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يلزمنا
 م�صممة �إعالنية 

 كورل - �ل�صرتيتور - 

فوتو�صوب 

 جرمانا   0933163846

�شارع  على  100م2  <ل��اج��ار حم��ل 
عري�شة  واج��ه��ة  ع��ايل  �شقف  عري�ض 

جرمانا كورني�ض منتزه ال�شام / كهرباء 

+ غرفة ماء / ه� : 0994363607 

ط2  جتاري  مكتب  السنوي  <لالجار 
االقتصاد  وزارة  مقابل  بالصاحلية 
مساحة  الصاحلية  سوق  على  مطل 
 : هـ  كس  يلو د ة  كسو  2 3م 5

 0933338358
<ل���اج���ار م��ك��ت��ب م��ط��ل ع��ل��ى ���ش��اح��ة 
عرنو�ض فوق مطعم العايل �شابقا ط2 

فني  ه� : 0955316100 

موظفون
افتتاح  تعلن  جتميلية  طبية  <���رك��ة 
ف��رع��ه��ا اجل��دي��د ب��احل��م��را ب��ح��اج��ة اىل 

موظفة ذات مظهر الئق لل�شواغر التالية 

ا�شتقبال /  �شكرتارية –  /حما�شبة – 

األف   75 براتب  اخل��رة غري �رورية 

الدوام 8 �شاعات املوا�شات موؤمنة ه� 

 2144402 – 0966226640 :

د  ا ستر تو ا على  ية  ر جتا كة  <شر
يها  لد نسة  ا لى  ا جة  بحا ة  ملز ا
 : هـ  الكمبيوتر  على  بالعمل  خبرة 

 0997922827
<بحاجة اىل ظابط بيئة و �شحة مهنية 
و �شامة ) و يف�شل من لديه خرة يف 

م��ق��اي��ي�����ض اجل������ودة و االي������زو ( ه���� : 

 0958009593
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

مزة 
<للبيع مبنطقة املزة قبو م�شاحة 42م2 
ام��ام  القدمية  ب��امل��زة  مفرو�ض  مك�شي 

ج���ام���ع ال�����زاوي�����ة ف���ر����ض ج���ي���د ه����� : 

 0949632721
<للبيع منزل باملزة طريق اجلاء ط2 
 3/ 150م2  م�شاحة  رائ��ع��ة  اط��ال��ة 

اجتاهات / ك�شوة قدمية ب�شعر 145 

مليون و بازار ه� : 0932873289 

شقق متفرقة 
<للبيع منزل يف الرامكة بالقرب من 
/ 120م2  م�شاحة  املتفوقني  مدر�شة 

ط3/ 4 غرف و �شالون و منتفعاتها مع 

املالك  من   / ال�شطح  و  بالقبو  ح�شة 

 –  0944802927  : ه����  م��ب��ا���رة 

 2257559
<للبيع �شقة �شكنية يف منطقة �رقي 
التجارة غرفتني و �شالون ك�شوة جيدة 

بدون و�شيط رجاء االت�شال من ال�شاعة 

12-5 ه� : 0947958814 
<للبيع شقة في قدسيا خياطني 
شـــارع الروضة 190م2 / 4 غرف 
و صالـــون و 3 برندات ط4 طابو 
اخضر بناء حجر + مصعد بدون 

وسيط هـ : 0969164074 
جرمانا   يف  العظم  على  �شقة  <للبيع 
متميزة  اإطالة  النه�شة ط5 /50م2/ 

بدون م�شعد ال�شطح ملك لل�شقة ه� : 

