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مكتب نوره للخدمات 
فنادق   - مباني   - يومي  تنظيف   - تعزيل  ورشات   
مطاعم - شطف أدراج- دهان منازل - نقل عفش  رعاية

شهري   - أسبوعي   - يومي  دوام   ) ومسنين  أطفال   (
  دعاية وإعالن - تركيب خيم وشوادر    يلزمنا عمال وعامالت ومقيمات 

MTN نوره 0999786564 أبو عالء 0945778855  هاتف  5655792 جرمانا - دخلة      

 24 منزل يف م�رشوع دمر ج  <للبيع 
ك�سوة  �سمايل  قبلي  115م2  م�ساحة 

�ــســوبــر ديــلــوكــ�ــس لــلــجــاديــن فــقــط هـــ : 

 0962399629

مزة 
<للبيع �سقة باملزة خلف م�سفى االطفال 
140م2 /3 غرف  م�ساحة  بناء حجر 

اطاللة  جيدة  ك�سوة   / �سالون  و  نــوم 

رائعة الت�سليم فوري ب�سعر 130 مليون 

هـ : 0945801619 

<للبيع منزل باملزة على طريق اجلالء 
ط7 م�ساحة 145م2 ك�سوة عادية اطاللة 

على ال�سارع العام و على حديقة نادي 

معال 2 نوم و �سالون و جلو�س مطلوب 

135 مليون هـ : 0949599996 
<للبيع ملحق ط4 باملزة �سارع حارة املدار�س 
م�ساحة 80م2 /2 نوم و �سالون / مك�سي 

ك�سوة �سوبر ديلوك�س / حكم حمكمة مطلوب 

45 مليون هـ : 0949599996 
<للبيع منزل باملزة اتو�سرتاد بعد دار 
البعث ط1 بناء خمدم + كراج م�ساحة 

120م2 ك�سوة قدمية قبلي غربي ب�سعر 
110 و بازار هـ : 0932873289 

<للبيع منزل باملزة مقابل حديقة الطالئع ط3 
م�ساحة 135م2 /3 نوم و �سالون / �رشقي 

كراج  غربي / ك�سوة ممتازة بناء خمدم – 

�سيارات – م�سعدين للبناء + بئر ماء ال�سعر 

145 مليون هـ : 0949599996 

مقابل  باملزة  مفرو�س  منزل  <لالجار 
ال�ستي مول 2 نوم و �سالون و �سفرة و 

حمامني + ترا�س + وجيبة ك�سوة و فر�س 

ديلوك�س طابق ار�سي مطلوب 3 مليون 

�سنويا هـ : 0949599996 

< مــنــزل �سكني مبــ�ــرشوع دمــر ج 9 
طابقي /ط2/ قبلي غربي اطاللة جميلة 

 L / فر�س كامل غرفتان و �سالون كبري

/ ب�سعر نهائي 200 الف �سهريا الدفع 

كل 6 ا�سهر �سلف مطلوب عائلة �سغرية 

 –  0 9 3 2 5 5 3 5 7 7  : هــــــــــ 

0933930651
<لالجار السنوي في قرى األسد 
شـــقة 135م2 بـــدون فـــرش ط3 
فنـــي غرفتني نوم كســـوة جيدة 
اطاللة رائعة هـ :0993220247 
<لالجار قبو واجهة ب�سارع ابن ع�ساكر 
ي�سلح  50م2  و  60م  للف�سل  قــابــل 

�سكني و جتاري و طبي ب�سعر 175الف  

�سلفا  الــدفــع  و  �سهريا   الــف   150 و 

ح�سب العقد  االت�سال من 3-10 م�ساء 

هـ : 0968685270 

<منزل ار�سي ي�سلح مكتب او م�ستودع 
ــاملــزة �ــســارع اجلــالء  او مــقــر �ــرشكــة ب

و  160م2  ال�سكن  م�ساحة  الرئي�سي 

حديقة 70م2 ك�سوة جيدة جدا االجار 

 : هــــــــــ  ــــــيــــــون  مــــــل  6 ــــــ�ــــــســــــنــــــوي  ال

 0949599996
م�سبق  بـــرزة  مب�ساكن  مــنــزل  لــالجــار 

ال�سنع  مق�سم 9 م�ساحة 80م2 جانب 

امل�ستو�سف ط5 / 3 غرف و �سالون 

�سمايل  قبلي  ح�سوة   / بالكني   3 مع 

ك�سوة عادية فر�س عادي االجار 100 

الدفع  و  ل�سنة  العقد  و  بال�سهر  الــف 

م�سبقا هـ : 0932873289 

مشروع دمر 
<لــلــبــيــع �ــســقــة مبــ�ــرشوع دمـــر ج 10 
 + ـــوم  ن غـــرف   3/ 160م2  مــ�ــســاحــة 

