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�صركة �صناعات غذائية بعدرا ال�صناعية 

 ترغب بتوظيف 

  اأمني م�ضــتودع �ضمن كوادرها 

 يف�ضل من �ضكان عدرا ال�ضناعية 

 لال�ضتعالم يرجى الت�ضال على الأرقام التالية 

 0993363010  /  5850906

                      نور ال�شام  للخدمات 
                                             مدبرات منازل  - مقيمات وغري مقيمات

                     و رعاية م�شنني   

اأ�شــــعارنا غري  ب�شـــــهر اخلري                                          0931606623  /0988336468

�ضركة كرم تك�س خليوط الأكرليك  
 بحاجة اإىل

 عمال فنيني وعمال عاديني ) ذكور واإناث ( 

 عامالت بوفيه من منطقة �ضحنايا ح�ضرًا  

 موظفني ا�ضتقبال 

 املوا�ضالت موؤمنة  
دم�ضق - �ضحنايا - اأتو�ضرتاد درعا - مفرق بن احلموي 

 دم�ضق املزرعة - �ضاحة ال�ضهبندر - �ضارع امللك العادل 

هاتف : 4437660 / 4437666

 �صركة رائدة باملنتجات وامل�صتلزمات الطبية 

 بحاجة لرفد كوادرها مبايلي 

- مندوبي مبيعات حا�شلني على �شهادة قيادة                    عدد /4/ 

 - موزعني  حا�شلني على �شهادة قيادة                           عدد / 3/ 

- �شكرتاريا / ت�شويق / ب�شرط اإجادة العمل على الكمبيوتر          عدد /3/ 

  وذلك خالل فرتة / 5 اأيام من تاريخ �صدور الإعالن /

 العمل فوري 

 للتوا�ضل وات�س اب : 0936984234 

موؤ�ص�صة غذائية بحاجة اإىل 

 - مهند�س غذائي ذو خربة يف ت�سنيع املح�سنات 

للكاتو واملڤن واملروار 

 - عامالت للعمل يف معمل ب�سكويت يف جمال التعبئة والتغليف 

 لالإ�ســــــتعالم هـ : 0933959482 

فر�صة عمل

 يعلن مطعم بيت جدي عن حاجته لعاملني 

ذوي خربة ومن اجلن�شني للعمل بال�شالة واملطبخ

للمراجعة على الهاتف : 0933210910

 اأو احل�سور �سخ�سيًا من ال�ساعة 12 - 5 م�ساًء 

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 

 العالج الفيزيائي 
 م�ضاج اإ�ضرتخائي/ عالجي /  الطب القدمي 

 تك�ضري �ضحوم  باإ�ضراف معاجلات / مطلوب موظفات

هاتف   0935094070 

شقق متفرقة 
<ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل يف اب���و رم��ان��ة 
 3  / ط1  200م2  م�����س��اح��ة 

اجتاهات / ك�سوة جيدة ب�سعر 

م���غ���ري ل��ل��ج��ادي��ن رج�����اء ع��دم 

ات���������س����ال ال����و�����س����ط����اء ه������ : 

 0932892677
بن  خالد  ب�سارع  �سقة  <للبيع 
جتاه  120م2  م�ساحة  الوليد 

قيادة ال�رشطة ن�سق ثاين قرب 

املعهد ك�سوة قدمية / طابو / 

ب�سعر 65 مليون قابل للم�ساومة 

ه� : 0988266149 

<للبيع منزل يف م�رشوع دمر 
ن�سق  مغرتبني  البالبل  جمعية 

تاين ط ار�سي �سعود 4 درجات 

ق��ب��ل��ي ���س��م��ايل م���ع ح��دي��ق��ت��ني 

بدون  الداخلية  البيت   م�ساحة 

حدائق 145 م2 ك�سوة ممتازة 

 –  0940009006  : ه����� 

 0966111773
<للبيع �سقة يف الطلياين جادة 
150م2  م�ساحة  املختار  عمر 

ط��اب��ق اول ف��ن��ي  4 غ����رف و 

الت�سليم  عادية  ك�سوة  �سالون 

فوري ه� : 0951418823 – 

 4472374
الســـفر  بداعـــي  <للبيـــع 
ط  نـــي  لطليا با ل  منـــز
ارضي اجتاه قبلي شمالي 
كســـوة   2 70م مســـاحة 
فـــوري  التســـليم  ممتـــازة 
للجاديـــن  مغـــري  بســـعر 
هــــ  وســـيط  دون  فقـــط  
 –  0 9 3 3 2 5 8 5 8 9  :

 6127552
<ل��ل��ب��ي��ع او امل��ق��اي�����س��ة م��ن��زل 
�سوكة  اطاللة  طابو  بالق�سور 

ت�سليم  منا�سب  ب�سعر  خدمات 

ف������������وري ل�����ل�����ج�����ادي�����ن ه�������� : 

0951553163

قد�سيا  ب�ساحية  �سقة  <للبيع 
 / م�ستلمة   / ���س��ب��اب��ي  ���س��ك��ن 

م�����س��اح��ات وا���س��ع��ة و ا���س��ع��ار 

خمتلفة ه� : 0988266149 

<للبيع منزل باملنطقة ال�سناعية 
م�ساحة  امل�سطفى  جامع  نزلة 

90م2 ط3 غرفتني نوم و �سالون 
و موزع ك�سوة �سوبر ديلوك�س 

ب�سعر  االوروب��ي��ة  الطريقة  على 

 : ه���  فقط  للجادين  مليون   38
0993392100

�سقة �سكنية للبيع دم�سق ركن الدين 

�سارع اأ�سد الدين طابو �سجل موؤقت 

كامل 2400 �سهم 3 غرف و�سالون 

ومطبخ وحمام وبرندة 90 م ال�سعر 

88 مليون وبازار للمعاينة للجادين 
0933451355

<للبيع �سقة ب�سارع االأمني مقابل 
 5 القبو  ف��وق  ار���س��ي  املخفر ط 

درج��ات / 3 غرف و �سالون / 

م�ساحة 100م2 + ترا�س 20م2 

ك�سوة  او جتارية  �سكنية  ت�سلح 

�سوبر ديلوك�س الت�سليم فوري ه� 

 0932040577 :

 <شـــقة للبيع في جرمانا 
ر  ســـعا بأ لهيـــكل  ا علـــى 
مغرية هـ : 0933084475 

 0942202267 –

<للبيـــع منزل اتوســـتراد 
املـــزة طابـــق رابـــع ســـوكة 
قبلي غربـــي اطاللة على 
االتوســـتراد كسوة جيدة 
بســـعر  فـــوري  التســـليم 
مغـــري للجادين فقط دن 
وسيط هـ : 0944757061 

 6127552 –
<للبيع عقار يف امليدان م�ساحة 
و  بالرتخي�س  ي�سمح  379م2 
ال��ب��ن��اء و ال��ت��وح��ي��د م���ع ع��ق��ار 

جماور ي�سلح معمل او م�ستودع 

او �سالة ه� : 2119845 من 

6-9 م�ساء 
<للبيع او املقاي�سة او االجار 
اخلطيب  �سارع  بالق�سور  قبو 

مدخل م�ستقل غرفة و �سوفا و 

حديقة �سغرية ك�سوة جيدة جدا 

طابو  لل�سكن  او  عيادة  ي�سلح 

اخ�رش ت�سليم فوري للجادين ه� 

0951553163 :

<منزل يف ا�رشفية ال��وادي 3 
وا�سعة  برندا  �سالون  و  غرف 

اطاللة على الوادي و ترا�س من 

م�����س��اح��ة  اول  ط���اب���ق  اخل���ل���ف 

تقريبية 140م2 �سارغ عري�س 

ك�سوة و�سط الت�سليم فوري ه� : 

 0993392099

<للبيـــع منـــزل فـــي املـــزة 
بناء ال14 مساحة 120م2 
اطاللـــة  ممتـــازة  كســـوة 
خالبة قبلي شرقي يوجد 
بســـعر  مولـــدة  و  مصعـــد 
مغري للجادين فقط دون 
وسيط هـ : 0944757061  

6127552 -
<للبيع �سقة يف م�ساكن برزة 
جانب م�سفى حامي�س ط8 / 4 

غرف و �سالون و منافع بدون 

ع���ف�������س اج�������ار ����س���ن���وي ه����� : 

 –  0 9 5 1 4 1 8 8 2 3
4472374

على  مضايا  في  منزل  <للبيع 
املستوصف  جانب  العام  الشارع 
ط اول فني / 3 غرف و منافع / 
يصلح عيادة او مكتب محامي او 
جتاري هـ : 0993257006

<�سقة للبيع بجرمانا كورني�س 
ال�سطح   + 115م2  اجل��ن��اي��ن 

فني  راب��ع  طابق  اخ�رش  طابو 

ب����دون و�سيط  ك�����س��وة مم��ت��ازة 

ال����ت���������س����ل����ي����م ف������������وري ه�������� : 

 –  0 9 8 8 3 2 0 9 5 3
5636794

<للبيع رقم اكتتاب يف جمعية 
�سكنية مب�رشوع دمر جزيرة 16 

خم�س�سة ه� : 0951418823 

 4472374 –
<للبيع منزل مبنطقة ال�سناعة 
خلف جامع امل�سطفى ط1 فني 

م�ساحة 75م2 غرفتني و �سالون 

�سوبر  ك�����س��وة  ���س��م��ايل  ق��ب��ل��ي 

ف����راغ ط��اب��و ا�سهم  دي��ل��وك�����س 

 : ه������  م���ل���ي���ون   23 ال�������س���ع���ر 

 0999836947
<للبيع رقم اكتتاب يف جمعية 
�سدى ال�سعب قيد التخ�س�س 

160م2 يف  ال�����س��ق��ة  م�����س��اح��ة 

جامع  خ��ل��ف  قد�سيا  �ساحية 

القد�سي ه� : 0951418823 

 4472374 –
<للبيع �سقة ب�ساحية قد�سيا / 
و  اأ�سعار  �سبابي  خم�س�س  

 : ه�  ب�سعر  خمتلفة  م�ساحات 

0988266149

مع  جرمانا  يف  �سقة  <للبيع 
ال�����س��ط��ح / ال��رو���س��ة م��واج��ه 

الكني�سة / اإطاللة رائعة ك�سوة 

م��ل��ي��ون   36 ب�����س��ع��ر  مم���ت���ازة 

 : ه������  120م2   م�������س���اح���ة 

 0933218273

لالجار منزل مبنطقة ال�سناعة 

ب��دون  امل�سطفى  جامع  خلف 

فر�س غرفتني و �سالون ك�سوة 

�سوبر ديلوك�س مع هاتف و نت 

األ���ف   85 ال�����س��ع��ر  ف��ن��ي  ط1 

ه�  �سنة ح�رشا  الدفع  �سهريا 

0932353200:

<لالجار �سقة يف ركن الدين 
3 غرف و �سالون و �رشفتان 
 : ه���  العميد  اب���ن  م��وق��ف  ط1 

 –  2 7 1 2 6 0 4
 0994330561

 / بطرطو�س  �ساليه  <لالجار 
جممع ع�ستار / طابقني / ه� 

 0955808693:

<للبيع حمل يف جرمانا قرب 
�ساحة الرئي�س مقابل ال�سرييتيل 

م�ساحة 22م2 فروغ + ملكية 

 –  0951418823  : ه����� 

4472374
خلـــف  محـــل  للبيـــع  >
جامـــع  دخلـــة  املجتهـــد 
حة  مســـا طيـــة  ا حليو ا
12م2  ســـقيفة   + 15م2 
التســـليم  اخضـــر  طابـــو 
فـــوري بدون وســـيط هـ : 

0997188353

<للت�سليم ار�س فروغ م�ساحة 
263م2 يف امليدان حتتوي على 
غرفتني 50م2 ت�سلح م�ستودع 

 9-6 من  االت�سال  ور�سة  او 

م�ساء ه� : 2119845 
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�صــــــ�حب الرتخي�س: الــــــدكتــــــور املهند�س مــــــ�أمــون احلــــــــالق

رقم الرتخي�س 4545 ت�ريخ 2003/6/10

املــــديـــــــر امل�صـــــــــوؤول: املهند�س �صـــــمري طــــــ�لـــو
جم�نية  - �صبوعية  اأ  - اإعالنية 

�صبت يوم  كل  �صب�ح  اأ�صبوعيً�  ت�صدر 

 معمل اأدوية جلدية جتميلية طبية 

 بحاجة اإىل

 مندوبني دعاية طبية متفرغني 
 الت�ضال  0933217592  / 0955435545

موظفون
<���رشك��ة جت��اري��ة ب��ح��اج��ة اىل 
�سكرتارية   – ا�ستقبال  موظفة 

لديها  للعمل  مق�سم حمجبة   –
براتب 50 الف العمر دون 35 

�سنة يف�سل من �سكان م�ساكن 

برزة – ركن الدين – مهاجرين 

/ امل���وا����س���الت م���وؤم���ن���ة ه���� : 

 –  2 2 1 5 7 8 8
 0988179715

يحمل  م��وظ��ف  اىل  <ب��ح��اج��ة 
�سهادة �سواقة خا�سة او عامة 

او  ك�سائق  �رشكة  ل��دى  للعمل 

موزع براتب ثابت + ن�سبة العمل 

 –  5641542  : ه�����  ف������ورا 

0930147448
<جمموعة حديثة املن�ساأ مقرها 
الرئي�سي بالربامكة بحاجة اإىل 

�سالتها  ل����دى  ل��ل��ع��م��ل  اآن�����س��ة 

اجلديدة باحلمرا بدوام �سباحي 

براتب 60 األف �سهريا اخلربة 

غري مطلوبة و املوا�سالت موؤمنة 

يف�سل من �سكان الربامكة و ما 

 –  2135309  : ه����  ح��ول��ه��ا 

 2 1 4 4 4 0 2
 -0966226640

البرامكة مختص  مقره  <مكتب 
لتجميلية  ا ت  ا ملستحضر با
ظفة  مو بتعيني  غب  ير
سنة   30 دون  العمر  استقبال 
الراتب  ضرورية  غير  الشهادة 
املواصالت  و  مبدئيا  الف   35
 –  2230790  : هـ  مؤمنة 

 0961144445
<�رشكة جتارية نقرها احلمرا 
بحاجة اىل موظفة ادارية يف�سل 

من �سكان املنطقة و ما حولها 

بدوام �سباحي براتب 50 الف 

العمر دون 30 �سنة املوا�سالت 

م��وؤم��ن��ة ل��ت��ح��دي��د م��ق��اب��ل��ة ه���� : 

 –  2 1 4 5 8 7 7
 0944399193

با�سترياد  خمت�سة  <���رشك��ة 
التجميلية بحاجة  الطبية  املواد 

لتوظيف / حما�سبة – ا�ستقبال 

العمر   / مرا�سالت جتارية   –
دون 35 �سنة و براتب �سهري 

م�����وا������س�����الت ه������� :  ب�������دل  و 

2154735
بتعيني  ترغب  جتارية  <�رشكة 
�رشورية  غري  ال�سهادة  موظفة 

 : ه���  �سهريا   35000 ب��رات��ب 

 2154735

<���رشك��ة جت��اري��ة ب��ح��اج��ة اىل 
�سكرتارية   – ا�ستقبال  موظفة 

لديها  للعمل  مق�سم حمجبة   –
براتب 50 الف العمر دون 35 

�سكان جرمانا  من  يف�سل  �سة 

– دويلعة – �سناعة / املوا�سالت 
 –  2215788  : ه����  م��وؤم��ن��ة 

 0988179715
<�رشكة طبية رائدة بحاجة اىل 
مرا�سالت  و مرتجمة  حما�سبة 

 : ه���������������  امي��������������ي��������������الت  و 

 0933474544
<يلزمنا محاسب  او محاسبة / 
جتارية  لشركة  مستودع  امني 
يجيد  املزة  د  اتوسترا على 
على  و  الكمبيوتر  على  العمل 
من  الدوام  احملاسبة  برامج 
 : هـ  مساء   5 حتى  صباحا   8
االتصال   0944763006

من 5-10 
منتجات �سنع يف  <�سالة عر�س 
اإىل  بحاجة  باملراأة  للعناية  �سوريا 

موظفة للعمل لدى اإحدى �ساالتها 

/ م�ساكن برزة – احلمرا / مبجال 

 60 براتب  �سكرتارية   – املحا�سبة 

األف العمر دون 40 �سنة املوا�سالت 

 : ه���   6-11 م��ن  االت�����س��ال  موؤمنة 

2256550 – 0965391473
<���رشك��ة جت��اري��ة ب��ح��اج��ة اإىل 
موظفة / ا�ستقبال – �سكرتاريا 

– خدمة زبائن / بفرعها اجلديد 
بالربامكة براتب 60 األف �سهريا 

العمر دون 35 �سنة اخلربة غري 

�رشورية و املوا�سالت موؤمنة ه� 

 –  0 9 3 3 6 0 6 0 1 9  :

2144402

او  شهادة  لديها  ليس  <ملن 
تعمل  ية  ر جتا سسة  مؤ عمل 
التجميلية  املنتجات  باستيراد 
انسة  بتعيني  ترغب  الطبية 
االداري  كادرها  الستكمال  للعمل 
الدوام 8 ساعات الراتب 25 الف 
+ 5000 بدل مواصالت العمر 
دون 30 سنة هـ : 2230790 

 0955550519 –
<���رشك��ة جت��اري��ة ب��ح��اج��ة اىل 
�سكرتارية   – ا�ستقبال  موظفة 

لديها  للعمل  مق�سم حمجبة   –
براتب 50 الف العمر دون 35 

�سنة يف�سل من �سكان / زاهرة 

ن���ه���ر ع��ي�����س��ة /  م����ي����دان –   –
امل�����وا������س�����الت م����وؤم����ن����ة ه������ : 

 –  2 2 1 5 7 8 8
 0988179715

اىل  بحاجة  غذائية  <موؤ�س�سة 
ت�سنيع  يف  خ��ربة  ذو  مهند�س 

امل��ح�����س��ن��ات ل��ل��ك��ات��و و امل��ف��ن و 

املراور ه� : 0933959482

<���رشك��ة رائ����دة ب��امل��ن��ت��ج��ات و 
امل�ستلزمات الطبية بحاجة اىل 

على  حا�سل  مبيعات  م��ن��دوب 

��������س�������ه�������ادة ق��������ي��������ادة ه��������� : 

اب  وات�س   /  0936984234
 /

<جمموعة حديثة املن�ساأ مقرها 
الرئي�سي باملزة بحاجة اىل ان�سة 

اجلديدة  �سالتها  ل��دى  للعمل 

باجل�رش االبي�س بدوام �سباحي 

براتب 60 الف الدوام 8 �ساعات 

املوا�سالت موؤمنة الجراء مقابلة 

 –  2 1 4 5 8 7 7  : ه���������� 

0944399193

ل��دي��ه��ا ���س��ه��ادة او  <مل���ن لي�س 
خربة �رشكة جتارية بحاجة اىل 

موظفة مبيعات �سمن �سالة او 

نعر�س ال�رشكة براتب 50 الف 

�سهريا اخلربة غري �رشورية ه� 

 –  0 9 8 8 1 7 9 7 1 5  :

 2215788
<�رشكة حديثة املن�ساأ تطلب / 
وك���الء  ط��ق��م   / اداري  ك�����ادر 

ت�����س��وي��ق ب����رات����ب  ا���س��ب��وع��ي 

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

<شركة تسويق مباشرة تطلب 
مندوبة للعمل فورا براتب مغري 
30 الف + نسبة عالية و اخلبرة 
ساعات   8 بدوام  ضرورية  غير 
العمر دون 30 سنة و املواصالت 
 –  2230790  : هـ  مؤمنة 

 0954995000
<�رشكة جتارية بحاجة ملوظفة 
اأ�سبوعي  براتب  لديها   للعمل 

20 الف اخل��ربة غري �رشورية 
العمر دون 25 �سنة املوا�سالت 

 –  2215788: ه����  م���وؤم���ن���ة 

 0988179715
<يلزمنا مندوبني و مندوبات 
مبيعات ضمن صالة باتيسيري 
خبرة  ذو  املزة  اتوستراد  على 
من   0944763006  : هـ 

مساء   -5 صباحا   10-

بتعيني  ترغب  جتارية  <�رشكة 
م��وظ��ف��ة م���ن ح��م��ل��ة ال�����س��ه��ادة 

الثانوية اخلربة غري �رشورية ه� 

 –  2 1 5 4 7 3 5  :

0932346791
<�رشكة جتارية مقرها الق�سور 
تطلب مندوبات مبيعات يف�سل 

من لديها خربة با�سواق دم�سق 

ه� : 0994385592

<مكتب مقره الربامكة خمت�س 
بامل�ستح�رشات التجميلية يرغب 

العمر  ا�ستقبال  موظفة  بتعيني 

غري  ال�����س��ه��ادة  �سنة   30 دون 

 –  2154735  : ه���  ���رشوري��ة 

 0932346791

سكرتاريا
بالربامكة  ط��ب��ي  م�����س��ت��ودع   >
انيقة  �سكرتارية  اىل  بحاجة 

الف   50 ب��رات��ب  لديها  للعمل 

غ��ري ���رشوري��ة  �سهريا اخل���ربة 

دون  العمر  موؤمنة  املوا�سالت 

 –  2215788  : ه���  �سنة   40
 0988179715

بتعيني  ترغب  جتارية  <موؤ�س�سة 
�سكرترية للقيام  باالأعمال املكتبية 

ف���ورا ب���دوام 8  ���س��اع��ات بفرعها 

باحلمرا ال�سهادة ثانوية كحد اأدنى  

بدون خربة و املوا�سالت موؤمنة ه� 

 : 11-6 م�ساء ه�  : االت�سال من 

 2255351 – 0955553922

<مطلوب �سكرترية للعمل �سمن 
���س��ال��ة جت��ه��ي��زات م��ن��زل��ي��ة يف 

اجل�رش االبي�س الراتب ح�سب 

اخلربة ه� : 0944313839 

<جم��م��وع��ة جت��اري��ة تعمل يف 
اإىل  اال���س��ت��رياد بحاجة  جم��ال 

للعمل  اأنيقة  حمجبة  �سكرترية 

لدى فرعها اجلديد / الربامكة 

– احلمرا / ب��دوام �سباحي و 
براتب 45 األف مبدئيا ال�سهادة 

و  متفرغة  اأدن���ى  كحد  ث��ان��وي��ة 

اخلربة غري مطلوبة املوا�سالت 

م��وؤم��ن��ة االت�����س��ال م��ن 6-11 

 –  2255351  : ه����  م�����س��اء 

 2232246
<موؤ�س�سة باملزة ترغب بتعيني 
�سكرترية تنفيذية / حما�سبة / 

ا�ستقبال / ادارة �سهادة ثانوية 

���س��اع��ات   8 دوام  ادن����ى  ك��ح��د 

�سباحي راتب 50 الف العمر 

دون 30 �سنة املوا�سالت موؤمنة 

و ال��ع��م��ل ف���ورا ل��ل��ج��ادي��ن ه��� : 

 –  0 9 4 4 3 9 9 1 9 3
 2145877

و  العامة  للتجارة  <موؤ�س�سة 
التعهدات و االك�ساء يف �سارع 

�سكرترية  اىل  ب��ح��اج��ة  ب��غ��داد 

بدوام نهاري من ال�ساعة 8 حتى 

5 م�ساء براتب �سهري 50 الف 
ق�������اب�������ل ل��������ل��������زي��������ادة ه���������� : 

 0933330958

<شـــركة جتارية بحاجة 
ملتزمـــة  ســـكرتيرة  الـــى 
جتيـــد اللغـــة االنكليزية 
التجاريـــة  املراســـالت  و 
 -  0994829915  : هــــ 

2223430
اىل  بحاجة  طبي  <م�ستودع 
�سكرترية بالربامكة براتب 50 

الف �سهريا اخلربة و ال�سهادة 

غري �رشورية املوا�سالت موؤمنة 

 –  0988179715  : ه����� 

 2215788
اإىل  بحاجة  جتارية  <<���رشك��ة 
لدى  للعمل  حمجبة  �سكرترية 

بدوام  بالربامكة  اجلديد  فرعها 

�سباحي براتب 60 األف �سهريا 

ال�سهادة ثانوية كحد اأدنى اخلربة 

غري �رشورية و املوا�سالت موؤمنة 

 –  0933606081  : ه������ 

2144403
<مطلوب  �سكرترية / ت�سويق 
الكمبيوتر  على  العمل  / جتيد 

للعمل لدى �رشكة منتجات طبية 

 : ���������س��������اب  وات   : ه����������� 

 0936984234
بحاجة  ا�سنان  طبيب  <عيادة 
اىل �سكرترية ه� : 2726510 

 0943542685 –

<����رشك���ة جت���اري���ة ب��ال��ربام��ك��ة  
بحاجة اىل موظفة ا�ستقبال – 

لدى  للعمل  �سكرتارية  مق�سم 

فرعها اجلديد براتب 50 الف 

املو�سالت موؤمنة العمر دون 40 

 –  2215788  : ه�����  ���س��ن��ة 

 0988179715
<م�ستودع مواد طبية جتميلية  
طاقم  اإىل  ب��ح��اج��ة  ب��ال��ربام��ك��ة 

اإداري������ة / م��دي��رة ت��ن��ف��ي��ذي��ة – 

ا�ستقبال – مق�سم / براتب 60 

األف �سهريا العمر دون 40 �سنة 

اخل���������ربة غ�����ري �������رشوري������ة و 

امل�����وا������س�����الت م����وؤم����ن����ة ه������ : 

 2144403 – 0966226640
2135309 –

هلى  حا�سل  م��وزع  <مطلوب 
�سهادة قيادة ل�رشكة م�ستلزمات 

 /  0936984234  : ه�  طبية 

وات�س اب / 

<�رشكة مقرها الربامكة ترغب 
دون  املوظفات  من  بتعيني عدد 

احلاجة لل�سهادة بعمر ال يتجاوز 

 40 35 �سنة و براتب �سهري 
األ���ف  + ب��دل م��وا���س��الت ه��� : 

 –  0 9 3 2 3 4 6 7 9 1
2154735

اآن�سة  تطلب  جت��اري��ة  <���رشك��ة 
بفرعها  لديها  للعمل  حمجبة 

دون  العمر  بالربامكة  اجلديد 

35 �سنة بدون خربة براتب 60 
األف املوا�سالت موؤمنة االت�سال 

 : ه�������  م���������س����اء   6-11 م������ن 

 –  0 9 3 4 2 4 1 4 4 3
2232246

للعمل موظفة بشكل  <مطلوب 
كامل ضمن قسم السكرتارية / 
العمل على الهاتف للتواصل مع 
مصلى  بباب    / الشركة  عمالء 
الدوام  و  سنة   32 دون  العمر 
 –  2230790: هـ  ساعات   8

 0934443999
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<���رشك��ة جت��اري��ة ب��ح��اج��ة اىل 
لديها  للعمل  �سكرترية حمجبة 

براتب 50 الف �سهريا اخلربة 

غري �رشورية املوا�سالت موؤمنة 

 : ه����  ���س��ن��ة   40 دون  ال��ع��م��ر 

 –  2 2 1 5 7 8 8
 0988179715

تنفيذية  ���س��ك��رت��رية  <م��ط��ل��وب 
ملكتب جتاري يف جرمانا ذات 

م��ظ��ه��ر الئ���ق ب��خ��ربة او ب���دون 

للعمل الفوري من 1 ظهرا – 5 

 -  5644152  : ه����  م�����س��اء 

0955532276
<م�����س��ت��ودع ط��ب��ي ب��ال��ربام��ك��ة 
�سكرتاريا  موظفة  اىل  بحاجة 

للعمل  مق�سم   – ا�ستقبال   –
�سهريا  ال��ف   50 براتب  لديها 

اخلربة غري �رشورية املوا�سالت 

موؤمنة ه� : 0988179718 – 

 2215788

عمال
< موؤ�س�سة غذائية بحاجة اىل 
عامالت للعمل يف معمل ب�سكوت 

يف جمال التعبئة و التغليف ه� 

 0933959482 :

للعمل يف  ع��ام��ل��ني  <م��ط��ل��وب 
مطعم يف ال�سالة و املطبخ ه� : 

 0933210910
او  فني  /ة/  ع��ام��ل  <مطلوب 
عادي للعمل على خطوط انتاج 

م�سائي  او  ���س��ب��اح��ي  ب�����دوام 

اخل���ربة غ��ري ����رشوري���ة العمل 

  -  5641542  : ه����  ف�����وري 

 0930147448
لنادي  تنظيف  عامل  <مطلوب 
يف ركن الدين العمر بني 30-

40 �سنة يف�سل من �سكان ركن 
ال��دي��ن رج���اء االت�����س��ال بعد 3 

ع�رشا ه� : 0938106050 

و  العامة  للتجارة  <موؤ�س�سة 
التعهدات و االك�ساء يف �سارع 

بوفيه  عامل  اىل  بحاجة  بغداد 

بدوام نهاري من ال�ساعة 8 حتى 

5 م�ساء براتب �سهري 50 الف 
قابل للزيادة �سمن املكتب ه� : 

 0933330958

سائقني 
<يلزمنا سائق للعمل لدى شركة 
املزة  اتوستراد  على  جتارية 
 5 حتى  10صباحا  من  الدوام 

مساء هـ : 0944763006 
<مطلوب �سائق يحمل �سهادة 
م�ستح�رشات  لتوزيع  خا�سة 

التجميل يف مكتب جتاري يف 

للعمل  بدون  او  جرمانا بخربة 

ظهرا   1 من  االت�سال  الفوري 

– 5 م�ساء ه� : 5644152 - 
0955532276

رعاية وتنظيف 
للعمل  منزل  م��دب��رة  <مطلوب 
اجازة  مع  عائلة حمرتمة  لدى 

 : ه���  مغري  رات��ب  و  ا�سبوعية 

 –  2 7 2 5 2 2 4
 0931434849

�سياحية حديثة  �سيارة  <مالك 
خ��ا���س��ة ي��رغ��ب ب��ال��ع��م��ل على 

او  خا�سة  �رشكة  لدى  �سيارته 

عائلة �سغرية حمرتمة ب�ساعات 

 : ه�����������  حم�����������������ددة  دوام 

0933649020
<خبري ق�سائي و تاأميني يطلب 

عمال ه� :0933634934

بحاجة  جرمانا  يف  <�سيدلية 
اىل �سيديل او م�ساعد �سيديل 

بدوام م�سائي  للعمل  ذو خربة 

ه� : 0999298731 

اال�سنان  لطب  عيادة  <مطلوب 
ل���الج���ار ب���ري���ف دم�����س��ق ه���� : 

0991141271

 / للكهرباء  منظمات  <للبيع 
 : ه���   / الطلب  ح�سب  ت�سنيع 

 0944577257
<مطلوب لل�رشاء معدات �سيانة 
ه�  جديدة  او  م�ستعملة  هاتف 

 0934978266:

<م�ستعد ل�سيانة الغ�ساالت و 
املكيفات ه� : 0933314497 

<جلي�س مر�سى خدمة م�سنني و 
عجزة م�ستعد لالإقامة خربة اكرث 

من 25 عام ه� : 0932408682

اع��دادي  ريا�سيات  مدر�س   >
ثانوي هاتف ٠٩٦٢٩١١٤٩٤

<مدر�سة م�ستعدة العطاء درو�س 
خا�سة ملادة الر�سا�سيات با�سعار 

منا�سبة ه� : 0969889503 

<ل���الج���ار ال�����س��ه��ري ���س��ي��ارة 
�سياحية مازدا 929 بحالة جيدة 

جدا ه� : 0968981987
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 بالن�ضبة للذكور  ي�ضرتط اأن يكون  قد اأدى خدمة العلم اأو معفى    لال�ضتعالم   الت�ضال على الرقم   80 81 333 11 00963  

بكالوريو�س حما�شبة-اإجادة ا�شتعمال الكومبيوتر-برامج حما�شبة - حما�شبة اإنتاج-اإجادة اللغة النكليزية 5- �شنوات خربة على الأقلمدير ح�شابات1

�شهادة جامعية/معهد متو�شط -اإملام بكافة اأعمال املحا�شبة وبرنامج الأمني وبرامج الكومبيوتر- 3-5 �شنوات خربة على الأقلحما�شب2

�شهادة جامعية/معهد متو�شط -خربة يف اأعمال املحا�شبة والفواتري   �شنوات خربة  من 3-5 �شنوات موظف يف الق�شم التجاري3

بكالوريو�س اإدارة اعمال -خربة يف اأعمال الإدارة-اإجادة ا�شتعمال الكومبيوتر-اإجادة اللغة النكليزية مدير موارد ب�شرية4

�شهادة جامعية-اإجادة ا�شتعمال الكومبيوتر-اإجادة اللغة النكليزية موظف اإداري5

�شهادة جامعية/معهد متو�شط-خربة يف اأعمال ال�شكرتاريا واإجادة ا�شتعمال الكومبيوتر-اإجادة اللغة النكليزية - املتابعة�شكرتاريا6

مدير �شالة جتميع �شيارات)مهند�س 7

ميكانيك(

بكالوريو�س يف هند�شة ميكانيك ال�شيارات ، خربة يف اإ�شالح وجتميع الآليات الثقيلة-اإجادة ا�شتعمال الكومبيوتر-

اإجادة اللغة النكليزية  - الأف�شلية ملن يجيد اللغة الرو�شية

مدير جودة8
�شهادة جامعية )هند�شة كهرباء،ميكانيك، الكرتون(- خربة 3-5 �شنوات يف جمال مراقبة اجلودة -اإجادة ا�شتعمال 

الكومبيوتر-اإجادة اللغة النكليزية  - الأف�شلية ملن يجيد اللغة الرو�شية

�شهادة جامعية/معهد متو�شط -اإجادة ا�شتعمال الكومبيوتر-اإجادة اللغة النكليزية - الأف�شلية ملن يجيد اللغة الرو�شيةم�شوؤول جودة )ميكانيك �شيارات(9

�شهادة جامعية/معهد متو�شط -اإجادة ا�شتعمال الكومبيوتر-اإجادة اللغة النكليزية - الأف�شلية ملن يجيد اللغة الرو�شيةم�شوؤول جودة )كهرباء �شيارات(10

�شهادة جامعية/معهد متو�شط -اإجادة ا�شتعمال الكومبيوتر-اإجادة اللغة النكليزية  -الأف�شلية ملن يجيد اللغة الرو�شيةم�شوؤول جودة )دهان �شيارات(11

بكالوريو�س يف الهند�شة املدنية-اإجادة ا�شتعمال الكومبيوتر-اإجادة اللغة النكليزية مهند�س مدين12

بكالوريو�س يف الهند�شة املدنية »اخت�شا�س اإن�شاءات معدنية« -خربة يف برامج الت�شميم -اإجادة اللغة النكليزية مهند�س اإن�شاءات معدنية13

بكالوريو�س يف هند�شة ميكانيك �شيارات-اإجادة ا�شتعمال الكومبيوتر-اإجادة اللغة النكليزية  -الأف�شلية ملن يجيد اللغة الرو�شيةمهند�س ميكانيك �شيارات ثقيلة14

بكالوريو�س يف هند�شة كهرباء/الكرتون �شيارات-خربة يف كهرباء ال�شيارات-خربة يف ا�شتعمال الكومبيوتر-لغة انكليزية جيدة - الأف�شلية ملن يجيد اللغة الرو�شيةمهند�س كهرباء/الكرتون �شيارات15

موظف تخلي�س جمركي 16

)متابعة اأمور التخلي�س اجلمركي(
خربة يف اأعمال متابعة التخلي�س اجلمركي

اأمني م�شتودع17
�شهادة جامعية/معهد متو�شط -اإدخال املواد و اخراجها من و اإىل م�شتودعات املعمل، خربة يف جمال م�شتودعات قطع 

Excel تبديل ال�شيارات - يجيد العمل على احلا�شب- برنامج

معهد متو�شط اأو ثانوية �شناعية-خربة يف ميكانيك ال�شيارات ال�شاحنة من 3-5 �شنواتفني ميكانيك �شيارات ثقيلة18

معهد متو�شط اأو ثانوية �شناعية-خربة يف كهرباء ال�شيارات ال�شاحنة من 3-5 �شنواتفني كهرباء �شيارات19

خربة يف اأعمال حدادة ال�شيارات ال�شاحنة من 3-5 �شنواتفني حدادة )حدادة �شيارات(20

خربة يف جمال الإطارات واأنواعهافني اإطارات �شيارات �شاحنة21

خربة يف جمال دوزان ال�شيارات ال�شاحنةفني دوزان �شيارات �شاحنة22

خربة يف اأعمال بخ ودهان ال�شيارات ل تقل عن 5 �شنواتفني بخ ودهان �شيارات23

خربة يف ميكانيك ال�شيارات ال�شاحنة من 3-5 �شنواتعامل ميكانيك �شيارات ثقيلة24

خربة يف كهرباء ال�شيارات ال�شاحنة من 3-5 �شنواتعامل كهرباء �شيارات25

خربة يف اأعمال حدادة ال�شيارات ال�شاحنة من 3-5 �شنواتعامل حدادة �شيارات26

خربة يف اأعمال اخلراطة واحلدادة عامل خمرطة27

خربة يف اأعمال �شرب بالرمل  من 3-5 �شنواتعامل �شرب بالرمل28

خربة يف جمال تزييت وت�شحيم ال�شيارات ال�شاحنة من 3-5 �شنواتعامل تزييت وت�شحيم �شيارات �شاحنة29

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

عمال حلام  36Tig/Migفني يعمل على طعاجة هيدروليك34

              ممر�س حائز على �شهادة متري�س وخربة بالإ�شعافات الأولية37

عمال )حار�س-مرا�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 :