 0999727937
بناء حجر  <للبيع �شقة مميزة اطالة 
م�شعد �شغال و درج رخ��ام جب�ض – 

اك�شاء جديد ه�: 0994363607 

تنفيذية  مديرة  ف��ورا  للعمل  <مطلوب 
ل�ركة جتارية للعمل بالرامكة بدوام 8 

املوا�شات  األ��ف   75 ب��رات��ب  �شاعات 

اأدن��ى  كحد  ثانوية  ال�شهادة  و  موؤمنة 

العمر دون 35 �شنة املوا�شات موؤمنة 

ه� : 0933606019 – 2135309 

م���ط���ل���وب ع���ن���ا����ر ح���را����ش���ة مب��ن��ط��ق��ة 

اتو�شرتاد املزة للتوا�شل ح�را وات�ض 

ه� : 0937022222 

اىل  بحاجة  جتميلية  جتارية  <�ركة 
موظفني / موظفات اخلرة غري �رورية 

براتب 65000 لات�شال من 2 ظهرا 

 –  2140383  : ه�����  م�������ش���اء   6  –
 0945963699

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

براتب 75 األف بدوام 8 �شاعات العمر 

�شكان  م���ن  ي��ف�����ش��ل  ���ش��ن��ة    35 دون 

للدوام  التفرغ  الرامكة و ما حولها و 

واملوا�شات موؤمنة ه� : 0933606081 

 2144403 –
<تعلن املجموعة الطبية لالستيراد 
بتعيني  رغبتها  عن  لتصدير  ا و 
عها  فر ى  لد يني  ر ا د ا ت  ظفا مو
ساعات   8 لدوام  التفرغ  بالبرامكة 
مبدئي  راتب  سنة   30 دون  العمر 
بدون  او  بخبرة  الف   65000
املواصالت مؤمنة هـ : 2230790 

 0961144445 –
<يلزمنا موظفني / موظفات ذو خرة 
للعمل يف جمال االحذية الن�شائية ه� : 

 0932200651
<�ركة تعمل يف جمال الرجمة بحاجة 
اىل موظفات ت�شويق الرامج و املواقع 

الئق  مظهر  ذات  اخلا�شة  االك��رتون��ي��ة 

ب����رات����ب و ن�����ش��ب��ة و م���ك���اف���ئ���ات ه����� : 

 0988238973 – 2130147

سكرتاريا..
<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�شات موؤمنة و الدوام 
 2274341  : ه��������  �����ش����ب����اح����ي 

 -0994488637
<م�شتودع طبي بالرامكة بحاجة اىل 
�شكرترية للعمل لديه براتب �شهري 60 

الف اخلرة غري �رورية و املوا�شات 

 –  2253712  : ه��������  م�����ن�����ة  م�����وؤ

 0932412883

 – ك����ورل  اع��ان��ي��ة  م�شممة  <ي��ل��زم��ن��ا 
ه�:  ج��رم��ان��ا  ف��وت��و���ش��وب   – ال�شترييرت 

 0933163846
<�ركة طبية بحاجة اىل موظفة براتب 
اأ�شبوعي 20 الف خال �شهر رم�شان 

املوا�شات موؤمنة و اخلرة غري �رورية 

ه� : 2253712 – 0932412883 

يف  للعمل  موظقة  او  م��وظ��ف  <يلزمنا 
جم�������ال احل����ق����ائ����ب ال���ن�������ش���ائ���ي���ة ه�����: 

 4424557 – 0954208066
<���رك��ة ال��ك��رتون��ي��ات يف ب��اب م�شلى 
بحاجة اىل خريج معهد الكرتون او ثانوية 

اخلرة غري �رورية  الكرتون  �شناعية 

 : ه��������  �����ش����ن����ة   30 دون  ل�����ع�����م�����ر  ا

 0937756448
<مطلوب موظفني و موظفات لدى �ركة 
جت�������اري�������ة ب�������رات�������ب م������غ������ري ه�������� : 

 0942001665
موظفة  الى  بحاجة  جتارية  <شركة 
– سكرتارية /  – استقبال  / مقسم 
بالبرامكة  اجلديد  فرعها  لدى  للعمل 
مؤمنة  املواصالت   50000 براتب 
 8 من  دوام  سنة   30 دون  العمر 
 2274171  : هـ  مساء   -5 صباحا 

 0956013000 –
<ملن لي�ض لديها �شهادة او عمل �ركة 
م�شتح�رات طبية جتميلية بحاجة اإىل 

اآن�شة ال�شتكمال  طاقمها االإداري العمر 

دون 35 �شنة دوام �شباحي اخلرة غري 

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

 2274340 – 0955553922
ق�شم  موظفة  اىل  بحاجة  طبية  <�ركة 
�شكرتاريا تنفيذية   مق�شم –  ا�شتقبال – 

