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المالكي للتجارة  والشحن 
 يعلن مكتب المالكي عن 

بدء تجميع جزئي للحاويات 
إلى السودان   اعتبارًا من  1 / 5 / 2017  

    لمزيد من المعلومات : 2091 - 2330640 - 2310780  - 0933269660

 بشـــرى  ســـارة 

الوالء للخدمات 
تنظيف وتعزيل �شقق - فيالت - �شركات

تاأمني  رعاية م�شنني و�أطفال بدو�م �أو مقيمات    

0931434849  / 2742034 / 2725224 

ش
ف�

ع
ل 

ق
 ن

  مطلوب  عمال طباعة
 لدولة اإلمارات العربية المتحدة  ) دبي - الشارقة (

 رواتب جيدة - سكن - إقامة ) فيزا( 
 لمن يملك الخبرة في مجال الطباعة 

 0944291128 / 2327248 

 فر�صة عمل  مطلوب 
-  فني كهرباء وميكانيك العمر اليتجاوز 35 �صنة 

 - �صاب دون 20 �صنة للعمل كمرا�صل 

         + خدمة  املكاتب براتب 30 األف 

 العمل يف ال�صركة مقرها املزة - بنايات الـ 14 

 للإت�صال هـ : 6644944  - 0993310088 

شقق متفرقة 
<للبيع منزل عبارة عن غرفتني مع منافع 
جانب  بامليدان  75م2  م�ساحة  �سطح   +

 –  0933976219  : هـ  اال�سمر  �ساحة 

 095966987
<للبيع منزل باملزة مقابل ال�سيتي مول ط7 ك�سوة 
عادية 145م2 / 3 نوم و �سالون / ب�سعر 100 

مليون + بازار هـ : 0932873289 

<للبيع منزل على خط اجلبل مقابل بن خلدون 
قبو اول م�ساحة 75م2 غرفتني نوم و �سالون 

مطبخ امريكي + حمامني ك�سوة �سوبر ديلوك�س 

مطلوب 57 مليون هـ : 0949599996

 16 دمـــر ج  مــ�ــروع  مــنــزل يف  <للبيع 
م�ساحة 140م2 ك�سوة �سوبر موقع هام 

ب�سعر مغري هـ : 0932892677

<لــلــبــيــع �ــســقــة يف دمـــر الــغــربــيــة وادي 
م�ساحة  ط3  منافع   + غرفتني  امل�ساريع 

 : هــــــ  ـــ�ـــرفـــيـــ�ـــس  ال خـــــط  اخــــــر  65م2 
0940430601  - 0993453711

<للبيع او املقاي�سة منزل بالق�سور طابو 
اطاللة �سوكة خدمات ب�سعر منا�سب ت�سليم 

فوري للجادين هـ : 0951553163 بعد 

1 ظهرا
35م2   + 75م2  م�ساحة  منزل  <للبيع 
ترا�س باملزة خط اجلبل ط2 ك�سوة و�سط 

مطلوب 75 مليون و بازار / 3 اجتاهات/ 

هـ : 0999454057 

<للبيع او املقاي�سة منزل �سكني �رقي 
امليدان ط ا مع م�سعد ك�سوة جيدة مع او 

ـــــدون فـــر�ـــس و الــتــ�ــســلــيــم فـــــوري هــــ :  ب

0944550950
<للبيع محضر منظم حديثا في 
جديدة عرطوز سكن اول فيالت 
موقع مميز شارع عريض يبعد 7 
كم عن اتوســـتراد املزة بســـعر 25 

مليون هـ : 0944821258 
<للبيع بداعي ال�سفر منزل بالطلياين غرفة 
و �سالون + وجيبة م�ساحة 70م2 ك�سوة 

ممتازة فراغ و ت�سليم فوري ط ار�سي قبلي 

 : هـــ  و�سيط  دون  فقط  للجادين  �سمايل 

0933258589
<للبيع منزل مبنطقة برزة خلف حامي�س بناء 
 3 و  �سالون  �سمايل  �رقي  الع�سكري  النقل 

غرف و منتفعات م�ساحة 125م2 جاهز للت�سليم 

الفوري بداعي ال�سفر هـ : 0933368866

قبو  االجـــــار  او  املــقــايــ�ــســة  او  <لــلــبــيــع 
بالق�سور �سارع  اخلطيب مدخل م�ستقل 

