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

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

 0944291128 / 2327248 

الوالء للخدمات 
تنظيف وتعزيل �شقق - فيالت - �شركات

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

0931434849  / 2742034 / 2725224 
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سمير للنقل 
 تأجير بولمانات 
وڤانات حديثة 

0933611468

 مطلوب سيدة مقيمة
 للعمل لدى عائلة صغيرة 

براتب 75 ألف وإجازة أسبوعية 
العمر  20 حتى 35 سنة 

 0936974209 - 6388177 

�شركة كرم تك�س خليوط الأكرليك  
 بحاجة اإىل

 عمال فنيني وعمال عاديني ) ذكور واإناث ( 

 عامالت بوفيه من منطقة �شحنايا ح�شرًا  

 موظفني ا�شتقبال 

 املوا�شالت موؤمنة  
دم�شق - �شحنايا - اأتو�شرتاد درعا - مفرق بن احلموي 

 دم�شق املزرعة - �شاحة ال�شهبندر - �شارع امللك العادل 

هاتف : 4437660 / 4437666

�شركة جتارية تعمل يف دم�شق  باخت�شا�س املواد والأجهزة املخربية والعلمية 
تطلب للعمل لديها موظفني  من اجلن�شني بالخت�شا�شات التالية 

       - مهند�س �شيانة                    - مندوبي مبيعات 
 ي�شرتط يف التقدمي :  خربة لتقل عن �شنتني يف جمال الأجهزة املخربية والعلمية 

     �شهادة علمية جامعية متعلقة بالخت�شا�س .          الإنتهاء من اخلدمة الإلزامية للذكور 

info@edo-elemed.com : يرجى اإر�شال ال�شرية الذاتية اإىل 

اأو الت�شال على الرقم : 0940657444 

 �شـــركة عطورات فرن�شـية - فرع �شـــــوريا 

 بحاجة اإىل مندوبات مبيعات 
 املوؤهالت : 

           �لعمر 25  - 35  عام .     �ملظهر �لالئق .  خربة يف �ملبيعات و�لت�شويق .
           �لعمل 8 �شاعات ، �شمن �لأ�شو�ق �لتجارية فقط .

 رو�تب مغرية + حو�فز و�ملو��شالت موؤمنة مع �ملندوبة

�لذ�تية على �لإمييل  �ل�شرية  �إر�شال   لال�شتف�شار هاتف : 0938051505 مع �شرورة 

E-mail:vuedusoleil1@hotmail.com

فر�شة عمل 

 مطلوب �شكرترية اإدارية 
للعمل لدى �شركة جتارية جتيد 

�للغة �لإنكليزية حمادثة وكتابة 

 office ذ�ت خربة بجميع بر�مج 
�إر�شال �ل�شرية �لذ�تية عليها �شورة �شخ�شية على  

Email:ammar.dadouch@gmail.com

�شركة توزيع تعمل داخل مدينة دم�شق 

ترغب بتوظيف

 �شــــــائقني
الدوام: 6 اأيام بالأ�شبوع مت�شمن يوم اجلمعة

الوقت:  8 �شباحًا حتى 4 ع�شرًا اأو 4 ع�شرًا حتى 12 لياًل

الراتب: 60,000 ل.�س �شهريًا

لتحديد مقابلة الت�شال على الرقم 0954044411 

ال�شارع  على  تطل  للبيع  <�شقة 
طابق اول / 3 غرف و �شوفا / 

م�شاحة 120م2 اجلادة الرابعة 

مــــهــــاجــــريــــن �ــــــشــــــورى هـــــــ : 

 5127251
<للبيع منزل م�شاكن برزة مقابل 
م�شاحة  الــنــفــيــ�ــس  ـــن  اب مــ�ــشــفــى 

105م2 / 3 غرف و �شالون / 
ك�شوة جيدة  رائــعــة  اطــالــة  ط3 

للجادين هـ : 0944452701

�شقة يف جرمانا كورني�س  للبيع 

اجلناين 115م2 / ط 4 فني / 

+ ال�شطح اك�شاء ديلوك�س طابو 

بــدون  فــــوري  الت�شليم  اخــ�ــر 

ـــــن هــــــــ :  ـــــجـــــادي ـــــل ـــــط ل و�ـــــشـــــي

 5636794 – 0988320953
<للبيع �شقة يف عرنو�س ط3 فني 
الــ�ــشــطــح مــ�ــشــاحــة 135م2  مــع 

