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 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     0959116529 

شركة لصناعة اآليس كريم 
 بحاجة إلى 

 عمال ذكور براتب 50 ألف الدوام 8 ساعات 

باب مصلى المنطقة الصناعية

 هـ : 9340  جوال 0933743472 

 معمل جلديات في جرمانا 
 بحاجة إلى 

1 - ســكرتيرة خبرة في المحاسبة 
2 - عـامالت في مجال الجلديات 

 لالستفسار هـ : 0996035716 

          مطلوب للعمل 
 في شركة زنوبيا المحدودة المسؤولية 

                           بفرعيها : 
1 - الكسوة - خيارة دنون - مفرق الدير علي 

2 - المدينة الصناعية بعدرا - القطاع الخامس 

 مصممين خريجي فنون جميلة أو هندسة معمارية 
لديهم الخبرة في :

- العمل على برنامج   
 Corel Draw العمل على برنامج -

 محاسبين خريجي كلية االقتصاد أو معاهد تجارية 
لديهم الخبرة في : 

 - العمل على برنامج األمين 
 منسقي موارد بشرية من حملة الشهادة الجامعية أو المعاهد ضمن االختصاص

 لديهم الخبرة في :

- التعامل مع الدوائر الحكومية ) مديرية العمل , مؤسسة 
التأمينات اإلجتماعية .... الخ ( كل ما يخص العمال .

- التعامل مع العمال في كافة أمورهم اإلدارية ) شؤون عاملين ( .

 على من يجد في نفسه الكفاءة لشغل أحد الوظائف الشاغرة المذكورة 
يرجى إرسال السيرة الذاتية على الفاكس رقم  3339065  011  

 أو على البريد اإللكتروني  :
chairman.office@zanobiaceramic.com 

)photoshop + Illustrator ( Adobe

شقق متفرقة 
<منزل للبيع يف �شارع بغداد جادة 
اخلطيب 100م2 طابق اول فني /3 

ب��اط��ة كاملة  غ���رف و ���ش��ال��ون / 

طابو  �شمايل  غ��رب��ي  قبلي  �شوكة 

 : ه�������  م����ل����ي����ون   115 اخ�����������ر 

 0941363124
<للبيع �شقة ب�شاحية قد�شيا جتاه 
جامع الأحمد ط12 اإطالة بانورامية 

م�شعد الكرتوين م�شاحة 125م2 

 3 �شمايل  غربي  ديلوك�س  ك�شوة 

لوك�س  منافع  و  ���ش��ال��ون  و  غ��رف 

خدمات ممتازة الرجاء للجادين دون 

قابل  م��ل��ي��ون   80 ال�����ش��ع��ر  و���ش��ي��ط 

للم�شاومة ه� : 0988266149 

<يتوفر لدينا حما�ر و ا�شهم للبيع 
ب�شاتني  م�����روع  يف  امل�شاركة  و 

ال��رازي و كافة مناطق ال�شام ه� : 

 0951500786
<للبيع او املقاي�شة منزل بالتجارة 
طابو اخ�ر 3 غرف و �شوفا بلكون 

ت�����ش��ل��ي��م ف������وري ل���ل���ج���ادي���ن ه����� : 

 0951553163
املزة  يف  مفرو�شة  �شقة  <ل��اج��ار 
العديل  الق�ر  مقابل  ات��و���ش��رتاد 

غ���رف���ت���ني ن�����وم و ����ش���ال���ون ه����� : 

 0966476859

<لاجار بدم�شق غرف مفرو�شة ) 3+2 ( 
�رير + حمام + براد + مكيفة �شمن ) البيت 

ال�شامي ( �شارع  بغداد دخلة القزازين خلف 

 –  2320771  : ه�����  اجل��������وزة  ج���ام���ع 

 0933554418 - 0936855455
مقابل جامع  باملزة  منزل  <لاجار 
الهدى على خط  اجلبل  3 غرف و 

�شالون و ترا�س اطالة على ال�شارع 

ال���ع���ام  م��ف��رو���س ف��ر���س ج��ي��د ج��دا 

مطلوب 3.6 مليون �شنويا و الدفع 

ح���������������������را ���������ش��������ن��������وي ه������������� : 

