل عبد الهادي
عدد
 100مراقب جودة – مؤهل عالي
 500فني إنتاج – مؤهل متوسط  -إعدادية
الراتب  1500:1200 :جنيه
 30مهندس إنتاج – بكالوريوس هندسة
 ميكانيكا إنتاج  -نسيج 30مشرف إنتاج  -بكالوريوس اقتصاد
منزلي ( مالبس نسيج)
الراتب :حسب المقابلة
المزايا :حافز االنتظام  -أرباح شهرية
 تأمين اجتماعي وصحي قسم خاص للتدريب  -دار حضانة زيادة سنوية وفرص للترقي توفير وسيلة مواصالت سكن للمغتربينروكس
لصناعة المواسير البالستيك
 29شارع مراد بك مصر الجديدة
الرقم التأميني 2244669 /
ت01068222105- 01026665245/
المدير المسئول  /احمد سعيد عبده
عدد
 50مندوب مبيعات
 50مندوب تسويق
الشروط  :مؤهل عالي – متوسط
الراتب  1200 :جنيه أساسي  +بدالت
 10فرد أمن – مؤهل فوق المتوسط
 متوسط  1300 -جنيه  +حوافز العمل بالعبور السن 38:21 :سنةالمزايا - :توفير وسيلة مواصالت
شبرا الخيمة  -الدائري بالكامل  -السالم
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

العبور  -شبين القناطر  -الزوامل  -الزقازيق
انشاص  -شبرا النخلة  -جسر السويس
التجنيد  -العاشر  -العبور
شركة سوبر سبيد
لألمان وخدمات الحراسة ونقل األموال
 71عمارات طيبة
بجوار إدارة مرور رابعة – مدينة نصر
الرقم التأميني2857900/
المدير المسئول /أ .أشرف احمد ماهر
ت01028817724- 24053691/
01000977065- 01008622205
عدد
 10مشرف أمن – مؤهل عالي
 خبرة  3سنوات –  2000جنيه 100فرد أمن  -يقرأ ويكتب  -من الجنسين
الراتب 1750 :جنيه  +حافز شهري
بالنسبة لإلناث :مطلوب  5فقط
 العمل بمول بمدينة نصر و التجمع العمل  8ساعات 1سائق – درجة ثالثة
 خبرة  3سنواتالسن 45 : 25 :سنة
الراتب 2500 :جنيه
الشروط العامة :السن 45 : 20 :سنة
 العمل بالتجمع  6-أكتوبر العمل  12ساعةالمزايا - :تأمين صحي  -اجتماعي
 توفير سكن ومواصالت لمغتربينمن موقع العمل إلى السكن
الفرجاني ماركت
 40شارع نصوح  -حدائق القبة  -الزيتون
أمام شركة المياه
الرقم التأميني 2408983 /
ت01095554268- 01277100098/
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المدير المسئول /أ .جيهان صبري
أ /محمد فاروق
عدد
 250كاشير  -بكالوريوس تجارة
الراتب 1400 :جنيه
 50مدير فرع  -مؤهل عالي
 خبرةالراتب 2000 :جنيه
 200مراقب كاميرا  -مؤهل فوق المتوسط
 خبرة حاسب آليالراتب 1600:1200 :جنيه
 150منسق ممر
 150منسق مجمدات
الراتب 1200 :جنيه
 100فرد أمن  1600:1200 -جنيه
 30موظف استعالمات
 خبرة حاسب آليالراتب 1600 :جنيه
 50بقال  2135 -جنيه
 15جزار  2285 -جنيه
 15سائق  2200 -جنيه
 200عامل مخازن  1875 -جنيه
الشروط  :مؤهل المتوسط
الشروط العامة :خبرة – بدون
رجاء المقابالت بالزي الرسمي
بالنسبة للمؤهالت العليا والخبرة

مديرية القوى العاملة
بالقاهرة
مجمع التحرير  -الدور الثالث
ميدان التحرير
ت27940448- 27945720/
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

