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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 

 مطلوب لإليجار 
شقة 5 غرف ومنتفعات  تجاري - أرضي مساحة 
بحدود 200 - 250 م2  في المناطق التالية : 

 البرامكة - الحلبوني - فكتوريا - شارع بغداد - قصاع 
  هاتف :  0997435650

<ل��ل��ب��ي��ع ���ش��ق��ة مب�������روع دم���ر جمعية 
3 غرف  150م2 /  بناء حجر  التعمري 

نوم + �شالون / ك�شوة جيدة م�شعد + 

مراآب + مولدة للبناء الت�شليم فوري ب�شعر 

 : ه��������  ل�����ل�����ج�����ادي�����ن  م�����ل�����ي�����ون   120
 0945801619

دمر  م�روع  يف  دوبلك�س  ترا�س  <للبيع 
مدخل م�شتقل على ال�شارع م�شاحة داخلية 

500م2 + م�شاحة ترا�س 150م2 / 4 غرف 
نوم + 4 حمامات + 3 �شالونات / ك�شوة 

ديلوك�س مع افر�س يوجد كراجني لل�شيارات 

الت�شليم فوري للجادين فقط  اطاللة رائعة 

ه� ك 0945801619 

<للبيع �شقة مب�روع دمر ج 16 �شارع 
الفيالت ن�شق اول بناء حجر ط ار�شي 

داخلية  م�شاحة  م�شبح   + حديقة  م��ع 

160م2 + حديقة 150م2 / 3 غرف نوم 
+ 3 حمامات + �شالون ك�شوة ديلوك�س 

الت�شليم فوري ه� : 0945801619 

شقق متفرقة 
م�شفى  ج��ان��ب  ب��امل��ال��ك��ي  �شقة  <للبيع 
 + ن���وم  غ���رف   4  / 250م2  ال�����ش��ام��ي 

�شالونني / اطاللة رائعة م�شعد + مراآب 

+ مولدة للبناء طابو اخ�ر الت�شليم فوري 

ه� : 0945801619 

<منزل ســـكني لالجار مبنطقة 
  7 ط  9 جزيـــرة  دمـــر  مشـــروع 
غربـــي  قبلـــي  جميلـــة  إطاللـــة 
مفروش كامـــل غرفتنا و صالون 
كبيـــر شـــكل / L  / بســـعر نهائـــي 
كل  الدفـــع  و  شـــهريا  الـــف   200
6 أشـــهر ســـلف / مطلوب عائلة 
 /0932553577  : هــــ  صغيـــرة 

 0933930951
<لالجار ال�شنوي حمل مك�شي ديلوك�س 
مبوقع مميز بدون مدخنة مزة جبل اآخر 

اخلط �شاحة الهدى م�شاحة 30م2 ه� : 

 0933442268
ال�شهري   الأ�شبوعي  اليومي  <لالجار 
بدم�شق غرف مفرو�شة ) 2+3 ( �رير 

+ حمام + براد + مكيفة �شمن ) البيت 

ال�شامي ( �شارع  بغداد دخلة القزازين 

خلف جامع اجلوزة ه� : 2320771 – 

 0933554418 0936855455-

<يلزمنا منزل لل�راء يف م�روع دمر 
م�شاحة 100م2 جزيرة 23-24 16- 

ب�������������دون و�������ش������ي������ط ح���������������را ه��������� : 

 0962399629

<للبيع حمل فروج برو�شتد و �شاورما 
م�شاحة 50م2 مع كامل التجهيزات يف 

املزة ال�شعر مغر/ بعد املعاينة /للجادين 

فقط ه� : 0933568282 

مساحة  صحنايا  اشرفية  في  للبيع  >
32م2 يبعد عن الشارع الرئيسي 100م 

هـ: 0997829612 
<للبيع فروغ مالية عقار 22م2 موؤلف 
من حملني مع منافع يف باب م�شلى �شوق 

ال�����ش��ت��الي��ت ب�����ش��ع��ر 20 م��ل��ي��ون ق��اب��ل 

ل��ل��ت��ف��او���س ي�����ش��ل��ح ل��ك��اف��ة امل��ه��ن ه���� : 

 0944058806 – 3341976

مزة 
<للبيع منزل باملزة جبل �شاحة الهدى طلعة ال�شهلي 
قرب �شيدلية ال�شهلي / 3 غرف نوم و �شالون كبري 

10م طول /5 م عر�س مع منتفعات / الك�شوة جيدة 
ب�شعر 27 مليون ه� :0944590463 

<للبيـــع شـــقة فـــي املـــزة شـــارع احلـــرش 
 4/ فنـــي  اول  طابـــق  185م2  مســـاحة 
اجتاهـــات / اطاللة رائعـــة بحالة جيدة 

جدا التسليم فوري هـ : 0933235141 
<للبيع �شقة باملزة فيالت غربية ط ار�شي 
داخلية  م�شاحة  م�شبح   + حديقة  م��ع 

250م2 + حديقة 300م2 ك�شوة جيدة 
ي�شلح  ال�����ش��ارع  ع��ل��ى  م�شتقل  م��دخ��ل 

ت�شليم  اخ�ر  طابو  او جت��اري  �شكني 

فوري ه� : 0945801619 

مشروع دمر 
دوار  جانب   دم��ر  مب�روع  �شقة  <للبيع 
الكني�شة بناء حجر 180م2 / 3 غرف نوم 

+ 3 حمامات + �شالون ك�شوة جيدة اطاللة 

رائعة م�شعد + مراآب + مولدة للبناء الت�شليم 

فوري ه� : 0945801619 

صحنايا  ب��أش��رف��ي��ة  أرض��ي��ة  ش��ق��ة  للبيع   >
مساكن توسع أرضي مرتفع غرفة وصالون 
ه�  ب�����دون وس���ي���ط   ك���س���وة ج���ي���دة  55 م2 

0933433839
< للبيع شقة في املعمورة ) طريق بقني ( مساحة 
120 م كسوة جيدة غربي شمالي بسعر مغري 

لالستعالم 4417478 / 0933830555 
<للبيع او املقاي�شة منزل بالتجارة ك�شوة 
�شوبر ديلوك�س 3 غرف و �شوفا و بلكون 

اخ�ر  ط��اب��و  مليون   80 ف���وري  ت�شليم 

للجادين ه� : 0951553163 

<للبيع منزل باملنطقة الصناعية 
طابـــق ارضـــي /3 غـــرف و صالون 
قبلـــي  مشـــرقة  و  فـــع  منا مـــع 
شـــمالي في احلديقة الســـابعة / 
عقـــد مـــع مطابقـــة بصمـــة / هـ : 

 5440296 –  0944479239
قد�شيا  يف  ار�شي  طابق  منزل  <للبيع 
جادات جادة 3 م�شاحة +120 180م2 

ك�شوة  خالبة  اطاللة  مع  حديقة  خارجة 

ممتازة ه� : 0967387212 

<للبيع غرفة و منافع قبو ثاين بركن الدين 
مقابل مدر�شة ابن املعتز / ملكية م�شرتكة 

/ ت�شلح كعيادة ال�شعر النهائي 5 مليون 

ه� : 0938565525 

ال��ع��ب��ا���ش��ي��ني جانب  ���ش��ق��ة يف  <ل��ل��ب��ي��ع 
مدر�شة الدب العربي ت�شلح جتاري او 

تقع  فني  ط1  125م2  م�شاحة  �شكني 

ع���ل���ى ����ش���ارع���ني ك�������ش���وة ج���ي���دة ه����� : 

 0938266911 – 4416740
<للبيــــع منــــزل فــــي ريــــف دمشــــق 
منطقة البويضة ط1 فني مساحة 
135م2 مع ســــطح 65م2 / 3 غرف 
و مــــوزع و منافــــع / كاتــــب عــــدل / 

لالستفسار هـ : 8885411 
< للبيع شقة أول فني بأشرفية صحنايا 
غ��رف وصالون مساحة   3 توسع  مساكن 
ب���دون وس��ي��ط ه�  100 م2 ك��س��وة ج��ي��دة 

 0933433839
< للبيع شقة أول فني بأشرفية صحنايا 
غ��رف وص��ال��ون مساحة   3 الطيارة  نزلت 
ه�  ب����دون وس��ي��ط  ك��س��وة ج��ي��دة  م   120

 0933433839
<للبيع �شقة م�شاحة 80م2 طريق بريوت 
على  �شوكة  ال���ورد  جبل  مفرق  ال��ق��دمي 

ب�شعر  عيادة  ي�شلح  الرئي�شي  ال�شارع 

5.5 مليون ه� : 0999558961 
<للبيع او املقاي�شة منزل بالعدوي طابق 
اأول اإطاللة جميلة على جامع الإميان و 

�شالون  و  ن��وم  غرفتني  قا�شيون  جبل 

للجادين  فوري  ت�شليم  ديلوك�س  بلكون 

75 مليون ه� : 0933709044
للبيع �شقة يف عرنو�س ط ار�شي م�شاحة 

200م2 ي�شلح �شكني او جتاري 5 غرف 
و �شالون و حديقة ه� : 0951418823 

 4472374 –
<للبيـــع شـــاليه عـــدد /2/ على 
الهيـــكل متجاوريـــن معـــا حصرا 
فـــي منطقة بصيرة / 10 دقائق 
عن طرطوس / املســـاحة الكلية 
160م2 ط3 فنـــي / ثالـــث صف 
عن البحر / هـ : 0993220247 
<للبيع �شقة قبو فاي�س على الهيكل طابو 
اخ�ر يف عرطوز م�شاحة 95م2 طريق 

ب���ازار ه��� :  درو���ش��ا ب�شعر 5 مليون و 

 0936923421

<مطلوب حما�شب /ة/ ملحل معجنات و 
املزة  اتو�شرتاد  على  بات�شريي  حلويات 

لديه خربة بالعمل على الكمبيوتر و برامج 

 : ه���  �شنة   35 دون  ال��ع��م��ر  امل��ح��ا���ش��ب��ة 

 0997922827
احلمـــرا  شـــارع  فـــي  <مطبعـــة 
بحاجة الـــى مصممة احترافية 
 – الســـتيريتر   – فوتوشـــوب   /

برامج هـ : 0943882344 
<يلزمنا كادر للعمل مبحل اأحذية مبنطقة 

احلميدية ه� : 0961121429 

<�ركة طبية جتميلية تعلن افتتاح فرعها 
اجلديد باحلمرا بحاجة اىل موظفة ذات 

/حما�شبة  التالية  لل�شواغر  لئق  مظهر 

– �شكرتارية – ا�شتقبال / اخلربة غري 
�رورية براتب 75 األف الدوام 8 �شاعات 

املوا�شالت موؤمنة ه� : 0966226640 

 2144402 –
<�ركة خمت�شة بتجارة الأدوات الطبية 
بتنظيم  ا����راف  موظفة  بتعيني  ت��رغ��ب 

دون  العمر  �شباحي  الدوام  كفر�شو�شة 

30 �شنة املوا�شالت موؤمنة اخلربة غري 
ال������ف ه����� :  ال�����رات�����ب 60  ������روري�����ة 

 2157150
<بحاجة اىل ظابط بيئة و �شحة مهنية 
و �شالمة ) و يف�شل من لديه خربة يف 

م��ق��اي��ي�����س اجل������ودة و الي������زو ( ه���� : 

 0958009593
<مطلوب ممول جتاري مببلغ 5 ماليني 
او  �شيكات  الف  ع�رة  ا�شبوع  كل  و 

�شندات ه� : 0996218110 

ال��ربام��ك��ة  م���واد طبية يف  <م�����ش��ت��ودع 
بحاجة اىل موظفة اإدارية / ا�شتقبال – 

مق�شم / ب��رات��ب 60 ال��ف اخل��ربة غري 

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

 0932412883 – 2253712
استقبالها  عن  تعلن  جتارية  <شركة 
– اداريني  التوظيف / محاسبة  لطلبات 
 -  3328989  : هـ  اف   70 براتب   /

0930708010
<ملن لي�س لديها �شهادة او عمل �ركة 
م�شتح�رات طبية جتميلية بحاجة اإىل 

اآن�شة ل�شتكمال  طاقمها الإداري العمر 

دون 35 �شنة دوام �شباحي اخلربة غري 

األ�������ف ه����� :  ال�����رات�����ب 50  ������روري�����ة 

 2256550 – 0955553922
اىل  بحاجة  باملزة  طبية  م��واد  <�ركة 
 / مق�شم   – ا�شتقبال   / اداري��ة  موظفة 

 – باملزرعة  اجلديد  مقرها  لدى  لللعمل 

الفردو�س العمر دون 35 �شنة براتب 60 

 –  0991630655  : ه������  ل�������ف  ا

 2226574
للمنتجات  شركة  لدى  للعمل  <مطلوب 
مصرفي  معهد  خريجة  محاسبة  الغذائية 
خبرة  االقتصاد  كلية  جامعة  او  جناري  او 
من  الدوام  اكسل/   + امييل   / بالعمل 

 5026  : هـ  بغداد  شارع   5-8
<�ركة طبية ب�شارع العابد بحاجة اىل 
حما�شبة ال�شهادة ثانوية العمر دون 30 

الف   60 الراتب  �شباحي  ال��دوام  �شنة 

املوا�شالت موؤمنة ه� : 2157150 

بحاجة  البرامكة  في  طبية  مواد  مستودع 
– مقسم  – استقبال  ادارية  الى موظفة 
للعمل لديها العمر دون 35 سنة براتب 
اخلبرة  8 ساعات  دوام  و  الف شهريا   60
 : هـ  مؤمنة  املواصالت  و  ضرورية  غير 

0954995000  -   2230790

<لالســـتثمار محل فـــي احلريقة 
ارضي طابقني مســـاحة كل طابق 

 0941470888  : 20م2 هـ 
<حمل لالجار يف جرمانا  �شارع عري�س 
م�شاحة 100م2 �شقف عايل ي�شلح لي 

عمل او م�شتودع كورني�س اجلناين قرب 

منتزه ال�شالم ه� : 0994363607

موظفون
 / موظفة  اىل  بحاجة  جت��اري��ة  <���رك��ة 
مق�شم – ا�شتقبال – �شكرتارية / للعمل 

لدى فرعها اجلديد بالربامكة براتب 60 

ال���ف امل���وا����ش���الت م��وؤم��ن��ة اخل����ربة غري 

 –  2215788  : ه�������  ��������روري�������ة 

  0960969797
<�ركة رائدة يف جمال اخلدمات تعلن 
عن رغبتها يف يعيني موظفات براتب مغري 

للعمل لديها �شمن دم�شق و �شواحيها ه� 

 0950010151 – 6129034 :

<شركة مقرها باب مصلى ترغب بتوظيف 
ضغط  حتمل  ادارية  شواغر  بعدة  انسة 
خبرة  بغير  و  بخبرة  الكامل  التفرغ  العمل 
8 ساعات راتب  32 سنة دوام  العمر دون 
خاص  قسم  يوجد  الف   80 -50 بني 
 –  2230790  : هـ  اجلامعة  لطالب 

  0956013000
<�ركة جتارية تطلب اآن�شة حمجبة للعمل 
او  ب��رزة  م�شاكن  اجلديد  بفرعها  لديها 

 70 براتب  موؤمنة  املوا�شالت  الفردو�س 

 –  2226574  : ه�����������  ل�������������ف  ا

0991630655
<مطلوب موظفة للعمل ب�ركة جتيد اللغة 
�شاب   / مرا�شلة  و  حم��ادث��ة  النكليزية 

 : ه������   5-9 م�����ن  ب���������دوام  ل���ل���خ���دم���ات 

 0933303036

الهيـــكل  علـــى  منـــزل  <للبيـــع 
جديـــدة الفضـــل ابنية مشـــروع 
اقـــالم مســـاحة 85م2 ط2 فنـــي 

هـ : 0993220247
<للبيع او املقاي�شة قبو ب�شارع بغداد 
مدخل  الأح��م��ر  ال��ه��الل  م�شفى  خ��ل��ف 

لل�شكن  م�شتقل غرفة و �شالون ي�شلح 

ت�شليم  مليون   35 مكتب  او  ع��ي��ادة  او 

فوري ه� : 0951553163 

<للبيع �شقة يف ركن الدين حديقة �شكو 
طابق ار�شي م�شاحة 145م2 / 4 غرف 

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

 4472374 – 0951418823
<بيت للبيع يف جرمانا غرفة و منتفعات 
طابق اول ب�شعر 2.5 مليون للجادين ه� 

 0945557697 :

بناء  ج��رم��ان��ا  يف  للبيع  مم��ي��زة  <�شقة 
درج   – �شغال  م�شعد   – حديث حجر 

 : ه�  ال�شالم  منتزه  كورني�س   – رخ��ام 

 0994363607

قـــرى  فـــي  الســـنوي  <لالجـــار 
بـــدون   2 135م شـــقة  االســـد 
نـــوم  فـــرش ط3 فنـــي غرفتـــني 
كســـوة جيـــدة اطاللـــة رائعـــة هـ 

 0993220247:
غرفة  ال�شبوعي   – اليومي  <ل��الج��ار 
و�شط  فندقي  نظام  حمام  مع  مفرو�شة 

مدينة دم�شق ب�شعر 3500 ل.�س لليلة 

الواحدة ه� : 0955560319 

<لالجار �شقة  يف الرو�شة غرفتني و 
منافع ط2 فني اجار يومي �شهري �شنوي 

 0951418823  : ه�  90م2  م�شاحة 

 4472374 –
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مشغل ماكينة أمين مستودع 
  حاصل على إجازة جامعية أو 

معهد متوسط 
  حاصل على شهادة معهد متوسط 

أو ثانوية 

 فر�سة عمل مميزة 
 ترغب موؤ�س�سة طباعية رائدة بتوظيف

 لالستعالم يرجى االتصال  بين الساعة 3٫00  - 7٫00 مساًء   على الرقم 
  رباعي  0119598  

اليتجاوز عمره  42 سنة 
متفرغ للعمل 

أدى الخدمة العسكرية 

    مطلوب للعمل 
 في شركة زنوبيا المحدودة المسؤولية 

                           بفرعيها : 

1 - الكسوة - خيارة دنون - مفرق الدير علي 

2 - المدينة الصناعية بعدرا - القطاع الخامس 

 محاسبين أو محاسبات  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 ( .

خريجي حقوق للعمل ضمن مكتب الشركة في دمشق  
لديهم الخبرة الكافية في التعامل مع كافة المعامالت 

في كافة الدوائر الحكومية 

عامالت خدمة ضمن  مكاتب الشركة في دمشق ذات مظهر الئق 
لديهم الخبرة في أعمال الضيافة والتنظيف 

 على من يجد في نفسه الكفاءة لشغل أحد الوظائف الشاغرة المذكورة 

يرجى إرسال السيرة الذاتية على الفاكس رقم  3339065  011  
chairman.office@zanobiaceramic.com  :  أو على البريد اإللكتروني 

 للبيع منزل بمشروع دمر 
 جزيرة 3 / طـ 3 / 145م2 خمس غرف 

وموزع + مرآب سيارات + مصعد  بسعر 

110 مليون بدون وسيط ومكتب 
 0944211759 / 0944016041

برزة  مب�شاكن  حديثة  جتارية  <�ركة 
بحاجة اىل �شكرترية تنفيذية براتب 60 

الف الدوام �شباحي املوا�شالت موؤمنة 

العمر دون 30 �شنة ه� : 2157150 

مجال  في  املنشأ  حديثة  جتارية  <شركة 
بحاجة  لتصدير  ا و  د  االستيرا توفير 
استقبال   / سكرتاريا  /ة/  موظف  الى 
 –  3328989  : هـ  مغري  براتب 

 0930708010
<موؤ�ش�شة جتارية بالفردو�س بحاجة اىل 
�شكرترية تنفيذية بدوام �شباحي العمر 

دون 35 �شنة املوا�شالت موؤمنة براتب 

 –  2226574  : ه�������  ل���������ف  اأ  65
 0991630655

<م�شتودع طبي يف باب م�شلى يعمل 
�شكرترية  اإىل  بحاجة  ب��امل��راأة  بالعناية 

كحد  الثانوية  ال�شهادة  حتمل  حمجبة 

اأدنى براتب يبداأ من 50 األف العمر دون 

35 �شنة و املوا�شالت موؤمنة و ال��دوام 
-2255351  : ه��������  ح����ي  �����ش����ب����ا

0994488637
<شركة جتارية تعمل في مجال االستيراد 
سكرتارية  موظفة  الى  بحاجة  التصدير  و 
– استقبال – محاسبة – اشراف عام العمر 
دوام  و  الف   80 براتب  سنة   35 دون 
 : هـ  ادنى  كحد  ثانوي  شهادة  ساعات   9

0961144445  -  2274171
تطلب  دم�����ش��ق  ك�����ربى  يف  <����رك���ة 
�شكرترية تنفيذية جتيد اللغة النكليزية 

على  ق��ادرة  و  الكمبيوتر  على  العمل  و 

حتمل �شغط العمل بخربة ل تقل عن 3 

�شنوات مع امكانية العمل بدوام جزئي 

 : ه����������  ���������ش��������اع��������ات    4-3 مل�����������دة 

 0937019595
<مطلوب �شكرترية ل�ركة عقارية جتيد 
الكمبيوتر راتب ثابت + عمولة الف�شل 

 –  6619196  : ه���  امل����زة  م��ن  ق��ري��ب��ة 

 6619742
<م���ط���ل���وب ���ش��ك��رت��رية مل��ك��ت��ب جت���اري 
بالق�شاع جتيد العمل على الكمبيوتر و 

للعمل  متفرغة  املكتبية  بالأعمال  القيام 

العمر دون 32 �شنة ذات مظهر لئق ه� 

 0946210336 – 5427524 :

عن  التجميلية  الشركات  كبرى  <تعلن 
شرط  سكرتاريا   / اداري  لطاقم  حاجتها 
ادنى  كحد  بكالوريا  شهادة  يحمل  ان 
 –  3328070  : هـ  الف   65 براتب 

 0953354000
�شكرترية  اىل  ب��ح��اج��ة  جت��اري��ة  ���رك��ة 

حمجبة للعمل لديها براتب 50 الف العمر 

دون 40 �شنة املوا�شالت موؤمنة و اخلربة 

 –  2253712  : ه����   ����روري���ة  غ���ري 

 0932412883
<م��ط��ل��وب ���ش��ك��رت��رية ل��ع��ي��دة طبيب يف 
امقابلة  �شباحي  ب��دوام  احلمرا  �شارع 

ال�شاعة 11 �شباحا ه� : 0933210672 

 3329441 –
<مجموعة طبية بالبرامكة حديثة املنشأ 
إشراف   + تنفيذية  سكرتيرة  تطلب 
تنفيذي العمر دون 32 سنة و راتب 70 
الف شهادة ثانوية كحد أدنى دوام من 9 
– 6 مساء املواصالت مؤمنة هـ :  صباحا 

 0934443999 –   2274171

من  أكثر  خبرة  انترنيت  مواقع  <مبرمج 

انترنيت  موقع  لبناء  مستعد  سنوات   10

متجاوب مع كافة الشاشات ) البتوب – تاب 

– جوال  ( ب 5000 ل.س هـ :  جوال + 

وات ساب 0932932777 

<�ركة الب�شة  بحاجة اىل موظفني / 
موظفات مبيعات يف �شالت بيع ال�ركة 

ه� : 0958009593

ال��ربام��ك��ة  م���واد طبية يف  <م�����ش��ت��ودع 
بحاجة اىل موظفة ادارية / ا�شتقبال – 

ال��ف اخل��ربة غري   60 براتب  مق�شم / 

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

  0960969797 – 2215788
اىل  بحاجة  الفني  لالنتاج  <موؤ�ش�شة 
و   بتحرير  متخ�ش�س  موظفة   / موظف 

على  اعالنية  حمالت  و  ان�شاء حمتوى 

و�شائل التةا�شل الجتماعي خربة ل تقل 

و  العربية  اللغتني  اتقان   / �شنتني  عن 

الن���ك���ل���ي���زي���ة / ال��������دوام ج���زئ���ي ه����� : 

 6660689
تنفيذية  م��دي��رة  ف���ورا  للعمل  <مطلوب 
ل�ركة جتارية للعمل بالربامكة بدوام 8 

�شاعات براتب 75 األف املوا�شالت موؤمنة 

و ال�شهادة ثانوية كحد اأدنى العمر دون 

35 ���ش��ن��ة امل���وا����ش���الت م���وؤم���ن���ة ه���� : 
 2135309 – 0933606019

<شركة طبية جتميلية تعلن عن افتتاحها 
تسويق  وكالء  الى  بحاجة  و  اجلديد 
براتب 75 الف العمر دون 35 سنة هـ : 

 0953354000 –  3328070
<مطلوب  ل�ركة الب�شة كربى حما�شب 
/ة / تكاليف اإنتاج / عام / ذو خربة ه� 

 0958009593 :

< مطلوب مندوب ) ـة( تسويق لشركة 
جتارية في مجال الطاقة البديلة واإلنارة 
 0115923934 هـ  لالستعالم 
 /  0 9 3 3 4 5 6 0 7 0  /

 0944765452
 / موظفة  اىل  بحاجة  جتارية  <�ركة 
مق�شم – ا�شتقبال – �شكرتارية / للعمل 

لدى فرعها اجلديد بالربامكة براتب 60 

ال���ف امل��وا���ش��الت م��وؤم��ن��ة اخل���ربة غري 

 –  2253712  : ه�������  ��������روري�������ة 

 0932412883
<يلزمنا كادر للعمل مبحل احذية مبنطقة 

باب توما ه� : 0961121429 

<جمموعة طبية حديثة بالربامكة ترغب 
بتعيني موظفة / حما�شبة + اإ�راف / 

براتب 75 األف بدوام 8 �شاعات العمر 

دون 35 �شنة  يف�شل من �شكان الربامكة 

و ما حولها و التفرغ للدوام واملوا�شالت 

 –  0933606081  : ه�����  م���ن���ة  م���وؤ

2144403
اإىل  <  �شالون حالقة رج��ايل بحاجة 
ه���  ق���د����ش���ي���ا  يف  خ�������ربة  ذو  م���ع���ل���م 

3235363

سكرتاريا
�شكرترية  اىل  ب��ح��اج��ة  جت��اري��ة  ���رك��ة 

حمجبة للعمل لديها براتب 50 الف العمر 

دون 40 �شنة املوا�شالت موؤمنة و اخلربة 

 –  2215788  : ه����   ����روري���ة  غ���ري 

  0960969797
<مطلوب �شكرترية / حما�شبة يف مركز 
يف  م��ك��ي��اج  و  ع��ط��ور  و  ادوات جتميل 

ج����رم����ان����ا م���ع���ا����س م���غ���ر ج������دا ه������ : 

 0945557697

للعناية  �شورية  منتجات  عر�س  <�شالة 
باملراأة بحاجة اىل موظفة باإحدى �شالتها 

احلمرا / حما�شبة و  / م�شاكن برزة – 

�شكرتاريا و خدمة زبائن براتب 75 األف 

العمر دون 35 �شنة ه� : 2256550 – 

 2232246

عمال
للعمل  ت  مال عا و  ل  عما منا  يلز >
تصنيع  ل  عما و  ت  يا حلو بيع  لة  بصا
بن  بشارعخالد  للعمل  ارفنجي  حلويات 
 –  09933034597  : هـ  الوليد 

 0931679997

رعاية وتنظيف 
<�شيدة م�شتعدة لتنظيف و تعزيل  املنازل 
 : ه��������  ال�������������رك������ات  و  امل�����ك�����ات�����ب  و 

 0998691459
لدينا مدبرات منزل مقيمات او غري مقيمات 

لالأعمال املنزلية و رعاية امل�شنني و الأطفال 

 –  8113025  –  8113020  : ه���� 

 0993152120
لرعاية  منزلية  خدمة  عامالت  <مطلوب 
امل�شنني / عمال تنظيف ور�شات / ه� : 

 0992337260 – 3325978
<مطلوب مدبرات منزل لالأعمال املنزلية 
و رعاية امل�شنني و الأطفال مقيمات و غري 

 : ه���  �شنة    45-18 م��ن  العمر  مقيمات 

 –  8 1 1 3 0 2 5  –  8 1 1 3 0 2 0
 0993152120

سائقون 
<بحاجة اىل موظف يحمل �شهادة �شواقة 
خا�شة او عامة للعمل لدى �ركة ك�شائق 

او موزع او م�شاعد �شائق ه� : 5641542 

 0930147448 –

مهن 
< مطلوب للعمل يف مقهى ب�شاحة املرجة 
م�شيفات ذوات خربة / الدوام �شباحي 

 –  0935406048  : ه���   / م�شائي  او 

 2227093
<مطلوب فني مر�شم تطريز يجيد العمل 
او    wilcom  / التطريز  ب��رام��ج  على 

tajima  ه� : 0958009593 
<مطلـــوب شـــاب /ة/ للعمـــل فـــي 
ورشة تغليف اخلبرة غير ضرورية 
في شارع خالد بن الوليد يفضل 
من ســـكان املنطقة و ما حولها هـ : 

 2227085
<مطلوب معلم الت حياكة الرتيكو ) �شيما 

– shima  ( ه� : 0958009593 

أزياء
يلزمنا معلم /ة/ جاكيت – توينز – تنورة 

بنطال ذو خربة يف جمال ال�شبورات   –
ممكن ور�شات للعمل يف ور�شة بالعدوي 

ه� : 4440280 – 4426277 

<�شيدلية بدم�شق القدمية بحاجة اىل 
���ش��ي��دلين او ���ش��ي��دلن��ي��ة ذو خ���ربة ل 

يتجاوز العمر 40 عام براتب ممتاز من 

 : ه���  م�شاء   10  – ظ��ه��را    3 ال�شاعة 

 0952554477

<م��ك��ت��ب حم��ا���ش��ب ق���ان���وين ت��دق��ي��ق و 
ت�شديق ال�ركات امل�شاهمة و املحدودة 

باأ�شعار  الأف���راد  �ركات  و  امل�شوؤولية 

خمف�شة ه� : 0988788067 / موبايل 

+ وات�س / 

ميلك  دم�شق  يف  مقيم  لبناين  <�شاب 
�شيارة خا�شة لبنانية م�شتعد ل�شتقبال 

طلبات خا�شة اىل لبنان و تاأمني حجز 

اوتيل م�شمون دخول لبنان 100 % ه� 

 0955341791 :

<�شيانة و بيع كافة الجهزة املنزلية / 
�شي�شوارات -  اجهزة بروان – لي�شات 

 : ه�����   /  .. م��ك��ان�����س   – خ����الط����ات   –
0938624709 وات�س اب 

 
<مدر�س خمت�س بتدري�س الريا�شيات 
و  الدرا�شية  املراحل  الفيزياء جلميع  و 

خا�شة ال�شهادتني اأ�شعار خا�شة ملنطقة 

 –  0933309411  : ه������  مل��������زة  ا

 6615883
<مدرس انكليزية و فرنسية خبير 
اخلاصــــة  و  احلكوميــــة  باملناهــــج 
 – – باكســــتانية  ) قريــــة صغيــــرة 
شويفات ( دورات خاصة للشهادات 
 – ترجمــــة   – للضعفــــاء  تقويــــة 
محادثــــة لســــيدات األعمــــال هـــــ : 

 6613046 –  0938670342
لتقدمي  م�شتعد  ري��ا���ش��ي��ات  <م��در���س 
و  الإعدادية  ال�شهادتني  لطالب  درو���س 

الثانوية اجلل�شة �شاعة و ن�شف، 1500 

ل.�س للثانوية ، 1200 ل.�س لالإعدادية 

ه� : 0933269408 

م�شتعدة  بالتعليم  خ��ربة  ذات  <ان�شة 
لتاأ�شي�س ابناءنا  الطالب باللغة الفرن�شية 

و النكليزية للتا�شع عربي قواعد و الثالث 

موا�شيع  خا�شة  و  للفل�شفة  ال��ث��ان��وي 

الربط ه� : 0998691459 

 : ه�  للبيع بحالة جيدة  <اثاث م�شتعمل 
 0933513732

<للبيع عدة محــــل بوظة و حلويات ) 
مكنات ايس كرمي – جمادة بوظة عربي 
افرجني – برادات – مكنات و عصير هـ 

0992421502 - 5117894 :

<مـــدرس انكليزيـــة و فرنســـية 
هـــج  ملنا با متخصـــص  خبيـــر 
اخلاصة و احلكومية ) شويفات 
– وطنيـــة – ســـورية حديثـــة ( 
دورات خاصة للشـــهادات تقوية 
 – كتـــب  ترجمـــة   – للضعفـــاء 
محادثـــة لســـيدات األعمـــال هـ 

 6613046 –  0944491978
<مـــدرس لغة روســـية و انكليزية 
عربيـــة  لغـــة  دروس   / خبيـــر 
للجالية الروسية + تعليم احملادثة 
و  للمبتدئـــني  الروســـية  باللغـــة 
 : هــــ   / للـــروس  العربيـــة  تعليـــم 

 6613046 –  0944491978

فني م�شتعد ل�شيانة و فرمتة و تنزيل برامج 

مكافحة  و  ال��ه��ن��د���ش��ة  و  الت�شميم  و  ال��ن��ت 

الفريو�شات على الكمبيوتر و تو�شيل ال�شبكات 

ن�شل اأينما كنتم ه� : 0945375583 

<  للبيع �شيارة byd  موديل 2006 

خالية العالم من الداخل بحالة فنية جيدة  

ه� : 0933803639
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1 - معلم خياطة قطن بالإخت�سا�سات الآتية: )ر�شة – درزة – حبكة(

معلم خياطة جينز  بالإخت�سا�سات الآتية: )درزة – كوع – كمر- برمانو(  -  2

)SHIMA - معلم اآلت حياكة الرتيكو  )�شيما-  3

)SHIMA SDS – ر�سام موديالت تريكو مر�سم  )�شيما ا�س دي ا�س  -  4
معلم خياطة تريكو لالإخت�سا�سات الآتية: )اخت�شا�س �شكة تريكو- اخت�شا�س درزة تريكو(  -  5

 )Graphic Designer( م�سمم جرافيك حمرتف  -  6

)ن�شائي - رجايل - اأطفال ( األب�شة  على   قوالب   �شحب  /ـة   -م�شمم   7
م�سممني/م�سممات اأزياء ذوي خربة يف ت�سميم الألب�سة )رجايل – ن�شائي – اأطفال(  -  8

-حما�سب/ة تكاليف اإنتاج )يف�شل خربة يف ح�شاب تكاليف اإنتاج �شناعة الألب�شة(  9

حما�سب/ة عام  -  10

�سابط/ة بيئة و �سحة مهنية و �سالمة )يف�شل من لدية خربة يف مقايي�س اجلودة الأيزو(  -  11
فنني طباعة و عمال تطريز  -  12

Tajima اأو Wilcom فني مر�سم تطريز يجيد العمل على برامج التطريز  -  13
عمال )مكحته( ملعاجلة اجلينز و الأعمال اليدوية والبخ  -  14

ال�سركة بيع  �سالت  يف  مبيعات  موظفات   / موظفني   -  15
خياطة اآلت  ميكانيك  �سيانة  -معلم   16

اأجور و رواتب جمزية لأ�شحاب الإخت�شا�س. 

على من يجد يف نف�شه الكفاءة الإت�شال باإدارة املوارد الب�شرية على الرقم: 0958009593 

اأو اإر�شال ال�شرية الذاتية على عنوان الربيد الإلكرتوين:

humanresources.mzg@gmail.com 

توظيف فوري

�سركة رائدة يف �سناعة الألب�سة مبنطقة تنظيم القزاز
 تعلن عن رغبتها يف ملئ ال�سواغر التالية:




