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الوالء للخدمات 
تنظيف وتعزيل �شقق - فيالت - �شركات

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

0931434849  /  2725224 

ش
ف�

ع
ل 

ق
 ن

 مطلوب سيدة مقيمة
 للعمل لدى عائلة صغيرة براتب 

75000 ليرة سورية  وإجازة أسبوعية 
العمر  20 حتى 40 سنة 
 0936974209 - 6388177 

 امل�ســــاج التايـالندي 
  معاجلة بالطاقة والأحجار الكرمية باإ�سراف معاجلات 

 للتخل�ص من الآلم والطاقة ال�سلبية - م�ساج اآلم الرقبة 

والظهر والقدمني -  مطلوب موظفات للعمل فورًا 

هاتف   0935094070 / 0959116529 

 مطلوب للعمل
1- معلم مكنة قهوة اإك�سربي�ص ) م�سروبات �ساخنة ( 

2-  موظفات كوميك ذو خربة ومظهر لئق 

3-  موظف ) ـة( يجيد الكتابة  على الكمبيوتر ذو خربة عالية 

4 -  عامالت تنظيف وعامالت مطبخ 

 مكان العمل ) اتو�سرتاد املزة(

لال�ستعالم هاتف : 0944474020 / 6644699 / 0941551550

<منزل للبيع يف املزة /2 نوم و 
�سالون و غرفة على ال�سطح 30م 

جانب �سوق اخل�سار ط5 ك�سوة 

جيدة م�ساحة املنزل 95م2 اطاللة 

جـــمـــيـــلـــة عــــلــــى دمــــ�ــــســــق هــــــ : 

 0936231289
<للبيع منزل باملزة بناء 14 /ط7/ 
ك�سوة  لالملنيوم  ع�ساف  مــدخــل 

ممتازة 3 غرف و �سوفا + مولدة 

للم�سعد و لداخل املنزل م�ساحة 

 0944246054  : 1100م2 هـ 
 6662196 –

شقق متفرقة 
للبيع شقة بركن الدين الشيخ 
خالد طلعة جامع كردان اخر 
غرفتـــن  املســـتوصف  خـــط 
و صالـــون مـــع ســـطح باطـــون 
مكســـي مـــع منتفعـــات ب 6.5 

مليون هـ: 0944796215 

<للبيع �سقة ب�ساحية قد�سيا �سبابي 
ج 11 ار�سية �سوكة بريئة الذمة ك�سوة 

ممتازة 90م2 + حديقة و ترا�س مع 

على  حجر  بناء  مثمر  �سجر  ممــرات 

املفتاح حماية كاملة  حديد م�سغول / 

مطبخ امريكي ممتاز / للجادين بدوت 

و�سيط ب 35 مليون قابل للتفاو�س هـ 

 0988266149 :

<للبيع شقة على العظم  في 
معضمية الشام بناء مؤسسة 
الســـكر و الرز 135م2 شرقي 
قبلي اطاللة رائعة على جبل 
الشـــيخ مـــع الســـطح بنفـــس 
املســـاحة  ) معمـــر نصفـــه ( 
للجادين هـ : 0947916085 

 6666475 –

شقق لآلجار
<�سقة بدون فر�س لالجار 4 غرف 
و�سوفا و منافع يف تقاطع حامي�س 

ــســارع  ــ� ــى ال ـــــرزة عــل مــ�ــســاكــن ب

غربي  �ــســمــايل  قبلي  الــرئــيــ�ــســي 

140م2 هـ : 5127251 
<لالجار منزل مبنطقة املهاجرين 
جادة 5,5 غرفتني و �سالون كبري 

مع م�سعد ك�سوة ديلوك�س طابق 

ثاين هـ : 0933819545

 ( مفرو�سة  غرف  بدم�سق  <لالجار 
2+3 ( �رسير + حمام + براد + مكيفة 
�سمن ) البيت ال�سامي ( �سارع  بغداد 

دخلة القزازين خلف جامع اجلوزة هـ 

 0936855455-  –  2320771  :

 0933554418

في  ر  ستثما لال مكتب  >
الطلياني على الشارع الرئيسي 
ط ارضي ارتفاع 5 درجات فقط 
يصلح جلميع املهن التجارية و 
الطبية 130م2 كسوة جيدة هـ 

