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الوالء للخدمات 
تنظيف وتعزيل �شقق - فيالت - �شركات

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

0931434849  /  2725224 
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 يعلن فندق العامر عن حاجته  
- عامل )ـة( ترتيب غرف دوام  �صباحي 

- عامل )ـة( تنظيف

- موظفني ا�صتقبال ) �صباحي - م�صائي (  

لال�صـــتعالم هـ : 2116600 

       مركز �صام للم�صاج العالجي

                   عرو�ض بداية  عام  2018
Sham Massage therapy

خصم 30 ٪ على كل أنواع المساجات بإشراف نخبة من األخصائيين للرجال
وقسم خاص من األخصائيات للنساء  

م�صاج اإ�صرتخائي - م�صاج ريا�صي - م�صاج الراأ�ض والوجه 
تختلف الأ�صعار  ح�صب مدة  ونوع اجلل�صة 

اأبو رمانة - رو�صة -  جادة كرد علي هاتف :  0935683489

مطلوب للعمل 
 شــــــركة  تجارية خاصة تعمل في مجال التوزيع 
 بحاجة إلى  مندوبين - مندوبات مبيعات 

 ذو خبرة في مجال المبيعات التقل عن ثالث سنوات 
 على الراغبين االتصال على األرقام التالية 

 0969999264 / 0969999266 / 56393666 
 من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر 

 عنوان الشركة : ريف دمشق - جرمانا - الجناين 

 مطلوب للعمل 
لشركة حلويات كبرى في دمشق

1 - ريس بسطة مبيعات ) خبرة التقل عن 10  سنوات ( 
2 - ريس في التعبئة والتغليف

                               ) خبرة التقل عن 10 سنوات ( 

 الخبرة مطلوبة - الراتب جيد 
 لمن يجد في نفسه الكفاءة والمواصفات المطلوبة 
الرجاء االتصال على الرقم التالي مابين الساعة 10 

صباحًا حتى الساعة 4 عصرًا 
 لتحديد موعد المقابلة هـ : 0996753036 

<للبيع منزل باملزة جبل م�ساحة 
100م2 ك�سوة ملكية طابق اول هـ 

 0932873289 :

<للبيع على اتو�سرتاد املزة اعمدة 
مميز  موقع  جتــاري  ت�سلح  بناء 

على ال�سارع مبا�رشة ب�سعر مغري 

 : هـــ  و�سيط  دون  فقط  للجادين 

 0944757061
اتو�سرتاد  بــاملــزة  مــنــزل  <للبيع 
ك�سوة جيدة جدا م�ساحة 85م2 

 : هـــــــ  مــــلــــيــــون   80 بـــ�ـــســـعـــر 

 0932873289

مشروع دمر 
طابق  دمــر  مــ�ــرشوع  <للبيع يف 
ار�ــســي مــع حــدائــق و م�سبح و 

�سوبر  ك�سوة  250م2  �ــســاالت 

با�سد  منافع  و  غــرفــة  <لــاجــار 
الدين مقابل مدر�سة ابن العتز ) 

قبو ثاين ( 6 ا�سهر �سلف او للبيع 

 : هـــــــــ  ـــــون  ـــــي ـــــل م  4 ــــ�ــــســــعــــر  ب

 0938565525
باملزة  منزل  ال�سنوي  <لــاجــار 
ال�سيخ �سعد دوار املوا�ساة ط9 + 

مولدة 2 نوم + �سالونني مفرو�ش 

ك�سوة و فر�ش �سوبر اطالة رائعة 

 : هـــ  �سنوي  مليون   3.5 ب�سعر 

 0932873289
ــزل بـــاملـــزة فــيــات  ــن <لـــاجـــار م
�رشقية ط1 م�ساحة 100م2 ك�سوة 