�سالونني / طابو اخ�رش اطاللة رائعة 

بــ�ــســعــر 110 مــلــيــون  يــوجــد مــ�ــســعــد 

ـــن هــــــ :  ـــجـــادي ـــل ـــــــوري ل الـــتـــ�ـــســـلـــيـــم ف

 0945801619
 16 ج  دمــر  �سقة يف م�رشوع  <للبيع 
130م2  بناء حجر م�ساحة  اول  ن�سق 

/2 نوم + �سالون / ك�سوة ديلوك�س مع 

الفر�س اطاللة رائعة على م�رشوع دمر 

م�سعد + مراآب الت�سليم فوري ب�سعر  

 : هــــــــ  لـــــلـــــجـــــاديـــــن  مـــــلـــــيـــــون   105
 0945801619

<للبيع �سقة يف م�رشوع دمر مغرتبني 
م�ساحة  حديقة  مع  ار�سي  حجر  بناء 

داخلية 140م2 + حديقة 150م2 /3 

غرف نوم و �سالون / ب�سعر 90 مليون  

للجادين هـ : 0945801619 

<للبيع �سقة يف م�رشوع دمر ج 24 م�ساحة 
140م2 / 3 غرف نوم + �سالونني + 3 
حمامات  / ك�سوة ديلوك�س اطاللة رائعة 

�سوفاج م�ستقل يوجد م�سعد طابو الت�سليم 

لــلــجــاديــن هـــ :  فـــوري ب�سعر 90 مــلــيــون 

 0945801619

للبيع منزل ار�سي باملزة �سارع اجلالء 

الرئي�سي 220م2 / 3 مداخل م�ستقلة 

ب�سعر  جتـــــاري  او  �ـــرشكـــة  يــ�ــســلــح   /

250مليون هـ : 0949599996 
<للبيع منزل باملزة مقابل حديقة الطالئع 
و  نـــوم   3 145م2 /  االخـــري  قــبــل  ط6 

�سالون / ك�سوة �سوبر �سمايل غربي ب 

135 مليون هـ : 0949599996 
�سارع  غربية  فيالت  باملزة  منزل  للبيع 

الغزاوي ط3 م�ساحة ال�سكن 130م2 /3 

نوم و �سالون / ك�سوة و�سط / �رشقي 

غربي بناء خمدم + كــراج ب�سعر 125 

مليون هـ : 0949599996 

للبيع منزل يف املزة فيالت �رشقية نزلة 

جامع االكرم ط7 م�ساحة 120م2 / 2 

نوم و �سالون و �سفرة / ك�سوة �سوبر 

 125 ب  �سمايل  قبلي  ديلوك�س  �سوبر 

مليون هـ : 0949599996 

املــزة ط3  اتو�سرتاد  على  منزل  <للبيع 
م�ساحة 90م2 / غرفتني نوم و �سالون 

ــة عــلــى االتــو�ــســرتاد  قبلي غــربــي اطــالل

مبا�رشة ك�سوة و�سط ب 100 مليون هـ : 

 0949599996
<للبيع منزل باملزة بناء 14 ط7 م�ساحة 
170م2 �سوكة قبلي غربي �سمايل ك�سوة 
 : هــــــ  ـــون  ـــي ـــل م  120 بـــ�ـــســـعـــر  و�ــــســــط 

 0949599996

شقق متفرقة ..
<للبيع �سقة باملالكي م�ساحة 250م2 
 3 4 حــمــامــات +  ـــوم +  ن غـــرف   4/

اطاللة  ديلوك�س  ك�سوة   / �سالونات  

رائعة يوجد م�سعد طابو الت�سليم فوري 

هـ : 0945801619 

<للبيع شقة ط3 فني طابو نظامي  
اساتذة  ابنية   2 110م مساحة 
كسوة  لهمك  ا كلية  خلف  اجلامعة 
20م2  مساحة  مستودع  مع  ممتازة 
 65 السعر  كعيادة  يصلح  مكسي 

مليون هـ : 0957253931 
 29 �سارع  بال�ساحلية  منزل  <للبيع 
ايار / 4 غرف و �سالون و منافع / 

ت�سلح جتاري  ار�سية  قبو مع حديقة 

 : هـــــــــ  مـــــلـــــيـــــون   145 ــــعــــر  ــــس ــــ� ب

 0933334248
<للبيع منزل يف �سارع خالد بن الوليد 
�رشيبي�سات ط1 فني م�ساحة 120م2 

ــــن هـــــــ :  ــــجــــادي ــــل ــــط ل بــــــــــدون و�ــــســــي

 0932901630
<للبيع شقة في اشرفية صحنايا قرب 
103م2  مساحة  فني  ط1  كيربي  
 80% ديلوكس  كسوة  اخضر  طابو 
 : هـ  مليون   23 بسعر  حجر  بناء 

 0947907333
<للبيع قبو واجهة ب�سارع ابن ع�ساكر 
ي�سلح  50م2  و  60م  للف�سل  قــابــل 

 60 ب�سعر  طبي  و  جتـــاري  و  �سكني 

مليون و 50 مليون للجادين االت�سال 

 : هـــــــــــ  مـــــــ�ـــــــســـــــاء   10 -3 مــــــــــن 

 0968685270

جتــاري  مبــحــل  املــ�ــســاركــة  او  <للبيع 
 / مهن  لعدة  ي�سلح  180م2  م�ساحة 

.... / قد�سيا �سارع  الب�سة   – مكتبية 

16 ت�رشين على الــ�ــســارع الــعــام هـــ : 
 0992799981

�سارع  الــديــن  ركــن  <للبيع حمــل يف 
ب�سعر  40م2  م�ساحة  الــديــن  �ــســالح 

فروغ 70 مليون + ملكية 10 مليون هـ 

 0969069534 :

عايل  �سقف  100م2  لــالجــار  <حمــل 
�سارع عري�س ي�سلح م�س�ستودع او اأي 

مــاء +  او �سناعي غــرز  عمل جتــاري 

كهرباء كورني�س منتزه ال�سالم جرمانا 

هـ : 0994363607 

<لالجار حمل يف اجل�رش االبي�س طلعة 
املقدم مقابل معهد االدارة العاملية هـ : 

 2771029 – 0990365588
ابو رمانى حبوبي  <حمل لالجار يف 
رابع مقابال حمالت الزنربكجي م�ساحة 

بــدون  و  فقط  للجادين  33م2 جتـــاري 
و�سيط هـ : 0933446080 

للبيع ار�س يف منطقة العادلية م�ساحة 

23 دومن يبعد عن اتو�سرتاد ال�سويدء 1 
معدنية  هــنــغــارات  عليها  مرخ�س  كــم 

م�ساحة  اأبنية   3 و  8000م  مب�ساحة 

ــة جــدا  800 م مــع �ــســور املــنــطــقــة اآمــن
لالت�سال هـ : 0934711711

نظامي  طابو  زراعية  ارض  <للبيع 
الشيح  خان  غرب  قطنا  جنوب  مفرزة 
 : هـ  مغر  بسعر  و  العالقة  صاحب  من 
 0933594898 –  6823448

االتصال من 10-6 مساء 

موظفون
ة  د بشها ي  ر فو بشكل  ب  مطلو >
بشركة  للعمل  ادنى  كحد  البكالوريا 
املنشأ  حديثة  تصدير  و  استيراد 
 70 براتب  سنة   35 دون  العمر 
 –  3 3 2 8 9 8 9  : هـ لف  ا

 0930708010
   IT ( رشكة كربى بحاجة اىل موظف�>
( خريج معد متو�سط و ذو خربة ال تقل 

الــدوام كامل او جزئي  3 �سنوات  عن 

 –  2254647  : هــــــ  ـــاحـــي  ـــب �ـــس

  2254648
<مطلوب �سكرترية / حما�سبة يف مركز 
يف  مكياج  و  عــطــور  و  جتميل  ادوات 

جــــرمــــانــــا مـــعـــا�ـــس مـــغـــر جــــــدا هـــــ : 

 0945557697
يعمل  م�سلى  بــاب  يف  طبي  <م�ستودع 
�سكرترية  اإىل  بحاجة  بــاملــراأة  بالعناية 

حمجبة حتمل ال�سهادة الثانوية كحد اأدنى 

براتب يبداأ من 50 األف العمر دون 35 

�سنة و املوا�سالت موؤمنة و الدوام �سباحي 

هـ : 2274341 - 0994488637 

ال�سهري   االأ�سبوعي  اليومي  <لالجار 
بدم�سق غرف مفرو�سة ) 2+3 ( �رشير 

+ حمام + براد + مكيفة �سمن ) البيت 

ال�سامي ( �سارع  بغداد دخلة القزازين 

  2320771  : هـــ  اجلـــوزة  جامع  خلف 

 0933554418 - 0936855455
<لالجار منزل على اتو�سرتاد املزة ط6 
بعد دار البعث /2 نوم و �سالون و �سفرة 

/ مفرو�س ك�سوة و فر�س �سوبر ديلوك�س 

 : هـــــ  �ــســنــويــا  مـــلـــيـــون   3،6 مـــطـــلـــوب 

 0949599996
جانب  بــاملــزة  منزل  ال�سنوي  <لــالجــار 
و  نــوم   3 ار�ــســي  طابق  الرئي�س  جامع 

ما�سرت و �سالون + حديقة �سغرية ك�سوة 

و فر�س �سوبر ب�سعر 5 مليون �سنويا هـ 

 0932873289 :

<لالجار منزل غرفتني و صوفا و 
منافـــع ط2 فني بدون فرش ركن 
الدين أول شارع أسد الدين جانب 
مقهى اخلوالي ب 100 ألف شهريا 

الدفع سلفا هـ : 0994547080
<لالجار ال�سنوي او البيع �سقة غرفتني 
و �سالون بال�سيخ حمي الدين طلعة �سوق 

اجلمعة يف�سل عرو�سني دون و�سيط هـ : 

0993132352 من 10-8 م�ساء 
<لالجار منزل على طريق اجلالء 3 نوم 
�سوبر  ك�سوة  مــفــرو�ــس  ط2  �ــســالــون  و 

على  اطاللة  ديلوك�س  فر�س  و  ديلوك�س 

اجلـــــــــالء مــــطــــلــــوب 6 مــــلــــيــــون هــــــ : 

 0949599996

<للبيع في قدسيا ساحة األمل مكتب 
على  مطل  أول  ط   / نصية   / جتاري 
غرفتني  تقريبا  40م2  االمل  ساحة 
و مطبخ و حمام مع سطح و قبو مشترك 
بدون وسيط هـ : 0935003588 
<لالجار ال�سنوي مكتب م�ساحة 45م2 
باملزة بناء الكوين �سنرت طابق اول ك�سوة 

جيدة جدا هـ : 0932873289 

�سارع  املزرعة  منطقة  للبيع يف  <حمل 
امللك العادل جمهز �سالة انرتنيت هـ : 

 0944278106
<للبيع حمل يف �سارع خالد بن الوليد 
ملكية و فروغ م�ساحة اجمالية 175م2 

الذمة  بــريء  قبة   + �سقيفتني   + ار�سي 

 : هـــــ  ـــيـــون  مـــل  250 نـــهـــائـــي  بــ�ــســعــر 

 0944765726 – 0960694315

<للبيع منزل ار�سي يف قد�سيا جادات 
ج 3 م�ساحة 120م2 داخلي + 180م2 

مغر  ب�سعر  اطاللة خالبة  مع  خارجي 

بداعي ال�سفر هـ : 0967387212 

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

هـ : 0993220247 
<للبيع منزل يف االطفائية �رشيبي�سات 
 : هــــــ  120م2  مـــ�ـــســـاحـــة  غــــــرف   4

 0944546886
<بيت للبيع يف جرمانا غرفة و منتفعات 
طاول ب�سعر 2.5 مليون للجادين هـ : 

 0945557697
<�سقة مميزة للبيع يف جرمانا كورني�س 
اجلناين م�سعد + حجر + خدمات كاملة 

ــــــث هــــــــ :  ــــــاء مــــ�ــــســــكــــون حــــــدي ــــــن ب

 0994363607
<للبيـــع شـــاليه عـــدد /2/ على 
الهيـــكل متجاوريـــن معـــا حصرا 
في منطقـــة بصيرة / 10 دقائق 
عن طرطوس / املســـاحة الكلية 
160م2 ط3 فنـــي / ثالـــث صف 
عن البحر / هـ : 0993220247 

<للبيع �سقة �سكنية يف الهامة خابوري 
/3 غرف و �سالون / طابق ثالث / هـ 

 0938834437 :

مفرو�سة  �ــســقــة  الــ�ــســنــوي  ــالجــار  ل  >
مب�رشوع دمر ج10 على ال�سارع العام 

160م2 / 3 غرف نوم و �سالونني / 
ك�سوة جيدة  250 الف �سهريا  للجادين 

فقط هـ : 0945801619 
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تطلب  دمشق  في  كبرى  اعالنية  <شركة 
ادارية  شواغر  بعدة  لديها  للعمل  انسات 
سنة   32 دون  العمر  بالبرامكة  فرعها  في 
براتب 50000 الف دوام 8 ساعات يفضل 
 : هـ  صناعة   – دويلعة   – جرمانا  سكان 