الت�شليم  ديلوك�س  �شوبر  ك�شوة 

 –  4472374  : هـــــ  ــــــوري  ف

 0951418823
ال�شوق  بالربامكة  منزل  <للبيع 
التجاري جانب �شيدلية الربامكة 

بناء اللوط م�شاحة 150م2 هـ : 

 0993180722
الفحامة  ب�شاحة  �شقة  <للبيع 
و  غــرف   3  / 120م2  م�شاحة 

�رقي  قبلي  ك�شوة   / �شالون 

ديلوك�س بدون و�شيط ال�شعر بعد 

املعاينة هـ : 0991227629 

<للبيع �شقة يف الزاهرة اجلديدة 
رابع  ال�شوك ط  �شارع دف  اول 

غرفتني و �شالون م�شاحة 75م2 

 15 ب�شعر  جنوبي  جيدة  ك�شوة 

مليون هـ : 0933373635 

فوق  الــديــن  بركن  �شقة  <للبيع 
النهر م�شاحة 115 م2 / 4 غرف 

و �شالون / ك�شوة وفق الو�شط 

طــابــق اول مــوقــف بــكــاري هـــ : 

0933476235

مزة 
<للبيع شقة ط2 فني باملزة 
عـــروس  ســـاحة  جانـــب   86
اجلبل مســـاحة 80م2 كسوة 
جيدة اجتاه قبلي مع اطاللة 
بكامل واجهة الشـــقة السعر 
14 مليون قابل للتفاوض هـ 

 0945711067 :
<�شقة باملزة بناء 14 / ط7 / 
اطالة جميلة ك�شوة جيدة م�شاحة 

100م2 ب�شعر 75 مليون الت�شليم 
فوري للراغبني دون و�شيط هـ : 

 6662196 – 0944246054
<للبيع منزل يف اتو�شرتاد املزة 
ط2 م�شاحة 95م2 ك�شوة و�شط 

ـــة بــ�ــشــعــر مــغــري  ـــع ـــة رائ اطـــال

للجادين هـ : 0932892677 

<للبيع منزل باملزة اتوستراد 
مساحة 160م2 قبلي شمالي 
كسوة ممتازة للجادين فقط 
دون وســـيط بســـعر مغـــر هـ : 
6133267  - 0933258589

جمعية  اكتتاب يف  رقــم  <للبيع 
التخ�ش�س  قيد  ال�شعب  �شدى 

يف  160م2  الــ�ــشــقــة  مــ�ــشــاحــة 

�ــشــاحــيــة قــد�ــشــيــا خــلــف جــامــع 

القد�شي هـ :0951418823 – 

 4472374
<للبيع منزل / �شكن �شبابي / 
جزيرة 4 م�شاحة 70م2 ك�شوة 

جيدة جدا ب�شعر 22 مليون قابل 

للم�شاومة للجادين دون و�شيط هـ 

 0988266149 :

<للبيع �شقة �شارع بريوت القدمي 
بعد قرى االطفال SOS  مفرق 

جبل الورد �شوكة م�شاحة 80م2 

4.5 مليون ي�شلح عيادة  ب�شعر 

لـــــــلـــــــجـــــــاديـــــــن فـــــــقـــــــط هـــــــــــ : 

0999558961
<للبيع �شقة ب�شاحية قد�شيا ج 
F3  بناء حجر ط1 فراغ نظامي 
على العظم م�شاحة 220م2 درج 

 55 ب�شعر  جميلة  اطالة  رخــام 

للجادين  للم�شاومة  قابل  مليون 

 : هـــــــــــــ  �ــــــــشــــــــيــــــــط  و دون 

 0988266149
<للبيع قبو 3 غرف و �شالة مع 
�شارع  100م2  م�شاحة  حديقة 

بــغــداد جـــادة الــنــحــاوي ي�شلح 

 150 �شكني مطلوب  او  جتاري 

مليون هـ : 0933569902

<لــاجــار مــنــزل عــربــي ب�شارع 
بـــغـــداد خــلــف جـــامـــع الـــفـــاروق 

م�شاحة 80م2 ي�شلح ور�شة او 

�شكن هـ : 4451307

<�ــــشــــقــــة مــــفــــرو�ــــشــــة لــــاجــــار 
و  غرفتني  اول  طابق  بالنحاوي 