ك�سوة  �سغرية  حديقة  و  �سوفا  و  غرفة 

جيدة جدا ي�سلح عيادة او لل�سكن طابو 

اخ�ر ت�سليم فوري للجادين االت�سال بعد 

1 ظهرا هـ : 0951553163
<للبيع منزل يف املنطقة ال�سناعية خلف 
جامع امل�سطفى ط1 فني م�ساحة 75م2 

ك�سوة  �سمايل  قبلي  �سالون  و  غرفتني 

�سوبر ديلوك�س فراغ طابو ا�سهم ال�سعر 

23 مليون هـ : 0999836947 
<بيت باملزرعة للبيع او املقاي�سة منطقة راقية 
و هادئة ك�سوة �سوبر ديلوك�س 3 غرف + 3 

حــمــامــات + 3 �ــســالــونــات طــابــو اخــ�ــر و 

الت�سليم فوري هـ : 0951500786

<لــلــبــيــع �ــســقــة يف جــرمــانــا قــبــل  االآ�ـــس 
ال�رقي طابق اول طابو 52 م2 غرفتني و 

بدون  املعاينة  بعد  ال�سعر  و حمام  مطبخ 

و�سيط هـ :0988285696 

<لدينا �سقة لالجار يف بلودان 3 غرف و 
ار�سي يف   / ديلوك�س  مفرو�سة  �سالون 

جهة و ثاين فني / على اطاللة جميلة هـ : 

 0933476777

<لالجار منزل باملزة فيالت غربية 2 نوم 
و �سالون ك�سوة جيدة جدا و فر�س جيد 

 : هـــــ  �ـــســـنـــويـــا  ـــيـــون  مـــل  3.5 ـــوب  مـــطـــل

 0949599996
<لــالجــار �سقة يف مــ�ــروع دمــر ج 10 
ار�سي مع حديقة مفرو�س �سالون و غرفة 

 : هـــ  و�سيط  ــدون  ب لعرو�سني  ي�سلح  نــوم 

0944275227
<لالجار �سقة يف ركن الدين ابن العميد 
ط1 / 3 غرف و �سالون / و �رفتان هـ 

 0994330561 – 2712604 :

غربية  فيالت  باملزة  فيال  طابق  <لالجار 
ط1 ك�سوة ديلوك�س و فر�س ديلوك�س 2 نوم 

و  جلو�س  غرفة  و  �سالونني  و  جلو�س   +

حــمــامــني مــطــلــوب 5 مــلــيــون �ــســنــوي هـــ : 

 0949599996
<لالجار غرفة نوم و �سالون باملزة مقابل 
جامع الهدى ك�سوة و فر�س �سوبر ب 2.5 

مليون هـ : 0932873289 

<لالجار منزل على طريق اجلالء اإطاللة 
على ملعب اجلالء 3 غرف نوم و �سالونني 

ديلوك�س  فر�س  و  ك�سوة  ط6  حمامني  و 

 : هـــ  للجادين  �سنويا  مليون   4 مطلوب 

0949599996
<لالجار منزل يف املنطقة ال�سناعية خلف 
و  غرفتني  فر�س  بــدون  امل�سطفى  جامع 

�سالون ك�سوة �سوبر ديلوك�س مع هاتف و 

نت ط1 فني ال�سعر 85 الف �سهريا الدفع 

�سنة ح�را هـ : 0932353200 

ملالكـــي  ا فـــي  شـــقة  <لالجـــار 
قبلـــي غربـــي اطاللـــة رائعة على 
اجلاحظ و جامع بدر بدون فرش 

هـ : 0944821258
<لالجار ا�ستديو باملزة فبالت �رقية غرفة 
نوم و �سالون ك�سوة و فر�س ديلوك�س ب 

3 مليون �سنويا هـ : 0949599996

<لالجار منزل يف تنظيم كفر�سو�سة م�ساحة 
220م2 /ط2/ ك�سوة جيدة جدا بدون فر�س 
3 غرف نوم + 3 حمامات + �سالون بدون 

و�سيط هـ : 0933368866

<لالجار منزل باملزة فيالت غربية مقابل 
اال�سدي غرفتني نوم و �سالون ب 3 مليون 

مفرو�س فر�س جيد هـ : 0949599996 

<مطلـــوب محضر للمشـــاركة في 
دمشـــق او ريفها بنسب جيدة  من 
املالك حصرا دون وسيط للجادين 