�شهري  ب��رات��ب  اجل��دي��د  بفرعها  للعمل 

 –  2253712  : ه�������   60000
0932412883

ب�شالة  للعمل  موظفة حمجبة  <مطلوب 
ملواد البناء و االك�شاء با�رفية �شحنايا 

جت��ي��د ال��ل��غ��ة االن��ك��ل��ي��زي��ة و ال��ع��م��ل على 

باملرا�شات  خ��رة  ذات  و   الكمبيوتر 

التجارية ه�: 2254647 

<�ركة جتارية حديثة املن�شاأ تطلب كادر 
 / ال��ت��ال��ي��ة  ب��االخ��ت�����ش��ا���ش��ات  اداري 

زبائن  خدمة   – ا�شتقبال   – �شكرتاريا 

براتب �شهري 60 الف املوا�شات موؤمنة 

ه� : 2253712 – 0932412883 

<�ركة جتارية يف دم�شق بحاجة اىل 
 4440114  : ه�  موظفيم من اجلن�شني 

 0950006625 –

امللك  �شارع  املزرعة  يف  �شقة  <للبيع 
م�شاحة  ال�شطح  مع  فني  ط3  ال��ع��ادل 

210م2 /6 غرف و �شالون و منافع / 
ه� : 0951418823 – 4472374 

شقق لآلجار
<لاجار غرفة فارغة دون عف�ض �شمن 
�شقة �شكنية و منافع م�شرتكة  �شارع 

النحا�شني مناخلية حارة  الثورة �شوق 

 –  0944574456  : ه����  ال���غ���ن���م  

 2326854
<ل��اج��ار ال�����ش��ن��وي �شقة 3 غ���رف و 
�شالون ط ار�شي بال�شيخ  حمي الدين 

طلعة �شوق اجلمعة بدون فر�ض االت�شال 

 –  2754409  : 10-8 م�شاء ه�  من 

 0993132352
ال�شهري   االأ�شبوعي  اليومي  <لاجار 
بدم�شق غرف مفرو�شة ) 2+3 ( �رير 

+ حمام + براد + مكيفة �شمن ) البيت 

ال�شامي ( �شارع  بغداد دخلة القزازين 

 2320771  : ه�  اجل��وزة  جامع  خلف 

 -  0 9 3 6 8 5 5 4 5 5  –
 0933554418

فني  الرو�شة ط2  �شقة يف  <ل��اج��ار 
مفرو�شة غرفتني و منافع اجار �شهري 

 –  095148823  : ه����  ���ش��ن��وي  او 

 4472374
منتفعات  و  �شالون  م��ع  غرفة  <ل��اج��ار 
�شارع  يف  /ط3/  تقريبا  40م2  م�شاحة 

الثورة مكيفة حتوي خزانة �شغرية و طاولة 

طمبيوتر و طقم كنبايات و براد �شغري و 

يوجد م�شعد للبناء ه� : 0933577667 

<محل للبيع في منطقة املزرعة شارع 
امللك العادل مجهز صالة انترنيت هـ : 

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

ار�شي + �شقيفتني + قبو بريء الذمة 

 : ه�����  م���ل���ي���ون   250 ن���ه���ائ���ي  ب�����ش��ع��ر 

 0944765726 – 0960694315
<للبيع حمل فروج برو�شتد و �شاورما 
م�شاحة 50م2 مع كامل التجهيزات يف 

املزة ال�شعر مغر/ بعد املعاينة /للجادين 

فقط ه� : 0933568282 
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�صــــــ�حب الرتخي�س: الــــــدكتــــــور املهند�س مــــــ�أمــون احلــــــــالق

رقم الرتخي�س 4545 ت�ريخ 2003/6/10

املــــديـــــــر امل�صـــــــــوؤول: املهند�س �صـــــمري طــــــ�لـــو
جم�نية  - �صبوعية  اأ  - اإعالنية 