�شوفا �شغار هـ : 4451307 

شقق متفرقة 
<للبيع منزل 5 غرف و �شالون 
ط2 فني مع ال�شطح طابو اخ�ر 

بغداد  �شارع  180م2  م�شاحة 

 250 مطلوب  الــ�ــشــادات  موقف 

مليون هـ : 0933569902

<لــلــبــيــع مــنــزل يف ابــــو رمــانــة 
م�شاحة 200م2 ط1 فني ك�شوة 

 : هـ  للجادين  مغر  ب�شعر  جيدة 

 0932892677
<للبيع منزل بالطلياين ط ار�شي 
طلوع 4 درجات م�شاحة 70م2 

قبلي �شمايل ك�شوة ممتازة ت�شليم 

فقد  للجادين  مغر  ي�شعر  فــوري 

دون و�شيط هـ : 0944757061 

 6127552 –
<للبيع منزل بدمر جانب حديقة 
دمر البلد على ال�شارع الرئي�شي 

ك�شوة  100م2  م�شاحة  طــابــو 

ـــــس هـــــــــ :  ـــــوكـــــ� ـــــل ـــــر دي ـــــوب ـــــش �

 0933226020
زين  املهاجرين  يف  منزل  للبيع 

العابدين ط1 / 3 غرف و منافع 

/ ك�شوة و�شط ب�شعر 25 مليون 

 –  3 3 1 4 4 7 1  : هـــــــــــ 

0955107185

<مــ�ــشــتــودع طــبــي بــالــربامــكــة 
بحاجة اىل موظفة / �شكرتارية 

للعمل   / مق�شم   – ا�شتقبال   –
�شهريا  األــف   50 بــراتــب  لديها 

املوا�شات  و  اخلــربة �رورية 

 –  2215788  : هــــ  مـــوؤمـــنـــة 

 0988179715
<مطلـــوب موظفـــة للعمـــل 
فـــي محـــل ألبســـة بســـاحة 
عرنوس هـ : 0954331335 
<�ــركــة جتــاريــة بــحــاجــة اىل 
�شكرتارية   – ا�شتقبال  موظفة 

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

�شنة يف�شل من �شكان م�شاكن 

برزة – ركن الدين – مهاجرين 

/ املــــوا�ــــشــــات مـــوؤمـــنـــة هـــــ : 

 –  2 2 1 5 7 8 8
 0988179715

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

اإحــدى  لــدى  للعمل  موظفة  اإىل 

 – ـــرزة  ب م�شاكن   / �ــشــاالتــهــا 

 – املحا�شبة  مبجال   / احلمرا 

�شكرتارية براتب 60 األف العمر 

دون 40 �شنة املوا�شات موؤمنة 

 : هـــــ   6-11 مــــن  االتـــ�ـــشـــال 

 –  0 9 6 5 3 9 1 4 7 3
2256550

بتعيني  ترغب  جتارية  <�ركة 
�رورية  غري  ال�شهادة  موظفة 

 : هـــ  �شهريا   35000 ــراتــب  ب

 2154735
براتب  لل�شباب  عمل  <فر�شة 
مميز العمر من 25-60 �شنة هـ 

 –  4 4 4 0 0 1 1 4  :

 0950006625
<م�شتودع مواد طبية جتميلية  
طاقم  اإىل  بــحــاجــة  بــالــربامــكــة 

ــــــة / مـــديـــرة تــنــفــيــذيــة –  اإداري

ا�شتقبال – مق�شم / براتب 60 

األف �شهريا العمر دون 40 �شنة 

اخلـــــــــربة غــــــري �ـــــــروريـــــــة و 

املـــــوا�ـــــشـــــات مــــوؤمــــنــــة هــــــ : 

 2144403 – 0966226640
2135309 –

و  ظفـــن  مو منـــا  <يلز  
موظفـــات مـــن ذوي اخلبرة 
للعمـــل فـــي محـــل أحذيـــة 
نســـائية مبنطقة الطلياني 

هـ : 0961121429 

او  �شبابي  دفرت  لل�راء  مطلوب 

بيت �شبابي او بيت يف �شاحية 

قــد�ــشــيــا مـــن �ــشــاحــب الــعــاقــة 

 : هـــــ  و�ـــشـــيـــط  دون  مــــبــــا�ــــرة 

 0933667594 – 3451093
مكســـي  منـــزل  <مطلـــوب 
طابـــو اخضر ضمـــن مدينة 
دمشـــق بســـعر 35 مليون هـ : 

 0988826100

قرب  جرمانا  يف  حمــل  <للبيع 
ال�شريتيل  مقابل  الرئي�س  �شاحة 

م�شاحة 22م2 فروغ + ملكية هـ 

 –  0 9 5 1 4 1 8 8 2 3  :

 4472374
سوق  بأول  فرن  فروغ  <للبيع 
جتاه  مدخل  من  سريجة  باب 
باب  قهوة  مقابل  زيد  جامع 
 : هـ  م2   100 مساحة  احلارة 

 0930145012
ن�شائي  حاقة  �شالون  <للبيع 
طابو حي الوحدة بكامل عدته مع 

مولدة و مكيف و هاتف ار�شي 

 20 ب�شعر  التجهيزات  بكامل 

 –  0944601287  : هـ  مليون 

 5646445
<للبيـــع محل خلف مشـــفى 
مـــع  جا خلـــة  د ملجتهـــد  ا
احليواطية مساحة 15م2 + 
ســـقيفة 14م2 طابـــو اخضر 
التسليم فوري بدون وسيط 

هـ : 0997188353 

عرنو�س ط3  �شقة يف  <لاجار 
فني مع م�شعد ن�شف عف�س 4 

غـــرف و �ــشــالــون اجـــار �شنوي 

 –  4472374  : هــــ  حـــ�ـــرا 

 0951418823

<لاجار حمل يف عرنو�س مقابل 
مالية دم�شق ي�شلح جلميع املهن 

 : هــــــــــ   2 15م ـــــاحـــــة  ـــــش مـــــ�

 0966888049
ر  لالستثما صناعية  <منشأة 
في  دلة  املبا و  ا لتسليم  ا و  ا
اجلمارك  ساحة  احلرة  املنطقة 
مساحة 500م2 سقف عالي هـ : 
 2145750 –  2126564

 2145751 –

<مكتب عقاري مرخ�س و�شاطة 
ــة +  ــاري ــة + رخــ�ــشــة عــق ــاري عــق

مــع  21م2  مــ�ــشــاحــة  جتــــــاري 

الــعــام  الــ�ــشــارع  عــلــى  منتفعات 

 45 ب�شعر  اخلــيــام  �ــشــارع عمر 

مليون / فروغ / دون و�شيط هـ 

 –  0 9 4 4 2 4 6 0 5 4  :

 6662196
<لاجار مكتب يف �شارع احلمرا 
ط1 / 3 غرف / ديكور و فر�س 

ي�شلح  للعمل  جــاهــز  ديــلــوكــ�ــس 

مكتب جتاري او �شالة عر�س هـ 

 0933211425 :

ال�شيخ  املــزة  يف  مكتب  <للبيع 
�شعد نزلة الفرن االآيل  م�شاحة 

40م2 �شوبر ديلوك�س مع فر�س 
كامل هـ : 0933226020 

موظفون
بحرات  ال�شبع  ب�شاحة  <�ركة 
ترغب بتعيني موظفة اإدارية مهم 

ــتــزام  االل و  الــقــويــة  ال�شخ�شية 

بالدوام براتب 45 الف العمر دون 

30 �شنة املوا�شات موؤمنة اخلربة 
 2145877  : هـ  �ــروريــة  غري 

 0944399193 –
�شهادة  يحمل  مــوظــف  مــطــلــوب 

�شواقة / خا�شة او عامة / و على 

معرفة بطرقات ال�شام للعمل لدى 

 –  5641542  : هـــــ  ـــركـــة  �

 0930147448

على  ت�شويق  موظفة  <مطلوب 
الهاتف بعمر ال يتجاوز 35 عام 

 –  4 4 4 0 1 1 4  : هـــــــــــ 

 0950006625
<�ـــركـــة جتـــاريـــة بــحــاجــة اىل 
�شكرتارية –  موظفة ا�شتقبال – 