ــنــاء خمــدم  جــيــدة بــــدون فــر�ــش ب

رائعة  اطالة  مولدة   + م�سعدين 

الدفع �سنوي 2600.000 ل �ش 

 –  0944757061  : هـــــــ 

 6127552
باملزة  منزل  ال�سنوي  <لــاجــار 
ال�رشايا  دوار  نزلة  غربية  فيات 

ط1 ك�سوة و فر�ش �سوبر ديلوك�ش 

2 نوم و �ساون بناء خمدم + مولدة 
4.5  �سنوي و  ب�سعر  كــراج  و  

بازار هـ : 0932873289 

باملزة  منزل  ال�سنوي  <لــاجــار 
اتو�سرتاد جانب دار البعث ك�سوة 

و فر�ش �سوبر ديلوك�ش 3 نوم و 

�سالونني ط9 بناء خمدم + مولدة 

و كراج هـ : 0932873289 

<للبيع منزل باملزة �سارع املدار�ش 
ك�سوة �سوبر ديلوك�ش ب�سعر 75 

 : هـــــــــ  ــــــــــــــــازار  ب و  مــــــلــــــيــــــون 

 0932873289
 – �سكني  ي�سلح  قبو  <لــاجــار 
جتاري 3 غرف و �سوفا يف ركن 

ادم  موقف  العام  ال�سارع  الدين 

 : هـ  قدمية  ك�سوة  �سنوي  الدفع 

 0932064450
باملزة  منزل  ال�سنوي  <لــاجــار 
�سيخ �سعد مفرو�ش 2 نوم �سغار 

 200 ب�سعر  مفرو�ش  �سالون  و 

الف �سهريا يف�سل لعائلة �سغرية 

هـ : 0932873289 

مزة 
<للبيع منزل باملزة 86 خلف معهد 
م�ساحة  منافعها  وز  غرفة  اللغات 

 6 ب�سعر  اك�ساء جيد ط3  40م2 
مليون هـ : 0991830839 

باملزة طريق اجلاء  <للبيع منزل 
ك�سوة و�سط ط4 م�ساحة 100م2 

 : هــــــــ  مـــــلـــــيـــــون   95 بــــ�ــــســــعــــر 

 0932873289
<للبيع بداعي ال�سفر منزل باملزة فيات 
�رشقية ط5 �سوكة �سمايل �رشقي  م�ساحة 

لل�سكن   جــاهــز  كــ�ــســوة ممــتــازة  145م2 
ت�سليم فوري للجادين فقط دون و�سيط هـ 

 6133267 – 0944757061 :

الدين  ركــن  ب�رشقي  �سقة  <للبيع 
قبلي  �ــرشقــي  �سمايل  �سوكة  ط4 

ك�سوة جيدة م�ساحة 140م2 /5 

 : هـــــــ   / ـــــون  �ـــــســـــال و  غــــــــرف 

0934318763
ي�سلح  بزم  باملالكي  عقار  <للبيع 
�سكني او جتاري 150م2 ارتفاع 

7 درجات عن �سطح االر�ش ب�سعر 
280 مليون هـ : 0965006547 
<للبيع منزل بشارع 29 ايار 
دخلـــة الســـوق احلـــرة ثانـــي 
بنـــاء علـــى اليســـار مســـاحة 
165م2 ط1 كســـوة قدميـــة 
مـــع شـــوفاج + برنـــدات على 
الشـــارع اجتـــاه قبلـــي طابـــو 
 135 نهائـــي  بســـعر  نظامـــي 
 : هــــ  وســـيط  دون  مليـــون 

 0944743169
قرب  �سغري  عــربــي  بيت  <للبيع 
ار�ش  االحتياطي  القنوات  خمبز 

ديار و بحرة و غرفتني طابو الك�سوة 

قدمية للبيع فراغ مبا�رش �سعر 50 

ــمــ�ــســاومــة هـــــ :  ــل مـــلـــيـــون قـــابـــل ل

 0988266149
قبلي  �سوكة  للبيع  اأر�سية  <�سقة 
غربي �ساحية قد�سيا جزيرة 11 

ك�سوة  حديقة   + 90م2   م�ساحة 

 : هـــ   33 ب�سعر  �سبابي  ممــتــازة 

0988266149
قد�سيا جمعيات  �سقة يف  <للبيع 
100م2  م�ساحة  االحــــداث  نــزلــة 

طابق اول �سوكة ثاث اجتاهات هـ 

 0933866243 :

<لاجار بدم�سق غرف مفرو�سة ) 
2+3 ( �رشير + حمام + بــراد + 
 ) ال�سامي  البيت   ( �سمن  مكيفة 

�سارع  بغداد دخلة القزازين خلف 

جامع اجلوزة هـ : 2320771 – 

 0 9 3 6 8 5 5 4 5 5 -

 0933554418

<لاجار ال�سنوي غرفة و �سالون 
باملزة اتو�سرتاد نظام فنادق ك�سوة 

يف�سل  ديلوك�ش  �سوبر  فــر�ــش  و 

عر�سان + مولدة و كراج و خدمات 

بناء هـ : 0932873289 

<لاجار �سقة مفرو�سة غرفتني و 
 – عرنو�ش  يف  منافع  و  �سالون 

ركن الدين  املزرعة –  الطلياين – 

ال�سعان يوم�ش ا�سبوعي هـ :   –
 4472374 – 0951418823

<لاجار ال�سنوي طابق فيا باملزة 
فيات غربية ار�سي مع حديقة و 

داخلية  م�ساحة  م�سبح  و  كـــراج 

300م2 /3 نوم كبار ما�سرت 3+ 
�سالونات كبار موقع مميز ك�سوة 

مــــلــــكــــيــــة مـــــــن اخلـــــــيـــــــال هــــــــ : 

 0932873289
<لاجار منزل مقابل ملعب اجلاء 
مــوقــع ممــيــز ط1 مــ�ــســاحــة داخــلــيــة 

200م2 /3 نوم و �سالون / + حديقة 
جدا  جيد  فــر�ــش  و  ك�سوة  400م2 
ي�سلح ل�رشكة او �سكن ب�سعر 6 مليون 

�سنوي هـ : 0932873289 

<لاجار ال�سنوي منزل فارغ بدون 
فر�ش باملزة فيات �رشقية م�ساحة 

180م2 ك�سوة جيدة جدا 3 نوم و 
�سالون كبري بناء خمدم +كراج و 

مــولــدة ب 3 مــلــيــون �ــســنــوي هـــ : 

  0932873289
<لاجار غرفة ممتازة غرفة ممتازة 
مفرو�سة مع منافع مبنطقة التل هـ 

 – 0998481012 :

فيات  بــاملــزة  ال�سنوي  <لــاجــار 
ل�رشكة  ي�سلح  فيا  طابق  غربية 

تق�سيمه مكاتب جاهزة و مفرو�ش 

مكاتب م�ساحة داخلي 300م2 + 

60م2 ترا�ش ب�سعر 7 مليون �سنوي 
هـ : 0932873289 

<لاجار �سقة على الهيكل جرمانا 
النه�سة ط5 م�ساحة 50م2 ال�سطح 

ملك ال�سقة بناء دون  م�سعد اطالة 

امكانية  مــع   4500000 ب�سعر 

التق�سيط هـ : 0999727937 

و  نــوم  غــرفــة  ال�سنوي  <لــاجــار 
مفرو�سة  ط1  جبل  باملزة  �سالون 

ي�سلح  ممـــتـــاز  فـــر�ـــش  و  كــ�ــســوة 

لعر�سان ب�سعر 180 الف �سهريا 

هـ : 0932873289 

 
للبيع مكتب جتاري يف املزة برج 

تالة طابق اول م�ساحة 60م2 مع 

منافع مفرو�ش اطالة على الباركينغ 

اخللفي هـ : 0933093817 

ي�سلح �سكني او جتاري 3 غرف 

نوم و �سالونني و 3 حمامات طراز 

اوروبي هـ : 0965006547 

شقق متفرقة 
منـــزل  لالجـــار  او  <للبيـــع  
عربـــي  بكاملـــه طابق ارضي 
االرضـــي  علـــوي  طابـــق   +
غرفتـــان و فســـحة ســـماوية 
و منافع شـــارع الثـــورة جانب 
 : هــــ  النـــدمي  ابـــن  مدرســـة 

 0956854462
<للبيع عقار يف ابو رمانة جانب 
الداما روز 200م2 الر�سي �سوكة 

البناء و  3 اجتاهات مدخان من 
�سيارة  لكراج  باال�سافة  م�ستقل 

300 مليون هـ : 0965006547 

<للبيع �سقة ب�ساحية قد�سيا ج  
f3  بناء حجر ط1 م�ساحة 200م2 
تقريبا على العظم درج رخام + 

م�سعد اطالة جيدة حكم  حمكمة 

قبلي غربي �سمايل موقف �سيارات 

كبري للجادين دون و�سيط ب�سعر 

 : هـ  للم�ساومة  قابل  مليون   55
 0988266149

�سارع  بالت�سامن  منزل  <للبيع 
ا�سكندرون غرفتني و �سالون هـ 

 0956603245 :

<للبيع �سقة ب�رشقي ركن الدين 
�ــســارع �ــســاح الــديــن ط1 فني 

و  غـــرف   3  0 90م2  مــ�ــســاحــة 

�سالون ( ك�سوة قدمية ال�سعر 75 

مليون هـ : 0938126490

<لــلــبــيــع بـــداعـــي الــ�ــســفــر مــنــزل 
ــة و  بــالــطــلــيــاين ط ار�ـــســـي غــرف

60م2  م�ساحة  ووجيبة  �سالون 

ديلوك�ش  �سوبر  فر�ش   + ك�سوة 

جاهز لل�سكن فورا ت�سليم فوري 

بــ�ــســعــر مــغــر دون و�ــســيــط هــــ : 

 6127552 – 0944757061
<للبيع غرفة و منافعها يف دوار 
باب م�سلى ط1 ك�سوة ديلوك�ش 

ـــــــــو نــــــــظــــــــامــــــــي هــــــــــــ :  طـــــــــاب

 0933407649
ــيــع مـــنـــزل يف الــ�ــســعــان  ــب ــل <ل
ال�سارع العام ك�سوة جيدة قبلي 

�سمايل اطالة على ال�سارع العام 

 : هــــــــــ  ــــــيــــــون  مــــــل  120 ب 

 0965006547
<للبيع منزل باملهاجرين با�سكاتب 
جادة خام�سة و ن�سف ط2 �رشقي 

غربي 3 غرف و �سوفا م�ساحة 

 : هـــــ  اخـــ�ـــرش  طـــابـــو  110م2 
 0944996841 – 3717594
<للبيع او املقاي�سة منزل بالعدوي 
على  جميلة  ــة  اطــال اول  طــابــق 

�ــســوكــة �سمايل  جــامــع االميــــان 

غربي غرفتني نوم و �سالون بلكون 

ت�سليم  ديلوك�ش  ك�سوة   2 عــدد 

 : هـ  مليون   75 للجادين  فــوري 

 0933709044

<برسم التسليم محل سوق 
الســـوق  الزبلطانـــي  الهـــال 
املغطـــى  للســـوق  ملـــوازي  ا
للجاديـــن  البزوريـــة  ســـوق 
فقط هــــ : 0944215838 – 

 0958726678

<محـــل ارضـــي لالجـــار في 
ركـــن الديـــن جانـــب جامـــع 
ابـــو النـــور مســـاحة 200م2 
يصلـــح مســـتودع و جلميـــع 
3،5 مليـــون و  املهـــن الســـعر 

بازار هـ : 0933639323 
مقابل  باملزة  لا�ستثمار  <مطعم 
املدينة اجلامعية هـ : 2142994 

 0932001319 –
<حمل لاجار يف منطقة مدحت 
با�سا �سماعني ط1 م�ساحة 16م2 

هـ : 0988673021 

يف  ار�ـــش  امل�ساركة  او  <للبيع 
منطقة تنظيمية لاعمار يف قطنا 

القبلية جوار مديرية ناحية قطنا و 

ـــــدين هــــ :  ــ�ــســجــل امل مـــديـــريـــة ال

 3712333 – 0994452830
م�ساحة  ار�ـــش  قطعة  <لــاجــار 
مــزرعــة  عــمــل  ت�سلح  2000م2 
انتاج حيواين مبنطقة التواين هـ 

 0938712311 :

موظفون
ب�سارع  حديثة  طبية  <جمموعة 
 ( مــوظــفــة  بتعيني  تــرغــب  بــغــداد 

حما�سبة + ا�رشاف عام ( براتب 

70 الف بدوام 8 �ساعات �سباحي 
العمر دون 30 �سنة و املوا�سات 

موؤمنة هـ : 2145877 

<�رشكة جتارية حتتاج اىل موظفة 
بفرعها  لــديــهــا  للعمل  حما�سبة 

اجلديد يف�سل �سهادة بكالوريا و 

الدوام 8 �ساعات هـ : 3328989 

 0954798000 –
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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 

 موؤ�صـ�صة تعهدات
 بحاجة اإىل 

 - معلم كهرباء ذو  خربة جيدة 

- معلم �صحية ذو خربة جيدة 

- معلم بالط ذو خربة جيدة 

 لال�صتف�صار  هاتف 6644699 

0941551550  /   0944474020

       مطعم قيد اإلفتتاح 
 بحاجة إلى 

 1 - شيف  شرقي وغربي + مساعد شيف 
2 - معلم أراكيل مع عمال أراكيل 

3 -  معلم مكنة أكسبريس ومشروبات ساخنة 
4 - معلم عصير  فواكه 

5 -  كوميك صالة )إناث وذكور (
6 -  عمال مطبخ وعمال تنظيف

 مكان العمل قرب مشفى المواساة 
 لالستفسار هاتف 6644699  / 0944474020  / 0941551550 

 امل�صــــاج التايـالندي 
  معاجلة بالطاقة والأحجار الكرمية باإ�صراف معاجلات 

 للتخل�ض من الآلم والطاقة ال�صلبية - م�صاج اآلم الرقبة 

والظهر والقدمني -  مطلوب موظفات للعمل فورًا 

هاتف     0959116529 

 فرصة عمل 
 يلزمنا فنيين إختصاص غساالت صناعية 

وشيالرات وبكج تبريد ومراجل تدفئة 
 براتب شهري جيد 

 هـ :  0933434583 

 مطلوب سيدة مقيمة
 مدبرة منزل للعمل لدى عائلة 

صغيرة براتب 100000 ليرة سورية  وإجازة 
أسبوعية العمر  20 حتى 40 سنة 

 0936974209 - 6388177 
<شركة مواد طبية بدمشق بحاجة 
ملوظفات للعمل في مبنى الشركة 
بباب مصلى من 9 صباحا 5- مساء 
يتضمنها عطلة يوم اجلمعة و ان 
تكون حاصلة على الشهادة الثانوية 
العمر  الف   60 براتب  متفرغة  و 
 2230790 30 سنة هـ :  دون 

 0961144445 –
<�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة 
) ا�ستقبال – �سكرتاريا – خدمة 

زبائن ( بفرعها اجلديد بالربامكة 

براتب 50 الف �سهريا العمر دون 

35 �سنة اخلربة غري �رشورية و 
ـــــة هــــــ:  املـــــــوا�ـــــــســـــــات مـــــوؤمـــــن

 2144402 – 0933606019
للعمل  /ة/  �ـــســـاب  <مـــطـــلـــوب 
بــراتــي  مــبــيــعــات  كــمــنــدوب /ة/ 

�سهري و ن�سبة على املبيع  اخلربة 

�رشورية و يتحدث االنكليزية هـ : 

 0944644482 – 5431163
<�رشكة جتارية بجرمانا  بحاجة 
اىل مندوب/ة/ مبيعات ذو خربة 

يف جمال املبيعات ال تقل عن 3 

 –  56393666  : هـــ  �ــســنــوات 

 0969999266
العمر  مبيعات  مندوبة  <مطلوب 
بني 20-40 اخلربة غري �رشورية 

براتب يبدا من 60 الف و ما فوق 

 –  2 3 3 5 0 3 0 ك  هـــــــــــ 

 –  0 9 9 6 8 0 4 4 8 4
 016/236600

اداري  لعمل  موظفات  <مطلوب 
�سمن �رشكة بعمر ال يتجاوز 35 

�سنة لتحديد موعد املقابلة االت�سال 

 –  4 4 4 0 1 1 4  : هـــــــــــ 

 09500066225
موظفة  تطلب  جتارية  <جمموعة 
ــد  ــهــا بــفــرعــهــا اجلــدي ــدي لــلــعــمــل ل

العمر  الــف   60 براتب  بالبح�سة 

دون 40 �سنة اخلربة غري �رشورية 

هـ : 2335030 – 0996576517 
 0996541870 –

<�سالة عر�ش 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 

35 �سنة املوا�سات موؤمنة  دون 

 : هـــــ   6-11 مــــن  االتــــ�ــــســــال  

 2256550 – 0965391473

<�ــــرشكــــة جتــــاريــــة بـــحـــاجـــة اإىل 
�سكرترية حمجبة للعمل لدى فرعها 