�صبت يوم  كل  �صب�ح  اأ�صبوعيً�  ت�صدر 

شــــــركة تعمل في مجال البرمجة 
 بحاجة إلى  موظفات تسويق للبرامج والمواقع األلكترونية الخاصة

 - ذات مظهر الئق
  - راتب ثابت + نسبة + مكافئات 

 يرجى اإلتصال على الرقم 2130147  من  الساعة 10٫00 صباحًا حتى 2٫00 ظهرًا 
أو إرسال الـ C.V  مع الصورة الشخصية 0988238973

<مطلوب موظف يحمل �شهادة �شواقة 
خا�شة او عامة للعمل لدى �ركة ك�شائق 

 –  5641542  : ه������  م��������وزع  او 

 0930147448

رعاية وتنظيف
<مطلوب مدبرات منزل لاأعمال املنزلية 
و  االأطفال مقيمات  و  امل�شنني  و رعاية 

غري مقيمات العمر من 18-45 �شنة  ه� 

 –  8113025  –  8113020  :

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

 0992337260 – 3325978
غري  او  مقيمات  م��ن��زل  م��دب��رات  لدينا 

مقيمات لاأعمال املنزلية و رعاية امل�شنني 

 –  8113020  : ه�����  االأط�����ف�����ال  و 

 0993152120 – 8113025

<مـــدرس انكليزيـــة و فرنســـية 
ميـــة  حلكو ا هـــج  ملنا با خبيـــر 
 – صغيـــرة  قريـــة   ( اخلاصـــة  و 
باكستانية – شـــويفات ( دورات 
خاصة للشهادات تقوية للضعفاء 
– ترجمـــة – محادثة لســـيدات 
 –  0938670342 األعمـــال هــــ : 

 6613046

مصلى  بباب  طبية  مواد  <مستودع 
بحاجة الى موظفة ادارية / استقبال 
التفرغ   / تنفيذية  سكرتيرة   –
الكامل لدوام 8 ساعات براتب شهري 
بخبرة  سنة   32 دون  العمر  الف   60
 –  2274171  : هـ  بدون  او 

 0954995000
<�شالة عر�ض منتجات �شورية للعناية 
ب���امل���راأة ب��ح��اج��ة اىل م��وظ��ف��ة ب��اإح��دى 

احلمرا /  �شاالتها / م�شاكن برزة – 

زبائن  خدمة  و  �شكرتاريا  و  حما�شبة 

براتب 75 األف العمر دون 35 �شنة ه� 

  2274342 – 2274341 :

<�ركة جتارية تعمل يف جمال الزينة 
�شكرترية  اىل  بحاجة  اك�ش�شوارات  و 

حمجبة للعمل لديها براتب �شهري 60 

الف اخلرة غري �رورية و املوا�شات 

 –  2253712  : ه�������  م�����ن�����ة  م�����وؤ

 0932412883
<م��ط��ل��وب ���ش��ك��رت��رية مل��ك��ت��ب جت���اري 
بالق�شاع جتيد العمل على الكمبيوتر و 

للعمل  املكتبية متفرغة  باالأعمال  القيام 

العمر دون 30 �شنة و ذات مظهر الئق 

ه� : 5427524 – 0946210336 

عمال
ركن  يف  بنادي  نظافة  عامل  <يلزمنا 
 : ه����  ���ش��ن��ة   30 دون  ال��ع��م��ر  ال���دي���ن 

 2763522 – 2742021
بباب  هند�شية  ���رك��ة  ف���ورا  <للعمل 
م�شلى بحاجة اىل عامل تعليب اخلرة 

�شنة   25 دون  ال��ع��م��ر  ����روري���ة  غ��ري 

ال�����ش��ه��ادة اع���دادي���ة ك��ح��د ادن����ى ه��� : 

 0937756448
مطلوب عمال مكحتة ملعاجلة اجلينز و 

االأعمال اليدوية ه� : 0958009593 

<يلزمنا عمال �شناك بدوام م�شائي و 
 : ه���  امل��ه��اج��ري��ن  منطقة  يف  �شباحي 

 0944214777
للعمل  <بحاجة اىل عامل /ة/ عادي 
بكافة  اإن��ت��اج  خطوط  على  �ركة  ل��دى 