مق�شم حمجبة للعمل لديها براتب 

�شة   35 دون  الــعــمــر  ـــف  ال  50
 – �ــشــكــان جــرمــانــا  مــن  يف�شل 

�شناعة / املوا�شات  دويلعة – 

 –  2215788  : هـــــ  مـــوؤمـــنـــة 

0988179715
عمل  او  شهادة  لديها  ليس  <ملن 
مؤسسة جتارية تعمل باستيراد املنتجات 
التجميلية الطبية ترغب بتعيني آنسة 
الدوام  اإلداري  كادرها  الستكمال  للعمل 
 5000  + الف   50 الراتب  ساعات   8
30 سنة هـ :  بدل مواصالت العمر دون 

 0955550519 –  2230790
<�ــركــة جتــاريــة تــطــلــب اآنــ�ــشــة 
بفرعها  لــديــهــا  للعمل  حمــجــبــة 

اجلديد بالربامكة العمر دون 35 

�شنة بدون خربة براتب 60 األف 

من  االت�شال  موؤمنة  املوا�شات 

11-6 م�شاء هـ : 0934241443 
2232246 –

بحاجة اىل  <�ركة يف دم�شق 
او  العلم  من خدمة  معفى  �شاب 

�شابة ال يتجاوز العمر 30 عام و 

يجيد االنكليزية و بف�شل من ذوي 

 4476025  : هـ  الطبية  اخلربة 

 0991022245 –
الى  بحاجة  صناعية  <شركة 
اختصاص  إداريني  موظفني 
جتاري  معهد  خريجي  محاسبة 
محاسبة   / االقتصاد  كلية  او 
 –  6 7 1 3 0 7 0  : هـ 

 0988966611
ترغب  الربامكة  مقرها  <�ركة 
بتعيني عــدد مــن املــوظــفــات دون 

احلاجة لل�شهادة بعمر ال يتجاوز 

35 �شنة و براتب �شهري 40 األف  
 : هـــــــ  مــــــوا�ــــــشــــــات  ــــــــدل  ب  +

2154735 – 0932346791
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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�شال  0933217592  / 0955435545

للبيع منزل 
تو�شع دمر  جزيرة 19 بناء 

مرت   150 فني  ثاين  ط   34
ك�شوة ديلوك�س �شمايل غربي 

بريء الذمة

 0999358955  /  0933445040

للبيع مكتبني 
جتاريني  بربج دم�شق ط 21    

مفتوحني على بع�س  اإجتاه 

غربي م�شاحة 55 م2 

 0999190515

خبري وم�شت�شار معتمد 
  Quick Books لربنامج �ملحا�شبة �لعاملي 

 - تنظيم �لأعمال �ملحا�شبية       - تدريب �لكو�در �ملالية 

- تدقيق �حل�شابات                   - �لدعم �لفني 

 هاتف  0962660725 

اأ�شرة جريدة دليل الأعمال الإعالنية 

  تتقدم من الزميلة  جنود ح�سن املرعي 
 باأحر التعازي  لإ�شت�شهاد �شقيقها 

 املالزم �سرف  عبد الله ح�سن املرعي 
 الرحمة لل�شهيد ولكم طول البقاء 

<مطلوب �شكرترية تنفيذية ملكتب 
اخت�شا�س  جرمانا  يف  جتــاري 

 8 ـــدوام  ال  / ادارة   – حما�شبة 

�شاعات الراتب / 35 – 50 الف 

 : هـــــــــ  ـــــــــــــوري  ف الــــــعــــــمــــــل   /

 5644152 – 0955532276
<جمــمــوعــة جتـــاريـــة تــعــمــل يف 
جمـــال اال�ــشــتــرياد بــحــاجــة اإىل 

للعمل  نيقة  اأ حمجبة  �شكرترية 

الربامكة   / اجلديد  فرعها  لدى 

احلــمــرا / بـــدوام �شباحي و   –
براتب 45 األف مبدئيا ال�شهادة 

ثــانــويــة كــحــد اأدنـــــى مــتــفــرغــة و 

املوا�شات  مطلوبة  غري  اخلربة 

موؤمنة االت�شال من 11-6 م�شاء 

هـ : 2255351 –

يف  للعمل  �شكرترية  <مطلوب 
عـــيـــادة طــبــيــب ا�ــشــنــان بــ�ــشــارع 

احلمرا بدوام م�شائي من 10-5 

 –  3 3 4 6 1 4 6  : هـــــــــــ 

 0933348895
�شكرترية  او  �شكرتري  <مطلوب 
و  الكمبيوتر  تتقن  ملكتب جتاري 

املرا�شات التجارية و جتيد اللغة 

االنكليزية هـ : 0933226020 

خريجة  ان�شة  للعمل  <مطلوب 
�ــشــكــرتــاريــة او لــديــهــا خـــربة يف 

 : هـــ  ال�شكرتارية  اعــمــال  جمــال 

 0933373228 – 2261918
<موؤ�ش�شة جتارية ترغب بتعيني 
�شكرترية للقيام  باالأعمال املكتبية 