�سباحي  بدوام  بالربامكة  اجلديد 

ال�سهادة  �سهريا  األــف   60 براتب 

ثــانــويــة كــحــد اأدنــــى اخلــــربة غري 

�رشورية و املوا�سات موؤمنة هـ : 

2144403 – 0933606081
غب  تر جتميلية  سسة  مؤ >
م  للقيا ة  تير سكر بتعيني 
بدوام   فورا  املكتبية  باالعمال 
براتب  باملزة  بفرعها  ساعات   8
سنة   30 دون  العمر  الف   50
– البرامكة  يفل من سكان املزة 
 –  2230790  : هـ  حولها  ما  و 

0934443999
ادوات  ملحل  �سكرترية  <مطلوب 
جتــمــيــل مبــعــا�ــش مــغــر جـــدا هـــ: 

 0945557697

عمال
عمال  الى  بحاجة   ماركت  <سوبر 
بدوام  للعمل  مستودع   + صالة  
صباحا   10 لساعة  ا من  كامل 
منطقة  في  ليال   9 الساعة  الى 
ل.س   58000 براتب  البرامكة 

هـ : 0993216051 

يف  ملكاتبها  تطلب    fm <اذاعــــة 
دم�سق مدير ح�سابات متفرغ و لديه 

  amen املحا�سبي  بالنظام  خــربة 

يرجى ار�سال ال�سرية الذاتية اىل :  

 feras@almadinafm.com
<مطلوب كا�سيري /ة/ ذو خربة هـ 
 –  2 1 4 2 9 9 4  :

 0932001319
<مطلوب ان�سة ذات خربة باالأعمال 
االإدارية و العاقات العامة و اآن�سة 

مبيعات هـ : 093611177 

جتميلية  طبية  مواد  <مستودع 
اداري  طاقم  اى  بحاجة  بالبرامكة 
– سكرتاريا  تنفيذية  مديرة   /
– خدمة زبائن / براتب 65 الف 
العمر دون  8 ساعات  دوام صباحي 
 –  2230790  : هـ  سنة   30

 2274171
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�سات موؤمنة يف�سل من �سكان 

الربامكة و ما حولها هـ : 2135309 

 -0966226640 2144402 –
لــلــعــمــل بــ�ــرشكــة طبية  ــوب  <مــطــل
موظفني من  كا اجلن�سني بدوام 

 : هـ  االنكليزية  اللغة  يجيد  كامل 

 093335055 – 4476025
<مكتب �سياحة و �سفر باحلريقة 
بــدوام كامل من  تطلب م�ستخدمة 

9-6 م�ساء الراتب بعد املقابلة هـ : 
 2212167 – 2232062

�رشكة جتارية باحلمرا تطلب موظفة 

للعمل لديها بفرعها اجلديد العمر 

�سكان  من  يف�سل  �سنة   35 دون 

برزة و ركن الدين هـ : 3328070 

 0949573000 –
<مطلوب موظف للعمل لدى حمل 
بيع قطع كهربائية �سناعية خربة 

م�ستودع / ت�سنيف و جرد و بيع 

العمل  يف  ديناميكية  مــطــلــوب   /

دم�سق  �ساعات   8 كــامــل  الـــدوام 

املــــنــــطــــقــــة الــــ�ــــســــنــــاعــــيــــة هـــــــ : 

 0988047158
<مــوؤ�ــســ�ــســة تــعــمــل يف املــجــال 
الريا�سي باملزة تطلب للعمل لديها 

ــــــــــة يف جمــــــال )  ـــة اداري مـــوظـــف

الري�سي�سن – الرد على الهاتف ( 

براتب 65 الف الدوام 8 �ساعات 

�سنة   30 دون  العمر  و  �سباحي 

اخلربة غري �رشورية و املوا�سات 

موؤمنة هـ : 2145877 

سكرتاريا
<�رشكة ب�ساحة املحافظة تعمل يف 
جمــــال اال�ـــســـتـــرياد و الــتــ�ــســديــر 

تنفيذية  �ــســكــرتــرية  اىل  بــحــاجــة 

 30 دون  العمر  مطلوبة  ال�سهادة 

�سنة الــراتــب 65 الــف الـــدوام 8 

�ساعات �سباحي هـ : 2157150 

اىل  بحاجة  بــاملــزة  طبية  <�ــرشكــة 
حما�سبة   – تــنــفــيــذيــة  �ــســكــرتــرية 

دون  العمر  اخلــربة غري �رشورية 

30 �سنة براتب حتى 80 الف هـ : 
 0959856004 – 6634032

<مطلوب �سكرترية ذات مظهر الئق 
دوام  بــاملــزة  �ــرشكــة  �سمن  للعمل 

 : هــــــ  ـــي  مـــ�ـــســـائ او  ـــاحـــي  �ـــســـب

 0932873289
<جمموعة جتارية تعمل يف جمال 
�سكرترية  اىل  بحاجة  اال�سترياد 

فرعها   لــدى  للعمل  اأنيقة  حمجبة 

 / احلمرا   – /بالربامكة  اجلديد 

األــف   45 بــراتــب  بـــدوام �سباحي 

مبدئيا ال�سهادة ثانوية كحد ادين 

ــرغــة اخلــــــربة غــــري مــطــلــوبــة  ــف ــت م

من  االت�سال   موؤمنة  املوا�سات 

 –  2255351  : هـــــ   6 -11
 2232246

اىل  بحاجة  بــاملــزة  طبي  <مــركــز 
�سكرترية حمجبة العمر دون 30 

اخلربة غري �رشورية براتب ممتاز 

املوا�سات موؤمنة هـ : 6634032 

 0959856004 –
ية  تنفيذ ة  تير سكر ب  <مطلو
لشركة ترويجية طبية لدى فرعها 
العمر  صباحي  بدوام  بالبرامكة 
الف   45 راتب  و  سنة   30 دون 
بدون  ادنى  كحد  ثانوية  شهادة 
 6 -1 1 من  ل  تصا ال ا ة  خبر
 –  0954995000  : هـ 

 2274171
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�ــســات 

 : هـــ   6-11 مــن  االت�سال  موؤمنة 

2255351 – 0955553922

عمال  الى  بحاجة   ماركت  <سوبر 
بدوام  للعمل  مستودع   + صالة 
صباحا   7 الساعة  من  صباحي  
منطقة  في  عصرا    4 الساعة  الى 
كفرسوسة  براتب 49000 ل.س 

هـ : 0933072254  
بعدرا  معمل  للعمل يف  <مطلوب 
الــ�ــســنــاعــيــة عـــامـــل انـــتـــاج هــــ : 

 21491420 – 5850580
<سوبر ماركت بحاجة الى عمال صالة 
للعمل بدوام مسائي من الساعة 4 
في  ليال   10 الساعة  الى  عصرا 
منطقة كفرسوسة براتب 30000 

ل.س هـ : 0933072254 
مهن

<يلزمنا معلم ب�سطة ذو خربة هـ : 
 0932001319 – 2142994

<مطلوب فني كهرباء اخت�سا�ش 
منظمات كهربائية ت�سنيع و �سيانة 

يف�سل  جيدة  خــربة  كامل  بـــدوام 

�سهادة فنية او ثانوية دم�سق املنطقة 

ال�سناعية هـ : 0988047158 

<يلزمنا فنيني اخت�سا�ش غ�ساالت 
�سناعية و �سيارات و بكج تربيد 

و مراجل تدفئة براتب �سهري جيد 

هـ : 0933434583 

<مطلوب مندوب مبيعات ذو خربة 
مغري  مبعا�ش  �سوق  �سهادة  مــع 

جــــدا حـــ�ـــرشا يف جــرمــانــا هــــ : 

0945557697
<�ــــرشكــــة جتــــاريــــة بـــحـــاجـــة اىل 
حما�سبة جتيد العمل على برامج 

الكمبيوتر هـ : 0936111177 

ال  موظفة  تطلب  جتارية  <�رشكة 
حتمل �سهادة للعمل لديها بفرعها 

 35 دون  العمر  باحلمرا  اجلديد 

�سنة يف�سل من �سكان جرمانا و 

 -  3328070  : هــــ  الــــزاهــــرة 

0949573000
جتميلية   طبية  مـــواد  <م�ستودع 
بالربامكة بحاجة اإىل طاقم اإدارية 

 – ا�ستقبال   – تنفيذية  مــديــرة   /

�سهريا  األــف   60 براتب   / مق�سم 

40 �سنة اخلــربة غري  العمر دون 

�رشورية و املوا�سات موؤمنة هـ : 

 2144403  –  0966226640
2135309 –

مقرها  املنشأ  حديثة  <مجموعة 
جة  بحا مصلى  ب  با ئيسي  لر ا
مبجال  صالتها  لدى  للعمل  النسة 
 – عام  اشراف   – استعالمات   /
 50 مبدئي  براتب   / سكرتاريا 
الف العمر دون 30 سنة املواصالت 
 –  2274171  : هـ  مؤمنة 

 0956013000
<�رشكة جتارية تطلب اآن�سة حمجبة 
ــد  ــهــا بــفــرعــهــا اجلــدي ــدي لــلــعــمــل ل

بالربامكة العمر دون 35 �سنة بدون 

خربة براتب 60 األف املوا�سات 

موؤمنة االت�سال من 11-6 م�ساء 

 –  0934241443  : هـــــــ 

2232246
<فر�سة عمل مغرية مبعا�ش مغر 

جدا هـ : 0945557697

<ملن لي�ش لديها �سهادة او عمل 
موظفة  اىل  بحاجة  طبية  �رشكة 

عـــاقـــات عــامــة – ا�ــســتــقــبــال – 

بــراتــب  �ــســكــرتــاريــة   – حما�سبة 

 : هــــــ  الـــــــف   80 اىل  ـــ�ـــســـل  ي

 0996804484 – 2335030
 0996576517 –

<مطلوب كيميائي /ة/ او خريج 
/ة/ معهد �سحي هـ : 5850580 

 21491420 –
<مطلوب فني ت�سغيل خط �سابون 
للعمل لدى �رشكة ب�رشط ان يكون 

ذو خربة ال تقل عن 10 �سنوات 

يف نف�ش املجال و ان يكون غري 

مدخن و منهي اخلدمة االلزامية 

  cv ملن يجد بنف�سه الكفاءة ار�سال

e.mail: hr.job80900@ اىل

  gmail.com
<ملن لي�ش لديها �سهادة او عمل 
اىل  بحاجة  طبية  اجــهــزة  مركز 

 – �سكرترية   – ا�ستقبال  موظفة 

حما�سبة العمر دون 30 �سنة و 

املوا�سات موؤمنة براتب 80 الف 

 –  6 6 3 4 0 3 2  : هـــــــــــ 

 0959856004
احلمرا  مقرها  جتارية  <�رشكة 
حما�سبة  و  مق�سم  عاملة  تطلب 

للعمل لديها ب�سكل فوري الراتب 

50 الف العمر حتت 35 �سنة هـ 
 –  3 3 2 8 9 8 9  :

 0954798000
<مطلوب موظف /ة/ بدوام من 
9-5 دمـــ�ـــســـق الـــقـــ�ـــســـاع هـــــ : 

 0933303036
<�رشكة كربى يف دم�سق تطلب 
م�ستخدم يقوم باعمال التنظيف و 

�سهادة  يحمل  مرا�سل  و  البوفيه 

�سواقة العمر 20-40 �سنة براتب 

40 الف قابل للزيادة و مكافاآت 
 –  4 4 4 0 1 1 4  : هـــــــــــ 

 0950006625

بدم�سق  كربى  حلويات  <�رشكة 
تطلب ري�ش يف التعبئة و التغليف 

�سنوات   10 عــن  تــقــل  ال  بــخــربة 

اخلـــــــــربة  بـــــراتـــــب جـــيـــد هــــــ : 

0996753036
تقليدية  اك�س�سوارات  <ور�ــســة 
 : هـــ  للعمل  ان�سات  اىل  بحاجة 

 0933627623 – 2249470
<مطعم بحاجة اى �سيف �رشقي 
غربي / كوميك / هـ : 6644699 

 0941551550 –
خربة  ذو  حاقة  معلم  <يلزمنا 
ـــــرجـــــة هـــ  لـــلـــعـــمـــل مبـــنـــطـــقـــة امل

  099212111:

مبيعات  ب�سطة  ريــ�ــش  <مطلوب 
�سنوات   10 عــن  تــقــل  ال  بــخــربة 

للعمل لدى �رشكة حلويات كربى 

بدم�سق االت�سال و حتديد موعد 

املقابلة من 10�سباحا – 4 ع�رشا 

هـ : 0966753036 

معلم  نصف  او  معلم  <مطلوب 
تفصيل مطابخ امريكي للعمل في 
 0944294110 عرنوس هـ : 

 4458625 –
<مطلوب كوميك ) ذكور او اناث 
( اخلربة مطلوبة هـ : 2142994 

 0932001319 –
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فرصة عمل كبرى 
 شــــــركة  تجارية تطلب للعمل لديها االختصاصات التالية:

1 - محاسبة تجيد العمل علي برامج الكمبيوتر 
2 - آنسة ذات خبرة باألعمال اإلدارية والعالقات العامة 

3 - آنسة مبيعات للعمل بصالة البيع
4 - شباب ذوو خبرة باألعمال التجارية 

 لالستفسار االتصال على الرقم 0936111177

 فرصة عمل 
 ورشة خياطة في باب سريجة 

بحاجة إلى   عمال حبكة + درزة 
هـ : 0999214844 / 0956420138 

للبيع أو المشاركة 
 لدينا أراضي عقارية في منطقة تنظيمية لإلعمار في قطنا 
القبلية بجوار مديرية ناحية قطنا ومديرية السجل المدني  

للبيع أو المشاركة بالمال لعملها بمشاريع تجارية وبأرباح مغرية  
 الرجاء االتصال المالك محمد أسامة قطنا :

  0944591342 /  0932935151 /  0994452830
5424122 / 6820830 / 3712333

شركة صناعية تعمل في مجال صناعة الصابون 
       بحاجة إلى  فني تشغيل خط صابون

 الشروط 
1 - خبرة 10 سنوات في نفس المجال 

2 - غير مدخن    3 -  أن يكون قد أدى الخدمة اإللزامية 
 على من يجد بنفسه الكفاءة إرسال السيرة الذاتية إلى األيميل 

 Hr.job8099@gmail.com

 مطلوب للعمل في معمل 
بعدرا  الصناعية 

 1 - عمال إنتاج 
2 - كيميائي أو كيميائية 

3 -  خريج أو خريجة معهد صحي 
 االتصال بـ 5850580 /2149142
 �صـــــركة الاليد ديزل  �صــــوريا 

 تطلب �شاب)ـة( للعمل لديها  بوظيفة مندوب (ـة) مبيعات 

بر�تب �شهري ون�شبة على �ملبيع 

 �خلربة �شرورية ويتحدث �لإنكليزية 

 لال�شتعالم هـ : 5431163 - 0947042622 / 0944644482 

www.allieddiesl.com

أزياء
و  ل  عمـــا منـــا  يلز >
فـــي  طـــة  خيا ت  مـــال عا
 + درزة  الالجنـــوري  مجـــال 
حبكـــة فـــي شـــارع خالد بن 
 –  2245485  : هــــ  الوليـــد 