 0954331335 :
<مكتب للبيع باملزة برج تالة طابق 
اول م�ساحة 46 م2 زاوية  ك�سوة 

 : هـــ  مــلــيــون    60 ب�سعر  جــيــدة 

 0955745463 – 6130339

<للبيع ار�س يف الزبداين اجمل 
مواقع هـ: 0937730262 

موظفون
<�رسكة يف املزة تعمل يف املكياج 
م�ستودع  موظفة  بتعيني  تــرغــب 

الــدوام �سباحي  65 الف  براتب 

اخلربة غري �رسورية املوا�سالت 

موؤمنة و العمر دون 30 �سنة هـ 

 2145877:

<�رسكة غذائية كربى بحاجة اىل 
مراقب جودة )ـة( �سهادة جامعية 

التقل  الغذائية  املعامل  خربة يف 

عن �سنتني  املوا�سالت موؤمنة هـ 

 6925402 - 6924501
<�رسكة غذائية كربى بحاجة اىل 
ثانوية  �سهادة  �سيانة  فني  مدير 

�سيانة  يف  خربة  ميتلك  ومافوق 

االآالت والتجهيزات يف�سل من لديه 

خـــــربة يف مـــ�ـــســـانـــع االأجــــبــــان 

هـ  موؤمنة  املوا�سالت  والع�سائر 

 6925402 - 6924501

مزة 
من  بالقرب  بــاملــزة  مــنــزل  <للبيع 
الهدى  �ساحة  ال�سهلي  �سيدلية 

م�ساحة 160م2 /3 غرف نوم و 

مع  5م  عــر�ــس  و  11م  �ــســالــون 

حديقة خارجية اأمام املنزل ك�سوة 

جيدة جدا ب�سعر 29 مليون هـ : 

 0944590463
<للبيع منزل باملزة فيالت 
متصلـــة ط ارضـــي قبلـــي 
120م2  مســـاحة  شـــرقي 
حدائـــق  220م2   + ســـكن 
اطاللة رائعة على مدينة 
وســـيط  بـــدون  و  دمشـــق 
 –  0947916085  : هــــ 

 6666475

الذمة  بريئة   2 ج  �سبابي  <�سقة 
ك�سوة ا�سكان ح�سوة ال�سعر 28 

مليون قابل للم�ساومة للجادين دون 

 : هــــ  م2   85 مــ�ــســاحــة  و�ــســيــط 

 0988266149
<�سقة للبيع تطل على املهاجرين 
ط1 /3 غرف و �سوفا / 120م2 

اجلادة الرابعة مهاجرين �سورى هـ 

 5127251 :

بالشـــيخ  منـــزل  <للبيـــع 
محـــي الدين جانب جامع 
النابلســـي  الغنـــي  عبـــد 
مســـاحة 92م2 / 3 غـــرف 
و صالـــون / كســـوة عادية 
طابو مع فســـحة سماوية 
مشـــتركة موقع اطاللة /
ط5/ هـ : 0944796215 

<للبيع منزل بامليدان غوا�س جانب 
و  و�سوفا  غــرف   4 الغوا�س  جامع 

حديقة قبو �سكني 110م2 و حديقة 

25 م2 ي�سلح 3 عيادات و له مدخلني 
ـــ�ـــســـارع و مـــن الـــبـــنـــاء هــــ :  مـــن ال

 093255971 – 0947612004
<للبيع او املقاي�سة منزل بالق�سور 
�سارع اخلطيب ط1 طابو اخ�رس 4 

ــا تــ�ــســلــيــم فـــوري  غــــرف و �ــســوف

للجادين هـ : 0951553163 

<للبيع �سقة على الهيكل جرمانا 
مع  50م2  م�ساحة  ط5  النه�سة 

ال�سطح بدون م�سعد اإطاللة مميزة 

 ( ال�سعر  مك�سية  ت�سليمها  ممكن 

 : هـــ  ( عظم  ل.�ـــس   4.700.000
 0999727937

مساحة  جتاري  محل  للبيع  >
د  ا ستر تو ا في   2 1م 0 0
ب  اجلسر  بعد  اجلديدة  الزاهرة 
املهن  جلميع  يصلح  150متر 
 –  0932000052  : هـ 

 0966432866
<حمل بر�سم الت�سليم مزرعة دوار 
ـــراد  ــاورمــا امل ــس االميـــــان مــقــابــل �

15م2 + ف�سحة �سماوية  م�ساحة 

15م2 هـ : 4446736 من 3-11 
ع�رسا 

بــرو�ــســتــد و  فـــروج  <للبيع حمــل 
�ساورما م�ساحة 50م2 مع كامل 

بعد  ال�سعر  املــزة  يف  التجهيزات 

املـــعـــايـــنـــة لـــلـــجـــاديـــن فـــقـــط هـــــ : 