فــورا بــدوام 8  �شاعات بفرعها 

كحد  ثانوية  ال�شهادة  باحلمرا 

اأدنى  بدون خربة و املوا�شات 

موؤمنة هـ : االت�شال من 6-11 

 –  0955553922  : هـ  م�شاء 

 2255351
ــة بــحــاجــة اإىل  < �ــركــة جتــاري
لــدى  للعمل  حمجبة  �ــشــكــرتــرية 

بدوام  بالربامكة  اجلديد  فرعها 

�شباحي براتب 60 األف �شهريا 

ال�شهادة ثانوية كحد اأدنى اخلربة 

غري �رورية و املوا�شات موؤمنة 

 –  0933606081  : هــــــ 

2144403

بحاجة  باملزة  حديثة  <جمموعة 
اىل م�رفة �شمن ال�ركة براتب 

45 الف الــدوام �شباحي العمر 
دون 30 �شنة املوا�شات موؤمنة 

اخلـــــــربة غــــري �ـــــروريـــــة هـــــ : 

  0944399193 – 2145877
<جمموعة حديثة املن�شاأ مقرها 
اإىل  بحاجة  بالربامكة  الرئي�شي 

اآن�شة للعمل لدى �شالتها اجلديدة 

براتب  �شباحي  بــدوام  باحلمرا 

60 األــــف �ــشــهــريــا اخلــــربة غري 
مــطــلــوبــة و املــوا�ــشــات مــوؤمــنــة 

يف�شل من �شكان الربامكة و ما 

 –  2135309  : هــــ  حــولــهــا 

 -0966226640 2144402
<�ـــركـــة جتـــاريـــة بــحــاجــة اىل 
�شكرتارية –  موظفة ا�شتقبال – 

مق�شم حمجبة للعمل لديها براتب 

�شنة   35 الــعــمــر دون  الـــف   50
 – زاهـــرة   / �شكان  مــن  يف�شل 

ميدان – نهر عي�شة / املوا�شات 

 –  2215788  : هـــــ  مـــوؤمـــنـــة 

 0988179715
<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 

0955550519
الربامكة خمت�س  مقره  <مكتب 
يرغب  التجميلية  بامل�شتح�رات 

بتعيني موظفة ا�شتقبال العمر دون 

30 �شنة ال�شهادة غري �رورية 
 –  2 1 5 4 7 3 5  : هـــــــــــ 

0932346791
م�شممة  تطلب  دعــايــة  ــة  <وكــال
جتــــيــــد الــــعــــمــــل عــــلــــى بــــرامــــج 

الفوتو�شوب و االلي�شرتيرت و ان 

ديزاين هـ : 0944355358 – 

 2332611
فـــي  عيـــة  صنا كة  <شـــر
املنطقـــة احلـــرة بالبرامكـــة 
ثانويـــة  خريجـــات  تطلـــب 
صناعيـــة او معهـــد الكتـــرون 
او كهرباء او ميكانيك ترسل 
الســـيرة الذاتيـــة واتس اب : 
االتصـــال  او   0954444556

هـ : 2119684 
<�ركة جتارية بالربامكة بحاجة 
اىل موظفة ا�شتقبال / مق�شم / 

فرعها  لـــدى  للعمل  �ــشــكــرتــاريــا 

اجلديد براتب 50 الف املوا�شات 

موؤمنة و العمر دون 40 �شنة هـ : 

  0988179715 – 2215788

رعاية وتنظيف 
لدى  للعمل  منزل  مدبرة  مطلوب 

عائلة حمرتمة يف مدينة دم�شق و 

اإجازة اأ�شبوعية هـ : 2723495 

0933051300 –
<مطلوب �شيدة مقيمة للعمل لدى 
عائلة �شغرية براتب 75 الف و 

 20 من  العمر  اأ�شبوعية  اإجــازة 

– 35 �شنة هـ : 3688177 – 
0936974209

للعمل كمدبرة  <�شيدة م�شتعدة 
منزل يف املنازل او يف �ركة و 

مــــ�ــــشــــتــــعــــدة لـــلـــ�ـــشـــفـــر هــــــــ : 

 0959866329
<مطلوب اآن�شة  للعمل لدى عائلة 
لاأعمال املنزلية بدوام من ال�شاعة 

9 �شباحا حتى 3 ظهرا براتب 
مغر و اإجازة اأ�شبوعية العمر من 

-20 30 �شنة هـ : 6388177 

0936974209 -

حالقة وجتميل
الن�شائية  لــلــحــاقــة  ــون  <�ــشــال
�شاب  اىل  بحاجة  بالعبا�شيني  

/ة/ للعمل بخربة او بدون خربة 

 –  4 4 1 5 9 3 2  : هـــــــــــ 

 0940101077

أزياء
<يلزمنـــا عمـــال و عامـــالت 
للعمل في معمل خياطة في 
احلريقة درزة – حبكة براتب 

جيد هـ : 0944496265 

<فني �شيانة م�شتعد ل�شيانة و 
يف  املــنــزلــيــة  االأدوات  اإ�ـــشـــاح 

املــنــازل  بــاإتــقــان / فــرن غــاز – 

و  �شحية  متــديــدات   – غ�شالة 

 –  6354073  : هـــ   / غــريهــا 

 0944795733

<مطلوب خمربي او متري�س او 
 : ــــــ  ه جــــامــــعــــي  او  تــــخــــديــــر 

 –  0 9 3 3 3 8 0 2 0 0
 6338149

<مطلوب للعمل يف عيادة �شنية 
م�شاعدة طبيب اأ�شنان و ح�را 

مـــن �ــشــكــان ركــــن الـــديـــن هــــ : 

0949634813

موديل  جيلي  �ــشــيــارة  <للبيع 
لــون    2005 ت�شجيل   2004
ـــة جــــيــــدة هــــــ :  ـــحـــال فـــ�ـــشـــي ب

 –  0 9 9 1 2 7 0 2 3 9
4472374

<�ـــركـــة جتـــاريـــة بــحــاجــة اىل 
لديها  للعمل  حمجبة  �شكرترية 

اخلربة  �شهريا  الــف   50 براتب 

موؤمنة  املوا�شات  غري �رورية 

 : هـــــ  �ــشــنــة   40 دون  الـــعـــمـــر 

 0988179715 – 2215788

عمال
<مطلوب عامل او عاملة بدون 
أي شهادة او خبرة للعمل بصالة 
شخصيا  احلضور  بدمشق  بيع 
 : هـ  ب  ا تس  ا و ر  ستفسا لال

0956994813
<نادي ريا�شي  يف برج الرو�س 
بحاجة اىل عامات تنظيف هـ : 

 0944296616
خبرة  ذو  اراكيل  عامل  مطلوب 
د  ا ستر تو ا في  للعمل  لية  عا
هـ  مغري  براتب  الربوة  و  املزة 

0933105105 :
<مطلوب عامل مطبعة لاإمارات 
العربية املتحدة / دبي – ال�شارقة 

/ رواتب جيدة / �شكن / اإقامة 

/ فيزا / ملــن ميلك اخلــربة يف 

جمـــال الــطــبــاعــة االتــ�ــشــال هـــ : 

 0944291128 – 2327248

مهن
<يلزمنـــا انســـة للعمـــل فـــي 
ورشـــة مجوهـــرات تقليدية 
نـــب  جا القباقبيـــة  ســـوق 
اجلامـــع االموي اخلبرة غير 
ضرورية هـ : 0944813830

 / تطلب  املن�شاأ  حديثة  <�ركة 
كادر اإداري / طقم وكاء ت�شويق 

براتب  اأ�شبوعي 15000 + ن�شبة 

 : هـــــ  �ــشــنــة   30 دون  الـــعـــمـــر 

0932346791
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 

0954995000
<�ـــركـــة جتـــاريـــة بــحــاجــة اىل 
مــوظــفــة لــلــعــمــل لــديــهــا بــراتــب 

الــف اخلــربة غري   20 ا�شبوعي 

�شنة   25 دون  العمر  �ــروريــة 

املوا�شات موؤمنة هـ : 2215788 

 0988179715 –
�ركة  �شمن  للعمل  <مــطــلــوب 
ذوي  من  موزعني  طبية  منتجات 

�شغط  حتــمــل  و  للعمل  اخلـــربة 

العمل يف دم�شق و ريف دم�شق 

وات �شاب هـ : 0937850475 

مطلوب مندوبات مبيعات  خربة 

العمر  املبيعات  و  بالت�شويق  يف 

25-35 �شنة و ذوات مظهر الئق 
ل�ركة عطورات فرن�شية الرواتب 

مــغــريــة +حــوافــز و املــوا�ــشــات 

ــة مـــع املـــنـــدوبـــة  �ـــرورة   مــوؤمــن

ــشــرية الـــذاتـــيـــة اىل  ــ� ـــال ال ـــش ار�

vuedusoleil1 @hotmail.
com  هـ : 0938051505

<�ركة خمت�شة با�شترياد املواد 
الطبية التجميلية بحاجة لتوظيف 

 – ــال  ــب ــق ــت ــش ا�  – ــة  ــب ــش / حمــا�

مرا�شات جتارية / العمر دون 

35 �شنة و براتب �شهري و بدل 
موا�شات هـ : 2154735

<ملن لي�س لديها �شهادة او خربة 
بــحــاجــة ملوظفة  �ــركــة جتــاريــة 

مبيعات �شمن �شالة او معر�س 

�شهريا   الف   50 براتب  ال�ركة 

اخلـــــــربة غــــري �ـــــروريـــــة هـــــ : 

 2215788 – 0988179715
�ــركــة مطابخ  ـــدى  ل <مــطــلــوب 
مهند�س او م�شاعد مهند�س يجيد 

ـــــوكـــــاد هــــ :  الــعــمــل عــلــى االأوت

 2325111 – 0937225111
<�ـــركـــة جتـــاريـــة بــحــاجــة اإىل 
�شكرتاريا  موظفة / ا�شتقبال – 

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

العمر دون 35 �شنة اخلربة غري 

�رورية و املوا�شات موؤمنة هـ 

 –  0 9 3 3 6 0 6 0 1 9  :

2144402

سكرتاريا..
<�ركة طبية باملزرعة بحاجة اىل 
�ــشــكــرتــرية تــنــفــيــذيــة الــــــدوام 8 

ـــف  ال  45 ـــــب  ـــــرات ال �ــــشــــاعــــات 

املوا�شات موؤمنة العمر دون 30 

�شنة ال�شهادة اعدادية كحد ادنى 

 –  2 1 4 5 8 7 7  : هـــــــــــ 

 0944399193
شـــركة فـــي املنطقـــة احلـــرة 
بالبرامكة تطلب  ســـكرتيرة 
حوافـــز   + الـــف   50 براتـــب 
و  مســـبقة  خبـــرة  املطلـــوب 
ترســـل  الكمبيوتـــر  اجـــادة 
الســـيرة الذاتيـــة وات ســـاب 
االتصـــال  او   0954444556

هـ : 2119684 
<مــ�ــشــتــودع طــبــي بــحــاجــة اىل 
 50 الراتب  بالربامكة  �شكرترية 

ال�شهادة  و  اخلربة  �شهريا  الف 

موؤمنة  املوا�شات  غري �رورية 

 –  0988179715  : هــــــ 

 2215788
للعمل  انيقة  <مطلوب �شكرترية 
لدى م�شتودع طبي يف الربامكة 

العمر دون 40 �شنة اخلربة غري 

موؤمنة  املــوا�ــشــات  و  �ــروريــة 

الـــراتـــب 50 الـــف �ــشــهــريــا هـــ : 

 2215788 – 0988179715
<مطلوب �شكرترية ادارية للعمل 
اللغة  �ركة جتــاريــة جتيد  لــدى 

االنكليزية حمادثة و كتابة و  ذات 

االوفي�س  بــرامــج  بجميع  خــربة 

اىل       cv ار�ــــــشــــــال  ــــرجــــى  ي

a m m a r . d a d o u c h @
 gmail.com

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

0954995000
يف  لطبيب  �شكرترية  <مطلوب 
�شارع احلمرا من ال�شاعة 4-10 

 –  0933210672  : هـ  م�شاء 

3329441
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