0949599996
فيات  باملزة  فيا  طابق  <لاجار 
غربية دخلة م�شفى يافا غرفتني نوم 

ار�شية  تدفئة  �شفرة  و  �شالون  و 

غرفة  كل  ديلوك�س  �شوبر  مفرو�س 

نوم مع حمام ما�شرت ح�را اجانب 

او �شفارات مطلوب 8 مليون  �شنويا 

 : ه����������  �������ش������ن������وي  ال���������دف���������ع  و 

 0949599996

مزة 
فيـــات  باملـــزة  للبيـــع  <منـــزل 
متصلـــة ط ارضي قبلي شـــرقي 
مســـاحة 120م2 سكن + 220م2 
علـــى  رائعـــة  اطالـــة  حدائـــق 
مدينة دمشـــق دون وســـيط هـ: 

 6666475 –  0947916085
<للبيع �شقة يف املزة �شاحة الهدى 
تابعه لل 86 طلعة ال�شهلي م�شاحة 

135م2 /  3 غرف نوم و �شالون 
كبري و منتفعات / ك�شوة ديلوك�س 

ب�شعر 29 مليون / فراغ مالية / ه� 

 0944590463 :

<للبيع ح�شة �شهمية 2400/480 
م��ن ال��ع��ق��ار ���رق��ي ال��ت��ج��ارة بناء 

 : ه���   7 ط��اب��ق   70 رق��م  اخلما�شية 

 0951543855
جامع  دمر خلف  منزل يف  <للبيع 
الوزان / وادي امل�شاريع / م�شاحة 

70م2 ك�شوة جيدة مع ح�شة بال�شطح 
مع  /ط3/   نظامي  ط��اب��و  القبو  و 

م�شعد ب�شعر نهائي 40 مليون ه� : 

 2239080 – 0933781639
<للبيع �شقة يف قد�شيا خلف البلدية 
60م2 طابو اخ�ر ب�شعر  م�شاحة 

12 مليون ه� : 0944583522 
<للبيع او املقاي�شة منزل بالق�شور 
طابو اخ�ر 4 غرف و �شوفا ت�شليم 

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

 0951553163
<للبيع �شقة طابق ار�شي منخف�س 
بناء على ال�شارع العام منطقة عرطوز 

م�شاحة 95م2 /3 غرف و �شوفا / 

ال���������ش����ع����ر ب����ع����د امل����ع����اي����ن����ة ه������� : 

 0936923421
البلدية  ج��رم��ان��ا  يف  �شقة  <للبيع 
القدمية م�شاحة 100م2 ط4 واجهة 

ج��ن��وب��ي غ��رب��ي ك�����ش��وة ج��ي��دة ه��� : 

 5614210 – 0932889284
مك�شي  او  ع�����ش��م  ل��ل��ب��ي��ع  <���ش��ق��ة 
 –  0933368082  : ه�  باجلديدة 

 21589783
<للبيع منزل �شبابي فئة اأ ب�شاحية 
قد�شيا ج 11 ك�شوة جميلة ار�شي 

مع  جميلة  حديقة   + امريكي  مطبخ 

مم����رات ب����ريء ال��ذم��ة م��ن �شاحب 

 : ه���  و�شيط  دون  للجادين  العاقة 

 0988266149

<للبيع او املقاي�شة منزل بالعدوي 
طابق اول اطالة جميلة على جامع 

الميان �شوكة �شمايل غربي غرفتني 

نوم و �شالون بلكون عدد /2/ ك�شوة 

ديلوك�س ت�شليم فوري للجادين 75 

مليون ه� : 0933709044 

م�شاحة  ال�شفر  بداعي  منزل  للبيع 

مقابل  امل��ط��ار  ط��ري��ق  على  700م2 
زمان اخلري حديقة  300م2 و بناء 

ك�شوة  طابقني  فيا  ن��ظ��ام  400م2 
ديلوك�س ه� : 0933727301 

<للبيع �شقة بالزاهرة طابق ثاين 4 
غرف و �شالون طابق ثاين خمدم  + 

احلديقة  على  جميلة  اط��اة  م�شعد 

�شم�س 100 باملية قبلي غربي ه� : 

 0951500786

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

الرابعة  اجل��ادة  120م2  م�شاحة 

مهاجرين �شورى ه� : 5127251 

مواجه  الدويلعة  منزل يف  <للبيع 
جامع ال��راء 3 غرف و موزع مع 

ال�������ش���ط���ح ك�������ش���وة ج����ي����دة ه������ : 

 4717380 – 0991201062
العظـــم  علـــى  شـــقة  <للبيـــع 
فـــي معضمية الشـــام مســـاحة 
135م2 شرقي قبلي مع اطالة 
رائعـــة علـــى جبـــل الشـــيخ مع 
الســـطح معمر بنفس املساحة 
وســـيط  دون  نصفـــه  معمـــر 
 –  6666475 هــــ:  للجاديـــن 

 0947916085

<ل����اج����ار ق��ب��و جت�����اري م�����ش��اح��ة 
الطلياين  ح��دي��ق��ة يف  م��ع  100م2 
 : ه���  م�شتودع  او  ك��ور���ش��ة  ي�شلح 

 0955169696
مقابل  امل��زرع��ة  �شقة يف  <ل��اج��ار 
جامع الميان طابق ار�شي 4 غرف 

و �شالون ي�شلح �شكني او جتاري 

 –  0 9 5 1 4 1 8 8 2 3  : ه�������� 

 4472374
<لاجار منزل غربي املالكي طلعة 
نادي  جانب  الرئي�س  ال�شيد  جامع 

نوت �شتوب ط2 غرفة نوم و �شالون 

و �شفرة  مفرو�س ك�شوة و فر�س جيد 

على  و  قا�شيون  على  اط��ال��ة  ج��دا 

ال�شارع العام مطلوب 5 مليون �شنويا 

قابل للتفاو�س و الدفع �شنوي ه� : 

 0949599996
<لاجار منزل باملزة فيا ت غربية 
و  �شفرة  و  �شالون   + ن��وم  غرفتني 

منتفعات ك�شوة و فر�س جيد جدا ط1 

خدمات بناء كاملة  + كراج �شيارة 

الدفع  و  �شنويا  مليون   4.2 مطلوب 

�شنوي ه� : 0949599996 

<لاجار على طريق اجلاء غرفتني 
نوم و �شالون مفرو�س ك�شوة و فر�س 

ممتاز اطالة على ال�شارع العام ط5 

الدفع  و  �شنويا  مليون   3.2 مطلوب 

�شنوي ه� : 0949599996 

<يوجد غرفة و منافع م�شرتكة لبنت 
او ب��ن��ت��ني ب�����ش��ارع ال���ث���ورة ���ش��وق 

النحا�شني حارة  غنم ه� : 2326854 

 0944574456 –
لاجار منزل على طريق اجلاء بدون 

فر�س 3 غرف نوم و �شالون ك�شوة 

جيدة جدا اطالة على ال�شارع العام 

م�شعد + خدمات بناء كاملة مطلوب 

 : ه��������  �����ش����ن����وي����ا  م�����ل�����ي�����ون   3.5
 0949599996

املزة  اتو�شرتاد  على  منزل  لاجار 

مقابل دار البعث 2 نوم + �شالونني 

ممتاز   فر�س  و  ك�شوة  منتفعات   و 

الدفع  و  �شنويا  مليون   4.5 مطلوب 

�شنوي ه� : 0949599996 

 – ع��رن��و���س  <ل��اج��ار �شقة يف / 
ال�شعان – ركن الدين – املزرعة ( 

 0951418823  : ه�  يومي  اج��ار 

 4472374 –
<ل��اج��ار ا���ش��ت��دي��و  ب��امل��زة فيات  
غربية دوبلك�س غرفة نوم + �شالون 

و مطبخ و حمامني و حديقة �شغرية 

 2.5 ���ش��ي��ارات ت مطلوب  ك���راج   +

مليون �شنويا و الدفع �شنوي او كل 

6 ا�شهر ه� : 0949599996 

مطلوب لاجار 
امل��زة  ل��اج��ار �شقة يف  <م��ط��ل��وب 
فيات بدون فر�س و بدون و�شيط ه� 

 0944474020 – 6644699 :

<ل��ل��ب��ي��ع حم��ل ف����روج ب��رو���ش��ت��د و 
كامل  مع  50م2  م�شاحة  �شاورما 

بعد  ال�شعر  امل��زة  يف  التجهيزات 

امل���ع���اي���ن���ة ل���ل���ج���ادي���ن ف���ق���ط ه����� : 

 0933568282

<مطلوب لايجار حمل على �شارع 
عام يف ال�شام او �شواحيها م�شاحة 

 : ه���������  ف�����������وق  م��������ا  و   2 15م
 0936676689

موظفون
<�شالة عر�س منتجات �شورية للعناية 
موظفة  اىل  بحاجة  باحلمرا  ب��امل��راة 

 – ب���رزة  مب�شاكن  �شالتها  ب��اح��دى 

 – �شكرتاريا   – حما�شبة   ( احلمرا 

خدمة زبائن ( براتب 75 الف العمر 

دون 35 �شمة و املوا�شات موؤمنة ه� 

 2232246 – 2256550 :

بدم�شق  جتارية  ل�ركة  <مطلوب 
-25 العمر  موظفني من اجلن�شني 

50 �شنة الت�شال على الرقم ه� : 
 4440114 – 095000625

الطبية  ال�����رك��ات  ك���رى  <ت��ع��ل��ن 
التجميلية عن افتتاح فرعها اجلديد 

باحلمرا و تطلب موظفني اإداريني ) 

حما�شبني – �شكرتاريا ( براتب 50 

ال���ف اخل����رة غ��ري ����روري���ة ه��� : 

 3328989 – 0954798000
<�����رك����ة جت����اري����ة ت��ع��م��ل يف جم���ال 
ال�شترياد و الت�شدير بحاجة اىل موظفة 

 / ا�شتقبال   – مق�شم   – �شكرتاريا   /

بالرامكة  اجل��دي��د  فرعها  ل��دى  للعمل 

العمر دون 35 �شنة براتب 60 الف ه� : 

  0988179715 – 2215420
اىل  بحاجة  ج��رم��ان��ا  <م��ن��ت��زه يف 
م�شتثمر مدينة العاب مع اللعاب ه� 

 0933399496 :

<مطلوب حما�شبة ملجموعة طبية براتب 
65 الف بدوام 8 �شاعات �شباحي العمر 
و  م��وؤم��ن��ة  امل��وا���ش��ات  �شنة   30 دون 

اخلرة غري �رورية ه� : 2145877 

 0944399193 –
لشركة  موظفة  او  موظف  <مطلوب 
عية  لصنا ا ملنطقة  با ية  ر جتا
على  الرد  و  املكتب  باعمال  للقيام 
 : هـ  مهم  غير  لعمر  ا و  تف  لها ا

 0993002774
<�ركة طبية جتميلية تعلن افتتاحها 
اى  بحاجة  باحلمرا  اجل��دي��د  فرعها 

موظفة ذات مظهر لئق لل�شواغر التلية 

) حما�شبة – �شكرتارية – ا�شتقبال ( 

اخلرة غري �رورية براتب 75 الف 

الدوام 8 �شاعات و املوا�شات موؤمنة 

ه� : 0966226640 – 2144402 
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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 

 مطلوب شقة لإليجار
 في منطقة المزة ) غربية - شرقية - اتوستراد ( 
بدون فرش وبدون وسيط وبسعر منطقي 

لالستفسار   0944474020  / 0941551550 / 6644699

       مطعم قيد اإلفتتاح 
             بحاجة إلى 

1 - كوميك صالة + كابتن 
2 - شيف شرقي + شيف غربي 

3 -  معلم مشاوي + معلم مقبالت  
4 -  معلم معجنات + عمال معجنات 

5 -  عمال وعامالت مطبخ و تنظيف
 مكان العمل قرب مشفى المواساة 

 لالستفسار هاتف   0944474020  / 0941551550 / 6644699

لإلستفسار يرجى االتصال بين   الساعة  الثالثة والسابعة مساًء 
على األرقام التالية  رباعي   : 0119598  هاتف  0112267704