فقط هـ : 0944757061

احلرة  املنطقة  في  مجهز  مكتب  <للتنازل 
غرف   5  / 148م2  مساحة   / برامكة   /
 : هـ  اب  واتس  مميز  موقع   / صالة  و 

 0991004832

130م2  االجــار حمل  م�ساحة  او  للبيع 

دم�سق باردة طريق الك�سوة القدمي مقابل 

كراج النخيل ال�سعودي هـ : 8887106 

0937036109 –
<للبيع فروغ حمل يف جرمانا يف موقع جيد 
جدا على ال�سارع العام م�ساحة 12م2 مببلغ 

50 مليون هـ :0934608810 
موازيني  باملجتهد  جتــاري  حمل  <للبيع 
بالقرب من جامع االمام الذهبي م�ساحة 

11م2 + �سقيفة طابو ملك + فروغ بريء 
الذمة ب�سعر 15 مليون هـ : 2268217 

0992360142 -

محالت لآلجار..
التســـليم منشـــأ  او  <لالســـتثمار 
ة صناعيـــة فـــي ســـاحة اجلمارك 
املنطقـــة احلـــرة مســـاحة 500م2 
 –  2126564  : هــــ  عالـــي  ســـقف 

 2145751
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اآن�سة حمجبة للعمل  <�ركة جتارية تطلب 
العمر دون  بالربامكة  لديها بفرعها اجلديد 

35 �ــســنــة بـــــدون خــــربة بـــراتـــب 60 األـــف 
املوا�سالت موؤمنة االت�سال من 11-6 م�ساء 

هـ : 0934241443 – 2232246

بالربامكة  جتميلية   طبية  مــواد  <م�ستودع 
بحاجة اإىل طاقم اإدارية / مديرة تنفيذية – 

ا�ستقبال – مق�سم / براتب 60 األف �سهريا 

العمر دون 40 �سنة اخلربة غري �رورية و 

 –  0966226640  : هـ  موؤمنة  املوا�سالت 

2135309 – 2144403
<ملن لي�س لديها �سهادة او عمل �ركة طبية يف 
اخت�سا�سات  لعدة  موظفة  اىل  بحاجة  املــزة 

ا�ستقبال – ا�راف عام – �سكرترية / العمر 

دون 30 �سنة الراتب حتى 80 الف املوا�سالت 

موؤمنة هـ : 6634032 – 0959856004 

الــكــونــ�ــروة و  ـــدة ب�سناعة  رائ <�ــركــة 
ت�سنيع املواد الغذائية تطلب موظف /ة/ 

املطار  طريق  ب�رية  مـــوارد  اخت�سا�س 

اجل�ر الرابع هـ : 0930901088

ــــربامــــكــــة خمــتــ�ــس  ـــب مــــقــــره ال ـــت ـــك <م
بتعيني  يرغب  التجميلية  بامل�ستح�رات 

�سنة   30 دون  الــعــمــر  ا�ستقبال  مــوظــفــة 

 2154735  : هـ  ال�سهادة غري �رورية 

 0932346791 –
املواد  باستيراد  تعمل  جتارية  <مؤسسة 
للعمل  موظفات  بتعيني  ترغب  التجميلية  
و  لديها في صالتها اجلديدة بدوام صباحي 
مؤمنة  املواصالت  ل.س   50.000 راتب 
يفضل السكن / زاهرة – ميدان – دويلعة 

/ و ما حولها هـ : 0954995000
<�ركة جتارية تطلب للعمل لديها مندوبات 
مبيعات براتب مغري + ن�سبة عالية اخلربة 

ــة بــــدوام 5 �ــســاعــات يــومــيــا هـــ :  �ــروري

0994385592 – 4426603
 <�سالة عر�س منتجات �سنع يف �سوريا للعناية 

اإحــدى  لــدى  للعمل  اإىل موظفة  بــاملــراأة بحاجة 

احلمرا / مبجال  �ساالتها / م�ساكن برزة – 

العمر  األف   60 براتب  �سكرتارية   – املحا�سبة 

دون 40 �سنة املوا�سالت موؤمنة االت�سال من 

11-6 هـ : 0965391473 – 2256550

<مطلوب محاسب ملؤسسة طبية يحمل شهادة 
عن  تقل  ال  خبرة  محاسبة  اختصاص  جامعية 
عامني أجنز اخلدمة اإللزامية او وحيد للراغبني 
إرسال السيرة الذاتية  مع صورة شخصية حديثة 

 medjob@gmail.com الى
<مطلوب موظف / ذو خربة جيدة / لعمل 
مبنطقة  الن�سائية  االأحذية  لبيع  حمل  يف 

بتفرغ كامل و راتــب ممتاز هـ :  جرمانا 

 0961121429
<�ركة جتارية بحاجة اإىل موظفة / ا�ستقبال 
– �سكرتاريا – خدمة زبائن / بفرعها اجلديد 
بالربامكة براتب 60 األف �سهريا العمر دون 

35 �سنة اخلــربة غري �رورية و املوا�سالت 
موؤمنة هـ : 0933606019 – 2144402

موظفة  بتعيني  تــرغــب  ــة  جتــاري <�ــركــة 
 35000 براتب  �ــروريــة  غري  ال�سهادة 

�سهريا هـ : 2154735 

محجبة  موظفة  الى  بحاجة  جتارية  <شركة 
كحد  ثانوية  شهادة  ساعات   8 بدوام  للعمل 
ادنى خبرة او بدون خبرة و املواصالت مؤمنة 

هـ : 2230790 – 0954995000

موظفون
للعمل فورا �ركة الكرتونيات بباب م�سلى 

ثانوية  او  الكرتون  معهد  خلريج  بحاجة 

�رورية  غري  اخلــربة  الــكــرتون  �سناعية 

 : هـــــــــ  �ـــــســـــنـــــة   30 دون  لـــــعـــــمـــــر  ا

 0937756448
<مطلوب موظفني و موظفات مبيعات من 
االحـــذيـــة  بــيــع  اخلـــــربة يف جمــــال  ذوي 

الن�سائية هـ : 0961121429 

آنسة  تطلب  استشارية  دعائية  <مجموعة 
بدوام  اجلديد  بفرعها  لديها  للعمل  انيقة 
 + 50.000 ل.س مبدئيا  الراتب  صباحي 
5000 ل.س  بدل مواصالت شهادة تاسع 
كحد ادنى و العمل فوري العمر دون 30 سنة هـ 

0934443999 - 2230790 :
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 زبائننا الكرام :  تحذير هام 
 نحن مستودع العرفان صاحب السجل التجادي رقم / 16765 /

  المستورد الحصري لمنتجات شـــركة ناتولين 
نود إعالمكم عن وجود بضائع مقلدة ومزورة في السوق السورية لمنتج الواقي الشمسي ناتولين .

 لذلك وحرصًا منا على سالمة زبائننا الكرام  نرجوا منكم عدم شراء أو التعامل مع هذه البضائع المزورة والتأكد من المنتج أنه 
األصلي لما في ذلك من ضرر مشترك .

 علمًا بآن ناتولين هي ماركة مسجلة بحماية الملكية مما يعرض من يقوم بعملية التزوير أو من يتعامل بهذه البضائع المقلدة 
والمزورة إلى المساءلة القانونية .

 ونؤكد أننا بصدد إجراءات قانونية لمحاسبة ومعاقبة المزورين والمتعاملين معهم بالتعاون مع الجهات المختصة .

  طريقة التمييز بين الصنف األصلي والمقلد
 �ملنتج �ملقلد �ملنتج �لأ�شلي 

 معلومات الل�صاقة  للمنتج االأ�صلي 

 امل�صتورد م�صتودع العرفان للأدوية دم�صق �س .ت : 16765
 معلومات الل�صاقة للمنتج املزور

Green plas p.o box.79  م�صنعة ل�صالح �صركة 

 معلومات رقم الطبخة للمنتج املقلد 170108 معلومات رقم الطبخة للمنتج االأ�صلي 170125

 تاريخ ال�صنع للمنتج املقلد  01 - 17  تاريخ ال�صنع للمنتج االأ�صلي  05 - 15 

 تاريخ االإنتهاء للمنتج املقلد  01 - 21  تاريخ االنتهاء للمنتج االأ�صلي  05 -  18  

 تحذير : الشركة غير مسؤولة عن نتائج وأضرار استخدام المنتج المزور .

 لالستفسار :  هاتف   4459161  011  -  4459162   011                                           شاكرين ثقتكم الدائمة

www.natuline.com

Aleading aviation services company is currently 
seeking applicants to occupy the following positions : 
1 -  Operations coordinator  
2 -  Accountant 

Qualifications : 
 University degree in English literature / accounting or other related field .
 Fluent spoken and written English langue, French is an asset .
 Good command of computer skills ( MS Office) .
 Completed or exempted from military service ( for male applicants ).

Interested candidates are Kindly requested to send their resume to 
the following address : 
aviationvacancy17@gmail.com 
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 فر�صة عمل 

 معمل جوارب بحاجة اإىل عمال 
باالإخت�صا�صات التالية 

 فني مكنات جوارب -  كوي - �صكة اأتوماتيك - اأمبلج - توزيع 
 الرواتب جيدة ح�صب اخلربة 

لل�صتف�صار هـ : 0944515244 - 0933342322

<جمموعة جتارية تعمل يف جمال اال�سترياد 
بحاجة اإىل �سكرترية حمجبة اأنيقة للعمل لدى 

فرعها اجلديد / الربامكة – احلمرا / بدوام 

ال�سهادة  مبدئيا  األــف   45 براتب  و  �سباحي 

ثانوية كحد اأدنى متفرغة و اخلربة غري مطلوبة 

املوا�سالت موؤمنة االت�سال من 11-6 م�ساء 

هـ : 2255351 – 2232246 

برج  <مطلوب �سكرترية ملكتب جتاري يف 
الرو�س  للرد على الهاتف   و القيام باالعمال 

املكتبية العمر دون 30 �سنة ذات مظهر الئق 

هـ : 5427524 – 0945235374 

<مــطــلــوب ملــكــتــب اعـــالمـــي يف جــرمــانــا 
�سكرترية ممتازة بالكمبيوتر دوام م�سائي 

مـــن 5-9 الــــراتــــب بــعــد املــقــابــلــة هــــ : 

0969001053
<مكتب جتاري يف جرمانا يرغب بتعيني 
�سكرترية تنفيذية ذات مظهر الئق و متفرغة 

�سهادة ثانوية كحد ادنــى و اخلــربة غري 

�رورية العمل فوري هـ : 5644152 – 

 0955532276

عمال
م�سلى  بباب  هند�سية  �ركة  فورا  للعمل 

بحاجة لعامل جتميع ري�سيفر الهربة غري 

ال�سهادة  �سنة   30 دون  العمر  �ــروريــة 

ثانوية كحد ادنى هـ : 0937756448 

ركن  يف  لنادي  تنظيف  عامل  <مطلوب 
يف�سل  و  �سنة   40-30 العمر بني  الدين 

من �سكان ركن الدين رجاء االت�سال بعد 

3 ع�را هـ : 0938106050 
<مطلوب للعمل يف االمارات / دبي – ال�سارقة 
/ عامل مطبعة رواتب جيدة – �سكن – اقامة / 

فيزا / هـ : 2327248 – 0944291128 

للعمل  �سنة   20 دون  �ــســاب  <مــطــلــوب 
مرا�سل + خدمة املكتب براتب 30 الف هـ 

 0993310088 – 6644944 :

<معمل مواد غذائية يف جرمانا بحاجة 
براتب  املعمل  �سمن  للعمل  عامالت  اىل 

منا�سب دوام نهاري هـ : 0933226513 

0938272594 -

مهن
<مطلوب معلم كوي ذو خربة يف البنطلون 
املجتهد  مبنطقة  للعمل  ح�را  الــرجــايل 

وات�س اب : 0933212251

<مطلوب معلم عربي على ب�سطة �ساورما عربي 
تــاال دوام م�سائي  بــرج  املــزة جانب  ملطعم يف 

ال�سكن  يف�سل  �رورية  اخلربة  ممتاز  براتب 

القريب من املزة هـ : 0944357717

للعمل  ميكانيك  و  كهرباء  فني  <مطلوب 
لدى �ركة باملزة العمر ال يتجاوز 35 �سنة 

هـ : 6644944 – 0993310088 

<معمل جوارب بحاجة اىل / فني مكنات 
جوارب / كوى / امبالج / �سكة اتوماتيك 

/ توزيع / الرواتب جيدة ح�سب اخلربة هـ 

 0933342322 – 0944515244 :

رعاية وتنظيف
< رو�سة اأطفال مبنطقة ركن الدين بحاجة 
 : هـ   / م�ستخدمة   / تنظيف  موظفة  اىل 

 0933766599
<مطلوب عامالت خدمة منزلية او رعاية 
م�سنني / عمال �سمن ور�سات التنظيف / 

هـ : 3325987 – 0992337230 

عائلة  لدى  للعمل  منزل  مدبرة  <مطلوب 
حمرتمة يف مدينة دم�سق و اجازة ا�سبوعية 

هـ : 2723495 – 0933051300

<مطلوب مقيمة للعمل لدى م�سنة براتب 
75 الف و ما فوق هـ : 0988336568

<مطلوب مدبرة منزل للعمل لدى عائلة حمرتمة 
يف مدينة دم�سق مع اجازة ا�سبوعية براتب 60 

الف هـ : 2725224 – 0931434849 

سائقني 
مطلوب موظف يحمل �سهادة �سواقة خا�سة 

او عامة للعمل لدى �ركة ك�سائق او مبجال 

ـــب ثـــابـــت + نــ�ــســبــة هــــ :  ـــرات الـــتـــوزيـــع ب

 0930147448 – 5641542

أزياء
<ور�سة خياطة بحاجة اىل عامل او عاملة 
 : املانطو باب �رقي ق�سلة هـ  يف جمال 

 0933564364 – 5442879
<معمل الجنوري بحاجة اىل عاملة امبالج 
+ درزة + حبكة + ابرتني + ر�سة براتب 

بــــــــدل مـــــوا�ـــــســـــالت هـــــــ :  ـــــاز و  ممـــــت

 0932887747

متفرقات
طاولة بلياردو / طاوالت كمبيوتر 
– فيشة / للبيع بحالة جيدة في 
املنطقة الصناعية كراج الست هـ : 

0934690220
<االت جنارة ايطالي سيكما عبارة عن منقرة 
جنزير رابوب – فارة  ايطالي – فريزة – شلة 
 –  0994240292  : هـ  مدفع  – منقرة 

 7830236

دروس 
 Afemale teatcher ready for
 private Arabic lessons for
 serious&interested foreigners

 call : 09945673376

بحاجة  الق�سور  مقرها  جتارية  <�ركة 
ــدوام 7  اىل مندوبات اخلــربة �ــروريــة ب

رجــاء  املــقــابــلــة  لتحديد  بــالــيــوم  �ــســاعــات 

 –  4426603  : الرقم هـ  االت�سال على 

0994385592

للعمل يف حمل  �سابة  او  �ساب  <يلزمنا 
للعمل  متفرغ  الــثــورة  ب�سارع  موبايالت 

ا�ستخدام  يجيد  من  يف�سل  كامل  ب�سكل 

الكمبيوتر هـ : 0933330095 

<ملن ليس لديها شهادة او عمل  مؤسسة جتارية 
تعمل مبجال استيراد املنتجات التجميلية الطبية  
ترغب بتعيني موظفات بدوام 8 ساعات و راتب 
 – برزة  مساكن  السكن  يفضل  ل.س   50.000
ركن الدين  .. و  دون 35 سنة / مواصالت مؤمنة 

هـ : 2230790 – 0961144445
<�ركة حديثة املن�ساأ تطلب / كادر اداري 
ا�سبوعي  بــراتــب   ت�سويق  وكــالء  طقم   /

15000 + ن�سبة العمر دون 30 �سنة هـ : 
0932346791

الرئي�سي  مــقــرهــا  املــنــ�ــســاأ  حــديــثــة  <جمــمــوعــة 
بالربامكة بحاجة اإىل اآن�سة للعمل لدى �سالتها 

اجلديدة باحلمرا بدوام �سباحي براتب 60 األف 

�سهريا اخلربة غري مطلوبة و املوا�سالت موؤمنة 

 : هـــ  مــا حولها  و  الــربامــكــة  �سكان  مــن  يف�سل 

 0966226640 - 2144402 – 2135309
الى  بحاجة  الغذائية  املنتجات  لبيع  <صالة 
مندوبني / مندوبات للبيع بالصالة التعامل 
مع الزبائن العنوان مزة اتوستراد ملن يرغب 

بالعمل االتصال هـ : 0991384000

و  الــكــونــ�ــروة  ـــدة ب�سناعة  رائ <�ــركــة 
ت�سنيع املواد الغذائية تطلب موظف /ة/ 

اجل�ر  املــطــار  طريق  اغــذيــة  اخت�سا�س 

الرابع هـ : 0930901088 

سكرتاريا
< �ركة جتارية بحاجة اإىل �سكرترية حمجبة 
بــدوام  بــالــربامــكــة  اجلــديــد  فرعها  لــدى  للعمل 

�سباحي براتب 60 األف �سهريا ال�سهادة ثانوية 

كحد اأدنى اخلربة غري �رورية و املوا�سالت 

موؤمنة هـ : 0933606081 – 2144403

<موؤ�س�سة يف جرمانا ترغب بتعيني �سكرترية 
 / ادارة   – ا�ستقبال   – حما�سبة   / تنفيذية 

�سهادة ثانوية كحد ادنى براتب 50 الف الدوام 

و  للجادين  �سنة   30 دون  العمر  �ساعات   8
ــة و العمل فـــوري هـــ :  اخلـــربة غــري �ــروري

 0955532276 – 5644152
<موؤ�س�سة جتارية ترغب بتعيني �سكرترية للقيام  
باالأعمال املكتبية فورا بدوام 8  �ساعات بفرعها 

باحلمرا ال�سهادة ثانوية كحد اأدنى  بدون خربة 

و املوا�سالت موؤمنة هـ : االت�سال من 11-6 م�ساء 

هـ : 0955553922 – 2255351 

جتيد  جتـــاري   ملكتب  �سكرترية  <مطلوب 
باالعمال  القيام  و  الكمبيوتر   على  العمل 

املكتبية العمر دون 30 �سنة ذات مظهر الئق 

هـ : 5429193 – 0946210336 
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 بالن�صبة للذكور  ي�صرتط اأن يكون  قد اأدى خدمة العلم اأو معفى    لل�صتعلم   االت�صال على الرقم   80 81 333 11 00963  

بكالوريو�ش حما�شبة-�إجادة ��شتعمال �لكومبيوتر-بر�مج حما�شبة - حما�شبة �إنتاج-�إجادة �للغة �لنكليزية 5- �شنو�ت خربة على �لأقلمدير ح�شابات1

�شهادة جامعية/معهد متو�شط -�إملام بكافة �أعمال �ملحا�شبة وبرنامج �لأمني وبر�مج �لكومبيوتر- 3-5 �شنو�ت خربة على �لأقلحما�شب2

�شهادة جامعية/معهد متو�شط -خربة يف �أعمال �ملحا�شبة و�لفو�تري   �شنو�ت خربة  من 3-5 �شنو�ت موظف يف �لق�شم �لتجاري3

بكالوريو�ش �إد�رة �عمال -خربة يف �أعمال �لإد�رة-�إجادة ��شتعمال �لكومبيوتر-�إجادة �للغة �لنكليزية مدير مو�رد ب�شرية4

�شهادة جامعية-�إجادة ��شتعمال �لكومبيوتر-�إجادة �للغة �لنكليزية موظف �إد�ري5

�شهادة جامعية/معهد متو�شط-خربة يف �أعمال �ل�شكرتاريا و�إجادة ��شتعمال �لكومبيوتر-�إجادة �للغة �لنكليزية - �ملتابعة�شكرتاريا6

مدير �شالة جتميع �شيار�ت)مهند�ش 7

ميكانيك(

بكالوريو�ش يف هند�شة ميكانيك �ل�شيار�ت ، خربة يف �إ�شالح وجتميع �لآليات �لثقيلة-�إجادة ��شتعمال �لكومبيوتر-

�إجادة �للغة �لنكليزية 

مدير جودة8
�شهادة جامعية )هند�شة كهرباء،ميكانيك، �لكرتون(- خربة 3-5 �شنو�ت يف جمال مر�قبة �جلودة -�إجادة ��شتعمال 

�لكومبيوتر-�إجادة �للغة �لنكليزية 

�شهادة جامعية/معهد متو�شط -�إجادة ��شتعمال �لكومبيوتر-�إجادة �للغة �لنكليزية م�شوؤول جودة )ميكانيك �شيار�ت(9

�شهادة جامعية/معهد متو�شط -�إجادة ��شتعمال �لكومبيوتر-�إجادة �للغة �لنكليزية م�شوؤول جودة )كهرباء �شيار�ت(10

�شهادة جامعية/معهد متو�شط -�إجادة ��شتعمال �لكومبيوتر-�إجادة �للغة �لنكليزية م�شوؤول جودة )دهان �شيار�ت(11

بكالوريو�ش يف �لهند�شة �ملدنية-�إجادة ��شتعمال �لكومبيوتر-�إجادة �للغة �لنكليزية مهند�ش مدين12

بكالوريو�ش يف �لهند�شة �ملدنية »�خت�شا�ش �إن�شاء�ت معدنية« -خربة يف بر�مج �لت�شميم -�إجادة �للغة �لنكليزية مهند�ش �إن�شاء�ت معدنية13

بكالوريو�ش يف هند�شة ميكانيك �شيار�ت-�إجادة ��شتعمال �لكومبيوتر-�إجادة �للغة �لنكليزية مهند�ش ميكانيك �شيار�ت ثقيلة14

بكالوريو�ش يف هند�شة كهرباء/�لكرتون �شيار�ت-خربة يف كهرباء �ل�شيار�ت-خربة يف ��شتعمال �لكومبيوتر-لغة �نكليزية جيدةمهند�ش كهرباء/�لكرتون �شيار�ت15

موظف تخلي�ش جمركي 16

)متابعة �أمور �لتخلي�ش �جلمركي(
خربة يف �أعمال متابعة �لتخلي�ش �جلمركي

�أمني م�شتودع17
�شهادة جامعية/معهد متو�شط -�إدخال �ملو�د و �خر�جها من و �إىل م�شتودعات �ملعمل، خربة يف جمال م�شتودعات قطع 

Excel تبديل �ل�شيار�ت - يجيد �لعمل على �حلا�شب- برنامج

معهد متو�شط �أو ثانوية �شناعية-خربة يف ميكانيك �ل�شيار�ت �ل�شاحنة من 3-5 �شنو�تفني ميكانيك �شيار�ت ثقيلة18

معهد متو�شط �أو ثانوية �شناعية-خربة يف كهرباء �ل�شيار�ت �ل�شاحنة من 3-5 �شنو�تفني كهرباء �شيار�ت19

خربة يف �أعمال حد�دة �ل�شيار�ت �ل�شاحنة من 3-5 �شنو�تفني حد�دة )حد�دة �شيار�ت(20

خربة يف جمال �لإطار�ت و�أنو�عهافني �إطار�ت �شيار�ت �شاحنة21

خربة يف جمال دوز�ن �ل�شيار�ت �ل�شاحنةفني دوز�ن �شيار�ت �شاحنة22

خربة يف �أعمال بخ ودهان �ل�شيار�ت ل تقل عن 5 �شنو�تفني بخ ودهان �شيار�ت23

خربة يف ميكانيك �ل�شيار�ت �ل�شاحنة من 3-5 �شنو�تعامل ميكانيك �شيار�ت ثقيلة24

خربة يف كهرباء �ل�شيار�ت �ل�شاحنة من 3-5 �شنو�تعامل كهرباء �شيار�ت25

خربة يف �أعمال حد�دة �ل�شيار�ت �ل�شاحنة من 3-5 �شنو�تعامل حد�دة �شيار�ت26

خربة يف �أعمال �خلر�طة و�حلد�دة عامل خمرطة27

خربة يف �أعمال �شرب بالرمل  من 3-5 �شنو�تعامل �شرب بالرمل28

خربة يف جمال تزييت وت�شحيم �ل�شيار�ت �ل�شاحنة من 3-5 �شنو�تعامل تزييت وت�شحيم �شيار�ت �شاحنة29

فني خربة ق�ش على �لبالزما 35CNCفني يعمل على مق�ش هيدروليك33 �شائقني )�شتافة / �شيارة عمومي/ �شاحنة(30

عمال حلام  36Tig/Migفني يعمل على طعاجة هيدروليك34 عمال )حار�ش-مر��شل-عامل حديقة-31

عمال م�شتودع -عمال عاديني(

فني �شيانة / كهرباء+ ميكانيك32

إعالن طلب موظفين

شــــــــركة ماز البيالروســـــية للســـيارات الثقيلة  بحاجة إلى موظفين
في معملها الجديد في ريف دمشق :