منطقة قوى عاملة  -النزهة
 27شارع عين شمس برج الفتح
ت 6339194 /
مكتب تشغيل  -النزهة
 96شارع جسر السويس
ت2573454 /
شركة بريجو لألغذية
 3شارع خالد بن الوليد مساكن الشيراتون
بجوار مسجد أبو بكر الصديق
الرقم التأميني 1462000 /
ت01020234787- 01068872881/
المدير المسئول  /وائل حسن
عدد
 200عضو فريق  -مؤهل فوق المتوسط
 متوسط  -من الجنسينالسن  :ال يزيد عن  29سنة
الراتب 1550:1300 :جنيه
 15موظف أمن  -مؤهل متوسط
السن :ال يزيد عن  35سنة
الراتب 1600 :جنيه
 40سائق سيارة رخصة أولى  -ثانية
مؤهل فوق المتوسط  -متوسط  -إعدادية
الراتب 2000 :جنيه
 15عامل مخازن  1500:1300 -جنيه
 30عامل إنتاج –  1300جنيه
الشروط :مؤهل متوسط  -إعدادي – ابتدائي
شركة ابو ذكري سرفيس
لخدمات األمن
 7شارع محمد شفيق  -القاهرة
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الرقم التأميني1095299 /
ت01227100270- 01061210428/
المدير المسئول  /محمد نصر الدين
عدد
 10مشرف أمن  1550 -جنيه
 100مراقب أمن  1450 -جنيه
الشروط  :مؤهل عالي  -متوسط
 السن  40:25 :سنةمنطقة قوى عاملة  -المطرية
 27شارع عين شمس  -برج الفتح
ت 26339194 /
مكتب تشغيل  -المطرية
 46شارع ترعة الجبل  -المطرية
ت22503861 /

 1مدرسة عربي  -ليسانس آداب لغة عربية
 1مدرسة علم نفس  -بكالوريوس تربية
الشروط :السن  45:25 :سنة
الراتب :حسب المقابلة
مدرسة النصر سكول الخاصة
 187شارع المسلة  -المطرية
القاهرة
الرقم التأميني 439074 /
ت 22547711 /
المدير المسئول  /ايناس خضر
عدد
 1مدرسة حاسب آلي
 بكالوريوس حاسب آلي السن 40:22 :سنةالراتب  :حسب المقابلة
منطقة قوى عاملة  -المعادي
 1شارع  - 106المعادي
ت25251175 /

األدفنتست لمنتجات األغذية
 3شارع الحرية المطرية
 بجوار مدرسة الحرية 2000الرقم التأميني436574 /
ت22506860 /
المدير المسئول /أ .ليلي وليم

مكتب تشغيل  -المعادي
 12شارع  - 106المعادى
ت25281707 /

عدد
 2عامل نظافة
 3عامل تعبئة – مؤهل متوسط
الراتب :حسب المقابلة
مدرسة بورسعيد الخاصة
 14شارع عزت باشا  -المطرية
الرقم التأميني488304 /
المدير المسئول /عبد الرحيم حلوة
عدد
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

سمارت كوم للخدمات التجارية
 38مكرر شارع  105حدائق المعادي
الرقم التأميني 2066352 /
المدير المسئول  /سحر محمود السيد
عدد
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 50خدمة عمالء  -خبرة سنة
الراتب 1600:جنيه
 5سكرتيرية تنفيذية
 خبرة 5 : 3:سنوات السن :ال يقل عن  30سنةالراتب :حسب المقابلة
الشروط  :مؤهل عالي  -يجيد اللغة االنجليزية
 50مندوب شحن  -مؤهل متوسط
الراتب 1000 :جنيه  +عمولة
مديرية القوى العاملة
باإلسكندرية
 4شارع المتحف الروماني باإلسكندرية
ت03/4869263 - 03/4836023 /
إدارة بحوث العمالة بالمديرية
اإلسكندرية للخدمات األمنية
 13شارع الغرفة التجارية
أعلى البنك األهلي – المنشية
ت01066653803/
عدد
 50فرد أمن – مؤهل متوسط
 السن 40 : 20 :سنة 10فرد أمن – ال يشترط مؤهل
 السن  50 : 20 :سنةالراتب 1450 : 800 :جنيه
 20مشرف أمن – خبرة  6سنوات
السن 45 : 020 :سنة
الراتب 1000 : 700:جنيه
منطقة قوى عاملة  -العامرية
مبنى قطاع غرب اإلسكندرية
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