 0933568282

<حمل لال�ستثمار كورني�س امليدان 
دار كفالة االيتام م�ساحة 25م2 مع 

وجــيــبــة امــامــيــة لــال�ــســتــثــمــار هـــ : 

 0944780182 – 3111931

م�ساحة  <لــالجــار مكتب جتــاري 
40م2 مفرو�س املزرعة �سارع امللك 
العادل ال�سوق التجاري لل�سيارات 

هـ : 0947636022 

م�ساحة  جتـــاري  مكتب  <لــلــبــيــع 
60م2 و 75 م2 طابق ثالث دوار 
حمافظة مقابل MTN  فروغ + 

ملكية الت�سليم فوري ي�سلح جتاري 

 –  4472374  : هـــ  �سكني  او 

 0951418823

الــديــن  ركـــن  بــ�ــرسقــي  �سقة  للبيع 

الـــديـــن ط1 فني  �ـــســـارع �ــســالح 

م�ساحة 90م2  ) 3 غرف و �سالون 

( ك�سوة قدمية  ال�سعر 75 مليون 

هـ : 0938126490 

<للبيع �سقة يف الطلياين م�ساحة 
ممتازة  ك�سوة  فني  ط1  150م2 
 4472374  : هـ  فــوري  الت�سليم 

 0951418823 –
اول  مــنــزل  املقاي�سة  او  <للبيع 
�سفية  مدر�سة  مقابل  الت�سامن 

القر�سية طا فني اجتاه قبلي ك�سوة 

جديد  بناء  55م2  م�ساحة  عادية 

ـــــوري هــــ :  ـــــراغ ف كـــاتـــب عــــدل ف

 0930264721
<للبيع او املقاي�سة منزل بكورني�س 
قبلي  جميلة  اطاللة  ط3  التجارة 

�ــرسقــي طــابــو اخــ�ــرس 3 غـــرف و 

 : هـ  فــوري  تر�سيم  بلكون  �سوفا 

 0951553163

بغداد  �سارع  يف  منزل  <للبيع 
ديوانية غرفة و منافع مع م�رسقة 

25م2 باب م�ستقل ت�سلح لعائلة 
�ـــســـغـــرية بـــ�ـــســـعـــر مـــغـــر هــــــ : 

 0944282678
خلف  بــالــربامــكــة  �سقة  <للبيع 
احتاد الفالحني  طابق ار�سي 3 

غرف و �سوفا 80م2 ك�سوة جيدة 

�رسقي جنوبي ب�سعر 45 مليون 

طابو اخ�رس هـ : 0932468384 

 2255032 –
<للبيع �سقة يف �ساحية قد�سيا 
ال�سكن ال�سبابي ج 7 فئة /اأ / 

ار�سية مع حديقة حرف L  بريء 

 –  4472374  : هـــــ  ــــذمــــة  ال

 0951418823
من  بالقرب  الهيكل  على  <�سقة 
�ساحة ال�سيوف ) طابو ( مب�ساحة 

 : هــــــ  ـــط  ـــي ـــس و� دون  مــــتــــعــــددة 

 0932619915
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 يعلن فندق العامر عن حاجته  
-  حالق رجايل                -  موظفني ا�ستقبال 

-  عامالت تنظيف غرف - عامالت تنظيف 
 -معلم �ســـــناك دوام من 9 �سباحًا حتى 6 م�ساًء  

لال�ســـتعالم هـ : 2116600 

للبيع �سقة يف العدوي
 قبل جامع الثناء طـ 3 ، 160 م2 ك�سوة �سوبر ديلوك�ص ، 

4 غرف و�سالون وحمامني ، �سوفاج م�ستقل ، مكيفات عـ 5 ، 
برندا عـ 2 ، اإطاللة جميلة على احلزام الأخ�سر يف جهتني، 

 ، والقبو  بال�سطح  ح�سة   ، للبناء  مولدة   ، م�سعد   ، طابو 

للتفاو�ص  قابل    225 املطلوب   ، جديد  كامل  فر�ص  مع 

هـ : 0933218411

مطلوب �ســـــيارة لل�سراء 
 خا�سة بني 1٫5 - 2  مليون  بحالة جاهزة 

ونظيفة الت�سال عن طريق الوات�ص اأب 

هـ : 0933218411

 التجارية للخدمات 
 تنظيف وتعزيل - تعهدات فنادق ومطاعم 

 دوائر خا�صة وعامة 

 �صقق - فيالت - �صركات 

 لال�صتف�صار هـ : 0997828448  / 6113971

إقامة بفندق 4 نجوم 
 للعائالت السورية حصرًا 

 آجار الغرفة 2000 ليرة باليوم 
 الدفع لشهر 

 الفندق سوبر ديلوكس مع مسبح وحدائق وتراسات 
 لالستعالم هـ : 0964745700 / 0953243600

 السيد غياث 

 للبيع 

 منزل موؤلف من طابقني امل�ساحة الكلية مع الرتا�سات 

دومن واحد  بالزبداين قرب جامع ال�سالح 

 هـ : 0933211227 / 2229443 

�ســــــركة زراعية  بحاجة اإىل 
 �ســــــكرترية  

 جتيد اللغة الإنكليزية بطالقة والعمل على برامج 

الأوفي�ص واإجادة املرا�سالت 

said_habbal@hotmail.com  لإر�سال ال�سرية الذاتية على الإمييل 

 اللمسة األنيقة 
للخدمات 

- تعزيل تنظيف ) بيوت - 
مطاعم - شركات - مكاتب(  
- نقل عفش  - تنظيف أدراج 

 0991833319

<�رسكة جتارية بحاجة اىل موظف 
ـــدوام  ب للعمكل  كــا�ــســيــري   / /ة 

�سباحي يف كفر�سو�سة /الربامكة 

هـ : 0954857427 

ل�رسكة  اداريــة  موظفة  <مطلوب 
طبية حما�سبة + ا�ستقبال براتب 

70 الــف الــدوام �سباحي العمر 
30 �سنة املوا�سالت موؤمنة  دون 

هـ : 2145877 

<�رسكة جتارية بحاجة اىل موظفة 
) ا�ستقبال – �سكرتاريا – خدمة 

زبائن ( بفرعها اجلديد بالربامكة 

براتب 50 الف �سهريا العمر دون 

35 �سنة اخلربة غري �رسورية و 
ـــــة هــــــ:  املـــــــوا�ـــــــســـــــالت مـــــوؤمـــــن

 2144402 – 0933606019
<يلزمنـــا شـــاب للمل في 
بشـــارع  جتـــاري  مكتـــب 
خالد بـــن الوليـــد بدوام 
تـــب  ا بر و   6 -1 0 مـــن 
 –  2214697  : هــــ  جيـــد 

 0988080089
<�سالة عر�س منتجات �سنع يف 
�سورية  للعناية باملراأة بحاجة اىل 

موظفة حمجبة للعمل لدى اإحدى 

�ــســاالتــهــا / مــ�ــســاكــن بــــرزة – 

 – املحا�سبة  مبــجــال   / احلــمــرا 

�سكرتاريا براتب 50 األف العمر 

40 �سنة املوا�سالت موؤمنة  دون 

 : هـــــ   6-11 مــــن  االتــــ�ــــســــال  

 2256550 – 0965391473
ر  د كا تطلب  طبية  كة  شر >
لدى منتجاتها ضمن  تسويقي 
حصرا  العمل  و  دمشق  مدينة 
لالناث اخلبرة غير ضرورية العمر 
 50 20-35 سنة براتب  من 
الف + نسبة هـ : 2274171 

0961144445 -
تطلب  املجتهد  مبنطقة  <مطبعة 
موظف او موظفة براتب 50 الف 

دوام 5 �ساعات هـ : 2256569 

 0996525945 –
<�رسكة جتارية بحاجة اىل موظفة 
حمجبة يف فرعها اجلديد منطقة 

الربامكة الراتب 60 الف و اخلربة 

غري �رسورية و املوا�سالت موؤمنة 

 –  2 2 5 3 7 1 2  : هـــــــــــ 

 0932412883

< مــ�ــســتــودع طــبــي بــحــاجــة اىل 
منطقة  يف  حمــجــبــة  �ــســكــرتــرية 

الربامكة الراتب 50 الف ال�سهادة 

و اخلــــــــربة غـــــري �ــــــرسوريــــــة و 

املوا�سالت موؤمنة هـ : 2215420 

 0966644144 –
ــحــاجــة اىل  ـــة ب <�ـــرسكـــة جتـــاري
الــربامــكــة  منطقة  يف  �ــســكــرتــرية 

الراتب 50 الف ال�سهادة و اخلربة 

غري �رسورية و املوا�سالت موؤمنة 

 -  2 2 1 5 7 8 8  : هــــــــــــ 

0988179715
<�رسكة طبية بحاجة اىل �سكرترية 
يف فرعها اجلديد منطقة الربامكة 

الــراتــب 50 الــف و اخلــربة غري 

�رسورية و املوا�سالت موؤمنة هـ : 

 0932412883 – 2253712

عمال
< مطعم يف م�رسوع دمر  بحاجة 
اإىل - مدير مطعم    - حما�سب 

املقابلة  موعد  لتحديد  كا�سري   -

يرجى االت�سال من 12 - 4 هـ  

 0944402402
<مــطــلــوب عــامــل فــنــي متــديــدات 
الــور�ــســات  يف  للعمل  كهربائية 

ـــســـق هــــــ :  ـــة دمـــ� ـــن �ـــســـمـــن مـــدي

 0932875555

رعاية وتنظيف
<مطلوب مقيمة لدى عائلة براتب 

80 الف هـ : 0940649505 
<مطلوب مقيمة لدى عائلة براتب 

80 الف هـ : 0931606623 
<مطلوب مدبرة منزل للعمل لدى 
عائلة بطرطو�س براتب 100 الف 

بال�سهر هـ : 0940649505 

< مطلوب مقيمة لدى م�سنة براتب 
 : هــــــــ  بــــالــــ�ــــســــهــــر  الـــــــــف   80

 0931606623
<مــكــتــب لــلــ�ــســيــاحــة و الــ�ــســفــر 
بــاحلــريــقــة يــطــلــب لــلــعــمــل لــديــه 

م�ستخدمة تقوم باعمال التنظيف 

من  الــــدوام  باملكتب  االهــتــمــام  و 

-9 5.30 م�ساء هـ : 2232062 

 0991188495 –
منزلية  خدمة  عامالت  <مطلوب 
تنظيف  عمال   / امل�سنني  لرعاية 

الور�سات / هـ : 3325978 – 

 0992337260
منزلية  خدمة  عامالت  <مطلوب 
لرعاية م�سنة مقيمة او غري مقيمة 

عمال تنظيف  برواتب مغرية  هـ : 

 0999786564 – 5655792

<يلزمنا ان�سات للديكور و الهند�سة 
امل�سفى  مقابل  طلياين  العمارة  و 

 : هـــــــــ  ط4  كــــــــــــــــوداك  بـــــــنـــــــاء 

 0933218333
للعمل  شريعة  طالب  <مطلوب 
بفندق 3 جنوم كاتب ليلي براتب 
جيد هـ : 0964745700 – 

 0953243600
< �رسكة جتارية بحاجة اىل موظفة 
ا�ستقبال و �سكرتارية و مق�سم  يف 

فرعها اجلديد يف منطقة الربامكة 

الراتب 60 الف ال�سهادة و اخلربة 

غري �رسورية و املوا�سالت موؤمنة 

 –  2 2 5 3 7 1 2  : هــــــــــــ 

 0932412883
جتميلية   طــبــيــة  مـــــواد  <مـــ�ـــســـتـــودع 
بالربامكة بحاجة اإىل طاقم اإداريــة / 

مديرة تنفيذية – ا�ستقبال – مق�سم / 

براتب 60 األف �سهريا العمر دون 40 

�سنة اخلربة غري �رسورية و املوا�سالت 

 –  0966226640  : هــــ  مـــوؤمـــنـــة 

2135309 – 2144403
للعمل يف جمال  �ساب  <مطلوب 
بيع احلقائب الن�سائية بال�ساحلية 

ذو خربة جيدة و دوام كامل ح�رسا 

و راتب ممتاز هـ : 3312000 – 

 0944323385
<مطلوب موظفة للعمل يف مكتب 
يف الــطــلــيــاين جــانــب  املــالــيــة من 

8.30 3.30- ظهرا هـ : 4472374 
0951418823 -

<�رسكة غذائية كربى بحاجة اىل 
م�رسف ق�سم ترويج ) ـة(  �سهادة 

ثانوية على االأٍقــل خربة يف اإدارة 

ــقــل عـــن ثــالث  فــريــق الـــرويـــج الت

�ــســنــوات املـــوا�ـــســـالت مــوؤمــنــة هـ 

6925402 - 6924501
<�رسكة غذائية كربى بحاجة اىل 
مــديــر مــبــيــعــات  �ــســهــادة جامعية 

ميتلك خربة يف االأ�سناف الغذائية 

التقل عن 10 �سنوات املوا�سالت 

 -  6924501 هـــــــ  مـــــنـــــة  مـــــوؤ

6925402
<�رسكة غذائية كربى بحاجة اىل 
�سهادة  واألبان  اأجبان  اإنتاج  مدير 

ثــانــويــة ومــافــوق ميتلك خــربة يف 

�سناعة االأجبان واالألبان التقل عن 

املوا�سالت موؤمنة هـ  10 �سنوات 
6925402 - 6924501

<�ـــرسكـــة جتـــاريـــة بــحــاجــة اإىل 
�سكرترية حمجبة للعمل لدى فرعها 

�سباحي  بدوام  بالربامكة  اجلديد 

ال�سهادة  �سهريا  األــف   60 براتب 

ــــى اخلــــربة غري  ثــانــويــة كــحــد اأدن

�رسورية و املوا�سالت موؤمنة هـ : 

2144403 – 0933606081
<مستودع طبي يطلب سكرتيرة 
ساعات   9 بدوام  لديه  للعمل 
براتب 80 الف العمر من 20-
الكامل  التفرغ  املهم  سنة   35
ضرورية  غير  اخلبرة  للعمل 
 –  0954995000   : هـ 

 2230790
< �رسكة جتارية بحاجة اىل موظفة 
ا�ستقبال و �سكرتارية و مق�سم  يف 

الف   60 الــراتــب  اجلــديــد  فرعها 

ال�سهادة و اخلربة غري �رسورية و 

املوا�سالت موؤمنة هـ : 2215788 

  0988179715 –
بتعيني  ترغب  جتارية  <موؤ�س�سة 
املكتبية  باالأعمال  للقيام  �سكرترية 

بفرعها  �ــســاعــات   8 بــــدوام  فـــورا 

كحد  ثــانــويــة  ال�سهادة  بــاحلــمــراء 

ادنـــى بـــدون خــربة و املــوا�ــســالت 

 : هـــ   6-11 مــن  االت�سال  موؤمنة 

2255351 – 0955553922

< مطعم يف م�رسوع دمر  بحاجة 
اإىل كوميك- موظف �سيانة  لتحديد 

موعد املقابلة يرجى االت�سال من 

12 - 4 هـ  0944402402 
<بحاجة اىل عامل /ة/ عادي او 
فني على خط انتاج تعبئة و تغليف 

بدوام و راتب جيد هـ : 5641542 

 0930147448 –
< �رسكة كربى تطلب عامل للعمل 
 : هـــ  دم�سق  مدينة  �سمن  لديها 

 0933395698 – 6352149

مهن
تطلب  بدم�سق  مطاعم  <�سل�سة 
كابنت /ة/ �سالة مع او بدون خربة 

او  �سباحي  ــــدوام  ال الئـــق  مظهر 

الراتب  و  م�سائي مع وجبة طعام 

 –  0992999151  : هـــ  جــيــد  

 2130174
مطلوب م�ساعد �سيف /ة/ بخربة 

او بدون دوام �سباحي او م�سائي 

مع وجبة طعام و رواتب جيدة هـ : 

 0992999151 – 2130174

سائقون 
�سهادة  يحمل  مــوظــف  <مطلوب 
�سواقة خا�سة او عامة للعمل لدى 

بــدوام و  �رسكة ك�سائق او مــوزع 

 –  5641542  : هـــ  جــيــد  ـــب  رات

 0930147448

<شركة استيراد و تصدير تطلب 
موظفة ذات مظهر الئق و شخصية 
مكتبية  مجاالت  عدة  في  قوية 
صباحا  نصف  و   8 من  بدوام 
براتب  مساء  نصف  و   5 حتى 
 -  2274171  : هـ  الف   60

0954995000
مقرها  املن�ساأ  حديثة  <جمــمــوعــة 
الرئي�سي بالربامكة بحاجة اإىل اآن�سة 

للعمل لدى �سالتها اجلديدة باحلمرا 

ــف  ــراتــب 60 األ بــــدوام �ــســبــاحــي ب

ــوبــة و  �ــســهــريــا اخلـــــربة غـــري مــطــل

املوا�سالت موؤمنة يف�سل من �سكان 

الربامكة و ما حولها هـ : 2135309 

 0966226640 - 2144402 –
<مجموعة جتارية تعمل مبجال 
تطلب  لطبية  ا ت  ا ملستحضر ا
اإلشراف  بقسم  حصرا  موظفة 
 9 بدوام  الف   100 براتب 
ساعات العمر من 20 سنة حتى 
 –  2274171  : هـ  سنة   32

 0961144445
<�رسكة جتارية تطلب اآن�سة حمجبة 
ــد  ــهــا بــفــرعــهــا اجلــدي ــدي لــلــعــمــل ل

بالربامكة العمر دون 35 �سنة بدون 

خربة براتب 60 األف املوا�سالت 

موؤمنة االت�سال من 11-6 م�ساء 

 –  0934241443  : هـــــــ 

2232246
<شركة جتهيزات سنية و مخبرية 
بحاجة الى موظف مبيعات يفضل 
من لديه خبرة في نفس املجال 

هـ : 0960002940 
جتــاري  مبكتب  للعمل  <مــطــلــوب 
ما  و  املهاجرين  مقيم يف  متقاعد 

مقابل  برامكة  او  فتالة  او  حولها 

كــلــيــة الـــهـــنـــد�ـــســـة حـــ�ـــرسا هـــــ : 

 0965645886

<مــطــلــوب مــوظــفــة ا�ــســتــقــبــال / 
�ــســكــرتــاريــا خــدمــة زبــائــن  هـــ : 

 0955115559 – 2133350
 0933432271 –

<مــ�ــســتــودع طــبــي بــحــاجــة اىل 
�سكرتارية –  موظفة ا�ستقبال – 

مق�سم يف منطقة الربامكة الراتب 

60 الف ال�سهادة و اخلربة غري 
�رسورية و املوا�سالت موؤمنة هـ : 

 0966644144 – 2215430

سكرتاريا
اإىل   بحاجة  ــة  زراعــي �ســــــركة   >
�ســــــكرترية   جتيد اللغة االإنكليزية 

بطالقة والعمل على برامج االأوفي�س 

واإجادة املرا�سالت   الإر�سال ال�سرية 

said_  الــذاتــيــة عــلــى االإميـــيـــل

 habbal@hotmail.com
<جمموعة جتارية ريا�سية ترغب 
بــدوام  تنفيذية  �سكرترية  بتعيني 

�سباحي يف ق�سم اال�رساف براتب 

65 الــف العمر دون 30 �سنة و 
املــــــوا�ــــــســــــالت مــــوؤمــــنــــة هـــــــ : 

 2145877
تعمل يف جمال  جتارية  <جمموعة 
�سكرترية  اىل  بــحــاجــة  اال�ــســتــرياد 

فرعها   لـــدى  للعمل  اأنــيــقــة  حمــجــبــة 

اجلديد /بالربامكة – احلمرا / بدوام 

مبدئيا  األــــف   45 ــب  ــرات ب �ــســبــاحــي 

متفرغة  ادين  كحد  ثانوية  ال�سهادة 

اخلربة غري مطلوبة املوا�سالت موؤمنة 

االت�سال  من 11-6 هـ : 2255351 

 2232246 –
<مطلوب �سكرترية ملكتب جتاري 
ــعــمــل على  ــد ال بــالــقــ�ــســاع جتــي

الــكــمــبــيــوتــر و الــقــيــام بــاالعــمــال 

املكتبية متفرغة للعمل العمر دون 

35 �سنة و ذات مظهر الئــق هـ: 
 0946210336 – 5427524
<�ـــرسكـــة جتـــاريـــة بــحــاجــة اىل 
 -   5628187  : هـــ  �سكرترية 

 0934488547
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شركة تجارية بحاجة 
إلى مستودع التقل عن 200 متر 

مربع ضمن مدينة دمشق 
 لالستعالم هاتف  0997435650 

شركة تجارية بحاجة إلى 
 موظفين + موظفات / كاشير/ 

 للعمل بدوام صباحي 
 في مراكزها الكائنة في كفرسوسة + البرامكة 

 هـ : 0954857427 

شركة تجارية ترغب بتوظيف
عاملة تنظيف 

 للعمل لديها ضمن دمشق 
لالستفسار هـ : 0997828448 / 6113971  

 فرصة عمل 
 معمل جوارب بحاجة إلى عمال 

 باالختصاصات التالية 
 فني مكنات جوارب - كوي - شكة أتوماتيك - أ مبالج 
 الرواتب جيدة حسب الخبرة - الخبرة غير ضرورية 