 فرصة عمل مميزة 
 ترغب مؤسسة طباعية رائدة بتوظيف 

أمين مستودع 
1 - حاصل على شهادة جامعية أو معهد متوسط  

2 -  ملم باللغة اإلنكليزية 
3 - اليتجاوز عمره 45 سنة 

4 - غير مدخن 
5 -  متفرغ للعمل 

6 - أدى الخدمة العسكرية أو معفى منها 

 اللمسة األنيقة للخدمات 
 تعزيل - تنظيف 

) بيوت - مكاتب - شركات 
- مدارس - مطاعم (

 نقل عفش - تأمين 
مدبرات منزل 

 0991833319

 من�ساأة �سياحية بدم�سق 

 بحاجة اإىل

 موظف بوفيه 
 دوام �سباحي 

 دوام م�سائي 

 الت�سال من ال�ساعة 11 �سباحًا 

حتى ال�ساعة الرابعة بعد الظهر  

على الرقم  9424

 مطلوب عيادة سنية 
مع معداتها أو بدون لالستثمار 

 حصرًا ضمن مدينة دمشق 
 هـ : 0944884622 / 5446533

شــــركة مقاوالت بحاجة إلى 
1 - ســــكرتيرة  مكتب 

2 - عامل خدمات للشـــركة 
 دمشق - مزة فيالت شرقية ضمن مدينة الشباب 

هـ : 6116601 / 0990015034

 مطلوب عمال خياطة
 بنطلون رجالي حصرًا ذوي خبرة جيدة 

للعمل بشارع خالد  ابن الوليد 0933212251
 ممكن التواصل عبر الواتس آب

<جمموعة جتارية باملزة بحاجة اى طاقم 
اداري / مديرة تنفيذية – �شكرتارية – 

خدمة زبائن / العمر دون 30 �شنة براتب 

75 ال�����ف + ب�����دل م����وا�����ش����ات ه����� : 
 6634032 – 0959856004

<موؤ�ش�شة ا�شترياد و ت�شدير تطلب للعمل 
م�شاكن  مزة –  ان�شة حمجبة / برامكة – 

برزة / براتيب 65 الف العمر دون 30 �شنة 

غ��ري �رورية  اخل��رة  موؤمنة  امل��وا���ش��ات 

الدوام �شباحي ه� : 2145877 

اداري  لعمل  م��وظ��ف��ات  <م��ط��ل��وب 
�شمن ال�ركة بعمر ل يتجاوز 35 

�شنة لتحديد موعد املقابلة الت�شال 

 -  0950006625  : ه�������� 

4440114
<مل����ن ل��ي�����س ل��دي��ه��ا ع��م��ل او ���ش��ه��ادة ���رك��ة 
م�شتح�رات طبية و جتميلية بحاجة اىل ان�شة 

ل�شتكمال طاقمها الداري العمر دون 35 �شنة 

بدوام �شباحي اخرة غري �رورية  و الراتب 

50 الف ه� : 0955553922 – 2256550 
بالرامكة  طبية  م��واد  <م�شتودع 
بحاجة اىل موظفة ادارية – ا�شتقبال 

– مق�شم براتب 50 الف اخلرة غري 
�رورية و املوا�شات موؤمنة ه� : 

 0932412883 - 2253712
ب�شهادة  ف���وري  ب�شكل  <م��ط��ل��وب 
ب�ركة  للعمل  ادنى  بكالوريا كحد 

حديثة املن�شاأ العمر دون 35 �شنة 

 : ه������  ل.��������س   45000 ب�����رات�����ب 

 3328070 – 0953354000
بالرامكة  طبية  م��واد  <م�شتودع 
بحاجة اىل موظفة ادارية – ا�شتقبال 

– مق�شم براتب 50 الف اخلرة غري 
�رورية و املوا�شات موؤمنة ه� : 

0967955755 – 2215420
<م��ط��ل��وب م��وظ��ف��ة ت�����ش��وي��ق على 
�شنة   35 يتجاوز  ل  بعمر  الهاتف 

ل���ت���ح���دي���د م����وع����د امل���ق���اب���ل���ة ه����� : 

 4440114 – 095000625
<مطلوب للعمل فورا مديرة تنفيذية ل�ركة 
�شاعات   8 ب��دوام  بالرامكة  تعمل  جتارية 

ب���رات���ب 75 ال���ف امل���وا����ش���ات م��وؤم��ن��ة و 

ال�شهادة ثانوية كحد ادنى العمر دون 35 

�شنة ه� : 0933606019 – 2135309 

حاقة وجتميل
<مركز جتميل يف جرمانا بحاجة 
اىل م��وظ��ف��ات ذات خ���رة ق�����س و 

�شي�شوار و مكياج ل تقل عن �شنتني 

 –  0966969665  : ه�������� 

 0964625066

<م������در�������س خم���ت�������س ب���ت���دري�������س 
ال��ف��ي��زي��اء جلميع  و  ال��ري��ا���ش��ي��ات 

امل����راح����ل ال���درا����ش���ي���ة و خ��ا���ش��ة 

ال�شهادتني / اأ�شعار خا�شة ملنطقة 

 –  6615883  : ه�����   / امل�������زة 

 0933309411
<مدر�شة لغة فرن�شية خرة ممتازة 
لتدري�س طاب التا�شع و البكالوريا 

ف��ق��ط و يف ج��رم��ان��ا ح�����را ه��� : 

 0991275450
 – فيزياء   – ريا�شيات  <م��در���س 
 – فرن�شي   – انكليزي   – كيمياء 

املراحل  و  ال�شفوف  لكافة  عربي 

<م���ط���ل���وب ل��ل��ع��م��ل ان�����ش��ة ب�����رك��ة 
البيع �شمن  للعمل مبجال  كمبيوتر 

ال�ركة الدوام من 1.30 6- راتب 

 : ه���������  م�����ب�����ي�����ع�����ات  ن���������ش����ب����ة   +

 0950403004
استيراد  شركة  مميزة  عمل  <فرصة 
عالقات  موظفة  الى  بحاجة  تصدير  و 
ساعات   8 بدوام  سكرتيرة   – عامة 
للعمل  الكامل  التفرغ  الف   65 راتب 
ادنى  كحد  ثانوية  الشهادة  مبدئيا 
العمر دون 32 سنة هـ : 2230790 

 0934443999 -
<�ركة حديثة املن�شا بحاجة اىل / 
للعمل �شمن  حما�شبة   – �شكرترية 

ب��دل  ال����ف +   75 ب���رات���ب  امل��ك��ت��ب 

و  �شنة   30 دون  العمر  موا�شات 

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

 6634032 – 0959856004
<�ركة جتارية بدم�شق بحاجة اىل 
حما�شبة للعمل �شمن ق�شم املحا�شبة 

حما�شبية  خ��رة  لديها  م��ن  يف�شل 

���ش��اب��ق��ة و ق���اب���ل���ة ل���ل���ت���دري���ب ه����� : 

 0993335055 – 3337667
<يلزمنا م. م�شاعد /ة/ مهند�س من 
و  امل�شاحة  دفاتر  اخل��رة يف  ذوي 

ال�راف على التنفيذ بدوام كامل ه� 

 0944501660 – 2258616 :

ترغب  بالرامكة  حديثة  طبية  <جمموعة 
بتعيني موظفة ) حما�شبة – ا�راف ( براتب 

75 الف ب��دوام 8 �شاعات العمر دون 35 
�شنة يف�شل من �شكان الرامكة و ما حولها 

 : ه�  موؤمنة  املوا�شات  و  ل��ل��دوام  التفرغ 

 2144403 – 0933606081
للعمل  موظفني  اىل  بحاجة  <�ركة 
�شمن �شالة يف مول �شام �شنرت العمر 

من 18-40 �شنة الراتب البتدائي 40 

 –  0988118582  : ه�����  ل������ف  ا

2112798 حتويلة 20 
موظفة  الى  بحاجة  جتارية  <شركة 
لدى  للعمل   / – سكرتاريا  مقسم   /
 60 براتب  بالبرامكة  اجلديد  فرعها 
بني  العمر  مؤمنة  املواصالت  الف 
18-30 سنة اخلبرة غير ضرورية هـ : 
 0934443999  -  2230790
<���رك��ة جت��اري��ة تعمل يف جم��ال 
اىل  بحاجة  الت�شدير  و  ال�شترياد 

 – مق�شم   – �شكرتاريا   / موظفة 

ا�شتقبال / للعمل لدى فرعها اجلديد 

بالرامكة العمر دون 35 �شنة براتب 

 –  2253712  : ه�����  ال�����ف   60
0932412883

  <�ركة جتارية بحاجة اىل موظفة 

/ مق�شم – �شكرتاريا / للعمل لدى 

فرعها اجلديد بالرامكة براتب 60 

الف املوا�شات موؤمنة اخلرة غري 

 2215420  : ه�������  ��������روري�������ة 

   -0988179715

م�شلى  ب��اب  طبي يف  <م�����ش��ت��ودع 
اإىل  بحاجة  ب��امل��راأة  بالعناية  يعمل 