ت03/3011704 /
مكتب تشغيل  -الدخيلة
مبنى قطاع غرب اإلسكندرية
ت03/3025675 /
عروس الشام
لصناعة المالبس الجاهزة والجوارب
مجمع الصناعات الصغيرة – البيطاش
ت01119726332 /
عدد
 15عاملة حياكة  -سنجر
 أوفر  -أورليه خبرة  2سنة السن 35 : 18 :سنةالراتب :حسب المقابلة
مكتب تشغيل  -برج العرب
برج العرب الجديدة  -عمارة 6
ت03/4596021 /
اإلسكندرية
لتصنيع البذور
المنطقة الصناعية الرابعة – بلوك 32
ت01228710520 /
عدد
 5فني ميكانيكي
 6فني غالية
الشروط :خبرة  4سنوات
– مؤهل فوق متوسط – متوسط صناعي
الراتب 1300 :جنيه
 10فني تحت التدريب  1000 -جنيه
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 مؤهل متوسط صناعي 3كيميائي – بكالوريوس علوم
– خبرة 1 : 0 :سنة
الراتب 1200 :جنيه
الشروط العامة :السن ال يزيد عن  30سنة
مجموعة شركات فرج هللا
برج العرب الجديدة – المنطقة الصناعية
األولى – مبنى الكيك
ت /م .التشغيل03/4596021 /
عدد
 20عامل إنتاج
 20مهندس
( جودة  -إنتاج – معمل )
 بكالوريوس زراعة  -علومالشروط :من الجنسين
 20سائق – يقرأ ويكتب
 20فرد أمن – مؤهل فوق المتوسط
 متوسط 20سائق كالرك – ال يشترط مؤهل
الشروط العامة :السن ال يقل عن  20سنة
الراتب :حسب المقابلة
التوفيق
ألعمال الشحن والتفريغ
 33شارع المكس – القباري
ت01204098906 /
عدد
 25عامل رص
 25عامل ماكينة نجارة
 3سائق كالرك – رخصة مهنية
 10فرد أمن – مؤهل متوسط  -خبرة
 3عامل نظافة
الشروط :السن ال يقل عن  8سنة
الراتب :حسب المقابلة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

منطقة قوى عاملة  -شرق
 56شارع المحمدية  -متفرع من شارع
الجالء  -فيكتوريا
ت03/5744967 /
مكتب تشغيل  -الرمل
اإلسكان الشعبي  -خلف الهالل األحمر
باكوس
ت5024259 /
مصنع الهالل للتريكو
عزبة السالم  -كوبري الناموس
ت5033340/
عدد
 10عامل – خياطة تشطيب
 15عامل تدريب – ال يشترط مؤهل
الشروط :من الجنسين
 3عامل مكواة
الراتب :حسب المقابلة

مديرية القوى العاملة
بالقليوبية
بنها الجديدة – مجمع المصالح الحكومية
الدور الثالث  -بجوار المحافظة
ت013/3224543 /
013/324729
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إدارة بحوث العمالة بالمديرية
الشركة العربية للتجارة والتصنيع
جاكون
لتصنيع مستلزمات المصانع والمحاجر
شارع المصانع خلف حضانة كريتاس
الخانكة أبو زعبل
الرقم التأميني 1616915 /
ت01009518883 /
المدير المسئول  /أ 0صبحي محمد
عدد
 1مهندس (ميكانيكا – إنتاج )
 1رسام هندسي
الشروط  :مؤهل عالي
 5براد معادن
 5خراط معادن
 5لحام كهربائي أكسجين
 2سائق كالرك  -سائق
 10عامل ومساعد
الراتب  :حسب المقابلة

إدارة بحوث العمالة بالمديرية
المصرية إلدارة مراكز النداء ( إيكو )
 29أ امتداد رمسيس  -برج نقابة التجاريين
الدور العاشر  -القاهرة
الرقم التأميني2411090 /
المدير المسئول/أ .مروة سمير
عدد
 1000ممثل خدمة عمالء  -مؤهل عالي
السن  35سنة
المزايا - :تدريب مدفوع األجر
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

 تأمين صحي واجتماعيوتأمين على الحياة
الراتب 1600 : 1200 :جنيه
مديرية القوى العاملة
باإلسماعيلية
شارع شبين الكوم  -خلف اإلستاد
ت 064/3364493 /
مكتب تشغيل – القنطرة شرق
القناطر  -امتداد شارع الجيش
بجوار األرصاد الجوية
ت064/3666499 /
شركة ديزل
للمالبس الجاهزة
المنطقة الصناعية  -القنطرة شرق
الرقم التأميني1872495 /
المدير المسئول /رائد عزت عبد هللا
عدد
 20عامل حياكة –  1200جنيه
 2عامل مكواة –  1000جنيه
 10مساعد حياكة –  600جنيه
 5عامل تشطيب –  700جنيه
الشروط  - :من الجنسين
 السن :ال يقل عن  18سنةالراتب :حسب المقابلة
شركة حسان
لتكنولوجيا الطاقة
و لتصنيع وحدات الطاقة الشمسية
المنطقة الحرة العامة
ت0643485246 /
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الرقم التأميني 2001218 /
المدير المسئول  /محمود محمد محمد

المدير المسئول /احمد عادل على
ت01000978924 /

عدد
 20فني كهرباء الكترونيات
 مؤهل متوسط صناعيالشروط  :من الجنسين
السن  25:18 :سنة
المزايا 5 - :أيام عمل وجمعة وسبت أجازة
 توفير وسيلة مواصالت تأمين اجتماعي وصحيالراتب :حسب المقابلة

عدد
 8عامل إنتاج  -مؤهل متوسط  22 -سنة
الراتب  1200 :جنية

قنديل
للصناعة والتجارة
 4شارع ابو الخير  -دوران رضا
بجوار مطعم تبولة
ت01021996594 /
المدير المسئول/أ .محمد عبد المبدي
عدد
 4مندوب مبيعات غذائي – بكالوريوس
تجارة – مؤهل متوسط
السن  :ال يزيد عن  35سنة
الراتب  1150 :جنيه  +متغير

مكتب تشغيل – أبو صوير
أبو صوير المحطة  -المساكن االقتصادية
عمارة رقم  1شقة رقم 3
ت064/3666499 /
شركة اإلسماعيلية إلنتاج اللحوم واأللبان
جمعية السالم  -ابو صوير
الرقم التأميني2130716 /
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

شركة اإلسماعيلية
لالستثمار الزراعي والصناعي
الرقم التأميني1929841 /
ت0649230025 /
عدد
 10مهندس زراعي  -بكالوريوس زراعة
 30عامل عادى  -مؤهل متوسط
الراتب :حسب المقابلة
مديرية القوى العاملة بدمياط
شارع التحرير  -ميدان سرور
ت057/322126 /
مكتب تشغيل  -دمياط الجديدة
الحي األ ول  -المجاورة األولى
عمارة الدلتا  -مدخل رقم ()5
ت057/407025 /
سيسكوترانس
المنطقة الصناعية  -دمياط الجديدة
ت01004295780 /
المدير المسئول /أ  0محمد بدر
عدد
 5سائق
 5لحام
 5حداد
 5ميكانيكي
الراتب :حسب الخبرة
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مصنع ذهبي لألواني المنزلية
المنطقة الصناعية  -بجوار سيسكوترانس
دمياط
المدير المسئول /أيمن يوسف رضا
ت .مكتب العمل057/407025/
عدد
 9خراط  -مؤهل متوسط صناعي
 7عامل عادي  -مؤهل متوسط
الراتب 1200 :جنيه  +بدالت
مديرية القوى العاملة
بسوهاج
طريق سوهاج  -أسيوط
ت 093/2351993 - 2322170 /
فرص عمل عادية بالمنشآت الواقعة في
دائرة عمل مديرية القوى العاملة
بمحافظة سوهاج
عدد
 1فران
 1عجان
 1طولجي لمخبز بلدي  -طهطا
 1عجان لمخبز بلدي – صالح مطاوي
الرقم التأميني  – 2248929 /المنشاة
 1خراط لمخبز بلدي رجب احمد
الرقم التأميني  – 1830414 /المنشاة
 2عجان وفران لمخبز بلدي  -احمد فراج
الرقم التأميني  2281664 /المنشاة
 1طولجي
 1عجان لمخبز بلدي علي احمد
الرقم التأميني  2304707 /المنشأة
 1فران لمخبز بلدي – محمد مصطفي
الرقم التأميني  – 2580289 /المنشأة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

 1مندوب مبيعات لمستودع اسمنت
الرقم التأميني  - 496485 /المنشأة
للحصول على البيانات التفصيلية
وعناوين هذه المنشآت
يرجع في ذلك لمديرية القوى العاملة
بمحافظة سوهاج
إدارة التشغيل بالمديرية
شركة أمان مصر
 13شارع عبد الحليم محمود
من شارع الجمهورية  -سوهاج
الرقم التأميني5255775 /
المدير المسئول /أ .أنور محمود دياب
ت01211153772 /
عدد
 15فرد أمن  -مؤهل عالي  -متوسط
المزايا - :العمل في  15مايو
 سكن للمغتربين  5أيام أجازة شهريةالراتب 2000 :جنيه
منطقة قوى عاملة  -جنوب جرجا
مساكن بنك اإلسكندرية  -مركز جرجا
ت093 /4676661 /
مكتب تشغيل – المنشأة
شارع فرج – مركز المنشأة
ت093 /2400458 /
مكتب مقاوالت عمومية
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األول العربية – مركز المنش أة
الرقم التأميني2500816 /
المدير المسئول /حسن إبراهيم الكريم
تلفون المكتب093/2400458 /
عدد
 1مهندس  -مؤهل عالي
الراتب :حسب المقابلة
حضانة طيور الجنة
ش الشهيد محمد األمير
الرقم التأميني2367378 /
المدير المسئول /أ.زينب بدوى محمد
عدد
 6مشرفة حضانة  -مؤهل عالي
 فوق المتوسط  -متوسط 1دادة  -ابتدائية
الراتب :حسب المقابلة
مدرسة المستقبل الخاصة
البلينا  -طريق برديس
الرقم التأميني2627867 /
المدير المسئول /أ .طلعت حسين محمود
عدد
 1مدرس انجليزي
 2مدرس حاسب آلي
 5مدرس لغة عربية
 1مدرس تربية رياضية
 1تربية موسيقية
 2مدرس رياضيات
 2مدرس تربية فنية
 2مدرس رياض أطفال
الشروط :مؤهل عالي مناسب
الراتب  :حسب المقابلة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

حضانة الزهور
ش الشهيد محمد االمير
الرقم التأميني1289118 /
المدير المسئول/أ.عائشة حسن احمد
عدد
 1مدير  -بكالوريوس تجارة
 1سكرتيرة
 3مشرفة حضانة  -مؤهل عالي
 1دادة  -يقرا ويكتب
الراتب :حسب المقابلة
مديرية القوى العاملة
ببني سويف
شارع احمد عرابي – جوار نادي المعلمين
ت082/2322328 /
إدارة بحوث العمالة بالمديرية

زد عبر البحار
للحراسة والخدمات
 37شارع إبراهيم متفرع من شارع الحجاز
روكسي  -مصر الجديدة
المدير المسئول /أ .أحمد إبراهيم
ت01155343444- 01223008542/
24554442
عدد
 200فرد أمن – السن 45 : 20 :سنة
طول مناسب  -الحالة الصحية مناسبة
للعمل بمواقع
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القاهرة الكبرى  -القرية الذكية  6 -أكتوبر
أبو رواش  -العاشر من رمضان  -العبور
بدر  -اإلسكندرية  -وبرج العرب  -المنوفية
القليوبية  -الدقهلية  -شرم الشيخ  -الغردقة
السويس  -العين السخنة  -بورسعيد
ومحافظات الوجه القبلي والبحري
المزايا - :توفير زي  -سكن للمغتربين
 تأمين صحي  -اجتماعي توفير وسيلة انتقال راحة أسبوعية زيادة  % 10سنويةمسوغات التعيين:
 أصل شهادة الميالد – صورة منها أصل شهادة المؤهل وصورة منها أصل الموقف من التجنيد وصورة منها كعب عمل من مكتب العمل صحيفة الحالة الجنائيةباسم شركة زد عبر البحار
 عدد 4صور شخصية صورة البطاقة الشخصيةالراتب 1900 : 1200 :جنيه
يحدد حسب المقابلة وموقع العمل
منطقة قوى عاملة  -بني سويف
شارع احمد عرابي  -بني سويف
ت2322153 /
مكتب تشغيل  -شرق النيل
مدينة بني سويف الجديدة
ت2243863/
أنجل بيست أيجيبت
إلنتاج الخميرة الجافة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

منطقة الصناعات المتوسطة – شرق النيل
بني سويف
الرقم التأميني2584196 /
المدير المسئول /أ .ليانج جي يوان
ت .مكتب التشغيل082/2243863 /
عدد
 2عامل  -مؤهل متوسط  -السن 25 :سنة
 من أبناء بني سويفالراتب:حسب المقابلة
كريستال فورماكينك شيرتس
للمالبس الجاهزة
بني سويف – بياض العرب
منطقة الصناعات المتوسطة
الرقم التأميني2464380 /
المدير المسئول /أ .سامح عوض
ت2285516- 2285515/
عدد
 200عامل إنتاج  -مؤهل متوسط
 من الجنسين السن 30 : 18 :سنةالراتب :حسب المقابلة
شركة بني سويف الجديدة
للرخام والجرانيت
القطعة  - 55منطقة الصناعات الخفيفة
بني سويف
الرقم التأميني1998016 /
المدير المسئول /أ .نجم الدين محمود إمام
ت.م العمل 082/2438363 /
عدد
 6عامل تركيب جرانيت
 2عامل مناشير
 2عامل جالية
الشروط - :خبرة سنتان
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 السن ال يقل عن  22سنةالراتب :يبدأ من  1500جنيه
مديرية القوى العاملة
بأسوان
شارع أبطال التحرير
ت097/2302486 /
مكتب تشغيل  -أسوان
المحمودية عمارة رقم  - 27الدور األرضي
أسوان
ت097/306291/
شركة الراية ماركت
كورنيش النيل بجوار حديقة الورد
المدير المسئول  /وحيد احمد حميد
تليفون المديرية097/306291 /
عدد
 2كاشير – مؤهل عالي
 2منسق ممرات
 1منسق مجمدات
الشروط  :مؤهل عالي  -متوسط
 2كاشير – مؤهل متوسط
 1عامل نظافة – مؤهل متوسط
 يقرأ ويكتبالسن :ال يزيد عن  30سنة
الراتب :حسب الخبرة
شركة الظاهرة الزراعية
طريق أبو سمبل – توشكي
الكيلو 20
الرقم التأميني 2915846 /
المدير المسئول  /خديجة عبد هللا
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

تليفون المديرية097/306291 /
عدد
 6سائق جرار
 2مشرف تركيبات
 1فني تركيبات
الشروط :مؤهل متوسط
الراتب 1500 :جنيه
مكتب تشغيل – إدفو
الفخرانية  -أعلى المخبز اآلل ي
إدفو
ت097/711796 /
جمعية تنمية المجتمع المحلي
اتوجري للطالب
تليفون المكتب097/711796 /
المدير المسئول /أ .عبد المنعم
عدد
 1مدير  -بكالوريوس تجارة
 خبرة  3سنوات  1300 -جنيه 20باحث  -مؤهل عالي
 80مرافق مغتربين  -مؤهل متوسط
 1عاملة
الراتب :حسب المقابلة
مديرية القوى العاملة
بالوادي الجديد
شارع الدكتور احمد فخري
طريق الداخلة ( الخارجة)
ت092/7920322 /
مكتب تشغيل – الخارجة
WWW.MANPOWER.GOV.EG
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طريق الداخلة  -بالخارجة
شارع عبد المنعم رياض
ت092/7920377 /
مصنع سيجما بالست
المنطقة الصناعية  -الخارجة
الوادي الجديد
الرقم التأميني2060855 /
المدير المسئول/أ .أسامة محمود حسن
عدد
 4عامل تقطيع  -جميع المؤهالت
الراتب :حسب المقابلة
مصنع بلح
عادل أبو زعبل
شارع العدل  -الخارجة
المدير المسئول /أ.عادل أبوغريب
عدد
 2مندوب مبيعات
 1سائق
الشروط :مؤهل مناسب
الراتب  1200 :جنيه
مديرية القوى العاملة
بشمال سيناء
شارع الفاتح – العريش
ت068/360042 /
مكتب تشغيل  -العريش
مجمع المصالح الحكومية
ت068/ 3361868 /
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حضانة الرضا والنور
شارع بورسعيد متفرع من الساحة الشعبية
بجوار مسجد العمار – العريش
الرقم التأميني2133858 /
المدير المسئول /فتحي عبد الرحمن
ت.م .التشغيل 068/3361868/
عدد
 8مشرفة ومعلمه  -مؤهل عالي
 3مشرفة حضانة  -مؤهل فوق المتوسط
 15مشرفه  -مؤهل متوسط
 2مربية ودادة  -مؤهل متوسط أو أقل
الراتب :حسب المقابلة
الشروط :العمل  6ساعات
مساء
من  7.5صباحاً1.5 :
ً
مديرية القوى العاملة
بالبحر األحمر
ديوان عام المديرية
ت065/3546412 /

مكتب تشغيل  -سفاجا
سفاجا  -خلف بنك اإلسكندرية
ت065/3252220/
فندق مكادى ريزورت
الكيلو  34طريق جاردن الغردقة – سفاجا
ت065/3252220 /
استيفاء نسبة ال %5لذوي القدرات الخاصة

عدد
 2عامل تجهيز وتحضير
 1عامل إشراف داخلي
الشروط - :شهادة تأهيل مهني
WWW.MANPOWER.GOV.EG
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 السن  21 :سنةالراتب :حسب المقابلة
فندق رويال ادور
الكيلو 34طريق الغردقة – سفاجا
الرقم التأميني1428457 /
ت065/3252220 /
استيفاء نسبة ال %5لذوي القدرات الخاصة

عدد
 10عامل تجهيز
 6مشرف غرف
 4عامل مغسلة
الشروط - :شهادة تأهيل مهني
 السن  21 :سنةالراتب :حسب المقابلة
فندق كلود ايزور
الكيلو  34طريق الغردقة
الرقم التأميني 1663380/
ت065/3252220 /
استيفاء نسبة ال %5لذوي القدرات الخاصة

عدد
 5عامل تجهيز
 3مشرف غرف
 2عامل مغسلة
الشروط - :شهادة تأهيل مهني
 السن  21 :سنةالراتب :حسب المقابلة
فندق
صن رايز رويال مكادى
الكيلو  30طريق الغردقة
الرقم التأميني2010736/
المدير المسئول  /أيمن محمد السيد
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل
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ت 065/3252220 /
عدد
 1موظف قسم تدريب وتنمية
 بكالوريوس تربية – آداب انجليزي 1فني معدات
 1فني تكييف وتبريد
 10مشرف غرف
 10مساعد مضيف
 5فني مكافحة آفات  -مؤهل عالي
 متوسط  -خبرة من  3 :1سنة 3عامل مغسلة
 20عامل تجهيز وتحضير
 3عامل زراعة  -مؤهل متوسط
الشروط :السن 35 :20 :سنة
الراتب :حسب المقابلة
فندق ستيالدى مارى مكادى
سفاجا
الرقم التأميني2895470 /
المدير المسئول /يوسف محمد
ت065/3252220/
عدد
 2صراف مطاعم
 2مضيف
 2فرد أمن – مؤهل جامعى – متوسط
 2مشرف غرف – مؤهل متوسط
السن  30 : 18سنة
الشروط  :الحصول على شهادة مستوى
المهارة وتراخيص مزاولة المهنة
الراتب :حسب المقابلة
مكتب تشغيل  -القصير
القصير  -بجوار بنك مصر
ت065/3330013 /
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فندق ميراج اكوا وسبا
سيزار باالس
شمال األحياء  -أول الغردقة
البحر األحمر
الرقم التأميني2748892 /
المدير المسئول /محمد محمد إمام
ت .مكتب التشغيل065/3330013 /
عدد
 1مدير أغذية ومشروبات
 خبرة  12سنة 1مساعد مدير إشراف داخلي
 خبرة  15سنة 1مشرف ادوار  -خبرة  10سنوات
 2موظف موارد بشرية – خبرة سنة
 4منقذ حمام سباحة  -مؤهل عالي – فوق
المتوسط  -الحصول عل شهادة اإلفادة
 5مضيف  -خبرة سنتان
 6مساعد مضيف
 3فني حمام – مؤهل متوسط
الراتب  :حسب المقابلة
فندق بانسيه رويال جاردن
الكيلو  22جنوب القصير
الرقم التأميني1966760 /
ت01227471122 /
المدير المسئول  /هاني نسيم نجيب
عدد
 3ضابط امن – جميع المؤهالت
 1400:1100جنيه
 1فني تبريد وتكييف – خبرة سنتان
 1فني معدات
الشروط  :مؤهل متوسط
الراتب  1500:1200 :جنيه
 3طباخ سخن وسلطات وحلواني
مؤهل متوسط علي األقل – خبرة سنة
اإلدارة العامة للتشغيل بالداخل

الراتب :حسب المقابلة
 4استوارد  1000:900 -جنيه
شركة مصرية العالمية للمنشآت السياحية
فندق الباشا
الغردقة – السقالة  -شارع شيراتون
الرقم التأميني145284 /
ت01227163666/
المدير المسئول  /السيد محمد عبد الحليم
عدد
 4مشرف غرف
 4عامل تجهيز وتحضير
الشروط  :مؤهل متوسط
السن  28:19 :سنة
الراتب  :حسب المقابلة

فندق فالمنكو ريزورت
طريق مرسي علم القصير
الرقم التأميني1971634 /
ت3350207 - 3350205/
المدير المسئول  /حسي عبد الحليم
عدد
 3فرد أمن
 3عامل تجهيز وتحضير
الشروط  :مؤهل إعدادية علي األقل
السن 25:20 :سنة
الراتب :حسب المقابلة
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