  0999566260
باب �رشيجة  <ور�سة خياطة يف 
بحاجة اىل عمال حبكة + درزة هـ 

 –  0 9 9 9 2 1 4 8 4 4  :

 0956420138

سائقون 
<بحاجة اىل موظف يحمل �سهادة 
�سواقة ) خا�سة او عامة ( للعمل 

ك�سائق او موزع بخربة او بدون 

العمل فوري هـ : 5641542 – 

 0930147448

كَوى ذو خربة كبرية يرغب بالعمل 

يف هذا املجال لدى اأي جهة هـ : 

 0932394968
<محاسبة مستعدة ملسك حسابات 
و اعداد ميزانيات بدوام جزئي هـ 

 0935602805 :
<�سائق عمومي ذو خربة يرغب 
بالعمل لدى �رشكة او �سفارة او 

عــائــلــة او اأي جــهــة اخـــرى هـــ : 

 0932394968
<�ساب متزوج يرغب بالعمل باأي 
مهنة بعد ال�ساعة 4 ع�رشا اجار 

يومي هـ : 0938321433 

<�ساب لديه �سيارة يرغب بالعمل 
لدى عائلة او �رشكة ك�سائق العمر 

40 �سنة هـ : 0951842609

رعاية وتنظيف
<مطلوب مدبرة منزل للعمل لدى 
عائلة بطرطو�ش براتب 100 الف 

بال�سهر هـ : 0940649505

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

 0931606623
تطلب  دم�سق  كــربى يف  <�رشكة 
م�ستخدمة تقوم باعمال التنظيف و 

�سنة   -40  25 من  العمر  البوفيه 

بــراتــب 40 الــف قــابــل لــلــزيــادة + 

 –  4440114  : هــــ  مـــكـــافـــاآت 

 09500066225
<ور�سة تنظيف بحاجة اىل عمال 
تنظيف ذو خربة يف�سل من �سكان 

ركن الدين براتب جيد االت�سال بعد 

5 م�ساء هـ : 0930514680 
منزلية  خدمة  عــامــات  <مطلوب 
تنظيف  عــمــال   / امل�سنني  لرعاية 

 –  3325978  : هــــ  ور�ــــســــات 

 0992337260
<لــديــنــا مــدبــرات مــنــزل لاعمال 
املنزلية و رعاية امل�سنني و االطفال 

مــقــيــمــات او غـــري مــقــيــمــات هــــ : 

 –  8113025  –  8113020
 0993152120

<مطلوب مقيمة للعمل لدى عائلة 
حمرتمة �سمن مدينة دم�سق براتب 

 –  2725224  : هــــ  لـــــف  اأ  75
 0931434849

او  مقيمة  منزل  مدبرة  <مطلوب 
رعاية  و  املنزلية  لاعمال  بـــدوام 

امل�سنني و االطفال العمر من 18-

 –  8113020  : هــــ  �ــســنــة   45
 0993152120 – 8113025

<مطلوب للعمل �سيدة مقيمة مدبرة 
براتب  �سغرية  عائلة  لــدى  منزل 

100 الف و اجازة ا�سبوعية العمر 
من 20-40 �سنة هـ :6388177 

 0936974209 –

حالقة وجتميل
نســـائية  حالقـــة  <صالـــون 
مبســـاكن بـــرزة بحاجـــة الى 
ر  ا سيشـــو يبـــة  ضر نســـة  ا
و حواجـــب ذات خبـــرة هــــ : 

 0994663624
<مطلوب خبيرة  متميزة ميعاجلة 
البشرة و التجميل للعمل ) بشركة 
العاملية  الوكاالت  احدى   ) مختصة 
بدمشق ملعاجلة البشرة و مستحضرات 
التجميل براتب مغر يرجى ارسال ال 
Jolie.beauty@ الى     cv
 : هـ  او    hotmail.com

 0932350555

درو�ــش  العطاء  م�ستعد  <مــدر�ــش 
خ�سو�سية بالريا�سيات و الفيزياء 

ــكــافــة املـــراحـــل �ــســمــن املــنــطــقــة  ل

الــ�ــســنــاعــيــة و مـــا حــولــهــا هــــ : 

 0956542061
<مدرس مختص بالتحفيظ 
للضعفاء للبكالوريا و التاسع 
) مـــواد حفظيـــة – فرنســـي 
مـــن  للتخلـــص   ) عربـــي   –
صعوبـــة احلفـــظ و التركيـــز 
 : هــــ  الهامـــة  علـــى االســـئلة 

 0956007964

يف  مقيم  انكليزية  لغة  <مدر�ش 
اجلزر الربيطانية م�ستعد العطاء 

درو�ش تقوية يف اللغة االنكليزية 

ــدر�ــش يف مــنــزل الــطــالــب هـــ :  ال

 0997765668
مختـــص  س  ر مـــد >
ء  للضعفـــا لتحفيـــظ  با
و  التاســـع  و  للبكالوريـــا 
االنتقالي ) مواد حفظية – 
فرنسي – عربي ( للتخلص 
و  احلفـــظ  صعوبـــة  مـــن 
االســـئلة  علـــى  التركيـــز 

الهامة هـ : 0956007964 