 2230790 –  0934443999
<�رشكة ل�سناعة االلب�سة عن حاجتها 
مل�سوؤولة ق�سم املبيعات العمر يرتاوح بني  

بــالــعــمــل على  �ــســنــة و خـــربة   35-25
الكمبيوتر و �سهادة ثانوية كحد ادنى هـ 

 0933414962 :

<بحاجة اىل ظابط بيئة و �سحة مهنية 
و �سالمة ) و يف�سل من لديه خربة يف 

مــقــايــيــ�ــس اجلــــــودة و االيــــــزو ( هــــ : 

 0958009593
<�رشكة جتارية حديثة املن�ساأ تطلب كادر 
اداري باالخت�سا�سات التالية / �سكرتاريا 

– ا�ستقبال – خدمة زبائن براتب �سهري 
60 الف املوا�سالت موؤمنة هـ : 2253712 

 0932412883 –
انسات  الى  بحاجة  جتارية  <شركة 
افرع  لدى  الدراسية  الفئات  لكافة 
االدارية  شواغرها  المتام  التجميل 
براتب 70 الف هـ : 3328989 – 

 0930708010
<�رشكة جتارية يف احلريقة بحاجة اىل 
لديهم  املــبــيــعــات  قــ�ــســم  مــوظــفــات يف 

خربةيف جمال البيع و ذوات مظهر الئق 

هـ : 0944210071 

<�رشكة جتارية تطلب اآن�سة حمجبة للعمل 
او  ـــرزة  ب م�ساكن  اجلــديــد  بفرعها  لــديــهــا 

الفردو�س املوا�سالت موؤمنة براتب 70 الف 

هـ : 2226574 – 0991630655

<�سالة عر�س منتجات �سورية للعناية باملراأة 
بحاجة اىل موظفة باإحدى �ساالتها / م�ساكن 

و  �سكرتاريا  و  / حما�سبة  احلمرا   – بــرزة 

خدمة زبائن براتب 75 األف العمر دون 35 

�سنة هـ : 2274341 – 2274342  

احلمرا  شارع  في  جتارية  <شركة 
 – اداريات  موظفات  الى  بحاجة 
العمر  الف   75 براتب  محاسبني 
 –  3328070  : هـ   35 دون 

 0953354000
<يلزمنا �ساب او �سابة للعمل يف جمال 
احلقائب الن�سائية هـ : 0954208066 

 4424557 –
<�رشكة مواد طبية باملزة بحاجة اىل موظفة 
ادارية / ا�ستقبال – مق�سم / لللعمل لدى 

مقرها اجلديد باملزرعة – الفردو�س العمر 

 : هــــ  الــــف   60 بـــراتـــب  �ــســنــة   35 دون 

 2226574 – 0991630655

سكرتاريا
<�رشكة ا�سترياد و ت�سدير للمواد التجميلية 
مب�ساكن برزة ترغب بتعيني �سكرترية تنفيذية 

العمر دون  ال�سهادة مطلوبة  اداري  الدوام 

30 �سنة املــوا�ــســالت مــوؤمــنــة اخلـــربة غري 
�رشورية براتب 65 الف هـ : 2157150 

<مدرس لغة روسية و انكليزية خبير 
/ دروس لغة عربية للجالية الروسية 
الروســــية  باللغــــة  تعليــــم احملادثــــة   +
للمبتدئــــني و تعليم العربية للروس / 

هـ : 0944491978 – 6613046 
<مدر�س خمت�س بتدري�س الريا�سيات و 
الفيزياء جلميع املراحل الدرا�سية و خا�سة 

ال�سهادتني اأ�سعار خا�سة ملنطقة املزة هـ : 

 6615883 – 0933309411

طبي
<طبيب ا�سنان بحاجة اىل �سكرترية او 
م�ساعدة �سنية يف�سل من �سكان �سارع 

ـــن الـــولـــيـــد – املــجــتــهــد هــــ :  خـــالـــد ب

 0944411444 – 2244050

<مكتب حما�سب قانوين تدقيق و ت�سديق 
ال�رشكات امل�ساهمة و املحدودة امل�سوؤولية 

و �رشكات االأفراد باأ�سعار خمف�سة هـ : 

0988788067 / موبايل + وات�س / 

تطلب  عــدرا  يف  �سناعية  موؤ�س�سة   >
ميكانيك  مهند�س  م�ساعد  او  مهند�س 

الــراتــب  �سناعي  كهرباء  او  �سناعي 

املقابلة  عند  و  اخلـــربة  ح�سب  يــحــدد 

ال�سخ�سية / مكان العمل يف احلريقة 

/ هـ : 0944210071 

اداريني   – محاسبني  <مطلوب 
غ  لتفر ا ط  بشر جتميلية  كة  لشر
ن  و د لعمر  ا م  تا بشكل  للعمل 
 –  3328070  : هـ  سنة   35

 0953354000
مبيعات  موظفات   / موظفني  <مطلوب 
يف �ــســالــت بــيــع لــ�ــرشكــة الــبــ�ــســة هـــ : 

 0958009593
<جمموعة طبية حديثة بالربامكة ترغب 
بتعيني موظفة / حما�سبة + اإ�رشاف / 

براتب 75 األف بدوام 8 �ساعات العمر 

�سكان  مـــن  يــفــ�ــســل  �ــســنــة    35 دون 

الربامكة و ما حولها و التفرغ للدوام 

واملوا�سالت موؤمنة هـ : 0933606081 

 2144403 –
الطبية  للمواد  اقت�سادية  <موؤ�س�سة 
بحاجة اىل موظفة ادارية بدوام �سباحي 

العمر دون 30 �سنة املوا�سالت موؤمنة 

اخلربة غري �رشورية ال�سهادة مطلوبة 

براتب 65 الف هـ : 2157150 

<يلزمنا محاسبة للعمل بشركة على 
و  بالكمبيوتر  خبرة  املزة  اتوستراد 
برامج احملاسبة العمر دون 25 سنة 

هـ : 097922827 
افتتاح  تعلن  جتميلية  طبية  <�ــرشكــة 
اىل  بحاجة  بــاحلــمــرا  اجلــديــد  فرعها 

موظفة ذات مظهر الئق لل�سواغر التالية 

ا�ستقبال /  �سكرتارية –  /حما�سبة – 

األف   75 براتب  اخلــربة غري �رشورية 

الدوام 8 �ساعات املوا�سالت موؤمنة هـ 

 2144402 – 0966226640 :

اىل  بحاجة  االلب�سة  ل�سناعة  <�رشكة 
�سهادة  اجلن�سني  من  مبيعات  مندوبي 

ثانوية كحد ادنى و العمر يرتاوح بني 

20-30 �سنة هـ : 0933414962 
<تعلن املجموعة الطبية لالستيراد و 
التصدير عن رغبتها بتعيني موظفات 
التفرغ  بالبرامكة  فرعها  لدى  اداريني 
سنة   30 دون  العمر  ساعات   8 لدوام 
بخبرة  الف   65000 مبدئي  راتب 
 : هـ  مؤمنة  املواصالت  بدون  و  ا
 0961144445 –  2230790

املوا�ساة  م�سفى  جانب  طبية  <جمموعة 
تطلب للعمل موظفة ا�رشاف عام اخلربة غري 

ال�سهادة  �سنة   30 لغاية  العمر  �ــرشوريــة 

مطلوبة املوا�سالت موؤمنة الدوام �سباحي 

براتب 65 الف هـ : 2145877 

�سهادة  مــع  مبيعات  مــنــدوب  <يلزمنا 
�سواقة يف جرمانا معا�س مغر جدا هـ 

 0945557697 :

براتب  موظفة  اىل  بحاجة  طبية  <�رشكة 
رم�سان  �سهر  خالل  الف   20 اأ�سبوعي 

املوا�سالت موؤمنة و اخلربة غري �رشورية 

هـ : 2253712 – 0932412883 

<ملن لي�س لديها �سهادة او عمل �رشكة 
م�ستح�رشات طبية جتميلية بحاجة اإىل 

اآن�سة ال�ستكمال  طاقمها االإداري العمر 

دون 35 �سنة دوام �سباحي اخلربة غري 

ــــــف هـــــ :  األ �ــــرشوريــــة الــــراتــــب 50 

 2274340 – 0955553922
ل�رشكة  تنفيذية  مديرة  فــورا  للعمل  <مطلوب 
جتارية للعمل بالربامكة بدوام 8 �ساعات براتب 

75 األف املوا�سالت موؤمنة و ال�سهادة ثانوية 
املوا�سالت  �سنة   35 دون  العمر  اأدنــى  كحد 

موؤمنة هـ : 0933606019 – 2135309 

اىل  بحاجة  بالربامكة  طبي  <م�ستودع 
�سكرترية للعمل لديه براتب �سهري 60 

الف اخلربة غري �رشورية و املوا�سالت 

 –  2253712  : هــــــــ  مــــــنــــــة  مــــــوؤ

 0932412883
اىل  بحاجة  بالفردو�س  جتارية  <موؤ�س�سة 
�سكرترية تنفيذية بدوام �سباحي العمر دون 

35 �سنة املوا�سالت موؤمنة براتب 65 األف هـ 
 0991630655 – 2226574 :

<مطلوب �سكرترية ملكتب جتاري يف الق�ساع 
جتيد العمل على الكمبيوتر و القيام باالعمال 

املكتبية العمر دون 30 �سنة و ذات مظهر الئق 

هـ : 5427524 – 0946210363 

 / موظفة  الى  بحاجة  جتارية  <شركة 
مقسم – استقبال – سكرتارية / للعمل 
براتب  بالبرامكة  اجلديد  فرعها  لدى 
العمر دون  50000 املواصالت مؤمنة 
30 سنة دوام من 8 صباحا 5- مساء هـ : 

 0956013000 –  2274171
<�رشكة طبية بحاجة اىل موظفة ق�سم ا�ستقبال 
– مق�سم – �سكرتاريا تنفيذية  للعمل بفرعها 
اجلديد براتب �سهري 60000 هـ : 2253712 

0932412883 -

مصلى  بباب  طبية  مواد  <مستودع 
استقبال  ادارية /  موظفة  الى  بحاجة 
– سكرتيرة تنفيذية / التفرغ الكامل 
لدوام 8 ساعات براتب شهري 60 الف 
العمر دون 32 سنة بخبرة او بدون هـ : 
 0954995000 –  2274171
و  الزينة  جمــال  تعمل يف  جتارية  <�رشكة 
اك�س�سوارات بحاجة اىل �سكرترية حمجبة 

للعمل لديها براتب �سهري 60 الف اخلربة 

غــري �ـــرشوريـــة و املــوا�ــســالت مــوؤمــنــة هـــ : 

 0932412883 – 2253712

عمال
و  اجلينز  ملعاجلة  مكحتة  عمال  مطلوب 

االأعمال اليدوية هـ : 0958009593 

<بحاجة اىل عامل /ة/ عادي للعمل لدى �رشكة 
على خطوط اإنتاج بكافة االخت�سا�سات بنظام 

الورديات اخلربة غري �رشورية هـ : 5641542 

 0930147448 –

< مطلوب عمال تطريز و فنيني طباعة 
 : الـــقـــزاز هـــ  األــبــ�ــســة بتنظيم  لــ�ــرشكــة 

 0958009593

مهن
<مطلوب معلم االت حياكة الرتيكو ) 
 : هــــــــ   )   shima  – �ــــســــيــــمــــا 

 0958009593
مطلوب ر�سام موديالت تريكو مر�سم ) 

 : هــــــ   ) ـــــــس  ا� دي  �ـــــس  ا  �ـــســـيـــمـــا 

 0958009593
<مطلوب فني مر�سم تطريز يجيد العمل 
على برامج التطريز / wilcom  او 

tajima  هـ : 0958009593 
<مطلوب معلم �سيانة ميكانيك و اآالت 

خياطة هـ : 0958009593 

رعاية وتنظيف 
تعزيل  و  لتنظيف  م�ستعدة  <�ــســيــدة 
ــازل و املــكــاتــب و الــ�ــرشكــات هـــ :  ــن امل

 0998691459
و  املنزلية  لالأعمال  منزل  مدبرات  <مطلوب 
رعاية امل�سنني و االأطفال مقيمات و غري مقيمات 

العمر من 18-45 �سنة  هـ : 8113020 – 

 0993152120 – 8113025
 / خدمة  عامالت  و  عمال  <يلزمنا 
تنظيف – مراسلة / للعمل لدى شركة 
باملزة العمر دون 20 سنة لالتصال او 

واتس هـ : 0997922827 
<مطلوب مدبرة منزل دوام 8 �ساعات 
باليوم لديها خربة و ذات مظهر الئق هـ 

 0933730005 – 5663309 :

غري  او  مقيمات  منزل  مــدبــرات  لدينا 

مــقــيــمــات لــالأعــمــال املــنــزلــيــة و رعــايــة 

امل�سنني و االأطفال هـ : 8113020 – 

 0993152120 – 8113025
�سارع  م�سنة  لرعاية  مقيمة  <مطلوب 
بغداد غرفة م�ستقلة و راتب جيد هـ : 

 0955180987
مقعدة  م�سنة  لرعاية  مقيمة  <مطلوب 
ــفــ�ــســل لـــديـــهـــا خـــــربة جـــيـــدة هـــــ :  ي