 لالستفسار هـ :  0944515244   -  0933342322 

 مطعم يف م�سروع دمر 

 بحاجة اإىل 

- مدير مطعم    - حما�سب 

 - كا�سري               - كوميك

- موظف �سيانة 
 لتحديد موعد املقابلة يرجى الت�سال من 12 - 4 

 0944402402

تعليم العربية للروس / هـ : 
 6613046 – 0944491978
<مدرس انكليزية و فرنسية 
باملناهـــج  متخصـــص  خبيـــر 
اخلاصة و احلكومية ) شويفات 
– وطنيـــة – ســـورية حديثة 
للشـــهادات  خاصـــة  دورات   )
تقويـــة للضعفـــاء – ترجمـــة 
لســـيدات  محادثـــة   – كتـــب 
األعمال هــــ 0944491978 – 

 6613046
مختـــص  س  ر مـــد >
ء  للضعفـــا لتحفيـــظ  با
و  لتاســـع  ا و  للبكالوريـــا 
االنتقالي ) مواد حفظية – 
فرنسي – عربي ( للتخلص 
و  احلفـــظ  صعوبـــة  مـــن 
االســـئلة  علـــى  التركيـــز 

الهامة هـ : 0956007964 
و  يـــة  نكليز ا س  ر مـــد >
باملناهـــج  خبيـــر  فرنســـية 
 ( اخلاصـــة  و  احلكوميـــة 
قرية صغيرة – باكستانية 
– شويفات ( دورات خاصة 

حالقة وجتميل
مبنطقة  راقي  ن�سائي  حالقة  <�سالون 
اىل �رسيبة  بــحــاجــة  املــــزة  اتــو�ــســراد 

�سي�سوار و معلمة �سي�سوار براتب مغري 

هـ : 0932671122 – 6133816 

<�سالون حالقة رجايل يف قد�سيا 
 : هـــ  خــربة  ذو  معلم  اىل  بحاجة 

 3235363
اجلديدة  الزاهرة  في  <صالون 
بحاجة الى معلمة شنيون و عرايس 
و رفع فمن جتد في نفسها الكفاءة 

االتصال هـ : 6314861 
خربة  ذو  حــالقــة  عــامــل  <يلزمنا 
للعمل يف �سالون حالقة يف منطقة 

 –  0992121110  : هـــ  املــرجــة 

 2222286

أزياء
حبكة  و  درزة  عــامــالت  <يلزمنا 
ــن  ــدي لــلــعــمــل يف �ـــرسقـــي ركــــن ال

�سبورات ن�سائي باجور مغرية هـ : 

 0947482068 – 2710012

<ترجمان محلف عربي انكليزي يعمل 
فــــي املنــــزل الكائن في ضاحية قدســــيا 
الرابعــــة  اجلزيــــرة  الشــــبابي  الســــكن 
محضــــر 98 املدخل الثانــــي طابق ثاني 

شقة 13 هـ : 0933848726 

<مدر�سة لغة فرن�سية و عربية لكافة 
املناهج  تدري�س  امكانية  مع  املراحل 

اخلا�سة و م�ساعدة الطالب يف الفهم 

و احلفظ هـ : 0996249200 

<مدر�س ريا�سيات م�ستعد لتقدمي 
درو�س لطالب ال�سهادتني االعدادية 

و الثانوية اجلل�سة �ساعة و ن�سف 

) 1500 ل .�س للثانوية / 1200 

 : هــــــ    ) ـــــالعـــــداديـــــة  ل �ـــــس  ل. 

0933269408
و  روســـية  لغـــة  مـــدرس  >
انكليزية خبير / دروس لغة 
الروســـية  للجاليـــة  عربيـــة 
باللغـــة  احملادثـــة  تعليـــم   +
و  ئـــن  للمبتد ســـية  و لر ا

للشهادات تقوية للضعفاء – 
ترجمة – محادثة لسيدات 
األعمال هـ : 0938670342 

 6613046 –
مناهج  يف  متخ�س�س  <مــدر�ــس 
العطاء  م�ستعد  التا�سع  ال�سف 

ــي –  درو�ـــــس ريــا�ــســيــات – عــرب

انكليزي – فيزياء – كيمياء تاأ�سي�س 

 : هـــــــ  ــــة  ــــوي ــــق ت  – مــــتــــابــــعــــة   –
 0955704001

م�ستعد  انكليزية  لغة  <مــدر�ــس 
العطاء درو�س يف اللغة االنكليزية 

جلــمــيــع املـــراحـــل و املــ�ــســتــويــات 

لرية   1000  ( ممــتــاز  با�سلوب 

للجل�سة ( هـ : 0956791534 

<للبيع �سريي S-25  عداد 100 
الف خالية داخال و خارجا هـ : 

6338149 – 0933380200