االخت�شا�شات بنظام الورديات اخلرة 

 –  5641542  : ه����  ����روري���ة  غ���ري 

 0930147448
< مطلوب عمال تطريز و فنيني طباعة 
 : ه���  ال���ق���زاز  بتنظيم  األ��ب�����ش��ة  ل�����رك��ة 

 0958009593

مهن
 ( الرتيكو  <مطلوب معلم االت حياكة 
 : ه��������   )   shima  – �����ش����ي����م����ا 

 0958009593
ان�شة  اىل  بحاجة  لل�شيدات  <م�شبح 
ل��ل��ع��م��ل / ك��وم��ي��ك او ك��اب��ن / ه���� : 

0966383825
مطلوب ر�شام موديات تريكو مر�شم ) 

 : ه�������   ) ا��������ض  دي  �������ض  ا  ����ش���ي���م���ا 

 0958009593
ع��ن��ا���ر ح��را���ش��ة مبنطقة  <م��ط��ل��وب 
اتو�شرتاد املزة للتوا�شل وات�ض ح�را 

ه� : 093702222 

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

tajima  ه� : 0958009593 
للعمل يف  اراك��ي��ل  ع��ام��ات  <مطلوب 
م�شبح لل�شيدات ه� : 0966383825 

<مطلوب معلم �شيانة ميكانيك و اآالت 
خياطة ه� : 0958009593 

سائقون 
<مطلوب سائق للعمل لدى عائلة / 
ذو مظهر الئق / و يفضل من سكان 
باب توما – دويلعة – قصاع / الدوام 
من 10 صباحا – 7 مساء براتب جيد 

هـ : 0991112417 

فرنســـية  و  انكليزيـــة  <مـــدرس 
خبير متخصص باملناهج اخلاصة 
و احلكومية ) شـــويفات – وطنية 
– سورية حديثة ( دورات خاصة 
 – للضعفـــاء  تقويـــة  للشـــهادات 
ترجمة كتب – محادثة لسيدات 
 –  0944491978 هــــ  األعمـــال 

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

 6613046 –  0944491978

 ( لة  صيد ة  د شها ب  مطلو >
دوام  بدون  او  صباحي  دوام  مع 
 : هـ  عرطوز  جديدة  منطقة  في   )

 0988541022

<ن�شرتي الكتب اجلديدة او امل�شتعملة 
+ ت�شايف مكتبات + الو�شائل التعليمية 

ه� : 2770433 – 0944349434 

الدرا�شات و  لديها خرة يف  <�شيدة 

اال�شت�شارات االقت�شادية و الت�شويقية 

و اع����داد امل��ي��زان��ي��ات ال��ع��م��رم��ي��ة ه��� : 

 6713257 – 0988382702

مقيم يف دم�شق ميلك  لبناين  <�شاب 

�شيارة خا�شة لبنانية م�شتعد ال�شتقبال 

طلبات خا�شة اىل لبنان و تاأمني حجز 

اوتيل م�شمون دخول لبنان 100 % ه� 

 0955341791 :

<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  االأف��راد  �ركات  و  امل�شوؤولية 

 /  0988788067  : ه����  خم��ف�����ش��ة 

موبايل + وات�ض /
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1 - معلم خياطة قطن بالإخت�صا�صات �لآتية: )ر�شة – درزة – حبكة(

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

)SHIMA - معلم �آلت حياكة �لرتيكو  )�شيما-  3

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

 )Graphic Designer( م�صمم جر�فيك حمرتف  -  6

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

-حما�صب/ة تكاليف �إنتاج )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 �لعمل على بر�مج �لتطريز  -  13
عمال )مكحته( ملعاجلة �جلينز و �لأعمال �ليدوية و�لبخ  -  14

�ل�صركة بيع  �صالت  يف  مبيعات  موظفات   / موظفني   -  15
خياطة �آلت  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 ر�ئدة يف �صناعة �لألب�صة مبنطقة تنظيم �لقز�ز
 تعلن عن رغبتها يف ملئ �ل�صو�غر �لتالية:




