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اإقراأ هذا الإعالن 
 نحن اأ�سرة عمل ميكنك الإن�سمام اإليها ب�سروط �سهلة 

 بدخل �سهري مميز العمر من  20 - اإىل 60 �سنة 

 الإت�سال على الرقم  0949999211  / 4440114

 العالج الفيزيائي 
 م�ساج اإ�سرتخائي/ عالجي /  الطب القدمي 

 تك�سري �سحوم  باإ�سراف معاجلات / مطلوب موظفات

هاتف   0935094070 

 �ســـــركة خدمية تعمل يف جمال 

ال�سياحة وال�سفر واحلجوزات 
 ترغب بتوظيف عدد من الموظفين أو الموظفات 
ذوات خبرة التقل عن ثالث سنوات في هذا المجال 

 العمر بين ) 25 - 35 ( سنة 
 مكان العمل : دمشق

 إرسال السيرة الذاتية للبريد اإللكتروني : 

Hr.dam.office@gmail.com

�سركة كرم تك�س خليوط الأكرليك  
 بحاجة اإىل

 عمال فنيني وعمال عاديني ) ذكور واإناث ( 

 عامالت بوفيه من منطقة �سحنايا ح�سرًا  

 موظفني ا�ستقبال 

 املوا�سالت موؤمنة  
دم�سق - �سحنايا - اأتو�سرتاد درعا - مفرق بن احلموي 

 دم�سق املزرعة - �ساحة ال�سهبندر - �سارع امللك العادل 

هاتف : 4437660 / 4437666

 فرصة عمل 
 مطلوب 

- فني أو فنية كهرباء وميكانيك 
- مراسل أو مراسلة + خدمة مكاتب 

- مهندس أو مهندسة ميكانيك 

 الرجاء إرسال  CV إلى العنوان التالي 
 wasim.taffani@gmail.com

أو االتصال  هـ : 6644944  - 0993310088 

فرصة عمل 
 صالة بيع أقمشة ستائر في منطقة الحريقة  بحاجة إلى 

 - خريجين فنون جميلة / جامعة أو معهد متوسط
- بائعين / من الجنسين / للعمل في الصالة

 األفضلية لحملة الشهادة الجامعية - الدوام كامل  
لالستفسار هـ : 2246067 - 2249838 / 0933363365

فر�صة عمل

 يعلن مطعم بيت جربي عن حاجته لعاملني 

ذوي خربة ومن اجلن�صني للعمل بال�صالة واملطبخ

 العنوان : دم�شق  القدمية - قرب مكتب عنرب  

للمراجعة احل�شور �شخ�شيًا من ال�شاعة 12 - 5 م�شاًء 

اأو االت�شال على هاتف : 0933210910  

تعلن شركة دعدوش 
 عن حاجتها لموظفين 
للعمل ضمن صاالتها  

قسم المبيعات براتب مغري 
 لالستعالم االتصال على الرقم : 0969999697 

�ســــــركة �سناعية  
بحاجة اإىل عمال فنيني من حملة البكالوريا ال�سناعية 

اأو معهد متو�سط اخت�سا�س كهرباء / الكرتون 

للعمل لديها ب�سيانة الأجهزة الكهربائية املنزلية 

 لال�ستعالم هـ 0992750088 / 0930827758 

�سركة جتارية تعمل يف دم�سق  باخت�سا�س املواد والأجهزة املخربية والعلمية 
تطلب للعمل لديها موظفني  من اجلن�سني بالخت�سا�سات التالية 

       - مهند�س �سيانة                    - مندوبي مبيعات 
 ي�سرتط يف التقدمي :  خربة لتقل عن �سنتني يف جمال الأجهزة املخربية والعلمية 

     �سهادة علمية جامعية متعلقة بالخت�سا�س .          الإنتهاء من اخلدمة الإلزامية للذكور 

info@edo-elemed.com : يرجى اإر�سال ال�سرية الذاتية اإىل 

اأو الت�سال على الرقم : 0940657444 

 مطلوب سيدة مقيمة
 للعمل لدى عائلة صغيرة 

براتب 75 ألف وإجازة أسبوعية 
العمر  20 حتى 35 سنة 

 0936974209 - 6388177 

< للبيع �شقة مب�رشوع دمر جمعية 
التعمري بناء حجر م�شاحة 160م2  

/ 3 غ��رف ن��وم + �شالون ك�شوة 

 + م�شعد  رائعة  اطاللة  ديلوك�س 

مراآب + مولدة للبناء الت�شليم فوري 

للجادين ه� : 0945801619 

<للبيع �شقة مب�رشوع دمر ج 10 
الكني�شة  دوار  جانب  حجر  بناء 

م�شاحة 160م2 / 3 غرف نوم + 

�شالون / ك�شوة جيدة اطاللة رائعة 

م�شعد + مراآب + مولدة الت�شليم 

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

 0945801619
<للبيع �شقة مب�رشوع دمر �شارع 
امل���غ���رب���ن ب���ن���اء ح��ج��ر م�����ش��اح��ة 

200م2 /3 غرف نوم و �شالونن 
رائعة  اط��الل��ة  ديلوك�س  ك�شوة   /

 + م���راآب   + م�شعد  اخ�رش  طابو 

مولدة  الت�شليم فوري للجادين ه� 

 0945801619 :

مزة 
<للبيع منزل يف املزة مقابل �شوق 
على  غ���رف���ة   + 95م2  اخل�������رشا 

جاهز  ت��را���س   + 25م2  ال�شطح 

لل�شكن ب�شعر 90 مليون ط5 ه� : 

0936231289
<للبيع منزل اتو�شراد املزة خلف 
البنك اال�شالمي بناء حديث ك�شوة 

حديثة ط ار�شي م�شاحة 80م2 + 

وجيبة 20م2 ت�شليم فوري ب�شعر 

 : ه�  و�شيط  دون  للجادين  مغري 

 6133359 – 0944757061
<للبيع قبو باملزة  �شيخ �شعد على 
تقريبا  40م2  م�شاحة  ال�����ش��ارع 

خمدم  جت���اري  او  �شكني  ي�شلح 

مطبخ + حمام ب 17 مليون الو�شع 

القانوين عقد بيع + اجار 99 �شنة 

) و���ش��ع ي��د ( دون و���ش��ي��ط ه��� : 

 0988266149

ج  دمر  م�رشوع  �شقة يف  <للبيع 
16  ب��ن��اء امل��ح��ام��ن ط2 ف��ن��ي مع 
م�شعد و خدمات م�شاحة 140م2 

ك�شوة ديلوك�س مع حمامن اطاللة 

فوري  الت�شليم  قد�شيا  رائعة على 

ه� : 0999206127 

ج  دمر  م�رشوع  �شقة يف  <للبيع 
16 بناء املحامن ط4 مع م�شعد و 
خدمات م�شاحة 0190م2 ك�شوة 

و حمامن اجتاه �رشقي  ديلوك�س 

ه� : 0999206127 

ج  دمر  م�رشوع  �شقة يف  <للبيع 
�شطب جديد  ديلوك�س  ك�شوة   22
130م2 ط1 اطاللة – م�شاعد – 
 110 طابقي ب  ب��ن��اء   – خ��دم��ات 

مليون ه� : 0965006547 

شقق متفرقة 
م�شاحة  ب��امل��ال��ك��ي  �شقة  <ل��ل��ب��ي��ع 
�شالونن  و  غ���رف   4  / 250م2 
ك�شوة ديلوك�س اطاللة رائعة طابو 

اخ�رش يوجد م�شعد الت�شليم فوري 

للجادين ه� : 0945801619 4

جادة  الفحامة  في  منزل  <للبيع 
اجلوهري ط3 / 4 غرف و صوفا / 
50م2  سطح   + 160م2  مساحة 
ديلوكس  كسوة  غرفة  عليه  مشاد 
طابو اخضر للجادين دون وسيط هـ 

 0991606718 :

14 ط7  ال  ب��ن��اء  ب��امل��زة   <�شقة 
اطاللة جميلة ك�شوة جيدة م�شاحة 

ت�شليم  مليون   75 ب�شعر  100م2 
 : ه���  و�شيط  دون  للراغبن  ف��وري 

6662196 – 0944246054
<للبيع منزل على اتو�شراد املزة  ط9 
ك�شوة ديلوك�س �شوكة 3 غرف نوم و 

�شالون و جلو�س و حمامن و �شوفاج 

خدمات بناء كاملة و مولدة للم�شعد 

اإطاللة على االتو�شراد مطلوب 170 

مليون ه� : 0949599996 

بناء جتاري  اعمدة  فروغ  <للبيع 
على اتو�شراد املزة مبا�رشة موقع 

وجيبة   + 90م2  م�����ش��اح��ة  رائ����ع 

عدا  املهن  لكافة  ي�شلح  160م2 
فقط   للجادين  مغر  ب�شعر  املطعم 

دون و�شيط ه� : 0944757061 

مشروع دمر 
<للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج 16 بناء 
طابقي ك�شوة %80 ط1 البناء مك�شي 

بالكامل م�شاعد و كراج  و خدمات ب 

115 مليون ه� : 0965006547 

<للبيع �شقة يف عرنو�س ط3 فني 
مع ال�شطح م�شاحة 135م2 ك�شوة 

�شوبر ديلوك�س  يوجد �شوفاج مع 

العف�س  ديلوك�س الت�شليم فوري ه� 

 –  4 4 7 2 3 7 4  :

 0951418823
�شالون  و  غرف   5 منزل  <للبيع 
ط2 فني مع ال�شطح طابو اخ�رش 

ب��غ��داد  ���ش��ارع  180م2  م�شاحة 

م��وق��ف ال�����ش��ادات م��ط��ل��وب 250 

مليون ه� : 0933569902

<للبيع منزل بعرنو�س مقابل بيتزا 
رومانتيكا ط2 مع م�شعد م�شاحة 

75م2 غرفتن و �شوفا طابو اخ�رش 
ك�شوة ممتازة الت�شليم فوري ب�شعر 

مغر للجادين فقط دون و�شيط ه� : 

 0933258589 – 6127552
كورني�س  بجرمانا  �شقة  <للبيع 
اجلناين 115م2 ط4 فني + �شطح 

الت�شليم  ديلوك�س  اك�شاء   – طابو 

 : ه���  و�شيط  دون  للجادين  ف��وري 

 5636794 – 0988320953
دف  فـــي  منـــزل  <للبيـــع 
الشوك غرفتني و منتفعات 
طابق ارضي كسوة ديلوكس 

هـ : 0951412114 
املي�شات  �شاحة  يف  �شقة  <للبيع 
���رشق��ي  ق��ب��ل��ي  165م2  م�����ش��اح��ة 

ك�شوة  ط6  اخ�رش  طابو  �شمايل 

و�شط ه� : 0932695810 

�شوفا  و  غ��رف   5 �شقة  <للبيع 
�رشقي  ديلوك�س  165م2  م�شاحة 

ف���ن���ي ���ش��اح��ة  ق��ب��ل��ي غ���رب���ي ط1 

دون  قطر  بنك  جانب  العبا�شين 

و�شيط ه� : 0988415803

<للبيع بناء كامل بجديدة الوادي 
ب��ن��اء ح��ج��ر م��وؤل��ف م��ن 7 ط��واب��ق 

اطاللة جيدة طابو نظامي م�شاحة 

طابقية 320م2 ب�شعر 150 مليون 

على  املقاي�شة  او  للم�شاومة  قابل 

�شقة باملزة للجادين فقط دون و�شيط 

ه� : 0988266149 

<للبيع �شقة بجرمانا على الهيكل 
با�شعار مغرية ه� : 0933084475 

 0942202267 –
جمعية  يف  اك��ت��ت��اب  رق��م  <للبيع 
التخ�ش�س  ق��ي��د  ال�شعب  ���ش��دى 

م�شاحة ال�شقة 160م2 يف �شاحية 

ه�  القد�شي  ج��ام��ع  خلف  قد�شيا 

 4472374 – 0951418823:

<للبيع منزل باملهاجرين با�شكاتب 
م�����ش��اح��ة  ف��ن��ي  ط2   5,5 ج�����ادة 

110م2 قبلي �رشقي غربي 3 غرف 
 –  3717594  : ه����  ���ش��وف��ا  و 

 0944996841
<للبيع منزل يف املنطقة ال�شناعية 
م�شاحة  امل�����ش��ط��ف��ى  ج��ام��ع  ن��زل��ة 

90م2 ط3 غرفتن نوم و �شالون و 
موزع  ك�شوة �شوبر ديلوك�س على 

الطريقة االوروبية للجادين فقط  ه� 

 0993392100 :

مع  و �شالة  3 غرف  قبو  <للبيع 
�شارع  100م2  م�شاحة  حديقة 

ال��ن��ح��الوي ي�شلح  ب��غ��داد ج����ادة 

 150 مطلوب  �شكني  او  جت���اري 

مليون ه� : 0933569902

قد�شيا  ب�شاحية  �شقة  <ل��ل��ب��ي��ع 
م�شاحات خمتلفة و ا�شعار معقولة 

م�شتلم او خم�ش�س للجادين فقط 

دون و�شيط ه� : 0988266149 

فـــي  ل  منـــز للبيـــع  >
ة  د جـــا ت  يبيشـــا لشر ا
الصدر الشـــهيد ط1 فني 
مساحة 200م2 / 3 غرف 
كســـوة  كبيـــر  صالـــون  و 
جيـــدة جـــدا الســـعر 110 
مليون قابـــل للتفاوض هـ 

 0988675416 :
للبيع �شقة بقد�شيا جمعية املقاعدين 

حديقة  و  �شالون  و  غرفتن  قبو 

كبرية ك�شوة ديلوك�س ال�شعر بعد 

 –  2752142  : ه�����  امل���ع���اي���ن���ة 

 0999498641
ج  قد�شيا  ب�شاحية  �شقة  <للبيع 
F3  بناء حجر ط1 ف��راغ نظامي 
على العظم م�شاحة 220م2 درج 

 55 ب�شعر  جميلة  اط��الل��ة  رخ���ام 

مليون قابل للم�شاومة للجادين دون 

و�شيط ه� : 0988266149 

<�شقة فاخرة للبيع يف ركن الدين 
ط6  جيدة  ك�شوة  ال��ع��ام  ال�شارع 

اطاللة جميلة + م�شعد + مولدة + 

�شوفا  و  غ��رف   3 �شم�شية  طاقة 

 / ناطور  خدمة  115م2  م�شاحة 

ط���اب���و / ال��ت�����ش��ل��ي��م ف�����وري ه���� : 

0954865081 – 2777160
بال�رشيبي�شات  عربي  دار  <للبيع 
باب ال�رشيجة م�شاحة 90م2 / 3 

غ���رف م��وزع��ة ع��ل��ى 3 ط��واب��ق + 

ف�شحة �شماوية / ك�شوة قدمية طابو 

قابل  م��ل��ي��ون   55 ب�شعر  اخ�����رش 

دون  للجادين  ال��رج��اء  للم�شاومة 

و�شيط ه� : 0988266149 

<منزل يف ا�رشفية الوادي 3 غرف 
اطاللة  وا�شعة  برندا  و  �شالون  و 

ترا�س من اخللف  و  ال��وادي  على 

طابق اول م�شاحة تقريبية 140م2 

�شارع عري�س ك�شوة و�شط الت�شليم 

فوري ه� : 0993392099 

<ل��ل��ب��ي��ع م���ن���زل يف امل��ه��اج��ري��ن 
قبلي  200م2  م�شاحة  خور�شيد 

�شمايل اطاللة مفتوحة على ال�شام 

 : ه����������  م������ل������ي������ون   340 ب 

 0965006547

شقق لآلجار
<لالجار �شقة غرفتن و �شالون 
مفرو�شة اول ك�شكول �رشط عائلة 

 0996843563  : ه���  �شغرية 

االت�شال 4-10 م�شاء 

<ل����الج����ار م���ن���زل م���ف���رو����س يف 
و  ن��وم   3  / 140م2  املهاجرين 

اطاللة  م��ع  ديلوك�س   / �شالون 

رائعة �شنويا 4 مليون بدون و�شيط 

ه� : 0965006547 

<لالجار �شقة يف م�شاكن برزة 
 4/ ط8  حامي�س  م�شفى  جانب 

ب��دون  منافع  و  �شالون  و  غ��رف 

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

 4472374 – 095148823
<لالجار غرفة مع منافع قبو  يف 
م2   30 م�شاحة  الق�شور  منطقة 

 : ه�������   50000 ب  االج�����������ار 

 0944218099
عرنو�س ط3  �شقة يف  <ل��الج��ار 
 4 عف�س  ن�شف  م�شعد  مع  فني 

اج����ار �شنوي  غ���رف و ���ش��ال��ون 

 –  4472374  : ه�����  ح�������رشا 

 0951418823
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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�سال  0933217592  / 0955435545

 فرصة عمل 
 مكتب هندسي بحاجة إلى  مساعد مهندس 
 للعمل في الورشات يفضل من يملك الخبرة 

 االتصال مساًء بين 7 - 9 مساًء هـ : 6132333

 مطلوب م�صمم مواقع اأنرتنيت 

 عادية وتفاعلية 
 مع خربة فوتو�صوب هـ : 0940259359

مطلوب مدبرة منزل ذات خربة

 العمر اليتجاوز 35 عام مع خربة طبخ 

هـ : 0940259359 

 مؤسسة تجارية 
بحاجة إلى 

1 - معلم مكنة قهوة إكسبريس 
2 - عامالت بوفيه ) خدمة وتقديم ( 

3 -عمال بوفيه 
 مكان العمل اتوستراد المزة - أوقات 

الدوام من 8 صباحًا حتى 3 عصرًا 
هاتف  0944474020 / 6644699 

 من الساعة 9 صباحًا حتى 4 عصرًا 

 مطلوب للعمل 
خياط قطنيات بركن 

الدين 

عاملة حبكة + ر�سة + اأمبالج 

0932268026 - 2740671 

للتنازل 
 مكتب مجهز بالكامل في 

المنطقة الحرة / برامكة/ مساحة 
148 م2 - 5 غرف وصالة

 موقع مميز جدًا   
للتواصل واتس أب : 0991004832  

<مطلوب ب�شكل فوري ان�شة للعمل 
مبوؤ�ش�شة عقارية دوام جزئي راتب 

+ عمولة ه� : 0933258589 

مختص  البرامكة  مقره  <مكتب 
يرغب  التجميلية  باملستحضرات 
العمر  استقبال  موظفة  بتعيني 
غير  ة  د لشها ا سنة   3 0 ن  و د
ضرورية الراتب 35 الف مبدئيا و 
املواصالت مؤمنة هـ : 2230790 

0954995000 –
ترغب  ال��رام��ك��ة  مقرها  <���رشك��ة 
دون  امل��وظ��ف��ات  م��ن  ع���دد  بتعين 

يتجاوز  لل�شهادة بعمر ال  احلاجة 

35 �شنة و براتب �شهري 40 األف  
 : ه��������  م������وا�������ش������الت  ب���������دل   +

2154735 – 0932346791
<�رشكة حديثة املن�شاأ تطلب / كادر 
اداري / طقم وكالء ت�شويق براتب  

العمر  15000 + ن�شبة  ا�شبوعي 

 : ه�����������  �������ش������ن������ة   30 ن  و د

0932346791
ظفـــة  مو ب  مطلـــو >
للعمـــل فـــي محـــل البســـة 
 : هــــ  عرنـــوس  ســـاحة   –

 0954331335
<م�شتودع طبي بالرامكة بحاجة 
ملوظفة / �شكرتاريا – ا�شتقبال – 

 50 براتب  لديها  للعمل   / مق�شم 

الف �شهريا اخلرة غري �رشورية 

ه�����:  م����وؤم����ن����ة  امل�����وا������ش�����الت  و 

 2215788 – 0988179715
<مطلوب موظفن للعمل يف ق�شم 
املبيعات ل�رشكة الب�شة براتب مغري 

ه� : 0969999697 

<�شالة عر�س منتجات �شنع يف 
اإىل  بحاجة  باملراأة  للعناية  �شوريا 

موظفة للعمل لدى اإحدى �شاالتها 

/ م�شاكن برزة – احلمرا / مبجال 

املحا�شبة – �شكرتارية براتب 60 

األف العمر دون 40 �شنة املوا�شالت 

 : ه���   6-11 م��ن  االت�شال  موؤمنة 

2256550 – 0965391473

مطلوب شقق لالجار 
<مطلوب لالجار ب�شاحية قد�شيا 
ك�شوة جيدة  وا�شعة  ار�شية  �شقة 

با�شعار  فني  اول  طابق  او  ج��دا 

 : ه��������  م����ع����ق����ول����ة  و  م����ق����ب����ول����ة 

 0932854524

<مطلوب منزل يف منطقة املهاجرين 
جادات طابو اخ�رش طابق و لي�س 

ق���ب���و ب�����ش��ع��ر 30 م���ل���ي���ون ه����� : 

 0955841755

او  لال�شتثمار  �شناعية  م��ن�����ش��اأة 

ال��ت�����ش��ل��ي��م يف  ���ش��اح��ة اجل��م��ارك 

500م2  م�شاحة  احل���رة  املنطقة 

�شقف عايل  و رمبة ه� : 2126564 

2145751 –
<ل��ل��ب��ي��ع حم���ل جت�����اري يف عن 
الكر�س م�شاحة 30م2 ي�شلح لكافة 

املهن مع �شاعة كهربا و عداد ماء 

 –  3 7 1 7 5 9 4  : ه������������ 

 0944996841
<ل��ل��ب��ي��ع حم��ل يف ج��رم��ان��ا ق��رب 
ال�شريتيل  مقابل  الرئي�س  �شاحة 

م�شاحة 22م2 فروغ + ملكية ه� : 

 4472374 – 0951418823

<للتنازل مكتب جمهز بالكامل يف 
املنطقة احلرة / برامكة / م�شاحة 

148م2 / 5 غرف و �شوفا / موقع 
مميز جدا ه� : 0991004832 

<مكتب عقاري للبيع مرخ�س و�شاطة 
جت��اري   + عقارية  رخ�شة   + عقارية 

على  م��ن��ت��ف��ع��ات  م��ع  21م2  م�����ش��اح��ة 

ال�شارع العام �شارع عمر اخليام ب�شعر 

45 مليون / فروغ / دون و�شيط / ه� 
 6662196 – 0944246054 :

موظفون..
<جمموعة حديثة طبية باملزة بحاجة 
 + حما�شبة   / حمجبة  م��وظ��ف��ة  اىل 

ا�����رشاف / ب��رات��ب 45 ال���ف ب���دوام 

�شباحي / املوا�شالت موؤمنة و العمر 

 : ه�  ال�شهادة مطلوبة  �شنة   30 دون 

 0944399193 – 2145877
<مطلوب موظفات / اناث ح�رشا 
خمتلف  ���رشك��ة   �شمن  للعمل   /

االخ������ت�������������ش������ا�������ش������ات ه���������� : 

 0945557697

انرنيت  مواقع  م�شمم  <مطلوب 
عادية و تفاعلية مع خرة فوتو�شوب 

ه� : 0940259359 

ذات  مبيعات  مندوبات  <مطلوب 
مظهر الئق لت�شويق م�شتح�رشات 

و  اداري  طاقم  تاأ�شي�س  و  جتميل 

معاملة مع ال�شيدات فقط بخرة او 

بدون الدوام 8 �شاعات للجادين ه� 

 –  0 9 5 5 5 3 2 2 7 6  :

 5644152
منتجات  ب�رشكة  للعمل  <مطلوب 
غذائية ان�شة بق�شم املبيعات تتقن 

برامج  و  الكمبيوتر  على  العمل 

االنكليزية  اللغة  و جتيد  االوفي�س 

ب�شكل جيد  العمل ب�شارع بغداد 

ه� : 0944218493 – 5026 

<�رشكة جتارية بحاجة اإىل موظفة 
/ ا�شتقبال – �شكرتاريا – خدمة 

زبائن / بفرعها اجلديد بالرامكة 

براتب 60 األف �شهريا العمر دون 

35 �شنة اخل��رة غري ���رشوري��ة و 
امل������وا�������ش������الت م�����وؤم�����ن�����ة ه������� : 

2144402 – 0933606019
<�رشكة �شناعات كيميائية بعدرا 
للعمل  ة/  كيميائي /  بحاجة اىل 

يف ق�����ش��م االن���ت���اج و امل��خ��اب��ر / 

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

  5850721
<�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة 
مق�شم   – �شكرتارية   – ا�شتقبال 

حمجبة للعمل لديها براتب 50 الف 

من  يف�شل  �شنة   35 دون  العمر 

�شكان م�شاكن برزة – ركن الدين 

– مهاجرين / املوا�شالت موؤمنة ه� 
 –  2 2 1 5 7 8 8  :

0988179715
<�رشكة للخدمات الطباعية تطلب 
موظف او موظفة براتب 50 الف 

دوام 5 �شاعات �شباحي او م�شائي  

 –  0938638890  : ه������� 

 2256569
<يلزمنا انســـة للعمل في 
ورشة مجوهرات تقليدية 
القباقبيـــة جانـــب  ســـوق 
اجلامـــع االمـــوي اخلبـــرة 
غيـــر ضرورية الـــدوام من 

0944813830  : 9-5  هـ 
���ش��ال��ة  ب��ي��ع اق��م�����ش��ة ���ش��ت��ائ��ر و 

بائعن من  مفرو�شات بحاجة اىل 

 –  2249838  : ه����  اجل��ن�����ش��ن 

 0933363365

جتميلية   طبية  م��واد  <م�شتودع 
بالرامكة بحاجة اإىل طاقم اإدارية 

 – ا�شتقبال   – تنفيذية  مديرة   /

مق�شم / براتب 60 األف �شهريا 

العمر دون 40 �شنة اخلرة غري 

�رشورية و املوا�شالت موؤمنة ه� : 

 2144403 – 0966226640
2135309 –

الرامكة خمت�س  مقره  <مكتب 
يرغب  التجميلية  بامل�شتح�رشات 

بتعين موظفة ا�شتقبال العمر دون 

30 �شنة ال�شهادة غري �رشورية ه� 
 -  2 1 5 4 7 3 5  :

0932346791
<مطلوب خريج /ة/ فنون جميلة 
/ جامعة او معهد للعمل يف �شالة  

القم�شة ال�شتائر و املفرو�شات ه� 

 093363365 – 2246067 :

او  مهند�س  اىل  بحاجة  <�رشكة 
مهند�شة ميكانيك  للعمل لديها ه� 

 –  6 6 4 4 9 4 4  :

 0993310088
يجيد  /ة/  م���وظ���ف  <م��ط��ل��وب 
ا�شتخدام الكمبيوتر / فوتو�شوب 

/ و يجيد الت�شويق عر االنرنيت 

 –  0949999211  : ه�����   /

 4440114
مقرها  املن�شاأ  <جمموعة حديثة 
اإىل  بحاجة  بالرامكة  الرئي�شي 

اآن�شة للعمل لدى �شالتها اجلديدة 

براتب  �شباحي  ب��دوام  باحلمرا 

60 األ����ف ���ش��ه��ري��ا اخل����رة غري 
م��ط��ل��وب��ة و امل���وا����ش���الت م��وؤم��ن��ة 

يف�شل من �شكان الرامكة و ما 

 –  2135309  : ه�����  ح���ول���ه���ا 

 -0966226640 2144402

و  ا شهادة  لديها  ليس  ملن  >
تعمل  ية  ر جتا سسة  مؤ عمل 
لتجميلية  ا ت  ملنتجا ا د  ا ستير با
نسة  ا بتعيني  غب  تر لطبية  ا
االداري  كادرها  الستكمال  للعمل 
الف   50 الراتب  ساعات   8 الدوام 
العمر  مواصالت  بدل   5000  +
 2230790  : هـ  سنة   30 دون 

 0955550519 –
<�رشكة جتارية تطلب اآن�شة حمجبة 
ل��ل��ع��م��ل ل��دي��ه��ا ب��ف��رع��ه��ا اجل��دي��د 

بالرامكة العمر دون 35 �شنة بدون 

خرة براتب 60 األف املوا�شالت 

موؤمنة االت�شال من 11-6 م�شاء 

 –  0934241443  : ه������� 

2232246
<مطلوب مندوب مبيعات ذو خرة 
او بدون خرة حا�شل على �شهادة 

ق����������ي����������ادة ���������ش��������ي��������ارة ه����������� : 

 0945557697
ب�رشكة  للعمل  موظفات  <مطلوب 
�شنة   35-23 من  العمر  جتارية 

لتحديد موعد املقابلة االت�شال ه� : 

 0949999211 – 4440114

يحمل  موظف  اىل  بحاجة  <���رشك��ة 
�شهادة خا�شة او عامة للعمل ك�شائق 

 : ه�  ن�شبة   + ثابت  براتب  م��وزع  او 

 0930147448 – 5641542
ترغب  الرامكة  مقرها  <�رشكة 
امل��وظ��ف��ات دون  م��ن  ع��دد  بتعين 

احلاجة لل�شهادة بعمر ال يتجاوز 

35 �شنة و براتب �شهري 40 األف  
 : ه��������  م������وا�������ش������الت  ب���������دل   +

2154735 – 0932346791
موظفة  اىل  بحاجة  جت��اري��ة  <���رشك��ة 
ا�شتقبال – �شكرتارية – مق�شم حمجبة 

للعمل لديها براتب 50 الف العمر دون 

 – �شكان جرمانا  يف�شل من  �شة   35
دويلعة – �شناعة / املوا�شالت موؤمنة 

ه� : 2215788 – 0988179715

لتوظيف  بحاجة  غذائية  <�رشكة 
ان�����ش��ة ل��ل��ع��م��ل ل��دي��ه��ا يف جم��ال 

ال���ت���ن���ظ���ي���ف ه������ :  ال����ب����وف����ي����ه و 

 5026 – 0944218493
 / م�شاعد حم��ا���ش��ب  <م��ط��ل��وب 
���ش��ك��رت��ري ت��ن��ف��ي��ذي ل��ع��م��ل �شمن 

مطبعة بدم�شق االلت�شال من 7-4 

 –  2267704  : ه�����  م�������ش���اء 

 9598

بغداد  ب�شارع  <جمموعة جتارية 
تطلب م�رشفة داخل ال�رشكة الجهزة 

ط��ب��ي��ة ب���رات���ب 50 ال����ف ال�����دوام 

�شنة   30 دون  ال��ع��م��ر  ���ش��ب��اح��ي 

املوا�شالت موؤمنة ه� : 2145877 

0944399193 –
<مطلوب للعمل مبعهد للغات �شاب 
�شباحي  او  م�شائي  ب���دوام  /ة/ 

خريج معهد على االقل خرة عمل 

العمل  االق��ل  على  �شنتن  اداري 

�شمن فريق ه� : 0991849999

سكن  مبيعات  موظف  <مطلوب 
 10 الدوام  متاما  متفرغ  املزة 
ساعات الراتب جيد و حسب اخلبرة 

هـ : 0930665544 
<�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة 
 20 ا�شبوعي  براتب  لديها  للعمل 

العمر  ال��ف اخل��رة غري �رشورية 

دون 25 �شنة املوا�شالت موؤمنة ه� 

 –  2 2 1 5 7 8 8  :

 0988179715
<�رشكة جتارية بالرامكة  بحاجة 
مق�شم   – ا���ش��ت��ق��ب��ال  م��وظ��ف��ة  اىل 

فرعها  ل���دى  ل��ل��ع��م��ل  ���ش��ك��رت��اري��ة 

اجلديد براتب 50 الف املو�شالت 

 : ه�  �شنة   40 دون  العمر  موؤمنة 

 0988179715 – 2215788
<م���ك���ت���ب ت���رج���م���ة ب���ح���اج���ة اىل 
مرجمن انكليزي عربي الدوام من 

9-4 على من يجد يف نف�شه الكفاءة 
االت�شال ه� : 2263965 

<ملن لي�س لديها �شهادة او خرة 
موظفة  اىل  بحاجة  �رشكة جتارية 

معر�س  او  �شالة  �شمن  مبيعات 

�شهريا  ال��ف   50 ب��رات��ب  ال�رشكة 

اخل��������رة غ�����ري �������رشوري������ة ه������ : 

2215788 – 0988179715
بتعين  ت��رغ��ب  <����رشك���ة جت���اري���ة 
م��وظ��ف��ة ال�����ش��ه��ادة غ��ري ���رشوري��ة 

 : ه����  ���ش��ه��ري��ا   35000 ب���رات���ب 

 2154735

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

 0934443999
<مطلوب ان�شة الدارة مركز توزيع 
و مكياجات �شمن  جملة منظفات 

جرمانا ه� : 0945557697 

<�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة 
مق�شم   – �شكرتارية   – ا�شتقبال 

حمجبة للعمل لديها براتب 50 الف 

من  يف�شل  �شنة   35 دون  العمر 

نهر  ميدان –  �شكان / زاه��رة – 

 : ه�  موؤمنة  املوا�شالت   / عي�شة 

 0988179715 – 2215788
<معمل منظفات يف دم�شق بحاجة 
مندوب  و  ذو خ��رة  اىل حما�شب 

مبيعات ذو خرة ه� : 2258017 

– من 8 – 3.30 ظهرا 
الق�شور  مقرها  جتارية  <�رشكة 
 6 ب��دوام  مبيعات  مندوبات  تطلب 

ث��اب��ت + عمولة  ب��رات��ب  ���ش��اع��ات 

 –  4426603  : ه�����  مم����ت����ازة 

 0994385592
<م��ك��ت��ب ه��ن��د���ش��ي ب��ح��اج��ة اىل 
م�شاعد مهند�س للعمل يف الور�شات 

ي��ف�����ش��ل م���ن مي��ت��ل��ك اخل����رة ه���� : 

6132333 من 7-9 م�شاء 
للعمل  �شابة  او  �شاب  <مطلوب 
ال��ع��دوي  ملنطقة  ���ش��ي��اح��ة  مب��ك��ت��ب 

ب�����������ش�����ف�����ة م�������را��������ش�������ل ه���������� : 

 0994894816
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بحاجة  بحاجة  �شناعية  <�رشكة 
اىل عمال فنين من حملة البكالوريا 

م��ت��و���ش��ط  م��ع��ه��د  او  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 

اخت�شا�س كهرباء / الكرون ه� : 

 –  0 9 9 2 7 5 5 8 8
 0930827758

تطلب  دم�شق  و�شط  يف  <مطبعة 
فني طباعة اتيكيت حراري / فني 

فرز رول االت�شال من 4-7 م�شاء 

ه� : 2267704 – 9598 

رعاية وتنظيف 
<مطلوب للعمل فورا فتاة ن�شيطة 
براتب �شهري  للعمل مدبرة منزل 

جيد ه� : 0932465449 

<مطلوب عامالت خدمة منزلية او 
للعمل   / ع��م��ال   / م�شنن  رع��اي��ة 

���ش��م��ن ور����ش���ات ال��ت��ن��ظ��ي��ف ه���� : 

 0992337230 – 3325987
<مطلوب مدبرة منزل ذات خرة 
العمر ال يتجاوز 35 عام مع خرة 

طبخ ه� : 0940259359 

<مطلوب �شيدة مقيمة للعمل لدى 
و  ال��ف   75 براتب  �شغرية  عائلة 

اجازة ا�شبوعية العمر من 35-20 

 –  6388177  : ه������  ����ش���ن���ة 

 0936974209

حالقة وجتميل
يطلب  لل�شيدات  حالقة  <�شالون 
ان�شة معلمة للعمل براتب مغري يف 

ركن الدين ه� : 0933330633 

أزياء
<معمل الجنوري بحاجة اىل عاملة 
/ حبكة – درزة – ر�شة – امبالج 

/ براتب ممتاز مع بدل موا�شالت 

ه� : 0932887747 

<�رشكة ا�شترياد و ت�شدير ترغب 
بتعين �شكرترية تنفيذية براتب 45 

الف الدوام 8 �شاعات �شباحي و 

املوا�شالت موؤمنة العمر دون 30 

 –  2145877  : ه������  ����ش���ن���ة  

0944399193
<����رشك���ة جت���اري���ة ب��ح��اج��ة اإىل 
�شكرترية حمجبة للعمل لدى فرعها 

�شباحي  بدوام  بالرامكة  اجلديد 

ال�شهادة  �شهريا  األ��ف   60 براتب 

ث��ان��وي��ة ك��ح��د اأدن����ى اخل����رة غري 

�رشورية و املوا�شالت موؤمنة ه� : 

2144403 – 0933606081
م�شتودع طبي بالرامكة بحاجة اىل 

�شكرتارية انيقة للعمل لديها براتب 

50 ال����ف ���ش��ه��ري��ا اخل�����رة غري 
�رشورية املوا�شالت موؤمنة العمر 

دون 40 �شنة ه� : 2215788 – 

 0988179715
<جمموعة جتارية تعمل يف جمال 
�شكرترية  اإىل  بحاجة  اال�شترياد 

فرعها  ل��دى  للعمل  اأنيقة  حمجبة 

 / احلمرا   – الرامكة   / اجلديد 

بدوام �شباحي و براتب 45 األف 

مبدئيا ال�شهادة ثانوية كحد اأدنى 

مطلوبة  غ��ري  اخل����رة  و  م��ت��ف��رغ��ة 

من  االت�����ش��ال  موؤمنة  امل��وا���ش��الت 

11-6 م�شاء ه� : 2255351 – 
 2232246

سائقني 
<مطلوب �شائقن ملكتب تك�شي يف 
 –  3168801  : م�رشوع دمر ه� 

 0943168803

مهن..
و  كهرباء  فنية  او  فني  <مطلوب 
 -   6644944  : ه����  م��ي��ك��ان��ي��ك 

0993310088
اىل  بحاجة  دم�شق  يف  <مطبعة 
فني كهرباء / امن م�شتودع ه� : 

 7-4 ب��ن   2267704  –  9598
م�شاء 

<مطلوب مق�شدار ذو خرة جيدة 
يف جمال ال�شبورات الن�شائية يف 

ج��رم��ان��ا + ع���ام���الت ام���ب���الج ه� 

 0933831414:

للمرحلتن  ع��رب��ي��ة  ل��غ��ة  <م��در���س 
 – الثانوية / منهاج  و  االع��دادي��ة 

متابعة – تقوية / تاأ�شي�س و تقوية 

اللغة  ق�شم  ل��ط��الب  االع����راب  يف 

العربية ه� : 0950573710 

م  ستال ال ميي  د كا ا س  ر مد >
و  صيف  ء  لضعفا ا ب  لطال ا
ليكونوا  طرائق  بعدة  تدريبهم 
– تاسع  بكالوريا   / االوائل  من 
– محادثة / / عربي  – انتقالي 
 : هـ   / حفظية  مواد   / – فرنسي 

 0956007964

<معلم م�شتعد لتنفيذ كافة اعمال 
الدهان ه� : 0947289541 

<ميكرو مازدا على خط مزة جبل 
ب��داع��ي  ال���ف���وري  للبيع  ك���راج���ات 

ال�شفر خايل داخ��ال و خارجا ه� 

0930616265:

<لالجار ال�شهري �شيارة �شياحية 
مازدا 929 بحالة جيدة جدا ه� : 

0968981987

موظفون..
<�رشكة جتارية  تطلب مرا�شل او 
م��را���ش��ل��ة  + خ��دم��ة امل��ك��ت��ب ه��� : 

093310088 - 6644944

سكرتاريا
<�����رشك����ة جت����اري����ة ب���ح���اج���ة اىل 
لديها  للعمل  حمجبة  ���ش��ك��رت��رية 

براتب 50 الف �شهريا اخلرة غري 

�رشورية املوا�شالت موؤمنة العمر 

دون 40 �شنة ه� : 2215788 – 

 0988179715
بتعين  ترغب  جتارية  <موؤ�ش�شة 
�شكرترية للقيام  باالأعمال املكتبية 

بفرعها  �شاعات    8 ب���دوام  ف���ورا 

باحلمرا ال�شهادة ثانوية كحد اأدنى  

بدون خرة و املوا�شالت موؤمنة ه� 

: االت�شال من 11-6 م�شاء ه� : 

 2255351 – 0955553922
<م�������ش���ت���ودع ط��ب��ي ب��ح��اج��ة اىل 
���ش��ك��رت��رية ب��ال��رام��ك��ة اخل����رة و 

ال�شهادة غري �رشورية الراتب 50 

ال����ف امل���وا����ش���الت م���وؤم���ن���ة ه���� : 

 2215788 – 0988179715
بشكل  موظفة  للعمل  <مطلوب 
 / السكرتارية  قسم  ضمن  كامل 
مع  للتواصل  الهاتف  على  العمل 
مصلى  بباب    / الشركة  عمالء 
الدوام  و  سنة   32 دون  العمر 
 –  2230790: هـ  ساعات   8

 0961144445
<مطلوب �شكرترية ملكتب جتاري 
يف برج الرو�س جتيد العمل على 

الكمبيوتر و القيام باالعمال املكتبية 

العمر دون 30 �شنة ذات مظهر الئق 

 –  5 4 2 7 5 2 4  : ه������������ 

 0946210336
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