ال�شهادة  حتمل  حمجبة  �شكرترية 

يبداأ من  براتب  اأدن��ى  الثانوية كحد 

50 الف العمر دون 35 �شنة و الدوام 
 : ه�  موؤمنة  املوا�شات  و  �شباحي 

 2255351 – 0934241443
<�����رك����ة جت����اري����ة ت��ع��م��ل يف جم���ال 
ال���ش��ت��رياد و ال��ت�����ش��دي��ر ب��ح��اج��ة اىل 

�شكرترية موظفة عاقات عامة للعمل لدى 

فرعها اجلديد بالرامكة العمر دون 35 

���ش��ن��ة ب���رات���ب 60 ال����ف ���ش��ه��ري��ا ه���� : 

 0932412883 – 2253712

سائقون 
<م��ط��ل��وب م��وظ��ف ي��ح��م��ل ���ش��ه��ادة 
لدى  للعمل  عامة  او  �شواقة خا�شة 

�ركة ك�شائق او موزع براتب ثابت 

 –  5641542  : ه�����  ن�����ش��ب��ة   +

 0930147448

رعاية وتنظيف 
<لدينا مربية ل�شتقبال اطفالكم ليا 
و نهارا  دوام و اقامة / جرمانا / 

 –  0 9 3 4 0 9 8 1 6 9  : ه�������� 

 5663531
عائلة  ل��دى  للعمل  مقيمة  <مطلوب 
حمرتمة �شمن مدينة دم�شق براتب 

 –  2725224  : ه�����  ل������ف  اأ  75
0931434849

<لدينا مدبرات منزل مقيمات او غري 
رعاية  و  املنزلية  لاعمال  مقيمات 

امل�شنني و الطفال ه� : 8113020 

 8113025 – 0993152120 –
عائلة  ل��دى  للعمل  مقيمة  <مطلوب 
حم��رتم��ة ب���رات���ب 100 األ����ف ه���� : 

 0940649505

سكرتاريا
<�ركة جتارية بحاجة اىل موظفة 
/ مق�شم – �شكرتاريا / للعمل لدى 

فرعها اجلديد بالرامكة براتب 60 

الف املوا�شات موؤمنة اخلرة غري 

 -  2253712  : ه�����  ������روري�����ة 

   0932412883
افتتاح  تعلن  جتميلية  طبية  <شركة 
بحاجة  و  احلمرا  بشارع  اجلديد  فرعها 
الى موظف /ة/ ) محاسبة – سكرتاريا 
ضرورية  غير  اخلبرة   ) استقبال   –
براتب 50 الف هـ :0954798000 

 3328989 –
<�ركة جتارية بحاجة اىل �شكرترية 
حمجبة للعمل لديها براتب 50  الف 

امل��وا���ش��ات  �شنة   40 دون  ال��ع��م��ر 

م��وؤم��ن��ة اخل���رة غ��ري ���روري��ة ه��� : 

 0967955755 – 2215420
<موؤ�ش�شة جتارية ترغب بتعيني �شكرترية 
 8 ب��دوام  ف��ورا  املكتبية  بالأعمال  للقيام 

�شاعات بفرعها باحلمراء ال�شهادة ثانوية 

املوا�شات  و  ب��دون خ��رة  اأدن���ى  كحد 

 : ه�����   6-11 م����ن  الت�������ش���ال  م���وؤم���ن���ة 

2255351 – 0955553922
ترغب  بالبرامكة  طبية  <مجموعة 
بتعيني سكرتيرة إدارية / إشراف / 
رد على الهاتف بدوام صباحي و رواتب 
مميزة العمر دون 30 سنة اخلبرة غير 
 : هـ  مؤمنة  املواصالت  و  ضرورية 
  -0961144445  2274171

�شكرترية  بتعيني  ترغب  طبية  <���رك��ة 
على  رد   – مق�شم   – م�رفة   / تنفيذية 

الهاتف / براتب ممتاز و بدوام �شباحي 

العمر دون 30 �شنة و املوا�شات موؤمنة 

ه� : 2157150 – 0944399193 

<�ركة جتارية بحاجة اىل �شكرترية 
حمجبة للعمل لديها براتب 50  الف 

العمر دون 40 �شنة املوا�شات موؤمنة 

اخلرة غري �رورية ه� : 2253712 

  -0932412883
<�ركة جتارية بدم�شق بحاجة اىل 
اللغة  كامل جتيد  بدوام  �شكرترية 

النكليزية ب�شكل تام و لديها خرة 

 : ه���  التجارية  باملرا�شات  جيدة 

 0993335055 – 3337667
تطلب  مصلى  بباب  طبية  <شركة 
آنسة محجبة للعمل مبجال السكرتارية 
الراتب  صباحي  الدوام  التنفيذية 
50 الف العمر دون 32 سنة علما ان 
املواصالت مؤمنة هـ : 2274171 

0956013000 -
�شكرترية ملكتب جتاري  <مطلوب 
ب���رج ال���رو����س جت��ي��د ال��ع��م��ل على 

القيام باعمال املكتب  الكمبيوتر و 

متفرغة للعمل العمر دون 32 �شنة 

 5427524 : ذات مظهر لئق ه� 

 0946210336 –
عمل  او  شهادة  لديها  ليس  <ملن 
لعناية  ا مبجال  املنشأ  حديثة  شركة 
 – سكرتاريا   / موظفة  تطلب  و  الطبية 
براتب  سنة   35 دون  العمر   / استقبال 
45000 ل.س اخلبرة غير ضرورية هـ : 

 3328070 –  0953354000
جمال  يف  تعمل  جتارية  <�ركة 
ال�شترياد و الت�شدير بحاجة اىل 

���ش��ك��رت��رية م��وظ��ف��ة ع��اق��ات عامة 

للعمل لدى فرعها اجلديد بالرامكة 

العمر دون 35 �شنة براتب 60 األف 

 –  2215420  : ه�����  ����ش���ه���ري���ا 

  0967955755

خا�شة ال�شهادات / تا�شع – علمي 

معلوماتية –  �شناعة –  اأدب��ي –   –
ه�����   / ف���������ن���������ون   – جت�����������������ارة 

  0932669269:

 – فيزياء   – رياضيات  <مدرس 
و  تأسيس  املراحل  لكافة  كيمياء 
 : هـ  العالية  الدرجات  لنيل  تقوية 

0936046825
درو����س  لإع��ط��اء  م�شتعد  <م��در���س 
كيمياء   – ف��ي��زي��اء   – بالريا�شيات 

و  الإعدادية  ال�شهادة  لطاب  عربي 

باأ�شعار  الأ�شا�شي  التعليم  مرحلة 

 –  5133871  : ه�����  م��ن��ا���ش��ب��ة 

 0933258622

<مدر�شة خمت�شة بتحفيظ الفل�شفة 
للبكالوريا من ال�شفر للمتاأخرين و 

و مراجعة  تكرار  ال�شعفاء حتفيظ 

املواد الجتماعية و العلوم للتا�شع 

و البكالوريا بعدة طرائق متنوعة ه� 

0992761703 :

 
<فني م�شتعد ل�شيانة و فرمتة و تنزيل 
و  الفريو�شات  مكافحة  و  النت  برامج 

على  الت�شميم  و  الهند�شية  ال��رام��ج 

اأينما  ال�شبكات  تو�شيل  و  الكمبيوتر 

كنتم ه� : 0945375583 



شركة لصناعة المواد الزراعية واألدوية البيطرية 
جنوب الكسوة تعلن عن حاجتها 
لموظفين باالختصاصات التالية : 

1 -  طبيب / ـة بيطري :  يتقن اللغة اإلنكليزية والعمل على الحاسب 
2 - صيدالني / ـة :  يتقن اللغة اإلنكليزية والعمل على الحاسب 
3 - كيميائي / ـة :  يتقن اللغة اإلنكليزية والعمل على الحاسب 

4 - محاسب / ـة :   حاصل على شهادة في التجارة واإلقتصاد - إختصاص محاسبة 
يتقن اللغة اإلنكليزية والعمل على الحاسب وعلى برنامج األمين المحاسبي 

 يرجى من الراغبين بالتقدم للعمل إرسال السيرة الذاتية إلى العنوان التالي : 
aspco@hotmail.com    هاتف        0962626201  علما أن المواصالت مؤمنة