 0932480005 – 5643309

ح  صـــال ال مســـتعد  فنـــي  >
املايكرويـــف و افران الغاز بجميع 
انواعهـــا و البوتوغـــازات الغطـــس 
احلديثة فـــي املنازل بخبرة اكثر 
من 15 عام سرعة و اتقان بالعمل 

هـ : 0932210265 
ميلك  دم�سق  يف  مقيم  لبناين  <�ــســاب 
�سيارة خا�سة لبنانية م�ستعد ال�ستقبال 

تاأمني حجز  لبنان و  طلبات خا�سة اىل 

اوتيل م�سمون دخول لبنان 100 % هـ 

 0955341791 :

كافة  لت�سليح  م�ستعد  موبيليا  <جنــار 
انــواع غــرف النوم و غــرف ال�سفرة يف 

املنازل هـ : 0941861081

ممتازة  بحالة  م�ستعمل  منزيل  <اثــاث 
للبيع هـ : 0933513732 

 : هـ  مينولتا  نوع  ت�سوير  مكنة  <للبيع 
 0951568058 – 6351715

حالقة وجتميل
متميزة  خربة  ذات  كوافرية  <مطلوب 
لل�سيدات  حــالقــة  �ــســالــون  يف  للعمل 

متفرغة براتب او ن�سبة ح�سب االتفاق 

هـ : 0999565414 

يطلب عماًل
ــطــلــب عـــمـــال هـــــ :  ــي ي ــل ــي <حــــار�ــــس ل

 0991173746

ــــغــــة فـــرنـــ�ـــســـيـــة هـــــــ :  <مـــــــدر�ـــــــس ل
 0992861089

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

 6613046 –  0938670342
درو�ــس  لتقدمي  م�ستعد  ريا�سيات  <مــدر�ــس 
لطالب ال�سهادتني االإعدادية و الثانوية اجلل�سة 

�ساعة و ن�سف، 1500 ل.�س للثانوية ، 1200 

ل.�س لالإعدادية هـ : 0933269408 

فرنســــية  و  انكليزيــــة  مــــدرس  >
خبيــــر متخصص باملناهــــج اخلاصة 
و احلكوميــــة ) شــــويفات – وطنيــــة 
– ســــورية حديثــــة ( دورات خاصــــة 
للشهادات تقوية للضعفاء – ترجمة 
كتب – محادثة لسيدات األعمال هـ 

 6613046 –  0944491978

كمبويتر 
فني م�ستعد ل�سيانة و فرمتة و تنزيل برامج النت 

و الت�سميم و الهند�سية و مكافحة الفريو�سات و 

 / ال�سبكات  تو�سيل  و  الكمبيوتر  على  اخلدمية 

ن�سل اينما كنتم / هـ : 0945375583 

  S10 للبيع �سيارة نوع �سريي طراز>
موديل 2005 لون ابي�س كاملة اتوماتيك 

و نوافذ كهرباء و مركزي و جنط كروم 

 : هـــ  عالية  جــاهــزيــة  �سيدة  ا�ستعمال 

 0991185134 – 4444718
<للبيع �سيارة الدا 107 موديل 2002 
مليون   1.200 ب�سعر   2005 ت�سجيل 

 10-3 من  االت�سال  فنية جيدة  بحالة 

م�ساء هـ : 0968685270 

سيارات لآلجار
�سيارة عمومي دا�سيا �سوبر نوفا بحالة 

 : هـــــ  الـــ�ـــســـمـــان  ـــالجـــا راو  ل ـــدة  جـــي

0988637506
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1 - معلم خياطة قطن بالإخت�صا�صات الآتية: )ر�شة – درزة – حبكة(

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

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

)SHIMA SDS – ر�صام موديالت تريكو مر�صم  )�شيما ا�س دي ا�س  -  4
معلم خياطة تريكو لالإخت�صا�صات الآتية: )اخت�شا�س �شكة تريكو- اخت�شا�س درزة تريكو(  -  5

 )Graphic Designer( م�صمم جرافيك حمرتف  -  6

)ن�شائي - رجايل - اأطفال ( األب�شة  على   قوالب   �شحب  /ـة   -م�شمم   7
م�صممني/م�صممات اأزياء ذوي خربة يف ت�صميم الألب�صة )رجايل – ن�شائي – اأطفال(  -  8

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

حما�صب/ة عام  -  10

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

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

ال�صركة بيع  �صالت  يف  مبيعات  موظفات   / موظفني   -  15
خياطة اآلت  ميكانيك  �صيانة  -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

�صركة رائدة يف �صناعة الألب�صة مبنطقة تنظيم القزاز
 تعلن عن رغبتها يف ملئ ال�صواغر التالية:




